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Foto: ANDERS NILSSON

Lisa Arnerdal, violinpedagog och utbildningsansvarig inom Södermanlands Spelmans förbund, kör här Äppelbo gånglåt tillsammans med Karin Persson, 11 år, från Nävekvarn utanför Nyköping.

Foto: TOMMY LARSSON

Bror och Signe Söderlind från Eskilstuna har
dansat i Rekarne Folkdans Gille i 30 år och tyck er det är lika roligt fortfarande. Nu under midsommarhelgen kommer de att slita sina skosulor
ordentligt. Gillets olika grupper har nämligen
tillsammans 19 uppträdanden framför sig.

En hektisk tid för
Rekarne Folkdans Gille
Rekarne Folkdans danser för pensionärerna
Gille har det hek- vid Snäckbergets servicetiskt just nu. Från hus i Torshälla under torsoch med i går, tors- dagseftermiddagen. Pensiodag, och fram till närerna valde dock att sitta
söndag kommer de inne i hobbylokalen efteratt uppträda på som de tyckte det blåste för
sammanlagt
19 mycket för att vara utomplatser i Eskilstuna hus.
med omnejd där det Stången på plats
firas midsommar.

— Det är mer än någonsin
faktiskt, säger Örjan Kindahl. Våra skolsulor kommer att vara ordentligt utslitna när helgen är slut.
— Tidigare fanns också
Näshulta Folkdanslag, men
sedan de försvann är vi det
enda folkdanslaget i Eskilstuna, så vi har mycket bokningar numer.

Sedan 1950
Rekarne Folkdans Gille
har funnits sedan 1950. I
dag har man närmare 200
medlemmar uppdelade i olika grupper. Här finns både
barn-, ungdoms-, vuxen- och
seniorgrupper.
Seniorgruppen spelade
och dansade klassiska folk-

Utanför stod ändå en traditionellt vacker midsommarstång som barnen till
personalen vid servicehuset
och folkdansgillet senare
ändå dansade runt.
Känner du Lotta min vän,
Små grodorna, små grodorna och fler traditionella midsommarsånger hördes därutifrån.
Efter framträdandet i
Torshälla for gillets seniorgrupp vidare till TallåsgårdeniKjula.
Bånkesta, Sandstugan,
Sundbyholm, Vilsta och
Borsökna är några av de andra platserna Rekarne Folkdans Gille besöker under
helgen.
ANNELI SEIDL

Unga spelmän trimmade
formen på läger i Eskilstuna
— Det finns gott om
vuxna spelmän i Eskilstuna men väldigt
få unga. Därför tyckte
vi det passade att för
första gången ordna
ett spelmansläger för
ungdomar här.
Det säger Lisa Arnerdal, utbildningsansvarig inom Södermanlands Spelmansförbund,
landets äldsta spelmansforbund förresten med sina 75 år,
och de som stod bakom lägret
som pågått sedan i måndags
och fram till i går, torsdag.
— Men vi är besvikna över
att det inte kom en enda deltagare från Eskilstuna, fortsätter
hon. Vad det beror på vet vi inte.
— Vi skickade tidigt i våras
ut inbjudan till samtliga kommuners musikskolor i Södermanland.

Läger blir tradition
Hur som helst tänker Södermanlands Spelmansforbund
fortsätta att ordna läger för
unga spelmän.
Det var ändå 13 ungdomar
mellan 9 och 16 år från Eskilstunas grannkommuner som
nappade på idén med ett läger,
där de förstås främst spelat på
sina respektive instrument
men också haft andra aktiviteter och roligt ihop.
Bott har de gjort vid Vilsta
vandrarhem och spelat tillsammans på dagarna i Skogsängsskolans lokaler. 1 100 kronor
har var och en betalat for de

Annie Waldar, 9 år, från Gnesta våren av de yngsta på spelmanslägret för ungdomar som arrangerades i Eskilstuna måndag till torsdag denna vecka.
fyra lägerdagarna.
Tre högskoleutbildade violinpedagoger har tagit hand om
ungdomarna. De flesta har spelat fela, men en trombon, en cello och ett par blockflöjter fanns
också med i ensemblen.
— Vi har nästan uteslutan-

de spelat på gehör, alltså utan
noter, slutar Lisa Arnerdal.
— Var och en har lärt sig sex
till sju låtar under veckan.
Det tidningen bjöds att lyssna på när vi var där var bland
annat en egen komposition,
Sommarvals, plus Äppelbo

gånglåt och en annan låt med
refrängen "ärtor med fläsk,
klimp och buljong".
Lägerveckan
avslutades
med en konsert for dagiset vid
Skogsängsskolan samt en för
föräldrarna.
ANNELI SEIDL

Här kan man fira midsommar i Eskilstuna med omnejd
Små grodorna, Vi äro musikanter
och många andra traditionella
sånger kommer säkert att höras
runt om i Eskilstuna i dag. Vi har
gjort en sammanställning på festplatser där midsommarfirande ar-

och vuxna 11.
Barvagården: Klockan 9.30 kläs midsommarstången för att sedan resas 15. Efter dansen
kring stången kommer clownen Amanda 16.30.
Grabbarna uppträder 20 och därefter blir det
dans till Hans Rytterströms orkester,
riiiivrfårrlon SnrmlnnHscrårH«n: Maiståner-

an 13 med dans och lek kring midsommarstången. Rekarne Folkdans Gille kommer att
uppträda. Lotterier, servering och fiskdamm
finns också.
Stenby gård: Klockan 9 lövar man stången
som sedan reses upp 11.30. Bodils Minicirkus
kommer 12. Dans kring stången blir det klock-

män klockan 17.30. Mogendans i lövat Hjärter
Ess till Höilands orkester pågår mellan 20.30
och 00.30.
Hållsta idrottsplats: Klockan 13.30 öppnar
festplatsen. En lekledare ska leda dansen kring
majstången och det blir hunduppvisning,
Gillberga vid församlingshemmet: Ta med
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