
Unga spelmcm pa traff

Riksspelman Christina Frohm, Gnesta.

U 2500 ungdomar fran Sverige,
Norge, Denmark, Finland och Is-
land deltog i den nordiska spel-
mansstamma som nyligen hallits
i Stockholm. For arrangemangen
rtod narmast Svenska Ungdoms-
ringen, som i ar firar 50 arsjubi-
!eum. Bland deltagarna var den
inga Gnestaflickan Christina
Frohm, som trots sin ungdom se-
lan nagra ar tillbaka kan satta
Iteln riksspelman p§ sitt visit-
cort. Christina konstaterar, att
let inte var sS lyckat att for-
agga stamman till Stockholm —
itaden var for stor, ungdomarna
lade inkvarterats pS skilda hall
>ch fick aldrig nagon riktig kon-
akt med varandra. Stamman blev
nycket litet uppmarksammad av
rv, radio och press — hur an-
lorlunda ar det inte nar spelman
>ch folkdansare Samlas i en smfi-
tad.

H Vid stammans hogtidliga in-
rigning i Hogalidskyrkan fram-
brdes folkmusik fran olika lands-
lelar. En grupp fran Musiksko-
an i Sigtuna, "Sigtuna stadspi-
iare" spelade medeltida musik pa
Iderdomliga intsrument, Lek-
andskoren sjong, kantorn fran
jeksand trakterade orgeln och
ormlandska Christina Frohm och
astmankanningen Hakan An-
ersson framtradde i ett par duet-
er — en koralmelodi frin Sorm-

land och en brudmarsch fran
1 Vastmanland.

Sarskilt stimulerande inslag un-
der stamman var de besok som
olika grupper av dansare och
spelman gjorde pa sjukhus, al-
derdomshem och andra institutio-
ner. Christina ingick i en grupp
pa 40 personer, siirmlandska dan-
sare, nagra ostgb'tar och finland-
ska folkdanslaget i Stockholm,
som bla gjorde ett populart
framtradande for internerna pa
Langholmen.

- Vi blev slussade genom fit-
skilliga dorrar, innan vi till slut
hamnade i den sal, dar var pu-
blik vantade, unga pojkar i var
egen alder. Nar vi gatt igenom
vart program och skulle ga sa'
pojkarna: Tack for underhall-
ningen. Ni kan komma igen nas-
ta ar for det ar samma gang som
ar har da ocksa!

Verkligen roligt var det att fa
lara kanna de andra nordiska lan-
dernas drakter och deras danser,
framhaller Christina.

Varje kvall var det samling pfi
Johanneshovs isstadion — tyvarr
var golvet dar av sadant slag att
man inte kunde dansa pa det. En
utflykt till Drottningholm — med
improviserad underhallning i par-
ken — ingick vidare i program-
met liksom en traff pa Skansen,
dar Nils-Erik Baehrendtz talade.


