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VM I gubbstöt är 
något alldeles extra 

Gubbstöt är namnet på ett 
alldeles speciellt smånätt 
och värdigt sätt att förflytta 
sig på till musik. Gubbstöt 
är en dans och kallas även 
hambopolkett. 

Om gubbstöten är speciell 
så förstår ju var och en att 
ett VM i gubbstöt är något 
alldeles extra. 

tävlingen — om man nu 
ska kalla den så — arrange-
rades för tionde gången i 
Malmköpings Hembygds-
gård igår. Och som vanligt 
med mängder av deltagare 
och stor publik. 

Precis som traditionen nume-
ra bjuder inleddes söndagen 
med uppvärmning i gubbstöt. 
Högmässa i folkton i Lilla Malma 
kyrka fortsatte dagen med för 
att så småningom kulminera i 
spelmansstämma och VM-fina-
len i gubbstöt. 

Det går knappt att med ord be-
skriva stämningen och inram-
ningen till gubbstöten. Prat-
glade Sören Ohlssons dråpliga 
kommentar till och om de dan-
sande förnöjde publiken. Och 
domarparet — Sven Ingemars 
och Ove Bergman bidrog också 
till att göra gubbstöten till en 
publikvänlig tillställning. Me-
delst något mystiskt system med 
olikfärgade klädnypor sållades 
paren bort tills bara finalisterna 
fanns kvar. 

Bland de dansande fanns gar-
vade veteraner som Arne-Bertil 
Bjunge och hans Ingegerd (som 
vunnit tävlingen många gång-
er). Där fanns också rena ny-
börjare som Katarina från Borås 
tillsammans med kompisen Sara 
från Huddinge vann tredjepris i 
ungdomstävlingen. Katarina 
hade lärt sig dansa hambopol-
kett på förmiddagen . . . 

Nu var det inte bara gubb-
stötstävling i Malmköpings 
Hembygdsgård. Det var också 
spelmansstämma. Och det 
märktes inte bara på mängden 
framträdanden från scenen ut-
an också på musicerandet i bus-
karna runt hembygdsgården. 

Som vanligt var den här dagen 
ett samarrangemang mellan 
Malmköpingsortens hembygds-
förening, Lilla Malma försam-
ling och Malmabygdens folk-
danslag. 

Håkan Frykmo, riksspeleman från Strängnäs, deltog i spelmansstäm-
man. Han vann också gubbstötstävlingen tillsammans med danspart-
nern Ingrid, som hade dagens vackraste klänning — en rosa skapelse -

på sig. 

Vad månde bliva? De här båda 
småflickorna - Hanna och Anna 
- kämpade duktigt i gubbstöten 
och så vann de också ungdoms-

tävlingen. 

Tänk vad en pratkvarn kan få folk 
att göra! Sören Ohlsson, som här 
visar sin vackraste sida (!) lockade 
de dansande till diverse lustighe-

ter. 

Mästare 
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Ingrid och Håkan ^ 
Strängnäs kan titulera sig världs-
mästare. De fick nämligen VM-ti-
teln i gubbstöt vid spelmansstäm-

man i Malmköping i går. 
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Välbesökt spelmans stumma 
Julita årliga spelmans-

stämma som hölls på mid-
sommardagen var mycket 
välbesökt. Nästan 100 
spelmän kom för att un-
derhålla. Överallt hörde 
man musik och såg vackra 

folkdräkter. 
Elisabeth och Karl-Ivar 

Ivarsson hade kommit för 
att lyssna på alla sörm-
ländska låtar som spela-
des. De var iklädda den 
vackra Sverigedräkten. 

Den kvinnliga dräkten 
härstammar från 1903, 
men den manliga är helt 
ny. Egentligen blir den in-
te officiell förrän i augusti. 
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