
Kimramala - en kulturhard

Foto: Rolf Ljung
Spelmannen Bengt Lofberg och Erik Pekkari drar
igang musiken.

En gammal slaktgard i Kimramala mellan Alsterbro
och Kraksmala har blivit en kulturhard dar det
smids god musik. Folkmusikanterna Eva och Bengt
Lofberg bjuder sommartid in musikvanner till en
veckolang tra'ffmed spel, dans, hantverk och trevlig
samvaro. Valmeriterade riksspelman traffas och ut-
vecklar sin konst. Ungdomar lyssnar och la'r. Mu-
siktraditioner overfors fran generation till genera-
tion. I Kimramala ar dansen fundamental.
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I lilla Kimramala spelar
folHig kultur en stor roll
Den gamla slaktgarden i Kimra-
mala ar en kulturhard dar dar ett
brinnande engagemang for mu-
sik, dans och folkliga traditioner
overfors mellan generationerna.

Den lilla byn Kimramala, mellan Al-
sterbro och Kraksmala, ar under en in-
tensiv sommarvecka nagot av centrum
for spelmansmusiken och folkdansen i
sodra Sverige.

Eva och Bengt Lofberg bjuder in sina
musikvanner till samvaro i musikens
tecken. Veckan har blivit en institution
som manga spelman runt om i Sverige
aterkommer till ar efter ar, decennium
efter decennium.

Hundra musiker och dansare
- Ja, vi har faktiskt samlats har i drygt

30 ar nu, konstaterar Bengt Lofberg
nar han gar runt och snackar med alia
musiker och dansare som infunnit sig
till aret traff.

Som mest ar man i ar bortat etthun-
dra personer som spelar, dansar, lagar
mat, ater och agnar sig at allehanda
hantverk tillsammans.
- Det borjade med en liten kompis-

traff 1968. Vi var val fem-sex personer
som traffades har pa garden, berattar
Bengt.
- Sedan har det vaxt till en ratt stor

musiktraff dar samvaron ar nog sa vik-
tig som sjalva musiken.

Pa Fagerhults marknad
I mitten av juli brukar bilarna rulla in

i Kimramala och en taltstad vaxa upp
pa gardsplanen hos Eva och Bengt Lof-
berg.

Instrumenten kommer fram och det
blir improviserat spel, spontana musi-
kantmoten, i varje vra.

Valmeriterade riksspelman hittar va-
randra. Ungdomar lyssnar och lar.
Spelmanstraditioner fors vidare.

Ett staende inslag i musikveckan ar
sedan 20 ar tillbaka att hela ganget tar
med sig instrumenten och en lordag
aker till Fagerhults marknad for att
spela. Strandgarden vid marknadsplat-
sen fylls till sista plats nar musikanter-
na drar igang.

Den fundamentala dansen
Dansen ar fundamental i Kimramala.

Det dansas pa logen natterna igenom
och man haller kurser for dem som vill
lara mer.

For Bengt Lofberg, riksspelman och
innehavare av Zornmedaljen i guld, ar
det viktigt att hitta den gamla genuina
folkmusiktonen. Det innebar att kopp-
lingen mellan musik och dans ar myck-
et stark. Spelades det sa dansades det
forr i tiden. Sa ar det ocksa idag i Kim-
ramala.

Master Bengt, som vi nog tors kalla

Ibland blir det en
stund over for
samtal pa veran-
dan i sommar-
kvallen. Christina
From fran Gnesta
i Sodermanland
och varden Bengt
Lofberg har
mycket att prata
om. De ar bada
med i den jury
som bedomer vil-
ka musiker i lan-
det som far bli
riksspelman.

honom, har aven en rad likasinnade,
nagot yngre, musikanter omkring sig.
Dar finns bl a Pelle Bjornlert, fiol, och
Erik Pekkari, durspel och cittra.

Nar den har trion kommer loss svang-
er det sa att logdorrarna fladdrar. Det
ar inte minst deras nyutkomna CD Mi-

kaelidansen ett be-
vis for.

Det smids myck-
en god musik i kul-
turharden i Kimra-
mala.

Rolf Ljung

Cittran har fatt en renassans i folkmusiken och hors tilsammans med fioler i
taltlagret i Kimramala.

Maten ar forstas in
viktig del i samva-
ron. Idag blir det
sill och potatis.
Marie Ljungdahl,
Osby, och Tove Ej-
sing Olesen fran
Fyn i Danmark,
kollar att allt ar pa
plats i koket.


