Hambodansbana invigd
med spelmansstämma

Från Hamngatan, Norrmalmstorg och Skeppsbron kom de sakta gående
med sina svarta fodral.
Från allt fler hörn i
Kungsträdgården hördes
let karakteristiska ljudet.

Ackompanjerade av vaktparaien intog ett 50-tal spelmän unler ledning av Margareta Mattson scenen i Kungsan.
På initiativ av Parkteatern
:unde i går den första spelnansstämman någonsin i
Kungsträdgården äga rum. An»dningen till spelmans stämman
ar att den populära hamboskom i Kungsträdgården skulle
iviga sin nya dansbana.
2 000 spelmän var inbjudna att
elta i stämman. Hur många som
om var svårt att avgöra. Men
ant om i hela Kungsträdgården
kymtade fioler och folkdräkter.
Att det var första gången som
tan hade en spelmans stämma
ritt i centrum märktes inte
rinst på att riksspelmannen och
onferenciern Christian From
era gånger uttryckte sin oro
/er att spelmännen skulle komia bort i storstan.
Stockholmarna själva verkade
det hela med ro, några applå?rade entusiastiskt, medan
idra muttrade lite nedlåtande.

På freda gen översvämmades Kungsträdgården av spelmän från
när och fjärran för att vara med om den första spelmans stämman någonsin i centrum. Från Söders höjder kom Moa Westers t r a n d , 3 år.
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Tre generationer spelmän vid Molins fontän i Kungsträdgården vid gårdagens spelmansstämma.
Maja Engman, Lars Engman och Valle Olausson.
Foto LASSE OLSSON
Spelmansstämma mitt i
storstan. Fioler och nyckelharpor utanför Café Opera.
På Kungsträdgårdens scen är
det folkdräkter och knätofs

för hela slanten. I publiken
sitter gammeldansens vänner medan ungdomarna med
sina kassettbandspelare håller sig på behörigt avstånd.

Stockholms spelmansgille
och Uplands och Sörmlands
spelmansförbund spelade i
går vid Stockholms spelmansstämma. Den nya gam-

meldansbanan invigdes och
buskspelarna tävlade bakom
almar och syrener.
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Kulturkrock
i Kungsan
Bondekultur mitt i city.
I går var det kulturkrock i
Kungsträdgården
när
Stockholms spelmans stämma gick av stapeln.

Från estraden spelade Stockholms spelmansgille och Uplands
och Sörmlands spelmansförbund
fiol och nyckelharpa. Det var så
långt från "storstadspuls" man
kan tänka sig, "Långbacka-Jans
gånglåt" till exempel.
Publiken bestod mest av äldre
damer. Ungdomar med "New
York Roadrunners Club" och "A
nonsleeping generation" på tröjorna höll sig avvaktande i bakgrunden.
En amerikansk turist vågade
sig fram och frågade:
— Är det här de riktiga svenskarna? (Han pekade på dem i
folkdräkt.)
Vad svarar man på så'nt?
Som på varje riktig spelmansstämma var det också buskspel.
Bakom almar och syrenhäckar,
knäpptes det och filades.

En del är urstockholmare och
förklarar.
— Det är ett sätt att umgås att
åka från stämma till stämma,
träffas och spela.
— Jag fick kontakt med den
här musiken genom en dalmas
som jag känner. Jag gillar gammaldans. Det är inte något jävla
hasande, utan svett och sex.
En ung man som sin vana trogen tänker kissa bakom en kaprifol blir mycket häpen när han
finner en dam med fiol.
Sedan . invigs hamboskolans
nya åttakantiga dansbana. Tompa Jahns trio spelar "Stockholm
är Stockholm, Nordens Venedig..." och dansparen spränger
de grönvita invigningsbanden.
Snart vimlar det på parketten
och "Tompa Jahn" klagar på att
någon har "felvallade pjuck".
Och en svart man i solglasögon
får tillfälle att säga sin replik:
— Stränge man, I tell you...
GUNILLA TENGVALL

jjen den 29 maj 1984
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På fredag blir det spelmansstämma i Kungsträdgården, när hamboskolan drar i går
fjortonde säsong. I går provstampade skolans ledare, Brollan Hellström, den nybyggda
tillsammans med Christina Fromm. För musiken svarade Alf Hansson, Åke Sjöberg, 1
Jahn, Lotto Lindstedt, Margareta Mattson och Helge Åström.
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Buskspel i Kungsa
på nya dansbanan
Litet spinkig men med då är det lätt, förklarade han
när han inspekterade de järnbra svaj tyckte Brollan balksförstärkta
och Tompa Jahn när de Man låter musikenfurubräderna.
provstampade Kungsans öronen och ut i benen.gå in genom
nya dansbana i går. Ättakantig är den, för att fler Började
ska få plats att ta ut
6 år
svängarna när Hambo- vid
Själv
började Brollan dansa
skolan drar i gång sin
i sexårsåldern, på Söfjortonde säsong nu på gammalt
der,
där
han
växte upp. Spelfredag.
mansmusiken har gamla anor i

skolans säsongstart nu på fredag.
Spelmansstämma ska det bli
alltså, mitt i stan.
— Ett fint sätt att börja sommaren på, tycker Christina
Fromm, riksspelman och konferencier på fredag. Och alla med
instrument är välkomna.
Stämman inleds med allspel
från Stora scenen klockan 12.
— Men det är sen det börjar
hända
saker, förklarar ChristiDen gamla fyrkantiga har Stockholm, säger han.
na
Fromm.
När spelmännen
— Det var i Stockholm som träffar kompisar,
nära 400 000 fötter slitit ut. Det
släpper loss
har Parkteatern räknat ut. polskan föddes.
och
drar
en
låt.
Och för att fira de gamla spelBrollan själv, Bror Hellström,
räknar med att han lärt minst manstraditionerna har Stock- Buskspel
30 000 människor, så där holms parkteater bjudit in inte höjdpunkt
2 000 — 3 000 per år, att dansa mindre än 2 000 spelmän från
Buskspel kallas den mer inhambo och andra gammeldan- Stockholms spelmansgille och
från Sörmlands och Upplands formella delen. I brist på buskar
ser i Kungsträdgården.
— Har man rytmen i kroppen spelmansförbund till hambo- hoppas arrangörerna att pro-

menadvägarnas lindar,
fontän och Kungsfloras |
ska locka till spel.
Hur som helst blir dl
gram hela dagen. Björn
och Per Gudmundsson sl|
la svensk säckpipa.
Barn ska introduceras
dansens enklare turer av
Jernström och Bert-Ov<
stedt. Mellan kl 17 och
det polskedans. Och d
drar Brollan Hellströr
Tompa Jahn med Park
musikanterna i gång ha
kolan.
Som sen, precis som ti
somrar, fortsätter mån
onsdagar och fredagar k
12.15—13, och måndag- oc
dagkvällar kl 19.30-21.
ASTRID JOHAN

1 gar var det
> nansstämma mitt
Stockholm.
Flera hundra s[
trängdes bland bus!
vid Molins foni
Kungsträdgården. \ f

uet stämmer sa Dra i

Det var spelmän från
Sörmlands, Upplands och
Stockholms spelmansföreningar som samlades för
att spela tillsammans.
Men det var inte bara
organiserade spelmän
som luftade fiolerna j går.
Många
stockholmare
hade plockat fram fiolen
ur garderoben, hartsat
stråken och tagit bussen
till Kugsträdgården för
att få vara med och kpela.
— Det verkar som öm
intresset för spelmaristraditionerna numera är allra störst i storstäderna,
säger Christina From som
är riksspelman från
Sörmland och en av drivkrafterna bakom spelmansstämman.
Vad kan det bero på?
— Många stadsbor har
väl någon mormor eller
farmor som kommer från
landet och då är det viktigt för dem att hålla kontakt med den kulturen.
Men nog verkade
många spelmän lite bortkomna i stan. De smög
med fiolerna inne bland
buskarna och samlades i
små grupper långt inne i
skuggorna.

Lunchmusik

En grupp bjöd Operakällarens matgäster på
annorlunda lunchmusik
när de ändå var i närheten.
Under spelmansstämman passade man också
på att inviga Kungsans
nya dansbana.
Brolian Hellström och
Tompa Jahn har fått ett
nytt och större "golv" där
de kan lära människor
dansa hambo.
Det var många unga
spelmän och spelkvinnor
som kommit till Kungsträdgården.
— Det är det som är så
härligt med spelmän, säger Christina From. Ingen
bryr sig om om du är tio
eller åttio år. Vi spelar
bara.
^
Foto: PER KAGRELL

k

Spelmansstämma
mitt
stan. Men frågan är om
inte
denna
gentleman
med fiol hellre hade stått
vid någon fäbod iförd knätofsar och allt därtill. För
somliga
andra
lockade
Vecko-Revyn
mer, trots
det ringa avståndet till de
svenska folktonerna.

Slår rekord både fram och bak!
Nya Jetta <§>

Lättmetallfälgar är e*trautrustning.

Nya sköna Jetta! En helt ny bil från front till baklucka - elegant, sportig profil, större invändigt,
mer komfort, framhjulsdriven körglädje och
världsrekord i bagage med 431 lådliter - betydligt
större än Volvo 240.
Välkommen in till en provtur. Du kommer att
bli glatt överraskad!
Bränsledeklaration: 0,50 1/mil (diesel) - 0,89 1/mil
(bensin, automat) vid blandad körning.
Bränslekostnad 1.500 mil: 3.5 10:- - 5.487:- (1/7 -83).
Vi har ett antal Jetta färdiga för omgående leverans.
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)et stämmer så bra i Kungsan
EXPRESSEN • Lördagen den 2 juni 1984
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Efter att ha kraschat bilen i villaträdgården
motorcykel han tävlat mot
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