Dansare från Södermanland
deltog i årets VM i hambo

Samlade vid Stenegården ses här Ingert Goude, Börje Persson, Inger Pettersson, Tore Warner,
Anita Lundgren, Lars Forsberg, Margareta Eriksson och Tord Jonsson, samtliga från folkdanslaget på Nyköpingshus«

NYKÖPING: Den varje år återkommande Hälsinge Hambon, i folkmun "VM i hambo", avverkades under
helgen i Hälsingland. Dansare från hela Sverige, många från Södermanland, hade samlats tillsammans med
internationella folkdansgrupper från Rumänien, Tjeckoslovakien, Belgien, Danmark samt allmogespelmän.
Programledare var Tore Skogman som tillsammans med dansarna gjorde Ljusnans dalgång från Hårga till
Järvsö till en enda stor festsal. Ca 30 000 personer hade kommit för att bese denna jättelika dansuppvisning.
I årets tävling deltog 647 par mot Tord Jonsson-Margareta Eriksson, gon. Något som väl drabbar de flesta
fjolårets 421, alla klädda i färgglada samtliga från Folkdanslaget på Ny- är utnötta skor och skavsår.
köpings Hus.
bygdedräkter.
Det kan väl i sammanhanget nämUnder de sju år tävlingen har ar- Vidare Roddy Carlsson-Else-Marie nas att för de flesta är Hälsinge
rangerats har en del par gjort sig ett Andersson, Leif Porjebäck-Elsie Berg- Hambons tävlingsmoment en ovidnamn som "säkra" finalpar. Bedöm- man, Tirfings Folkdanslag, Nyköping. kommande sak. Många deltar i tävningsgrunderna är rytm, teknik, stil, Leif Johansson-Birgit Eriksson, Karl- lingen inte bara för att få sin dans
samdansning och endast "nighambo" Erik Lindgren-Ingalis Eriksson, Märta poängsatt av fordrande domare utan
och Harry Friberg från Frisksportar- för nöjet att under trivsamma former
bedöms efter poängen 1—10.
I årets upplaga av Hälsinge Ham- na, H par från Nyköping vilket visar träffa glada danskamrater och att få
utlopp för leklynne och danslust.
bon deltog från Södermanland: Börje en god bredd.
Fersson-Ingert Goude, Anders Lind- Att delta i en 2 588-foting som dan- Efter tävlingen samlades alla på
Harriet Svensson, Tore Wärner-Inger sar fram över gräs i Hårga och Boll- Stenegården i Järvsö med stor final
Pettersson, Lars och Margareta Lor- näs, asfalt i Arbrå och Järvsö, är en och prisutdelning.
HJ
,din, Lars Forsberg-Anita Lundberg, merit och prestation så god som nåS N Tisdagen den 11.7.72

Margareta och Lars Lordin från Nyköpingshus folkdanslag deltog i hambo-VM.
Här ses de vid defileringen.

NYKÖPING: VM i hambo
eller Hälsinge-Hambon är ett
jätteevenemang som återkommer varje år. I år hade
samlats inte mindre än 647
folkdansare från Sverige,

Danmark, Rumänien, Tjeckoslovakien och Belgien. Dansarna trådde sina hemländers gamla dansturer inför
en rekordpublik, ca 30 000
personer. I den jättelika

folkfesten, som leddes av
Thore Skogman, deltog också elva par från Nyköping,
för att försvara sitt läns och
lands folkdansfärger.
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Onsdagen den 31 maj 1972

Stimtor och spelmän

i

Tullinge

glammade
fiå torpet
Det var preeis som en äkta
midsommar i Dalom — Hembygdsdagen vid Trädgårdstorp i Tullinge på söndagen.
Med stintor i folkdräkt, spelmanslag och kaffe på logen.

I de små stugorna visade Botkyrka hembygdsgille, som ordnat
festligheterna, hur det gick till i
gamla tiders hantverk.
Els-Britt Sellin stod och bakade
rågkakor för glatta livet, och när
den ljuvliga doften talade om att
brödet var klart fick de som ville
smaka.
Isse Engström drejade. Små vaser, skålar och askfat, som sedan
ubjöds till försäljning. Och hon
hade det trångt omkring sig — intresset för hennes arbete och hennes saker var allt annat än svalt.
I smedjan stod smeden Alexis
Blomberg och Helge Berg, hantlangare för dagen, och gjorde
ljusstakar. Och alldeles intill kunde man beskåda en biodling.
Också de handarbetsintresserade
fick sitt intresse tillgodosatt. Man
visade t ex hur det går till att väva trasmattor, hur man kardar och
spinner ull och hur man gör vackra spetsar. Och i en bod stod två
herrar och gjorde papper, som sedan såldes för en krona arket.
, Inramade av grönskande björkar
spelade Spelmanslaget och deras
gäster glada låtar och Botvidskören sjöng.
Innan åskan och regnet kom

rådde en härlig sommarstämning
vid Trädgårdstorp. De familjer
som vågat sig ut trots de hotande
molnen såg nöjda och glada ut.
Man drack saft och kaffe i gröngräset. Köpte lotter och beundrade
hantverkarna.
BIRGITTA JAKOBSSON

Rågkakor enligt gammalt recept bakade Els-Britt Sellin. Carina Andersson, 11, Ene Leipalu, 10, och Annika Jansson, 11,
tittade intresserat på.

Folkmusik

skall det förstås vara när man firar hembygdsdag.
deras gäster spelade glada låtar på fiol och

Botkyrka
dragspel.

FOTO: LARS GROTH

spelmanslag

och

I smedjan glödgades järnbitar som Alexis Blomberg och hans hantlangare Helge Berg smidde
ljusstakar av.

