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På fredag blir det spelmansstämma i Kungsträdgården, när hamboskolan drar i gång sin
fjortonde säsong. I går provstampade skolans ledare, Brollan Hellström, den nybyggda banan
tillsammans med Christina Fromm. För musiken svarade Alf Hansson, Åke Sjöberg, Tompa
Jahn, Lotto Lindstedt, Margareta Mattson och Helge Åström.
Foto LASSE OLSSON

Buskspel i Kungsan
på nya dansbanan
Litet spinkig men med
bra svaj tyckte Brollan
och Tompa Jahn när de
provstampade Kungsans
nya dansbana i går. Åttakantig är den, för att fler
ska få plats att ta ut
svängarna när Hamboskolan drar i gång sin
fjortonde säsong nu på
fredag.
Den gamla fyrkantiga har
nära 400 000 fötter slitit ut. Det
har Parkteatern räknat ut.
Brollan själv, Bror Hellström,
räknar med att han lärt minst
30 000 människor, så där
2 000-3 000 per år, att dansa
hambo och andra gammeldanser i Kungsträdgården.

då är det lätt, förklarade han
när han inspekterade de järnbalksförstärkta furubräderna.
Man låter musiken gå in genom
öronen och ut i benen.

Började
vid 6 år
Själv började Brollan dansa
gammalt i sexårsåldern, på Söder, där han växte upp. Spelmansmusiken har gamla anor i
Stockholm, säger han.
— Det var i Stockholm som
polskan föddes.
Och för att fira de gamla spelmanstraditionerna har Stockholms parkteater bjudit in inte
mindre än 2 000 spelmän från
Stockholms spelmansgille och
från Sörmlands och UDDlands

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 Christina Fromm. När spelmännen
träffar kompisar, släpper loss
och drar en låt.

Buskspel
höjdpunkt
Buskspel kallas den mer informella delen I h r i s t n ä h n c t o r

menadvägarnas lindar, Molins
fontän och Kungsfloras plantor
ska locka till spel.
Hur som helst blir det program hela dagen. Björn Ståbi
och Per Gudmundsson ska spela svensk säckpipa.
Barn ska introduceras i folkdansens enklare turer av Gösta
Jernström och Bert-Ove Sällstedt. Mellan kl 17 och 18 blir
det polskedans. Och därefter
drar Brollan Hellström och
Tompa Jahn med Parkteatermusikanterna i gång hamboskolan.
Som sen, precis som tidigare
somrar, fortsätter måndagar,
onsdagar och fredagar klockan
12.15—13, och måndag- och ons-
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