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TIDSTYPISKA DETALJER10 kr

Mån.avg:
2.220 kr
Area:
42 kvm

Adress:
Folkskolegatan 4, 3tr
Accepterat pris:
2.195.000 kr

Ljus och rymlig 1,5:a med trevligt kök med matplats, kaklat badrum samt ett rymligt vardagsrum med gott
om plats för såväl soffmöblering som större säng. Bygglov för balkong från vardagsrummet! Välkommen!

Energiprestanda:
155 kWh/kvm/år
Visning:
23/9 13.00-13.45, 24/9 17.45-18.15

Byggår:
1932 
Kontakt:
0708-997924

1,5:a Södermalm
Adress:
Gamla Värmdövägen 6, 4tr
Accepterat pris:
1.995.000 kr

Mån.avg:
3.920 kr
Area:
81,5 kvm

Byggår:
1966
Kontakt:
0708-99 79 06

Energiprestanda:
137 kWh/kvm/år
Visning:
23/9 13.30-14.15, 24/9 18.15-18.45

I populära Finntorp Centrum finner ni denna ytterst välplanerade hörntrea med stora ljusinsläpp, kvällssol
och garageplats inkluderat i avgiften. Perfekt läge nära butiker och med endast 7 min buss till Slussen.

3:a Nacka / Finntorp

STOCKHOLMSKÄLLAN LÄS MER OM DET GAMLA STOCKHOLM PÅ STOCKHOLMSKÄLLAN: www.stockholmskallan.se

I dag är vi vana vid gatumusik på gator och 
torg i Stockholm. Så har det inte alltid varit. 
Fram till 1977 var det förbjudet att spela på 
offentlig plats utan särskilt tillstånd. Undanta-
gen var religiös musik och musik i samband 
med politiska sammankomster.

Nu var det inte så att man bara kunde 
höra Marias enmansorkester och 
Frälsningsarméns körer och blås-
orkestrar på Stockholms gator innan 
förbudet upphävdes. Det fanns många 
som var ivriga att trotsa förbudet. Vil-
ket inte minst fi nns dokumenterat på 
LP-skivan Gatumusik från Stockholm 
1976. Där hittar man musiker och 
Stockholmsoriginal  som framför allt 
från folkvisor och sjömansvisor till 
swing- och poplåtar.

Det var i huvudsak en person vars 
rättsfall ledde till att lagen ändrades. 
1975 greps den brittiske gatumusikern 
Don Partridge för att illegalt ha an-
ordnat konsert på offentlig plats. Han 
dömdes till åttio dagsböter på fem 
kronor.

Partridge fi ck oväntad hjälp av ad-
vokaten Bengt Cederquist som lät en 
av sina anställda engagera sig i ärendet. 
Sympatierna för gatumusikerna växte 
och många menade att musiken skul-
le legaliseras. Självaste landshövding 
Hjalmar Mehr menade att domen var 

väl hård och tipsade Partridges advo-
kat om att ett överklagande till reger-
ingen nog skulle ändra domen.

När målet togs upp i hovrätten frikän-
des Partridge och han fi ck även till-
stånd att spela på Sergels torg. 1976 
lade Centerpartiet in en motion till 
Riksdagen om att gatumusiken skulle 
släppas fri. Samma år skrev Sveriges 
dåvarande statsminister Torbjörn 
Fälldin på lagändringen som gjorde 
att gatumusiker kunde spela legalt på 
Sveriges gator och torg. Den nya lagen 
Lex Partridge trädde i kraft i januari 
1977.

Don Partridge var redan ett känt 
namn innan den här incidenten. I slu-
tet av 1960-talet fi ck han skivkontrakt 
på Columbia Records och hitlåtarna 
Blue Eyes och Rosie hamnade högt 
upp både på de engelska såväl som de 
svenska listorna. Han medverkade i 
det engelska tv-listprogrammet Top 
Of The Pops och sålde mängder av 
skivor.

I februari 1969 hyrde han Royal 
Albert Hall där han som ett farväl till 
sina gatumusikervänner arrangerade 
’’Buskers Happening’’.

I början av 1970-talet bestämde 
han sig för att återvända till gatumu-
siken och han fl yttade till Sverige där 
han etablerade sig i Stockholm. I en 
senare intervju menar han själv att det 
var bättre när gatumusiken var illegal. 
Lagen som han själv gett namn åt 
ökade konkurrensen och därmed tjä-
nade han inte lika mycket pengar som 
tidigare.

Partridge, som även kallade sig själv 
The Inter Galactic Overlord of The 
Wide Spaces, dog i en hjärtattack i 
Peacehaven i sydöstra England den 21 
september 2010.

Under sin tid i Sverige gav Don 
Partridge ut två LP-skivor och en 
singel. Är du nyfi ken på hur det lät 
kan du besöka Svensk mediedatabas. 
Där kan du lyssna på fem låtar med 
Partridge och även höra ett antal in-
spelningar från Gatumusik från 
Stockholm sommaren 76.

Text: Åke Nyke

Sympatierna för 
gatumusikerna 

växte och många 
menade att den 
skulle legaliseras.
’’

GATUMUSIK PÅ LP. Skivomslag till LP-skivorna Gatumusik 
från Stockholm sommaren 76 och Don Partridge and 
Friends. FOTO: KUNGLIGA BIBLIOTEKET

Stockholms förbjudna gatumusik
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 Läs mer på www.sodermalmsnytt.se under menyn ”Annonsera”
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