
Det finns folk som dansat fem timmar i sträck. Men 
Lena Olsson från Föllinge och Sven Ingemars från 
Malmköping nöjde sig med halva den tiden. 

Spelmanfrän nar och fjärran deltog i Sparreholmsmötet.Den här kvartetten fiolspelare består av Birgitta Anders-
son, Näshulta, Edward Anderzon, Katrineholm, Anita Hedlund, Malmköping samt Patrik Andersson, Eskilstuna. 

En myndig samling 
folkmusikvänner Det var inte bara fioler som svarade för musiken vid 

dans och spelmötet i Sparreholm på lördagen. Pär 
Furå från Gnesta kom med svenskbyggd säckpipa och 
här får han fiolackompanjemang av Marianne Ska-



— Vi har fyl^t 21 — nu är spel och dansträff i Hyl-
vi i alla fall myndiga... tinge hembygdsgård. 

Med de orden hälsade 
folkdansentusiasten Sö-
ren Olsson spelmän och 
dansare välkomna till 
lördagens stora träff i 
Sparreholm. 

Det var Malmabygdens 
folkdanslag som enligt 
traditionen inbjöd till 

Lite historisk blev ock-
så den här välbesökta 
sammankomsten. 

Det är nämligen 21 år se-
dan man träffades första 
gången i Hembygdsgården 
då populära Malmabygdens 
spelmanslag beslöt att som 
en final på årets aktiviteter 
arrangera storträff i Sparre-

holm. Då med festklädda 
människor kring dukade 
långbord och spel och dans 
inpå småtimmarna. 

• Långväga ifrån 
Men även om långbordet 

är ett minne blott så håller 
man traditionen vid liv ge-
nom Malmabygdens folk-
danslag och vid lördagens 
träff mötte spelmän och dan-
sare upp både från den egna 
bygden och mera långväga 

ifrån. Syfte och målsättning 
är att odla och utveckla folk-
musiken i dess rätta funktion 
som dansmusik. 

• Säckpipa och durspel 

Nu bjöd man till dans på lo-
gen med den vanliga gam-
raeldansrepertoaren, vals, 
schottis och hambo men ock-
så polskor. Ett stort antal 
spelmän hade mött upp där 
givetvis fiolen dominerade. 

Men här fanns också säck-
pipa och klarinett och givet-
vis durspel, ett instrument 
som är väl anpassat till mu-
sikstilen. 

— Träffarna har alltid varit 
i Sparreholm och kommer 
också så att förbli fortsätt-
ningsvis, förklarade Sören 
Olsson. 

— Det här är en höjdpunkt i 
tillvaron för spelmän och 
dansare. 

Det finns faktiskt besökare 
som kommit till storträffen i 
Sparreholm och dansat till 
varenda låt fem timmar i 
sträck. 

Nu blev arrangemanget i 
Hyltinge hembygdsgård en 
trivsam final på sommarens 
många framträdanden och 
aktiviteter och lite extra fest-
lig eftersom man i tiden pas-
serar en liten milstolpe. 

ROLF MALMBERGH 


