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Höstupptakt för spelmän 

Det spelades skön musik på många ställen vid Sparreholms hem-
bygdsgård på lördagskvällen, då Malmabygdens spelmanslag bjöd. till 
dans- och spelträff. De här musikanterna fångade vi inne i hembygds-
gården. 

I regnigt och raggigt höstväder 
höll Malmabygdens spelmän och 
dansare sin sjunde Sparreholms-
träff vid Sparreholms vackert be-
lägna hembygdsgård på lördags-
kvällen. Från Sörmlands alla hörn 
och även långt utanför landskapets 
gränser kom glada spelemän och 
dansare i färggranna hembygds-
dräkter till ''Sörmlands populäraste 
dans- och spelmansträff". En spel-
mansstämma där allt kan hända. 
Programmet är improviserat och 
spännande. 

Sparreholmsträffen hålls alltid 
den första lördagen i september och 
intresset för stämman har ökat år 
från år. Den brukar locka 300- 400 
personer årligen men till årets 
träff, den sjunde i ordningen, kom 
uppskattningsvis drygt 200 gäster. 
Att deltagarsiffran inte blev högre 
får förmodligen tillskrivas lörda-
gens tråkiga väder. Regnet strilade 
ymnigt hela kvällen. Ett streck i 
räkningen för arrangörerna, som 
förr om åren alltid gynnats av myc-
ket vackert väder. 

VILKEN STÄMNING 
Men det skall mer till än lite regn 

för att lägga sordi på stämningen då 
spelemän och dansare samlas till 
stämma. Inomhus sken minsann so-
len. På logen dansade man folklig 

dans med verklig bravur till glad 
spelmansmusik och inne i hem-
bygdsgården satt spellag i alla 
hörn, stämde sina felor och impro-
viserade. 

Stämman började redpn vid 16-ti-
den på eftermiddagen och fram-
emot sjusnåret på kvällen inledde 
man kvällens dans med allspel. 
Därefter avlöste det ena spelmans-
laget det andra och den allmänna 
dansen varvades med folkdansupp-
trädande. 

Det var full fart på dansgolvet och 
i vimlet skymtade många långväga 
gäster, bl a två före detta Sparre-
holmsbor, Olle Ekwall numera bo-
satt i Ronneby samt Jan Krouten 
från Halmstad, där han är ordfö-
rande i Hallands spelmansförbund. 

ÅTTONDE STÄMMAN 
Sparreholm var också sista anhal-

ten för i år för firandet av 50-åringen 
Sörmlands Spelmansförbund, be-
rättade Bertil Sjöberg i Malmabyg-
dens spelmanslag, vilket för övrigt 
är Sörmlands för närvarande mins-
ta lag, med endast tre spelmän. 

Lördagskvällens Sparreholms-
träff var den åttonde stämman, som 
man höll i Sörmland med anledning 
av jubileet. Tidigare stämmor har 
hållits i bl a Malmköping och Söder-
tälje. 


