
SPARREHOLM: Hem-
bygdsgarden i Sparreholm
var pa lordagseftermiddagen
och kvallen malet for spel-
man och dansare i stort antal.
For tionde aret i foljd arran-
gerades den sa populara Spa-
reholmstraffen och som van-
ligt var det Malmabygdens
spelman och dansare som
stod som arrangorer.

— Vad gor man pa en sa-
dan har traff ? Ja, man spelar
och dansar forstas. Men pro-
gram, nej det behovs inte, sa-
ger arrangorsbasen Soren
Olsson. Friheten ar stor, for
att inte saga total. Och det ar
knappt att jag ens fungerar
som programledare.

— Grupperingarna sker i
stor utstrackning spontant.
Man hittar bekanta och pa-
minner varandra om spel-
manstraffar och latar. Och sa
ar musicerandet igang. Det
spelas samtidigt litet var-
stans. Men nar vi drar oss in
pa logen blir det forstas litet
mer "ordnat" spel. Och dar
ar det ju ocksa fint for dan-
sarna att halla till.

— Gladjande nog tycks ba-
de spelman och dansare tri-
vas mycket bra har i Sparre-
holm, konstaterar Soren Ols-
son. Det ar val forklaringen
till att manga kommer till-
baka ar efter ar. Och det ar
inte bara narboende som
kommer. Granndistrikten ar
starkt representerade. Och
anda nere ifran Skane kom-
mer en del for att fa spela till-
sammans. Med det har intres-
set lar Sparreholmstraffarna
fortsatta minst tio ar till.

Sa har ser det ut ndr spelmdn trdffas. Man hittar varandra,
paminner sig vdlkanda latar - och sa spelar man sig samman.

med tvekan tjanligt
SPARREHOLM: Med tve-

kan tjanligt. Det ar betyget
pa vattnet i Sparreholm, ba-
serat pa de fyra senaste pro-
ven, tagna ute pa ledningsna-
tet. Halsovardskontoret i Flen
fick beskedet under fredagen.
Det innebar att det ar fortsatt

Halsovardskontoret kom-
mer nu narmast att paborja
en provtagningsserie dt Na-
turvardsverket, som vill ha
prover en gang i manaden un-
der ett ars tid. De proven ska
tas bade i verket och ute pa
ledningsnatet.


