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SPARREHOLM:

Na'n som vet hur man
dansarpols? Eller ham-
burgska? Eller varfor
inte slangpolska?

Det visste i varje fall de som
kom till jubileumsupplagan av
Sparreholmstraffen i Hyltinge
hembygdsgard i Ib'rdags. Den
arliga spel- och danstraffen
brukar vara valbesokt i vanli-
ga fall och den har gangen, ju-
bileumsfirandet till ara, var
hembygdsgardens dansloge
alldeles ovanligt valfylld nar
aktiviteterna drog igang.

30 ar har gatt sedan den for-
sta upplagan av Sparreholms-
traffen anordnades, den gang-
en i regi av fyra spelman i Mal-
mabygdens spelmanslag. Att
det skulle bli en lang tradition

Spelar det mesta. Durspel,
nyckelharpa, fiol, strakharpa -
Bernt Olsson spelar det mes-
ta...

visste forstas ingen vid den tid-
punkten aven om kanske for-
hoppningarna fanns. Numera
ar forsta lordagen i September
"vikt" for spel och dans, och
spelman och dansare kommer
langvaga ifran for att delta.

Malmabygdens spelmanslag
bestod i slutet av 60-talet av S6-
ren Olsson, Ingvar Anders-
son, Bertil Sjoberg och Bror
Andersson. Bror Andersson
gick bort forra aret. Men de tre
ovriga drog under hogljutt bi-
fall igang jubileumstraffen
med nagra av sina paradlatar.

Spellista
Tillstallningar av det har sla-

get blir vad de medverkande
gor dem till. Nagra forutbe-
stamda program finns inte
utan dansmusiken ombesorjs
av tillresta spelman efter en
spellista som upprattas under
kvallens gang. Den har gangen
blev variationen osedvanligt
stor. Manstarkaste gruppen
bestod av Ingvar Andersson
och hans elever fran Kultur-
skolan i Sodertalje. I spelpas-
set darpa stod en ensam spel-
man for musiken.

Folkmusiken har under se-
nare ar tenderat att i okad ut-
strackning bli "konsertmusik"
som spelas fran en seen infb'r
lyssnande publik. Men kanske
ar det i sadana har samman-
hang, med dansare och spel-
man i symbios, som den verkli-
ga magin infinner sig. Ur-
sprungligen var ju ocksa den
mesta folkmusiken renodlad
bruksmusik - musik som det
skulle dansas till eller som fun-

Magiskt. Det vilar nagot magiskt over dansparens samspel med spelmannen pa dansgolvet.

gerade som ceremonimusik
(exempelvis brudmarscher
och skanklatar).

Bjod igen
Att Sparreholmstraffen kom

till berodde helt enkelt pa att
de fyra initiativtagarna sjalva
varit inbjudna att spela pa oli-
ka platser och ville "bjuda
igen". Aret innan, 1967, hade
dansbanan vid Hyltinge hem-
bygdsgard forvandlats till en
riktig "dansloge" och fick bli
platsen for det nya arrange-
manget.

Numera ar det Malmabyg-
dens folkdanslag, Spelmans-

forbundet samt Hyltinge hem-
bygdsforening som star for ar-
rangemanget och dar tar man
som bast sats for minst 30 nya
ar. Och for sakerhets skull ska

tillaggas att den som inte kan
sin pols eller sin hamburgska
aven kan dansa vals, hambo
och schottis pa Sparreholm-
straffen...

ARNE LIND

Fartfyllt. Dansen
gick kvalen lang i Hyl-
tinge hembygdsgard.
30-arsjubileet samla-
de en spel- och dans-
sugen publik.

Musikhelg i Sparreholm
Forsta lordagen i September varje ar invaderas Sparreholm
av folkmusikvanner fran hela landet.

I dag ar det dags igen. Och just i ar fyller Sparreholm-
straffen 30 ar, ett jubileum som ska firas med knytkalas.

Det ar 30 ar sedan de fyra spelmannen i Malmabygdens
spelmanslag bjod in till den forsta Sparreholmstraffen. Se-1
dan dess har spelman och folkdansare traffats i Hyltinge'
Hembygdsgard varenda September for att spela och sjunga
tillsammans. Programmet bestams under kvallen, beroende
pa vilka spelman som finns pa plats och vill stalla sig pa sce-
nen.

"Tva gamla och en aldre" ar parollen for kvallen, och for-
utom de vanliga gammaldanserna blir det slangpolskor,
langdanser och kadriljer bland annat.

Av de fyra ursprungliga spelmannen finns tre kvar i livet.
Aldst ar Bertil Sjoberg, 86 ar och fortfarande vital spelman.
Vid sin sida i Sparreholm har han kollegorna Soren Olsson
och Ingvar Andersson.


