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Folklig musik och dans
med styrka och variation
— Modern musik i all ara, men
hederlig folkmusik innehaller
sa mycket mer variation, sagerSven Ingemars, dansledare i Malmabygdens folkdanslag.
Pa sondagen anordnade danslaget sin arliga Dans- och
spelmansstamma vid hembygdsgarden i Malmkoping.

Stamman ar tradition for folkmusiker, dansare och musikintresserade fran Sormland och
andra delar av landet. Syftet
-forutom att ha trevligt - ar att
uppratthalla och skapa intresse
for folkmusik och folkdans. Och
det har man gjort har i Malmkoping sedan 1975.
— Den gamla musiken har en
oerhord inre styrka och stor variationsrikedom. Tank bara pa
hur manga instrument som anvands-fiol, klarinett, strakharpa, flojt. Med mera, sager Sven
Ingemars, som fb'rstar att ovana
6'ron kanske inte uppfattar alia
nyanser.
Slar ett slag for gammeldans
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Kyrkmarsch. Tove Stenberggick i spetsen med en sa kallad feststang.
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Gunnel Arvidsson, fodd i
Malmkoping, hade rest hit fran
Stockholm for att lyssna.
— Jag ar positivt overraskad,
det ar verkligen mycket battre
an Skansen. Men man kanner
sig lite utanfor nar man inte har
gammaldags klader pa sig, sager hon.
Pa de tidigare Dans- och spelmansstammorna holl man
"varldsmasterskap" i folkdan-

sen gubbstot - ett inslag som
drog mycket folk. Men sedan
tva ar tillbaka ligger tavlingen
nere.
— Vi har gjort vart for gubbstoten och funderar pa att ta upp
nagon annan dans som fallit i
glomska. Nu i ar slar vi ett slag
for gammeldans, sager Sven Ingemars.
Dansgladje och harmoni

Under dagen anordnades tavlingar i vals, polka och hambo.
Domare var Britta Mattsson,
Ing-Marie Sundin samt Sonia
Waern. Inte bara fotforingen
vagdes in, lika viktigt var faktoMycket fiolmusik. Sormlandsledens spelmanslagvaren av flera gruprer som dansgladje och harmoper som spelade under stamman.
ni.
Programmet for stamman var
Fotnot
inte bestamt i forvag. Nagra fas- Darpa folj de gudstj anst i folkton
Under stamman utdelades prita punkter fanns fb'rstas, men i kyrkan och sedan drog foljet
serforstilfulldans.
den som kande for att spela eller ner till hembygdsgarden.
Elisabet och Olle Johansson,
dansa anmalde helt enkelt sitt
Med vadret var det lite si och
Strangnasvann polkatavlingen.
intresse till talangjagaren Bo sa, men regnet holl sig undan
Vanja Olofsson och Henry PetArrhed.
och evenemanget kunde fullfol- tersson, Katrineholm, tog hem
Sormlandsledens spelman- jas utomhus.
priset i hambo och Tove Stenslag var en av flera grupper som
Sven Ingemars uppskattar att
berg, samt Sven Ingemars, danspelade under stamman. Patrik drygt 200 besokte denna 23 sade vals mest stilfullt. Maria
Andersson ar en av medlem- stamma.
och Ebbe Ridell, Vingaker, fick
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marna och han tycker att folkprisfortrevlig kladsel i gammalmusiken vinner i langden.
dags stil.
— Det finns ett stort spelutrymme, musik fran en viss by
kan skilja sig vasentligt fran en
annan. Och det gor genren sa
spannande.
Kyrkmarsch och gudstjanst

Stamman inleddes redan pa
formiddagen med en kyrkmarsch med fanor och spelman.

