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V
Herr Arne Bl©mberg

Sodertalja.

Uu ar sjalva Hale ute,. Jag var mer pa staden i dag ©@h kbpte ett
nytt fargband till min lilla skrivmaskin. 10 krs kostade elandet i den
fornamsta affaren har, men det gar ii ingen farg ifran sig, utan jag
fi«k lagga ett ktpiepapper emellan a|fc par ark sa att jag fi@k atminstene
en k«pia s@m bier lasbar. Jag talade med Wetter i dag pa m©rgonen,
oeh da talade jag om nagra ord 3®m J9K Sven Kjallstrbin skrey i ett brer
till mig, na* vi diskuterade latar «eh spelman breTledes under 1840-
talet. Wetter anmodade mig att ©medelbart insanda dem till Dig o«h det
ko miner har nedan.

TBSTAMENTE TILL ALI.A Ŝ IRIGES SFELMAHi

Professor Kjellstrbm skriver i ett brer till u.t.

* Man ra& betanka, att polskan har bliTit en ursTenek musikform, som

icke langre dansas, men bbrf liksom Menuetten fran forna darf
i det tempo, som betingades ar dansen, for att komrna till sin fulla

ratt."

Detta ar ord, som sager en hel del. Minga spelraan i vara dagar

har aldrig sett en polska dansas, mer an mojligen hambo,soin ar en sen-
are tids variant pa de rerkliga polskorna,

Men spelraannen har numera manga tillf alien att lara sig det Terk-

polske-spelet, genom att manga Folkdanslag nuraera bbrjat anarnma den

urgamla polskan och det ligger nara till hands, att spelmannen besbker
dessa danslags bvningskvallar och fbrsbker att lara sig det rytmiska
inneh&llet i dansen. XX Erad det galler polskorna, s& har de Tar for

sig sin egen sarskilda rytm. Kringpolskan har en mycket rask rytm,
Slangpolskan har sin, Senpolskan, Bakmasen,Stigpolskan, ¥igpo3iskan,

Snurrbocken, m.fl. har yar och en sin sarskilda rytm och det tager en
lang tid att satta sig in i dessa fbrhallanden.

Nu har ri lyckligtria na&ra framstaende instruktorer p& polskans
orarade. For att narana n4grat Goran Karlholm, ̂ fyrriken, Jamtland,
Johan Larsson och Ingrar Norman Dalarna och s& finns det val n£gon
mer, som jag for narrarande icke kanner till.

Bilaga.

Ja, det har var nagra rader om varat huvudintresse, men det

"ar ej nagot lattarbetat omrade, en del spelman anser att de aro

tvugna att visa publiken vad duktiga de ar, och da spelar de pols"kor
i rent FURIOSO, lagom till att stalla i ett 100 meters sprinterlopp

eller i en motocross pa sarskild bana.

B.S.


