
Dansare från hela landet 
kom till "Polskesamkväm" 

S P A R R E H O L M : Spelemän och dansare från hela Sverige (flest från Sörmland), ja till och med 
från grannlandet Danmark, hade på lördagskvällen samlats till ett "Polske-samkväm" i Sparre-
holms Folkets Hus. Arrangörer för kvällens " lekstuga" var Malmabygdens spelmän och dansare. 
Södermanlands Spelmansförbund har i samarbete med Sörmländska ungdomsringen hållit två 
stycken veckoslutskurser på Solbacka i Stjärnhov, i Polskedans. Kurserna har samlat ett 80-tal delta-
gare från hela landet och det var dessa, som mangrant ställde upp på lördagskvällen för att träffas, 
trivas och dansa polska. Samtliga kursdeltagare har utbildats till ledare i just denna speciella konst-
art och skall nu i sin tur levandegöra och föra den här gamla traditionen vidare. 

Sören Olsson, Malmabygdens spelmanslag i spetsen för kvällens första "dansorkester 

— För det finns en gammal fin 
dansartradition här i Söderman-
land, säger eldsjälen bakom de här 
kurserna, Henry Sjöberg, Rönninge 
danspedagog på Statens dans-
skola. 

— Men här finns traditionen på 
våra ålderdomshem. Där hämtar vi 
materialet. Vi vill föra ut de gamlas 
kunskap och vi har besökt många 
hem. Vi vill få fatt i traditionen, 
göra den levande och föra den vida-
re. 

Henry Sjöberg, som beskriver sig 
själv som en modern version av for-
na tiders Skotska dansmästare, re-
ser land och rike kring och lär män-
niskor att dansa och han berättar vi-
dare, att de här kurserna har in-
neburit något alldeles nytt. För det 
första vill man ägna sig åt kursdel-
tagarna väldigt länge — inte släppa 
kontakten. För det andra har man 
slopat alla fasta beskrivningar. Det 
är inte meningen att de nyblivna le-

TROSA 

• BILSTÖLD. Polisen sätter en bil-
stöld i Trosa i samband med att två 
Lövstaelever avvek på lördagskväl-
len. Bilen stals i Trosa men åt-
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darna skall komma hem med en 
handbok, med färdiga beskrivning-
ar på hur man skall dansa polska. 

Nej, man vill fånga dansartradi-
tionen, få deltagarna att känna själ-
va, utvecklas och göra polskedan-
sen levande. Och man vill också för-
söka bevara de dialektala skillna-
derna. 

Den starka traditionen är musi-
ken — men musik och dans följs åt, 
så i kurserna har deltagit både spel-
män och dansare. Och det var alltså 
dessa, som på lördagskvällen sökt 
sig till Sparreholm för att dansa av 
hjärtans lust, till glad och improvi-
serad polske-musik. 

MONICA ANDREASSON 

Försäljningsrekord 
vid Aliden i Flen 


