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Lizzen i
fard med
att instru-
era ett
damsteg

P O L S K E K U R S P A M E M S S L O T T

... ur en dansares synvinkel ...

Lordag-sondag 2?-28 januari var det synnerligen livligt
pa Mems slott."Klackarna i taket" och "full rulle" passar
bra som allman miljobeskrivning pa instruktorskursen i
polske- (bygde-) dans. Efter tva sondagars fortraning
under hosten hade 0̂ instruktorer kallats till distrikts-
kurs av Lizzen och Stig Ahl.

Samhorighet mellan musik och dans, monster i dansernas
utveckling och traning i grundstegen var nagra av m&l-
sattningarna for de tva dagarnas (och nattens) verksamhet.
Dessutom trevlig samvaro och fint kamratskap i mysig
miljo.

Hur gick det da?

Nagra av'spelmannen'
i yngsta genera-
tionen: Karin, Lena
och Karin (ingmarie
gomde sig helt blyg-
samt bakom Karin)

huvudet i stallet for tvartom.'
Tack, Lizzen, Stig, Henry, spelman
Bertil och hans 10(!) spelpojkar
och -flicker - den har typen av
kursverksamhet vill vi ha mera av.

En som var med

Toppenbra, tyckte alia jag traffade.
"Skont att fa nota in grunderna -
Vad kul med sa manga spelman -
Intressant - Nu borjar det antligen
lossna med polskorna - flera sana
har kurser ..." var nagra kommentarer
jag kunde hora efter kursen.

Pa sondagen kom Henry Sjo'b'erg och gav
oss en verkligt levande redogorelse
for bygdemusikens och -dansens ut-
veckling i Sverige. Tank sa mycket
lattare det gar att fatta nar kunska-
perna far ga fran fotterna och in i

Lizzen, Stig m fl begrundar en av
Henry Sjobergs instruktioner
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... och ur en spelmans.

Tank i alia fall vad en manniska kan arbeta -
alldeles frivilligt - om hon bara far halla pa
med nagot hon tycker ar roligtI Som icke-dansare
kan man inte annat an hapna over den sega energi
och det oandliga talamod som utvecklades vid
inovandet av komplicerade polskesteg. Nar man
just spelat Polska fran Sarna for tjugonde
gangen i rask foljd - med instruktion mellan
varje omgang - och hor instruktorens lugna stamma
forkunna "musik tack", da borjar man verkligen
tro pa den dar droppen som urholkar stenen.
Bieffekt: spelmannen kan polskan for resten av
sitt liv!

Nu hander det ibland nar man spelar till dans
att spelmannen med ett smatt generat leende blir
tillfragad (efter att for n:te gangen ha spelat
samma bit) hur det kanns att sta sa dar och spela
timme ut och timme in. Det ar klart att om biten
vore en pariserpolka eller Svav sa kanske man
efter ett visst antal ganger skulle kunna for-
marka en viss matthet i spelet om man lyssnade
noga. (Jag tanker nu t ex pa den yngre spelman
som, efter val forrattat varv, aterlamnade den

lanade noten av Svav i form av en val hopknycklad pappersboll ...). Men att
spela en bra polska fern, tjugo eller hundra ganger gor bara den skillnaden
att laten far annu mera sug i sig. En polskekurs ar definitivt i spelmans smak
- det far man saga.

Och nar jag tanker efter tror jag att ocksa vi spelman arbetade ganska inten-
sivt. Nar jag packade ihop fiolen vid tvasnaret pa natten till sondagen,
trillade polskorna fortfarande fram utan storre avbrott pa "spelmansvan^ngen".
Jag vet inte hur de dansare hade det som vilade sina utmattade ben, men sjalv
lag jag och stampade taktm i sangen till dess det antligen blev tyst vid tre-
tiden. Inte heltutan berattigande fragade en dansare stillsamt: "Spelar ni
nar ni sover ocksa?"

Polskor ovade vi alltsa, och det var ju det som var meningen. Dessutom larde
vi oss en hel del om polskorna som danser betraktade. Efter vad jag tyckte
mig skonja, finns det ratt olika asikter om hur polskor skall dansas, kanske
framfor allt hur snabbt eller langsamt. Fragestallningen kanns igen fran
spelmanskretsar. Seen: Spelman Bertil har just fatt sig en mild athutning av
instruktoren for att han spelat for sakta. Da smyger en annan 'instruktor'
ut ur ringen och teaterviskar med glimten i ogat: "Tempot var bra". Jaha
Bertil, som Du sade pa forra spelmanskursen,: spelmannen maste kunna anpassa
SIS* lill r,oSa har ju forstas spelman Bertil

en egen uppfattning om hur han
vill spela och pa sondagen kom
Henry Sjoberg och stallde danser
och musik och hastigheter pa sin
spets - inte underligt att Bertil
pa fotot har intill ser en smula
avvaktande ut nar Sjoberg lagger
ut t ext en.'

Man far halla med "En som var med"
om att Sjoberg ar en inspirerande
bekantskap. C G Lindqvist, nestorn
bland ostgotaspelmannen som till
var gladje infunnit sig, satt och



smamyste nar ban horde Sjobergs framstallning ("roligt att fa medhall
darifran" menade C G).

Aven spelman kanske kan ha nytta av att ta sig en funderare over vad Sjoberg
sade om polskorna ur dans-synvinkel: nailer man pa med alltfor manga olika
sorter pa en gang, ar risken att den genuina stilen sa smaningom suddas ut.
I stallet bor man koncentrera sig pa nagra fa stilar - "dansa det som du
kommer ihag nasta lordag". Och som nan sade, det ar helt nodvandigt for
dansen att musiken ar riktig.

Som alia kunniga talare lyckades Sjoberg vacka diskussion. En mindre sadan
uppstod bland spelmannen om huruvida ostgotapolskor - som enligt Sjoberg,
i likhet med de ursprungligaste danserna och till skillnad fran de fiesta
andra polskor i landet, dansas pa varje taktdel - bast spelas med "stamp"
pa varje taktdel eller, som mestadels i polskor, pa ettan och trean resp
pa tvaan. Tja, svara den som kan.

Miriam
PS. En sarskild poang kammade kursen hem hos mig genom

sondagsmorgonens uppvaknande till tonerna av en mild
dalaganglat ur fjarran (Axel och Bertil). Aldrig hade
jag trott att en vackarklocka skulle kunna gora mig
glad till sinnes!

NOTISER FRAN SPELMANSFORBUNDET

Forst av allt: pansare har uttryckt onskemal
om att aven de skall fa de latbilagor som
spelmansforbundet trycker upp at spel-
mannen. Det gar naturligtvis mycket bra -
meddela bara nagon av redakforerna att Du
vill bli uppsatt pa utsandningslista for
latarna, sa skall vi senare meddela hur
mycket latarna kostar per styck samt
fortlopande sanda dem till Dig. Priset
blir forstas sjalvkostnadspris.

Du lade val marke till

speleflickorna Karin och Lena Ohlsson med
flojterna pa forsta sidan? De tva till-
sammans och deras morbror Bertil Johansson
for sig sjalv erovrade i somras Zorn-
diplom for spel av Pelle Fors-latar.
Juryn hade uppskattat att fa hora genuina
ostgotalatar.

Vi onskar lycka till i fortsattningen!

Ar det nagon som undrajr

hur man blir medlem i Ostergotlands Spelmans-
'forbund - i sa fall kan vi tala om att for
att nagon skall erhalla medlemskap kravs en
rekommendation fran nagon aldre spelman eller
att ett intresse for folkmusik finns, som gor
Kontakta nagon av redaktorerna (som vet tel nr
nagon av styrelsen direkt.

Josef Krysander, Motala,

har an en gang visat sig vara
den verklige eldsjalen i for-
bundet och skickat oss var sitt
hafte - valredigerat och i
ovanligt vackert utforande -
med egna latar, visor och psal-
mer, arrangerade for flera
stammor. Speciellt noteras
att vissa latar har arrange-
rats med altfiolstamma.
Altfiolen har ju en fyllig
klang och kan rekommenderas
nar man spelar visor och psalmer
Av de komponerade melodierna
far man mahanda satta just
visorna och psalmerna i forsta
rummet.

Till Josef Krysander framfor
vi spelmansforbundets uppskatt-
ning och tack for ett varde-
fullt bidrag till den 6stgotska
folkmusiken.

Axel Nilsson
1 . spelledare

att den sokande sjalv kan visa
ett medlemsskap naturligt.
till styrelsemedlemmarna) eller

Spelmansforbundet hade vid arsskiftet 121 medlemmar. Under 1972 har 22 nya
medlemmar tillkommit. Tolv medlemmar ar yngre an 20 ar, arton yngre an 30 ar
och trettio yngre an 0̂ ar.

Forbundets arsmote kommer att aga rum i Linkoping den 7 april 1973.

Kallelse skickas ut separat.


