
Menuett

Den svenska folkliga menuetten rekonstruerades på 1970-talet av helsingborgaren Börje Wallin, 
som under hela sitt liv jobbade med att dokumentera, återuppliva och lära ut folklig dans från 
Skåne. Det är denna menuett som spridits och blivit populär runtom på dansgolv, kurser och i 
dansföreställningar.

Jag hade själv fömånen att träffa Börje och få ta del av den skatt av danser han samlat in, då han vid
några tillfällen medverkade vid några av de dansledarkurser i Folkdansringens (dåvarande 
Ungdomsringens) regi, som jag deltog i under 70-talet.

Börjes familj var ständigt involverad i hans arbete och nu bjuder de på kurs i menuett. Hans döttrar 
Karin Wallin och Gina Nyander, samt svärson Bo Nyander och barnbarn Anna Björk har burit 
arvet och traditionen från Börje vidare ända fram till i dag. När vi i Småland/Ölands distrikt 
arrangerade en kurs i skånska danser på 1990-talet(tror jag) i Kalmar, så var det Karin, Gina och Bo
som stod för kunskaperna. 

Det har under åren producerats ett antal häften med Börjes dansbeskrivningar. Av dessa har jag ett 
med engelskor och ett med tävlingsdanser och skicklighetsdanser. En VHS-video (som även finns 
på DVD) har jag också skaffat mej. Det kanske finns mer som inte kommit till min kännedom....?
Hoppas de tar med sig för försäljning.

Under kvällen bjuds sedan på konsert med efterföljande dansspel för alla intresserade. Entré 100kr, 
men för kursdeltagare ingår entrén i kursavgiften. Karin spelar förstås, men jag hoppas vi även får 
höra Gina som jag vet trakterar tvärflöjt.

"Karin var spelman på Börjes danskurser och hon utvecklade genom åren en unik förmåga att lyfta 
och stötta dansarna genom att framhäva dansen i musiken. Karins kraftfulla och uttrycksfulla 
spelstil gav henne 2007 Zornmärket i guld."
(Folk & Världsmusikgalan)



"Karin Wallin (1960) fick Silvermärket 1993 och hon minns uppspelningen väl: "Det var ju 
så himla nervöst. Dessutom hade jag bara förberett tre låtar, så när juryn ville höra en till 
försökte jag komma undan och slippa......men det gick dom inte med på, så jag fick bara ta
en i högen. Det blev en menuett." Minns du något mer? "Ja, ett annat minne som jag bär 
med mig är att jag fick Silvermärket på en låt som bara hade dykt upp i huvudet, från 
ingenstans, när jag satt på sjukhuset hos min far sommaren innan, där han dog i cancer. 
Jag bestämde redan då att jag skulle spela upp den nästa år, men jag visste inte vad det 
var för en låt. Jag letade hela året, men det var först tre dagar innan jag skulle spela upp 
som jag hittade den. Jag visste ju inte ens om den var skånsk, men det var den. Med 
tanke på att det är min fars forskning som banat min väg så känns det som att han på 
något sätt ändå fick vara med om silvret." Vad betyder titeln Riksspelman? "Mycket! Det är
en kvalitetsstämpel att visa upp när jag söker speljobb. Och de dagar när spelet inte flyter 
på som jag önskar så är det gott att veta att medaljerna ligger i lådan! (Karin Wallin har 
även fått Zorns Guldmärke, 2007).
Musikalisk hemvist: Skåne. Folkmusikaliska förebilder: Bengt Löfberg, Kalle Almlöf, 
Mats Berglund. Deras spel har alltid gjort mig glad. Den glädjen, plus min egen musikalitet
som finns i mitt hjärtat tillsammans med dansen har utvecklats till mig och mitt spel. Det 
har alltid varit viktigt och självklart för mig att följa min egen känsla i min musik. 
Favoritstämma: Ransäter och Korrö. Instrument, förutom fiol: Nyckelharpa."
(Silverakademien.blogspot.com)

Nu ser vi fram emot ett återseende efter många år.
Kanhända Kalmar spelmanslag hakar på framöver och engagerar Karin för en spelkurs,
så vi kan få till menuettspel på spel-& danskvällarna fram över....
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