
BODA-TOGET: 6.tur	  
	  
Den, der har hørt Bodapolska i Boda en sommernat, vil nok sige, at det er noget særligt. 
Gyngende, vuggende musik med schwung og løft, udført i timevis af en skov af violiner, som 
hele tiden fornyer sig som et ishockeyhold med nogen på bænken, rede til at træde ind i 
kredsen, når andre trænger til hvile. Med energiske buestrøg som følges utroligt godt ad og en 
fælles vuggen op og ned, driver de danserne frem. Dansere har siden 70/80erne rejst til Boda 
i Dalarna for at opleve dette og man holder ud til 3-4 om morgenen, til manden med nøglen 
sætter stop.  
 
Vi er nogen, der blev grebet af stemningen og har øvet Boda i længere tid, men for at skabe 
den store lyd og energi inviterer vi alle, der kunne have lyst til at boltre sig i Bodastemningen 
til at deltage i dette fortgående eksperiment.  
 
 
For at muliggøre en fællesnævner tænker vi os følgende: 
  

1. Spilleliste er næsten den samme som sidste gang, men med to nye melodier vi lært af 
Hans Röjås. Det står en frit at gå ud og ind af flokken, alt efter hvilke numre man vil 
spille med på, og der er ikke adgangskrav, bare man har ørerne med. Man kan spille 
med, også hvis man ikke har været til kurset. 
 

2. De numre vi har valgt er i stort set fra to CD’er med Boda Spillemandslag, som vi tror 
mange kender: "Låtar på Bodamål" og "Boda Spelmanslag 50 år". Forhåbentlig 
kan man låne på biblioteket eller af venner. Noder med de strøg vi synes fremmer 
foretagendet, findes til at printe ud på www.kerstinbacklin.dk/noder.html  
 

3. De akkorder vi bruger er med. Man kan selvfølgelig også spille på andre måder, men 
det er et eksperiment værd, at prøve at få noget fælles ud, uden at være et fasttømret 
spillemandslag med ugentlig mødedag. Du kan lytte til BODA-togets 3e tur her: 
http://www.youtube.com/watch?v=xK-k306-wA8&feature=player_embedded 
 

4. Kerstin Backlin er forspiller. Alle instrumenter er velkomne. Nogen af os har været til et 
spillekursus 6/4 med den kendte Boda-spillemand Hans Röjås, og vi vil arrangere et 
kursus med ham igen, måske til foråret. 
 

5. Der vil ikke være danseinstruktion inden denne gang.  
 

6. Målet er fælles glæde og "bystugustämning", og så må det gerne være trangt og 
svedigt.  

 
 
Navnet Boda-toget kommer sig af en kommentar i sådan en bystuga, hvor violinerne var lagt 
til hagen og danserne stod parat på gulvet. - "Så! Nu starter Boda-toget!" 
	  	  	   
Afgang lørdag kl.21.30-22, Indre By Kulturhus, Charlotte Ammundsens plads 3.  
 
På glædeligt gensyn lørdag 23/8! 
Kerstin, Niels (idemager)  
 
www.kobenhavnerfolk.dk 
info@kobenhavnerfolk.dk 


