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Sjur-i-dammen (polska) (N)  
(I MIDI-filen spilles [punkterede 8.del-16.del] som 8.dels trioler. På  indspilningen med Pelle Lindström spilles 2. reprise uden 
gentagelse) 
 
Hvem var Sjur, som faldt i dammen ?  Ole "Svenske" Quistgaard fortæ ller: 
En gang for snart tusind å r siden var jeg til felekursus på  Voss, på  Ole Bull akademiet. Det var Kazio der 
havde anbefalet kuruset som egentlig kun er for norske læ rerstuderende, men jeg ( og formentlig Kazio 
også ) kom med fordi jeg var dansker. Her fortalte man mig at Sjur i dammen egenlig hedder "Sagokongen" 
(En saga er en børnefortæ lling eller myte) men den blev fik et nyt navn da den legendariske spille mand Sjur 
(Efternavn ukendt) spillede til et bryllup ude på  tunet. Dvs. foran gå rden. 
(Samme Sjur har vistnok skrevet den legendariske Voss bryllupsmarch som jo starter med strofen "Eg ser 
deg Eg ser deg, men kan ikkje komme te deg".) Tilbage til Sjur. Der kom flere og flere mennesker der ville 
danse til "Sagokongen", og Sjur bakkede så dan at der kunne blive plads til de dansende. Desvæ rre bakkede 
han i retningen af tunets "dam" dvs. mødding, og på  et tidspunkt gik det ikke bedre end at han faldt baglæ ns 
i møddingen (Dammen) Her blev han liggende på  ryg og spillede videre på  melodien. Hvorefter 
"Sagokongen" fik et nyt navn. Blandt vossinger er det ikke så  populæ rt at melodien har skiftet navn, for det 
er jo en forfæ rdelig historie der kaster et då rligt lys på  en ellers flot tradition ( synes man). 
 
Indspillet på : 

• LP: Pelle Lindström, Munspelman (GIGA GLP-7 1983)  
(Node fra Folkets Hus Spillefolk: www.folketshus.dk) 

 


