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DANSEN

** Nar den stora danaflugan f6r nagra ar
sedan bemaktigade sig Stockholm, upp-
vackte den som man minns en storm 4v
forbittring. Den modern* dahsen, det var
ingenting mindre an ett typiskt utslag av
den sedernas forvildning och den mora-
lens bankrutt, som krig alltid fora med
sig. Manga av dem, som dSmde dansen
sS, hart, togo for ovrigt denna nSjesvir-
vels framsusande over land och stad med
ganska stort lugn. Man resonerade som
s&, att det ar bara ett tillfalligt dekaden»-
fenomen som alia andra, vilka foljde Mars'
framstormande 1 sparen, och de som trod-
de sig kanna den mSnskliga nyckfullhe-
ten ansago, att det inte skulle drSja a&
lange, forran vi hade ledsnat pa dansen
och ersatt den med nagot annat, mindr«
farligt n6je.

Men det bar inte gatt som man gpatt.
Dansen bar inte fordarvat oss 1 namn-
vard grad, och den bar inte fdrsvunnit
frftn nojeaarenan. Tvartom bar farsoten
gripit allt mer omkring sig, numera dan-
sar inte blott ungdomen, utan man fir
lika ofta se valmaende farbroder och tan-
ter med forsvarliga proportioner svanga
om i jazzen bade hemma och ute.

For ett ar sedan besSktes Stockholm
un<?er ett par manader av en myoket fdr-
nam amerikansk Wrist, som blev sa fb'r-
tjust i var stad, dar ban hade vissa slakt-
relationer, att ban stannade bar betydli^t
langre, an som ursprungligen var avsett.
Under denna tid blev ban snart en bekant
fysionomi i nojeslivet. Man sag honott)
i sallskap med sin fru och dennas sall-
skapsdam varje kvall pi vara stfirre daas-
restauranger. Ena kvallen svangde h*»
sig p& Royal, nasta pa Cecil, s§, ptS, Foni»
p& Kastenhof, Operakfillaren och sfl. Tlda-

Hanaansaije i regel varje dans, och
^ tydde pft att ban fann

nb'je \ danseu, pen
Ijeren hade fylU

i alia handelser ,
BaefordSrvande bade for

bch gamla forsvunnit. Nu darisar
Stockholm och hela Sverige precis

den o'vriga varlden, ^ih man
et vara en naturlig sak. De'flesta

andra uojen ha blivit distanserade av dan-
n. Till och med bridgen. De epiknre-

anlagda middagsatarna ha funnit, att
f Sr klokare och att man mar battre av

a t ta sig litet motion i danssalen efter
AUkan och gaslevern, burgundern cch
fci lampagnen an att fSrankra sig flerg, tim-
nar i atraek krlng det gr^na bordet.

Dep typ, Jazzen utvecklats till under se-
rkre ar, kan heller inte ge anledning till

anmarkning. Den ar Ju atskilligt
i Jrandrad, for att inte saga forfinad. Nu
ffirvanar man sig till och med over bur
man en gang i den moderna dansens bor-
jau fcvimle strutta omkring eller ocks& st&
pft aamma kvadratdecimeter i timtal och
skaka den underliga form av dans, som
kaUgdes shimmy. lAt oss medge att den-
na dans inte hade formaga att utlosa nag-
ra markligare skb'nhetsmoment. Sag man
nagra hundra par hoptrangda pa ett 4ana-
golv under denna s. k. dans i den dS, belt
nya och f6r ovana oron nagot prOvande
n|usikens vilda toner, var det kanske be-
;^gat av dansens f lender att kalla till- |

|ailiiuigen nagot darhusmassig. Men icke
ps dfefi argaste motst&ndare till dei mo-
teriia.'a^insen. kan saga ett ont ord eller

jfed f^rebraelsens bistra bljck pi den
pch behagfulla danseu av i dag.

Framfflr allt Wr den grab&rige gentle-
man elier rundhyllta dam, som i sin ung-
dem svettdrypande hoppade omkring i
nagot sa menlngslost som polka, erkanna,
att jazzen bar ett betydligt h6gre varde,
inte minst ur estetisk synpunkt.

Den, Som ar intresserad av modern dans
och utovar densamma med en smula om-
sorg, finner i jazzen en inte blott stor
utan aven adel njqtning. Jazzen fSrmed-
lar ett musikaliskt Intryck, aom ofta not?
Inte en symfoni kan vara i stand tHl. Det
fordras visserligen en hel del musikun-'
derbyggnad for att kunna smalta en gym
font, mer for att ki-nna njuta av moden
dans maste man vara musikallsk oc'
framfor allt ha kansla ffir rytm och takt'
Men den moderna dansen bar aven sin
uppfostrande betydelse. Den utvecklar i
hog grad sinnet for plastisk stil och form.
En danaor ger alltid noga akt pa lina

j kroppsrSrelser, ban vet, hur ilia det ser
ut, aar man i jazzen glider fram med
krokiga knan, slangande armar och ful
hallning. Har galler det att v§.l awaga
alia sina ro'relser, forst dS, njuter man
fullt den harmoni, pa vilken dansen byg-
ger. Numera hor det ju sa go^t som till
uppfostran att ta dacslektloner, Det bar
under senare &T uppstatt en mangd dans-
skolor med skickljga larare ocb, larayin-
nor, som bar svara for utbildningen, och
man marker tydligt den stora nyttan av
dylika lektioner, nar man besoker en of-
fentlig danssalong. Svenskarna ha blivit
passionerade p& dans, det ar sant, men de
ha ocksS, blivit ett mycket val och vac-
feert dansande folk, och det ar bara gott
att saga om.
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