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Miflsommartid Sir folkdanstid. Folk-
dansen bar djupa traditioner oefe
kan 'ber&tta myckot for iiuti<lsm:iii-
iiiskoknn t>m v&ra tor Hitlers t;ink« -
sSttt o<*h

AV 01 ,01 I IOFFSTBIS

DET f inns atminstone tre klart atskilda uppf att-
ningar av folkdansen i Sverige. Tv& av dem ar
positiva och uppskattande, ehuru de nalkas folk~
dansen fran olika utgangspunkter, fran mot-

satt hall skulle man kunna saga. Den tredje ar rent
negativ, overlagset fSrdo'mande.

De tre uppfattningarna ar vetenskapens, de aktiva
folkdansarnas och de okunniga kritikernas. Vi ska nu
se litet narmare pa var och en av dem, och det ar d&
inte bara av vSrdnad fb'r vetenskapens sannings-
so'kande som vi borjar mod forskningens syn pa folk-
dansen utan ocksa darfor att det ar det snabbaste sat-
tet att fa klart f6r oss vad folkdans egentligen ar.

Det allra markvardigaste med folkdansen ar att den,
granskad av vetenskapen, visar sig inte alls vara na-
gon folkdans. Sjalva ordet f6ddes under en romantisk
epok for nagot mer an hundra &r sedan, sjalva dan-
sen aterfoddes under en annan romantisk epok for
dryga femtio ar sedan.

Per Daniel Amadeus Atterbom, skalden och forska-
ren scna dromde sig bort till "Lycksalighetens o" och
som i sydligare lander hittade romantikens bit blom-
ma, stiftade under en resa bekantskap med sicilianska
danser, utforda av folket. Vid sin aterkomst till hem-
landet var Atterbom den forste som anvande ordet
folkdans i vart spr4k.

Den nationella romantik under slutet av forra sek-

iet, som vi brakar ge samlingsnamnet 90-talet — den
tid som bland myeket annat gav oss Heidenstams dikt
?'Sverige" oea Hazelius' Skanseat — panyttfodde folk-
dansen, folkdrakterna och folkmusiken, hela den hem-
byg-dskultur som ar det fredliga komplementet till
den vapenskramlande oeh punschkluckande patrio-

' ' "
^etenskaplig forskning under 1900-talet bar utrett

folkdansens egentliga karaktir, Resultatet kan sam-
jteaiRfattas sa att de allra fiesta folkdanser ar roman-
tlska forfalskningar. Det vt nu kallar folkdanser har
helt enkelt varit aldre tlders modedanser.

Nagra exempei! Polskan —- som ofta sammanblan-
das med men inte har det bittersta att gora med pol-
kan ;--- kom formodligen till Sverige med konung Si-
gisteund fran Polen i slutet av 1500-talet Den var en
Bovisk dans, en hovdans, men som «n f olkets pardans
h^r den fatt namnet harabo och blivit en av de an i dag
ievande "gammaldanserna". Pa 1700-talet formed-
lade Frankrike en annan polsk danskontakt genom
polonasen, den som i Chopins musik f ick sin elegan-
taste tondrSkt.

Nar rokokostilen pa 1750-talet kom till Sverige och
tillampades vid inredningsarbetena pa Stockholms
slott foljde den franska dansen quadrille med till vart
land. Ordet betyder ruta eller fyrkant, och dess svenska
form blev. kadrilj. Danstekniskt beskrives kadriljen
sasom en fransas, alltsa en fransk dans, utford av
fyra par.

Anna Maria Lenngren, den skarpogda iakttagarin-
aan av flard och fafanglighet i det slutande 1700-talets
Stockholm, var den forsta som omnamnde dansen vals
i Sverige. Denna osterrikiska dans hade hedrats med
en plats i Mozarts opera "Don Juan" nagot decennium
tidigare. Det var en snabb dans, och det kan fortjana
att papekas att valsen som dans och valsen som rote-

maskindel ar samma ord; {Forts p. s}d 3Q _ }
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Mnsiken till folkdansen spelas ofta av aldre, traditionsvardande spelman,
som lar upp de yngre.

Sa vava vi vadmal
(Forts, fran sid. 3.)

Vid mitten av 1800-talet surrade
modeflugan polka valdsamt. D&
fick vi polkahar och polkagris och
polkett, och 1940-talets swingpjat-
teri motsvarades fullt ut av ett hun-
dra ar tidigare polkapjatteri.

Vetenskapen avslojar
uppskattar

och

Det ar inget genomgaende drag
detta att folkets danser har'spritts
fran de hogre standen ut till bredare
folklager. De har alia varit mode-
danser en gang i tiden, men som-
liga har forst dansats av hovfolk och
adel, andra har gatt den andra va-
gen, klattrat uppfor samhallsstegen.

Nu brukar vi ju skilja mellan
gamnial dans och folkdans i egent-
lig bemarkelse. Till den senare
skulle d& hora exempelvis skralat,
vingakerspolska och liknande dan-
ser. Dem betraktar vi val allmant
sasom ursprungliga, sasom skapade
av folket sjalvt nagon gang i dun-
kel sagotid.

Det fcrhaller sig inte alls sa.
Bade skralaten och vingakerspol-
skan ar komporierade av en balett-
mastare Selinder, den forra till
P. A. Dahlgrens och Andreas Ran-
dels musikskadespel "Varmlanning-
arna" ar 1846. Med andra ord: de
fiesta folkdanser bygger p& en
overklassuppfattning av folkets
danser, en uppfattning som ar ro-
mantiskt fargad. Den geniale av-
slojaren August Strindberg hade
redan ar 1888, i sitt drama "Froken
Julie", kommit underfund med de
hogre samhallsklassernas roman-
tiskt lustfyllda installning till fol-
kets dans.

En direkt parallell till vetenska-
pens avslojande av folkdansens
alder och ursprung har vi i folk-
drakternas historia. Blott ett fatal
av dem ar "akta", dvs ursprung-
ligen burna av folket sjalvt. Fler-
talet ar komponerade av manniskor
i hog social stallning. S& ar exem-
pelvis Olandsdrakten i det olandska
alvarets farger skapad under med-
verkan av drottning Viktoria.

Men — och detta ar viktigt och
vasentligt — den vetenskapliga
forskningen pa folkdansens omrade,
i Sverige framst bedriven av Nor-
diska museets forskarstab, intar en
attityd som ar sa langt ifran over-
lagsen som den nagonsin kan vara.
I sanningens namn tar man reda p&
hur det egentligen star till med
dansernas alder och harkomst. Har-

om skriver man larda verk och
populara verk. Men man uppskat-
tar livljgt de aktiva folkdansernas
insats. "Dom ska trivas!" — det
ar museilektor Mats Rehnbergs ord.
"Vi ar inga surpuppor som vill for-
stora akta gladje genom att pape-
ka att danserna ibland inte ar sa
alderdomliga som de dansande sjalva
kanske tror". Och ordforande i
Svenska ungdomsringen for bygde-
kultur, den organisation som fpr
narvarande ivrar mest for folkdan-
sens utovande, ar intendenten vid
Nordiska museet, ftt. d:r Brynolf
Hellner. Vetenskapen nalkas folk-
dansen fran en kritiskt analyseran-
de standpunkt, men dess installning
till den ar positivt uppskattande.

De dansar och de glads ...
Svenska ungdomsringen for byg-

dekultur ar den stSrsta organisation
som i dag har folkdans p& sitt pro-
gram men inte den forsta. Av
nagra studenter i Uppsala bildades
ar 1880 en forening med det fina
grekisjka namnet Philochoros. (Det
uttalas som om det stavades fil-
akk'oros, och det betyder belt en-
kelt "dansens vanner".) Philochoros
blev forebilden for den hosten 1893
p& Skansen stiftade foreningen
Svenska folkdansens vanner. Har-
igenom blev den tidigare Hazelius-
skapelsen Nordiska museet centrum
for folkdansforskningen. Museet
har alltsedan 1920-talet ocksH latit
filma folkdanser.

Pa bredare, folkligare grund star
Svenska ungdomsringen for bygde-
kultur, en riksorganisation bildad
ar 1902, ocksa den uppe p& Skan-
sen. Till en borjan stod enbart folk-
dans p& Ungdomsringens program,
men man fann snart att folkdansin-
tresset inte kunde frikopplas fran
ett vidare hembygdsintresse. Folk-
musik, hembygdsvard, hemslojd
och friluftsliv har blivit program-
punkter for Ungdomsringen, som nu
har anslutit hela hembygdsforening-
ars folkdanslag kollektivt och som
ager ett flertal hembygds- och fri-
luftsgardar ute i landet samt en
vavskola i Stockholm.

Ungdomsringen ar fullstandigt
neutral politiskt, religiost och nyk-
terhetsmassigt sett. Man samarbe-
tar p& sina hall med andra riksorga-
nisationer, med IOGT, NTO, JUF
och fackliga organ, men p& det vill-
koret att ingen propaganda far
forekomma vid samkvamen.

Ungdomsringen, som nu har mel-
lan sex- och sjutusen medlemmar
ar indelad i distrikt, dessa i sin tur
i foreningar. Stockholmsdistriktet
omfattar ensamt 23 foreningar med
1700 medlemmar. Vid de offent-
liga kurser i gammal dans som man
anordnar, med arligen omkring
1500 deltagare, undervisar man i
vals, hambo, polka, mazurka och
schottis. Fran dessa kurser rekry-
teras folkdansare till nyborjarkur-
ser. Folkdansinstruktoren i Stock-
holm, Anders Andersson, anser att
det for en dansbegavad ung man
eller kvinna tar omkring tva ar,
med en ovning i veckan, att bli en
acceptabel folkdansare eller lek-
ledare.

Vad gor nu ett folkdanslag, an-
slutet till Svenska ungdomsringen?
For det forsta dansar man for no-
jes skull, darfor att man tycker det
ar en rolig form av motion och sall-
skaplig samvaro. Vidare ger man
uppvisningar, koncentrerade kring
midsommarhelgen men forekom-
mande aret runt vid festliga tillfal-
len, p4 sjukhus, p& barnhem och al-
derdomshem, vid hembygdsfester,
vid stora svenska folkdansstammor
—- en sadan halles i Leksand den
14—16 juli i ar — samt i utlandet.
Vid utlandska tavlingar mellan
folkdansare har alltid "Vava vad-
mal" visat sig vara det popularaste
svenska numret. Folkskolornas fri-
tidsgrupper f4r ocksa dans- och lek-
instruktorer fran Ungdomsringen.

Ungdomsringens verksamhet sker
i sant demokratisk anda. Unga och
gamla deltar i dansen, och man har
bildat sarskilda barndanslag i vilka
de yngsta deltagarna ar sju ar. Nar
man vaver vadmal eller dansar ox-
dansen ar man inte langre direktor
eller jobbare, man ar dansare. Till-
talsordet dansare emellan ar du, och
det hor inte till ovanligheterna att
folkdansare i sextio-, sjuttioarsal-
dern ger sig ut p& langa trottande
resor for att med kolleger fran an-
dra bygder och andra lander trada
de danser och gora den musik som
skanker dem ren och oforfalskad
gladje.

Man hyser inom folkdansarkret-
sar alls ingen avoghet mot modern
dans, och det ar nastan undantags-
lost regel att f olkdansarna ocksa ar
skickliga dansorer nar det galler
nutida sallskapsdans. Men man har
ett bestamt krav: dansa dldrig mo-
dern dans i "folkdrakt! Det ar ett
stilbrott av varsta slag.

"STcaka hemvavt", sdger den sura
kritiken

S& har vi di. kommit f ram till den
tredje uppfattningen av folkdansen,
den negativa kritikens. Den kan
mahanda bast sammanfattas i det
stockholmska, foraktfulla slangut-
tryckets ord "skaka hemvavt".
Folkdansen betraktas sasom nagot
antikverat, nagot lojligt, en barns-
lighet som vuxet folk inte kan ta
p& allvar.

De vuxna som hyser den uppfatt-
ningen har nog i allmanhet blivit
vuxna helt nyligen. Ungdomar i de
senare tonaren, som ar litet over-
drivet medvetna om sin nyforvar-
vade mpgnad, och storstadsbor som
med latt forakt talar om "lantisar"
ocK anser allt som ligger mellan
Stockholm och New York vara rena
odemarken, gor sig ofta skyldiga
till denna felbedomning av folkdan-
sen. LikasS. ar det ett of rankomligt
faktum att folkdansen i stort sett
har en mindre utpraglat erotisk ka-
raktar an den moderna dansen, vil-
ket ocksa bidrar till att f jarma
stora skaror i ovrigt danslysten
ungdom fran folkdansen.

Riksorganisationen svenska ung-
domsringen har en f jardedel av sina
medlemmar boende i Stockholm.
Utan att uttala nagra vardeomdo-
men kan man konstatera att stor-

staden, inflyttningsstaden, inte bara
verkar utjamnande pa hembygds-
kanslan utan att den ocksa kan
vacka den kanslan.

Till slut ska vi hora vad folk-
dansinstruktoren Anders Andersson
har att saga: "For mig och for
manga tusen svenskar med mig har
folkdansen betytt okad livsgladje,
storre spanst, gott humor. Vi ser
i folkdansen inte nagot musealt
som till varje pris skall hallas vid
liv, och vi ser inte heller i den ett
egenvarde, nagot som ar till for sin
egen skull. For oss ar folkdansen
en mojlighet att komma samman
med andra manniskor i glad och
otvungen och givande samvaro".
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