
DN SYDVAST

Wi^UmmBB***mmr.'f:.^'.'.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.'maw.-.-.--.-.-.-^^ ••» —WWWWWM .w^—wr^™ -wnwrxw

En av Salems kulturstipendiater i ar dr Henry Sjoberg, t h, som forskar i
folklig dans. Har tillsammans med Hans Abrahamsson.

Gunnar Lilja och Barbara Nawroth instrueras i en polska av Henry Sjoberg.

ALL A BORDE DANS A
Om Henry Sjoberg i Ronninge fick som han — Dans ar sa skont sa.

ville skulle alia manniskor dansa. Pop, klassiskt Salems kommun tycker det ocksa och bar
eller folkdans, det spelar inte sa stor roll. Da just gett honom sitt ena kulturstipendium som
skulle varlden och livet bli mycket battre, tror, uppmuntran att fortsatta arbetet som folkdans-
han. larare och dansforskare, en av landets fa.

Henry Sjoberg instruerar i folkdans i Filminstitutets lokal. Har ovar man pa en ringdans fran medeltiden som utfors i lang-
sam gungande takt.

Man ovar pa de dldsta svenska danserna, ringdanser och Domaredansen heter en av de gamla danserna. Hon som
polsk;or.( Erik Gronros ocfi Siizanbe Hallengren far hjdlp gdri ringen med Ijuset heter Barbara Nawroth.

av Henry; Sjoberg.

Vi traffar Henry en torsdagsef-
termiddag i Filminstitutets jatte-
lyxiga och imponerande foaje pa
Gardet i Stockholm. Henry ar
kladd i blarandig snickarskjorta,
snusnasduk om halsen, blS linne-
byxor och mjuka . sommarskor.
Sitter i en lang djuporange soffa
niedan elever vid filmskolan, dra-
matiska skolan eller dansskolan
kilar fbrbi, pa vag mellan kaffeba-
ren och lektionerna. Manga halsar
pa honom.

Henry ar namligen folkdanslara-
re at fb'rstaklasssarna vid Statens
dansskola som har sina lokaler
har. Snart skall han ha lektion.
Till dess "torrpratar" vi om Hen-
rys pris pa 2 500 kronor och var-
fdr han fick det.

Folkdansat har han gjort sedan
1042, nar han var 13 ar. Vid sidan
av lusten att dansa fanns lusten
att lasa. Sa nar Henry 1050 blev
ledare for Sodertalje folkdanslag
borjade han soka reda pa bak-
grunden till den folkliga dansen.

Det blev Kungliga biblioteket
och alia andra boksamlingar han
kunde konsultera. Det visade sig
att det varken fanns mycket skri-
vet om dansen i Sverige eller
mycket till bakgrund till folkdan-
sen som den dansas i dag.

— Det mesta skrevs av en ba-
lettmastare i mitten av artonhund-
ratalet och var avsett for scen-
bruk. Det var i samband med den
nationalromantiska vagen. "Varm-
lanningarne" ar ju ett bra exem-
pel pa den, sager Henry.

Da borjade Henry soka den
muntliga traditionen ute bland
folket.

— Det ar det allra roligaste att
aka ut och prata med gamla man-
niskor.

Sa smaningom kom han fram
till h\ir folk brukade dansa.

Det finns nu i en stillsamt vax-
ande samling hos Musikaliska
museet i Slottsbacken och som
kallas Arkivet for folklig dans.

Henry Sjoberg och en liten
grupp likasinnade star bakom det.
Da och da publicerar man haften
som "50 Contradanser ur Baron
Fredrik Akerhielms Dansbok", en
handskrift fran 1785.

Intresset for allt slags dans finns.
Men Henry har framst inriktat sig
pa den europeiska dansens histo-
ria.

— Da kan man utratta nagon-
ting positivt.

Att exempelvis forsoka fa sam-
hallet att forsta att dans ar en
viktig uttrycksform som man bor
satsa mer pa, i teori och praktik.

— Spelmanslag och danslag har
kommit isar i dag. Ta Delsbostam-
man! Det var inte mycket dans
med dar. Och det ar ju dock
funktionsmusik som spelas, dans-
musik.

— Man maste komma bort fran
den dar "Ostmentaliteten", att det
skall spelas sa fort som det bara
gar. Det ar fell Slar man av pa
takten, gar det jattebra att dansa
till musiken. Det ar meningen.
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