
2 Tisdagen den 2 februari 1971. 

Folkdans"-forskaren i Rön 

"Nationalromantiska 
sätter ännu spår på 

— Ännu sätter Götiska förbundets nationalro-
mantiska försyndelser sina spår. Titta bara på 
TV:s verklighetsfrämmande sätt att presentera 
svensk folklig dans — med knätofsgrupper på en 
pastoral äng, säger med hetta dansforskaren Hen-
ry Sjöberg — kulturstipendiat i Rönninge. Han har 
sedan 1963 en egen institution på Musikhistoriska 
museet. Där träffar Henry Sjöberg varje tisdags-
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— Sköna saker det här, tycker Henry Sjöberg om en av Musikhistoriska museets nyckelharpor — en kont-

rabasharpa från 1800-ta lets Uppland. 

Till attack mot "gröna boken : 
"Lät folkdansarna själva 
fritt tolka sina danser" 

Sedan 1942 har Henry Sjöberg 
dansat i folkdanslag. Då kom 
han med i SGU:s ungdomslag i 
Södertälje. Han blev själv ledare 
där 1950. 

— När jag blev dansledare 
räckte det inte längre a t t bara 
dansa. Då måste jag också läsa 
om dans, leta reda på fräscht 
och nytt dansmaterial. Och en 
intensiv läshjunger har j ag i arv, 
säger Henry Sjöberg om sin 
s tar t som unik och nyskapande 
dansforskare. 

• JIGG OCH MENUETT 
Till och med till USA skrev 

Henry Sjöberg efter dansmateri-
al. Hans södertäljegrupp blev så 
småningom fin på at t dansa ge-
nuina, amerikanska folkliga 
danser — och att dansa menu-
ett! 

-— J a g inte bara läste, jag pra-
tade också med så många gam-
la människor som möjligt för a t t 
få tips och uppslag om danser. 

• EN SPORT ATT LÄSA 
Allt vidgade sig. Och nu ä r jag 

helt fast i det. 
— Men det ä r inte mit t fel! 

Jag brukar skylla på a t t jag få t t 
både läshungern och nyfikenhe-
ten i arv, säger Henry Sjöberg 
med ett brett leende. 

Det är så roligt a t t läsa sitt 
fack att det ibland nästan kan 
bli ett självändamål. Det blir en 
sport at t kunna leta reda på nytt 
material, nya böcker och artik-
lar. J ag minns tre dagar i Lon-
don för något år sedan. J ag satt 
på olika bibliotek, fann nytt och 
intressant material. Det var un-
derbara timmar! 

• LING MED "NYCKEL-
HARPAN" 

1963 fick Henry Sjöberg kon-
takt med Jan Ling — känd bl a 

Dansare från Södertälje och Stockholm visar högre-ståndsdanser i Strömstedtska matsalen 
— på Torekällberget i Södertälje. 

— Väsentligt för oss är att sprida kunskap om vad vi nått fram till, fram-
håller Henry Sjöberg. Många andra institutioner har inte pengar att göra 
något liknande. Man har kanske heller inte samma intresse av att göra det 
som vi har. I vår grupp är alla också aktiva fölkdansare. Vi har själva 
märkt av bristen på material. Sedan 1923 finns bara en bok utgiven i Sverige 
som beskriver folkdanser! Det är Svenska ungdomsringens "gröna bok" 
med "svenska folkdanser och sällskapsdanser". 

— Den boken är nästan lag 
för svenska folkdansare. Det är 
egentligen synd at t den "riksli-
karen" finns! 

Nu när vi inser värdet av vå-
r a dialekter bryr vi oss inte om 
att på samma sätt vårda de lo-
kala danstraditionerna! 

Nu dansar alltför of ta dan-
sare över hela landet likadana 
danser — till och med i samma 
sorts dräkter! 

• "FOLKLIG DANS — 
INTE FOLKDANS" 

— Ofta missbrukas också or-
det. "fnlkrljiYis" "MWI A^of 

TEXT: CHRISTER DUKE 

5ILD: MATTS JOHANSSON 

— Vi få r inte bara begränsa 
oss till a t t arbeta i en smal klyf-
ta med dans, säger Henry Sjö-
berg. Ivo C r a m é r — Ulla Lönn-
quist har en ny historisk dans 
om en skomakare som var spel-
man. 

I den möter man också ting-
en kring spelmannen, de skilda 

serade rörelsemönster, säger 
med eftertryck Henry Sjöberg. 

Det är också viktigt att man 
låter spelmän och dansare job-
ba ihop. På den punkten var 
Gustaf Wetter — förre ordföran-
den i Södermanlands Spelmans-
förbund — e n framsynt och klok 
karl. 

Men ännu för några år sedan 
kunde man höra på spelmans-
stämmorna: "Varför skall man 
dansa, när man kan spela!" 

• VÄXANDE INTRESSE 
— Visst ä r det en glädje för f 

Operaman 
skapade våra 

folkdanser 
• De populäraste av de 

s. k. folkdanser som dansas 
i dag har komponerats av 
balettmästaren Anders Se-
linder vid Kungl. Operan. 
Det hela började med att 
Selinder skapade ett "na-
tionaldivertissement" 1843. 
Sedan skapade han folk-
danser för Dahlgrens 
"Värmlänningarna". 

• Selinders danser har 
av generationer dansare 
accepterats som svenska 
"folkdanser", stora, or-
dentliga danser för stora 
grupper. 
• — I botten på allt har 
legat en brist på verklig 
kunskap, anser Henry Sjö-
berg. 

för sin fina bok om "Nyckelhar-
pan". Då arbetade Jan Linig på 
Musikhistoriska. Nu är han do-
cent i Göteborg. Kontakten med 
Ling gav oväntat fint resultat. 

Musikhistoriska museet upp-
lät gratis en del av sina lokaler 
en gång i veckan tilil Henry Sjö-
berg och hans lilla dansstude-
rande grupp. 

• SPLITTRAT MATERIAL 
— En av anledningarna till 

at t jag skapade en "privatinsti-
tution" på Musikhistoriska mu-
seet var at t det saknades ett 
ställe där man samlat uppgifter 
och material kring den folkliga 
dansen, säger Henry Sjöberg. 
Materialet låg splittrat på olika 
institutiner — som bl a Vitter-
hetsakademin och Folkminnes-
arkivet i Uppsala. 

Det institutionerna släpper in-
te gärna sitt material i från sig. 
Vi fick börja vårt arbete med att 
samla vad som redan var tryckt 
och skrivet om dans. 

• TOBIAS NORUNDS 
DANSKORT 

På Musikhistoriska museet ar-
betar Henry Sjöberg vidare på 
den grund som lagts av museets 
skapare — Tobias Norlind, den 
kände musiikforskaren och folk-
1 o,ris ten. 

— Tobias Norlind var mycket 
intresserad av dans, berättar 
Henry Sjöberg. Han efterlämna-
de fem bra kartotek — över lå-
tar och danser — på register-
kort med prydlig piktur. 

I museets källare finns ock-
så mycket material som Tobias 
Norlind samlat kring folkdans 
och folkmusik ute i världen. 

— Sköna låtar det hä 
som lyssnar på en ins\ 

Ge dansen er 
på nya skolsa 

— Från början satt vi mest här på ] 
i vår ensamhet, säger Henry Sjöberg. M 
våra idéer om vi inte arbetar aktivt, utåt 
kan vi aldrig nå de omkring 50.000 dans* 
att träna en gång per vecka. 

Dans är så underbart roligt. 
J a g hoppas på stadsmakterna, 
på a t t de skall se till a t t dans 
blir ett schemalagt ämne på 
grundskolenivå. — inte bara ett 
"fr i t t valt arbete". 

— J a g har redan lämnat in 
ett förslag om at t ett gemen-
samt ämne med dans-musik-
sång. Då skulle man t.ex. när 
man läser historia kunna t a upp 
t.ex. 1600-talets sånger och dan-
ser, arbeta medvetet i block, 
koncentrerad på olika tidsepo-
ker. Det skulle ge mer bestå-
ende minneskunskaper. Men än-
nu vågar man sig tydligen inte 
på det experimentet! 

• ANSLUTNING TILL 
DANSMUSEET 

— För framtiden räknar vi 
eventuellt med en direkt an-
slutning till Dansmuseet — med 

lokaler i nya Fiirr 
Dansmuseets chef, 
det, berättar He) 
upplåter gärna lol 
Det är en sak son 
i flera år. Aktuell i 
ligheten med en 
till Dansskolan. 

Vi har en verklij 
fylla: Svenskt visa 
surser att spela ir 
sin del av den sve] 
siken, folklivsuppte 
vara på sin. Men in 
skåp nog — eller 
ligt — att arbeta s 
materialet! 

• ELLER TILL ST. 
DANSSKOLA 

— Som läget nu 
nog åt en flyttning 
Danskola. Där finns 
na Aris fina biblio 



Till attack mot 'gröna boken": 
"Lät folkdansarna själva 
fritt tolka sina danser 

Dansare från Södertälje och Stockholm visar högre-ståndsdanser i Strömstedtska viatsalen 
— på Torekällberget i Södertälje. 

— Väsentligt för oss är att sprida kunskap om vad vi nått fram till, fram-
håller Henry Sjöberg. Många andra institutioner har inte pengar att göra 
något liknande. Man har kanske heller inte samma intresse av att göra det 
som vi har. I vår grupp är alla också aktiva folkdansare. Vi har själva 
märkt av bristen på material. Sedan 1923 finns bara en bok utgiven i Sverige 
som beskriver folkdanser! Det är Svenska ungdomsringens "gröna bok" 
med "svenska folkdanser och sällskapsdanser". 

— Den boken ä r näs tan lag 
fö r svenska folkdansare. Det ä r 
egentligen synd a t t den "riksli-
ka ren" finns! 

Nu nä r vi inser värdet av vå-
r a dialekter bryr vi oss inte om 
a t t på samma sä t t vårda de lo-
kala danstradit ionerna! 

Nu dansar alltför o f t a dan-
sare över hela landet l ikadana 
danser — till och med i samma 
sorts dräkter ! 

• "FOLKLIG DANS — 
INTE FOLKDANS" 

— Ofta missbrukas också or-
det "folkdans". Med ordet me-
nas ju egentligen de danser som 
dansas av et t lands s törs ta et-
niska grupp, d.v.s. landsbygdens 
danser, säger Henry Sjöberg. 

Det innebär en begränsning, 
anser jag . Istället b ruka r vi i 
min forskargrupp gå u t och ta-
la om "folkliga danser". Det ä r 
lika intressant a t t se vad som 
dansades förr i Stockholm — 
som ute på landsbygden! 

Vi vill heller inte begränsa oss 
till bara danserna. Det ä r lika 
intressant a t t ka r t l ägga vad 
människorna sysslade med i 
gången tid, hur deras livsmiljö 
var . 

• "STABBDANS" TILL 
IVO CRAMÉR 

En liknande inställning har 
koreografen Ivo Cramér som of-
t a a rbe tar med folkloristiskt ma-
terial i sina baletter. Henry Sjö-
berg b rukar h jä lpa Cramér med 
aitt leta f r a m gamla danser ur 
museiarkiven. 

En stegbeskrivning av "Stabb-
dansen" — som dansades kring 
en skamsti/Mw? för kär leksparen 
vid forna tiders bondbröllop — 

Ivo Cramér f å t t 

TEXT: CHRISTER DUKE 

3ILD: MATTS JOHANSSON 

— Vi f å r inte ba ra begränsa 
oss till a t t arbeta i en smal klyf-
t a med dans, säger Henry Sjö-
berg. Ivo Cramér — Ulla Lönn-
quist ha r en ny historisk dans 
om en skomakare som va r spel-
man. 

I den möter m a n också t ing-
en kr ing spelmannen, de skilda 
miljöer han spelade i, gamla 
jultraditioner — bl.a. hur man 
ti l lverkar olika julsaker i halm. 

• "LÅT DANSARNA 
TOLKA SJÄLVA" 

— En av huvudfrågorna i vår 
verksamhet ä r hur vi på bäs ta 
sä t t skall kunna sprida vad vi 
vet om dans. Tidigare dansbe-
skrivningar har var i t dåliga, för 
sterila. Man ha r missat överto-
nerna, det som skulle kunna ta-
la till dansutövarens egen fan-
tasi . Nu borde tiden va ra inne 
för en diskussion om r ä t t a sät-
ten a t t presentera dans i text 
och notbild. 

I den volym av 1700-tals dan-
ser — Åkerhielms dansbok — 
som vi get t ut, tolkar vi ingen-
ting. Det gör ingenting om dem 
som nu dansar, tolkar danserna 
olika. 

Det va r just så det va r fö r r : 
de gamla "dialektala" danserna 
var individuellt varierade e f ter 
socknarna.' 

• FRITT OCH SKÖNT 
— J a g anser det vara väsent-

ligt a t t man lär dansarna a t t rö-
r a sig f r i t t och skönt e f te r vår t 
ands rytmer. Inte binda dem 

alla stili-

numa, ameriKansKa roiKiiga 
danser — och a t t dansa menu-
et t! 

— J a g inte bara läste, jaig pra-
tade också med så många gam-
la människor som möjligt för a t t 
f å tips och uppslag om danser. 

• EN SPORT ATT LÄSA 
Allt vidgade sig. Och nu ä r j ag 

helt fas t i det. 
— Men det ä r inte mi t t fel! 

J a g brukar skylla på a t t j ag f å t t 
både läshungern och nyfikenhe-
ten i arv, säger Henry Sjöberg 
med ett bret t leende. 

Det ä r så ,roligt a t t läsa si t t 
fack a t t det ibland näs tan kan 
bli e t t självändamål. Det blir en 
sport a t t kunna leta reda på nyt t 
material, nya böcker och ar t ik-
lar. J a g minns t re dagar i Lon-
don för något å r sedan. J a g sa t t 
på olika bibliotek, fann ny t t och 
intressant material. Det va r un-
derbara t immar! 

• LING MED "NYCKEL-
HARPAN" 

1963 fick Henry Sjöberg kon-
t a k t med J a n Ling — känd bl a 

institutiner — som bl a Vitter-
hetsakademin och Folkminnes-
arkivet i Uppsala. 

Det institutionerna släpper in-
te gärna si t t material i f rån sig. 
Vi fick börja vår t arbete med a t t 
samla vad som redan var tryckt 
och skrivet om dans. 

• TOBIAS NORLINDS 
DANSKORT 

P å Musikhistoriska museet ar-
betar Henry Sjöberg vidare på U*,. 
den grund som lagts av museets 
skapare — Tobias Norlind, den 
kände musiikforskaren och folk-
loristen. 

— Tobias Norlind var mycket 
intresserad av dans, berä t tar 
Henry Sjöberg. Han efterlämna-
de fem bra kar totek — över lå-
t a r och danser — på register-
kort med prydlig piktur. 

I museets källare f inns ock-
så mycket material som Tobias 
Norlind samlat kring folkdans 
och folkmusik ute i världen. 

— Sköna låtar 
som lyssnar på 

se rade rörelsemönster, säger 
med ef te r t ryck Henry Sjöberg. 

Det ä r också viktigt a t t man 
låter spelmän och dansare job-
ba ihop. P å den punkten var 
Gustaf Wet ter — förre ordföran-
den i Södermanlands Spelmans-
förbund — en f r amsyn t och klok 
karl . 

Men ännu för någ ra å r sedan 
kunde man höra på spelmans-
s tämmorna : "Varför skall man 
dansa, nä r man kan spela!" 

• VÄXANDE INTRESSE 
— Visst ä r det en glädje för 

oss a t t intresset för folkmusiken 
spr i t t sig — särskil t till ungdo-
men, säger Henry Sjöberg. Myc-
ket ha r vi nog tekniken och väl-
ståndet i samhället t i t t t acka för 
det. 

Fördenskull kombinerar vi ar-
betet på Musikhistoriska muse-
et med a t t å k a u t i Sverige och 
p ra t a folkdans och folkmusik. 

• KURS KRING BRANLE 
OCH HAMBO 

Tillsammans med Rolf Hene-
mann ha r Henry Sjöberg get t ut 
en mycket väl faktaunderbyggd 
kurs på Brevskolan i Folkdans. 

— All kul tur ha r et t gemen-
samt ursprung. I kursen har vi 
bara tagi t upp dansformer som 
är spridda över hela Europa i 
olika dialektala varianter 
som branle, polska, kontradans, 
hambo och schottis. 

Vi Vill g-e en historisk bak-
grund till danserna, dra parallel-
ler olika länder emellan. Vi vill 
ge dansarna en bra grund a t t ar-
beta u t i f rån så a t t de kan ar-
beta sakligt nä r de går ut och 
visar upp sina danser, säger 
Henry Sjöberg. 

Tidigare har det nämligen 
brusti t betänkligt i saklighet 
hos folkdansarna — tycker Hen-
ry Sjöberg. 

Operaman 
skapade våra 

folkdanser 
• De populäraste av de 

s. k. folkdanser som dansas 
i dag har komponerats av 
balettmästaren Anders Se-
linder vid Kungl. Operan. 
Det hela började med att 
Selinder skapade ett "na-
tionaldivertissement" 1843. 
Sedan skapade han folk-
danser för Dahlgrens 
"Värmlänningarna". 

• Selinders danser har 
av generationer dansare 
accepterats som svenska 
"folkdanser", stora, or-
dentliga danser för stora 
grupper. 
• — I botten på allt har 
legat en brist på verklig 
kunskap, anser Henry Sjö-
berg. 
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— Från början satt vi mest här 
i vår ensamhet, säger Henry Sjöber 
våra idéer om vi inte arbetar aktivt, 
kan vi aldrig nå de omkring 50.000 ( 
att träna en gång per vecka. 

Dans ä r så underbart roligt. 
J a g hoppas på s tadsmakterna, 
på a t t de skall se till a t t dans 
blir e t t schemalagt ämne på 
grundskolenivå. — inte bara ett 
" f r i t t valt arbete". 

— J a g har redan lämnat in 
ett förslag om a t t ett gemen-
samt ämne med dans-musik-
sång. Då skulle man t.ex. när 
man läser historia kunna t a upp 
t.ex. 1600-talets sånger och dan-
ser, a rbe ta medvetet i block, 
koncentrerad på olika tidsepo-
ker. Det skulle ge mer bestå-
ende minneskunskaper. Men än-
nu vågar man sig tydligen inte 
på det experimentet! 

• ANSLUTNING TILL 
DANSMUSEET 

— För f ramtiden räknar vi 
eventuellt med en direkt an-
slutning till Dansmuseet — med 

lokaler i ny* 
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Danskola. De 
na Aris fina 

mmffimm n Hi i i i i i i i 
Vi har också använt säckpipan i vår folkmusik, säger Henry Sjöberg och tar någrc 

panjemang — som Linné be skrivit i sin L 


