
Framför Älvrosgården på Skansen dansas den gamla bygdeversionen av Jössehäradspolskan av Arvikakvartetten Nils-Åke Alvarsson och Anne Vie Barth 
Längst t. h. spelmannen och polskupptecknaren Ingvar Norman från Säter. 

Nej folkmusik är — skriver ocenten Jan Ling i en upp-lärksammad bok — helt enkelt Limogens musik i helg och söc-sn. Musiken hade en funktion, ite bara ett lyssnande eller ansande, den betydde något: röllop, begravning, skörd. Det inde vara en vallåt, en ar -stssång, en kallelse till byalag, ort sagt: den hade närhet till imhällslivet och var dessutom :apad och utförd av männi-:or som deltog i det dagliga •betet för livets nödtorft. Det ir en fungerande musik. Idag, när vi hör folkmusik, eker vi att det låter vackert, mske vemodigt. Vi tänker indre på vad musiken egent-;en betydde. En begravnings-arsch tycker vi kanske låter ad, festlig. 
untlig tradition 
Folkmusiken saknar i många 11 känd upphovsman men itta är en regel med många idantag. Folkmusiken känne-cknas framförallt av att den i :incip lever utan hjälp av sdskrifter. Man lär sig en visa ler låt uteslutande efter gehör ;h musiken bärs vidare gene-ition efter generation. Munt-l eller oral tradition som det »ter. 
Matts Arnberg på Sveriges adio har presenterat många dana musikaliska traditions-irare för oss, gamla männi-

Många har också i folkmusiken funnit nya värden. Denna mu-sik ger dem en ny estetisk upp-levelse men därutöver en upp-levelse av närhet mellan musik och verklighet på grund av att denna musik haft andra funk-tioner än konsertmusiken. 
Det sitter säkert många i Skärholmen, Tensta, Bergsjön, Kortedala och allt vad storstä-dernas förorter heter och minns sin hembygd till musik. Nos-talgi är i tiden, både i musik och litteratur. 

En bättre miljö 
Musikforskarna Håkan Dahl och Jan Wettergren vid Göte-borgs universitet tror att folk-musikens renässans har mycket att göra med det nya byalags-tänkandet, försöken med kvar-tersgemenskap. Kort sagt ett politiskt tänkande, en reaktion mot betongstäderna och deras planerare, en längtan till lands-bygd, till en bättre miljö. 
Folkmusiken får också mer och mer plats vid musikfestiva-ler, s. k. gärdesfester, gemen-

skapstillställningar överhuvud-taget. T. o. m. televisionen har upptäckt folkmusiken, inte bara dess förvanskning dragspels-musiken, utan den gamla fina spelmanstraditionen. 
Folkmusiken har naturligtvis genom åren — genom århund-radena — använts, utnyttjats, i många fall exploaterats, av komponister, musiker, musikin-dustrin. 

Jazz på svenska 
Populariseringen — i bästa mening — av svensk folkmusik i vår tid — smaken och modet skiftar ju så där vart 75 :e år — kom möjligtvis med Jan Jo-hanssons varsamma inspel-ningar av gamla folkvisor i LP-skivan Jazz på svenska. Hans tolkning av Emigrantvisan har blivit en liten klassiker. Tidi-gare, 1951 tror jag, var en an-nan svensk pianist med om att "jazza upp" en annan folkvisa; Bengt Hallberg som tillsam-mans med amerikanske tenor-saxofonisten Stan Getz gjorde en lika varsam tolkning av Ack 

Värmeland du sköna. (Som se-dan av förtjusta amerikanska jazzmusiker togs upp på reper-toaren under titeln Dear Old Stockholm). Paret Hallberg — Getz blev mer eller mindre folkstormat för sitt "tilltag". Tiden var tydligen inte mogen för jazz på svenska år 1951. 

Det nya intresset för folkmusik och folkdans understryks av den stora internationella festival som hålls i Göteborg den 11—16 augusti. SvD-medarbetarna Lena Högardh, dräkter, Sven Malm, musik, och Asa Wall, dans, berättar här i tre ar-tiklar om vågen av intresse för bygdekultur. Ragnhild Haarstad fotograferade folkdansarna på Skansen, Sven Rydén har gjort teck-ningarna av spelmännen. Bilderna på dräkterna kommer från Nordiska mu-seet. På sitt helt annorlun-da sätt berättar Anders i hörnan om sin egen kon-takt med folkmusik. 

— Vi var kanske lite före vår tid med kombinationen jazz— folkmusik. Man undrade nog lite på båda lägren vad vi syss-lade med egentligen. Men det finns en skön spontanitet i folkmusiken, parad med nos-talgi. En ton som inte ligger lånet från i a 7 . 7 T r m s i 1 r p n 

Folkmusiken pånyttföds 
Nya pipor men tonen blå 

Folkmusiken har renässans, den är inne. Men vad är egentligen 
folkmusik? 

Det är ett vittomfattande begrepp. Folkmusik uppträder i flera 
olika musikaliska sammanhang. Negro spiriutals är folkmusik lika 
säkert som Rättviks spelmanslag spelar folkmusik. Nu har vi fått 
indiansk folkmusik, kanske Beatles är — var — folkmusik. Jazz 
är i grunden folkmusik. Och så har vi alla våra folkvisor. 

Men Svensktoppen är i n t e folkmusik trots att så mycket folk 
lyssnar på den . . . 

Poptrötta ungdomar före-drar logen framför disko-teket. De flesta folkdanser vi ser i TV och hembygds-gårdar är komponerade för scenen men en växande skara börjar återupptäcka den gamla bygdedansen som på ett helt annat sätt har ett samband med folk-musiken. Många har i folkmusiken funnit nya värden. I mo-derna förorter sitter de och minns sin hembygd till mu-sik. Spelmansstämmorna har blivit festivaler. Med det ökade intresset för folkdans kommer behovet av dräkter och autentiska tillbehör jagas nu på auk-tioner landet runt. 

Modernt n 
Riktiga by 

Det är modernt * 
kultur kunde ha 
om pengar, ledari 
dansare är 16 år. 
men många ivrar 
nas på ålderdom* 
dansaren börjar o; 

En professur i folkdansens hi-storia och ett statligt folkloris-tiskt institut står på Nils Pres-tos önskelista, Nordiska museet, Musikhistoriska museet och liknande institutioner ute i lan-det har packlårar fulla av obe-arbetade uppteckningar. Många vill forska men får inga anslag. 
Nils Presto är rikskonsulent i svenska ungdomsringen för byg dekultur. I dag en organisation med närmare 50 000 medlem-mar. 18 000 av dem är över 16 år. 
Ungdomsringen som bildades 1920, har upplevt ett väldigt uppsving och fördubblades snabbt sedan den fick statsan-slag 1955. Innan dess var rörel-sen inte representerad norr om Dalälven och medelåldern 39 mot dagens 16 år. 

Förfuskat beslut 
Folkdans finns med i 1962 års läroplan och ska ingå i skoläm-nena musik och gymnastik. Be-slut som förfuskats, anser Nils Presto. 
— Lärarhögskolorna medde-lar ingen undervisning i folk-dans och i skolorna finns inget studiematerial. Bland blivande gymnastikdirektörer är det i första hand flickorna som får lära sig folkdans, säger Nils Presto. 
Ungdomsringen har därför tagit av sitt blygsamma anslag på 300 000 kronor och organise-

singeh danser liksom 
Balett 

Spel Säter ; att Un nat si i balettp åt byg loggoh som v allmog ket kor der 18< 
Balel der spe ett spr; ningarr dalspol Skrälåt och V; eget ht och ste ser och de blev 

Profess 
I slut intresse Studenl Uppsals 1880 ds de selir terna oi det. En Fjällnäs Fjällnäs Skifte aliserinj städern< 



Framför Älvrosgården på Skansen dansas den gamla bygdeversionen av Jössehäradspolskan av Arvikakvartetten Nils-Åke Alvarsson och Anne Vie Barth t. v. Längst t. h. spelmannen och polskupptecknaren Ingvar Norman från Säter. 

pånyttföds 
ya pipor men tonen blå 

Folkmusiken har renässans, den är inne. Men vad är egentligen 
folkmusik? 

Det är ett vittomfattande begrepp. Folkmusik uppträder i flera 
olika musikaliska sammanhang. Negro spiriutals är folkmusik lika 
säkert som Rättviks spelmanslag spelar folkmusik. Nu har vi fått 
indiansk folkmusik, kanske Beatles är — var — folkmusik. Jazz 
är i grunden folkmusik. Och så har vi alla våra folkvisor. 

Men Svensktoppen är i n t e folkmusik trots att så mycket folk 
lyssnar på den . . . 

folkmusik är — skriver en Jan Ling i en upp-immad bok — helt enkelt ens musik i helg och söc-usiken hade en funktion, ara ett lyssnande eller de, den betydde något: , begravning, skörd. Det vara en vallåt, en ar-g, en kallelse till byalag, tgt: den hade närhet till Islivet och var dessutom och utförd av männi-m deltog i det dagliga för livets nödtorft. Det fungerande musik, när vi hör folkmusik, /i att det låter vackert, vemodigt. Vi tänker på vad musiken egent-tydde. En begravnings-tycker vi kanske låter stlig. 
tradition 
usiken saknar i många nd upphovsman men en regel med många Folkmusiken känne-framförallt av att den i lever utan hjälp av ter. Man lär sig en visa uteslutande efter gehör iken bärs vidare gene-tter generation. Munt-oral tradition som det 

Arnberg på Sveriges ar presenterat många nusikaliska traditions-5r oss, gamla männi-fått visor och låtar i som bevarat dem re t. Vi borde få lyssna i på dessa skatter i ar-mmor. le vidare i generatio-irr var den vandrande en sin tids popbands-idag är vi omsvär-
er, television, bandkas-kivor. Ljudutbudet är >ch inte alltid så lätt att 
v hembygd 
Jan Ling: nogemusiken, som le-idition" i vissa bygder bibehålles av många kärt minne från en som de på grund av /arande arbetsmark-iken tvingats lämna. 

Många har också i folkmusiken funnit nya värden. Denna mu-sik ger dem en ny estetisk upp-levelse men därutöver en upp-levelse av närhet mellan musik och verklighet på grund av att denna musik haft andra funk-tioner än konsertmusiken. Det sitter säkert många i Skärholmen, Tensta, Bergsjön, Kortedala och allt vad storstä-dernas förorter heter och minns sin hembygd till musik. Nos-talgi är i tiden, både i musik och litteratur. 
En bättre miljö 

Musikforskarna Håkan Dahl och Jan Wettergren vid Göte-borgs universitet tror att folk-musikens renässans har mycket att göra med det nya byalags-tänkandet, försöken med kvar-tersgemenskap. Kort sagt ett politiskt tänkande, en reaktion mot betongstäderna och deras planerare, en längtan till lands-bygd, till en bättre miljö. 
Folkmusiken får också mer och mer plats vid musikfestiva-ler, s.k. gärdesfester, gemen-

skapstillställningar överhuvud-taget. T. o. m. televisionen har upptäckt folkmusiken, inte bara dess förvanskning dragspels-musiken, utan den gamla fina spelmanstraditionen. 
Folkmusiken har naturligtvis genom åren — genom århund-radena — använts, utnyttjats, i många fall exploaterats, av komponister, musiker, musikin-dustrin. 

Jazz på svenska 
Populariseringen — i bästa mening — av svensk folkmusik i vår tid — smaken och modet skiftar ju så där vart 75 :e år — kom möjligtvis med Jan Jo-hanssons varsamma inspel-ningar av gamla folkvisor i LP-skivan Jazz på svenska. Hans tolkning av Emigrantvisan har blivit en liten klassiker. Tidi-gare, 1951 tror jag, var en an-nan svensk pianist med om att "jazza upp" en annan folkvisa; Bengt Hallberg som tillsam-mans med amerikanske tenor-saxofonisten Stan Getz gjorde en lika varsam tolkning av Ack 

Poptrötta ungdomar före-drar logen framför disko-teket. De flesta folkdanser vi ser i TV och hembygds-gårdar är komponerade för scenen men en växande skara börjar återupptäcka den gamla bygdedansen som på ett helt annat sätt har ett samband med folk-musiken. 
Många har i folkmusiken funnit nya värden. I mo-derna förorter sitter de och minns sin hembygd till mu-sik. Spelmansstämmorna har blivit festivaler. Med det ökade intresset för folkdans kommer behovet av dräkter och autentiska tillbehör jagas nu på auk-tioner landet runt. 

Det nya intresset för folkmusik och folkdans understryks av den stora internationella festival som hålls i Göteborg den 11—16 augusti. SvD-medarbetarna Lena Högardh, dräkter, Sven Malm, musik, och Asa Wall, dans, berättar här ! tre ar-tiklar om vågen av intresse för bygdekultur. Ragnhild Haarstad fotograferade folkdansarna på Skansen, Sven Rydén har gjort teck-ningarna av spelmännen. Bilderna på dräkterna kommer från Nordiska mu-seet. På sitt helt annorlun-da sätt berättar Anders i hörnan om sin egen kon-takt med folkmusik. 

Värmeland du sköna. (Som se-dan av förtjusta amerikanska jazzmusiker togs upp på reper-toaren under titeln Dear Old Stockholm). Paret Hallberg — Getz blev mer eller mindre folkstormat för sitt "tilltag". Tiden var tydligen inte mogen för jazz på svenska år 1951. 
De blå klangerna 

— Svenska folkvisor påmin-ner om vissa element i jazzen. De blå klangerna som är mot-satsen till slutna och militä-riska lockade mig, tyckte Jan Johansson i en skivtext. Visor-
är inbyggd i själva melodin. Inom jazzen är också t rum-petaren och kompositören Bengt-Arne Wallin en före-gångare när det gällt att an-vända folkmusiken. Hans vis-skivor med arrangemang för stor orkester har väckt berätti-gad uppmärksamhet. Själv tycker han idag att det är glädjande att man börjar upptäcka folkmusiken även om det kan vara en modenyck. Och att man kallar spelmansstäm-morna för festivaler. 

Modernt 
Riktiga bygi 

Det är modernt att da 
kultur kunde ha förd 
om pengar, ledare och 
dansare är 16 år. Änn 
men många ivrar för < 
nas på ålderdomshem 
dansaren börjar ofta fo 

— Vi var kanske lite före vår tid med kombinationen jazz— folkmusik. Man undrade nog lite på båda lägren vad vi syss-lade med egentligen. Men det finns en skön spontanitet i folkmusiken, parad med nos-talgi. En ton som inte ligger långt från jazzmusiken. 
Början med visor 

Den stora visvågen som drog över landet för fyra—fem år sedan var också en grogrund för det ökade intresset för folk-musik. Sven-Bertil Taube och Ulf Björlin hade tidigare "dam-
och nu kom Cornelis Vreeswijk, Fred Åkerström, Alf Hambe, Thorstein Bergman m. fl. Lasse Lucidor, Almquist, Dan An-dersson, Sjöberg, Ferlin, Ruben Nilsson, Taube "återupptäck-tes". 

Folkmusiken lever vidare idag, kanske inte alltid så tra-ditionsbunden som förr. Den lå-ter lite annorlunda, vi lever ju i en klangexperimentets tid. Pi-porna är nya men tonen är fortfarande ganska blå. 
SVEN MALM 

En professur i folkdansens hi-storia och ett statligt folkloris-tiskt institut står på Nils Pres-tos önskelista, Nordiska museet, Musikhistoriska museet och liknande institutioner ute i lan-det har packlårar fulla av obe-arbetade uppteckningar. Många vill forska men får inga anslag. 
Nils Presto är rikskonsulent i svenska ungdomsringen för byg-dekultur. I dag en organisation med närmare 50 000 medlem-mar. 18 000 av dem är över 16 år. 
Ungdomsringen som bildades 1920, har upplevt ett väldigt uppsving och fördubblades snabbt sedan den fick statsan-slag 1955. Innan dess var rörel-sen inte representerad norr om Dalälven och medelåldern 39 mot dagens 16 år. 

Förfuskat beslut 
Folkdans finns med i 1962 års läroplan och ska ingå i skoläm-nena musik och gymnastik. Be-slut som förfuskats, anser Nils Presto. 
— Lärarhögskolorna medde-lar ingen undervisning i folk-dans och i skolorna finns inget studiematerial. Bland blivande gymnastikdirektörer är det i första hand flickorna som får lära sig folkdans, säger Nils Presto. 
Ungdomsringen har därför tagit av sitt blygsamma anslag på 300 000 kronor och organise-rat kurser för lärare och drivit f ram att folkdans i år äntligen godkänts som studieämne hos folkbildningsorganisationerna. 

Evenemang lockar 
— Att Ungdomsringen bli-vit en folkrörelse beror mycket 

mzr av marknadsföring' an na-tionalromantikerna i början av seklet, anser Nils Presto. I stäl-let för att gå ut med svenska fanan och ropa hurra vad vi är bra har vi lockat många till folkdansen genom evenemang som Hälsingehambo, Upplands-schottis och Musik vid Siljan. 
Vi är inga perfektionister utan tycker att var je generation har rätt att skapa tradition på nytt i takt med tiden. Där har vi råkat i konflikt med hem-bygdsivrare och danspedagoger som anser att exempelvis Häl-



m dansas den gamla bygdeversionen av Jössehäradspolskan av Arvikakvartetten Nils-Åke Alvarsson och Anne Vie Barth r. v. samt Rune Granander och Kerstin Werner, 
kupptecknaren Ingvar Norman från Säter. 
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Folkmusiken har naturligtvis genom åren — genom århund-* radena — använts, utnyttjats, i många fall exploaterats, av - komponister, musiker, musikin-
3 dustrin. 
k Jazz på svenska 

Populariseringen — i bästa mening — av svensk folkmusik i vår tid — smaken och modet skiftar ju så där vart 75:e år — kom möjligtvis med Jan Jo-hanssons varsamma inspel-* ningar av gamla folkvisor i LP-skivan Jazz på svenska. Hans tolkning av Emigrantvisan har t blivit en liten klassiker. Tidi-
a gare, 1951 tror jag, var en an-
s nan svensk pianist med om att "jazza upp" en annan folkvisa; Bengt Hallberg som tillsam-r mans med amerikanske tenor-saxofonisten Stan Getz gjorde en lika varsam tolkning av Ack 

Poptrötta ungdomar före-drar logen framför disko-teket. De flesta folkdanser vi ser i TV och hembygds-gårdar är komponerade för scenen men en växande skara börjar återupptäcka den gamla bygdedansen som på ett helt annat sätt har ett samband med folk-musiken. Många har i folkmusiken funnit nya värden. I mo-derna förorter sitter de och minns sin hembygd till mu-sik. Spelmansstämmorna har blivit festivaler. Med det ökade intresset för folkdans kommer behovet av dräkter och autentiska tillbehör jagas nu på auk-tioner landet runt. 

Det nya intresset för folkmusik och folkdans understryks av den stora internationella festival som hålls i Göteborg den 11—16 augusti. SvD-medarbetarna Lena Högardh, dräkter, Sven Malm, musik, och Asa Wall, dans, berättar här i tre ar-tiklar om vågen av intresse för bygdekultur. Ragnhild Haarstad fotograferade folkdansarna på Skansen, Sven Rydén har gjort teck-ningarna av spelmännen. Bilderna på dräkterna kommer från Nordiska mu-seet. På sitt helt annorlun-da sätt berättar Anders i hörnan om sin egen kon-takt med folkmusik. 

Värmeland du sköna. (Som se-dan av förtjusta amerikanska jazzmusiker togs upp på reper-toaren under titeln Dear Old Stockholm). Paret Hallberg — Getz blev mer eller mindre folkstormat för sitt "tilltag". Tiden var tydligen inte mogen för jazz på svenska år 1951. 
De blå klangerna 

— Svenska folkvisor påmin-ner om vissa element i jazzen. 

— Vi var kanske lite före vår tid med kombinationen j a z z -folkmusik. Man undrade nog lite på båda lägren vad vi syss-lade med egentligen. Men det finns en skön spontanitet i folkmusiken, parad med nos-talgi. En ton som inte ligger långt f rån jazzmusiken. 
Början med visor 

Den stora visvågen som drog över landet för fyra—fem år 

Modernt med gammaldags 
Riktiga bygdedanser åter 

Det är modernt att dansa gammaldags. Ungdomsringen för bygde-
kultur kunde ha fördubblat antalet medlemmar de senaste åren 
om pengar, ledare och spelmän räckt till. Medelåldern bland folk-
dansare är 16 år. Ännu så länge dominerar balettpåverkade danser 
men många ivrar för en återgång till bygdedanserna som uppteck-
nas på ålderdomshem och bondgårdar. Den "pensionerade" folk-
dansaren börjar ofta forska. 

A ( > l r e i o » » errr t « r*i i «/1 

En professur i folkdansens hi-storia och ett statligt folkloris-tiskt institut står på Nils Pres-tos önskelista, Nordiska museet, Musikhistoriska museet och liknande institutioner ute i lan-det har packlårar fulla av obe-arbetade uppteckningar. Många vill forska men får inga anslag. 
Nils Presto är rikskonsulent i svenska ungdomsringen för byg-dekultur. I dag en organisation med närmare 50 000 medlem-mar. 18 000 av dem är över 16 år. 
Ungdomsringen som bildades 1920, har upplevt ett väldigt uppsving och fördubblades snabbt sedan den fick statsan-slag 1955. Innan dess var rörel-sen inte representerad norr om Dalälven och medelåldern 39 mot dagens 16 år. 

Förfuskat beslut 
Folkdans finns med i 1962 års läroplan och ska ingå i skoläm-nena musik och gymnastik. Be-slut som förfuskats, anser Nils Presto. 
— Lärarhögskolorna medde-lar ingen undervisning i folk-dans och i skolorna finns inget studiematerial. Bland blivande gymnastikdirektörer är det i första hand flickorna som får lära sig folkdans, säger Nils Presto. 
Ungdomsringen har därför tagit av sitt blygsamma anslag på 300 000 kronor och organise-rat kurser för lärare och drivit f ram att folkdans i år äntligen godkänts som studieämne hos folkbildningsorganisationerna. 

Evenemang lockar 

singehambo är rena jippot. Men dansen förändras hela tiden liksom språket. 
Balett påverkar 

Spelmannen Ingvar Norman i Säter är en av dem som anser att Ungdomsringen hittills äg-nat sig alldeles för mycket åt balettpåverkad dans och för lite åt bygdedans. En rad turer på loggolv och midsommarängar som vi uppfattar som genuin allmogetradition är i själva ver-ket komponerade på Operan un-der 1840-talet. Balettmästare Anders Selin-der spelade folkdanstraditionen ett spratt då han för Värmlän-ningarna komponerade Fryks-dalspolska, träskodans, Daldans Skrälåt, Jössehäradspolska och Vingåkersdans efter sitt eget huvud. Han tog fattningar och steg från gamla bygdedan-ser och stuvade om dem så att de blev klatschiga på scenen. 
Professorerna dansade 

I slutet av 1800-talet vaknade intresset för folkdans på allvar. Studenter och professorer i Uppsala bildade Philochoros 1880 där man främst dansade de selinderska folkdansvarian-terna och spred dem över lan-det. En ny dans komponerades, Fjällnäs-polskan, som förärades Fjällnäs sanatorium. Skiftesindelningen, industri-aliseringen med inflyttning till städerna och väckelserörelser-nas uppfattning av dansen som synd bidrog till att de gamla bygdedanserna började för-svinna. 
Ur medeltiden 

1880-talet eller tidigare hade vi säkert känt till närmare 200. Någon borde göra en djuplo-dande vetenskaplig undersök-ning av polskans historia. 
35 000 polskor 

— Ett 100-tal olika bygde-danser finns upptecknade. Långt fler än de komponerade folkdanserna men dessa dansas än så länge mer. Jag önskar att folk vågade sig på enklare polskdanser, bygdevarianter av schottis och stegvals obetydligt svårare än hambon. 
— Tänk så många fler melo-dier man skulle kunna dansa till. Av svensk folkmusiks c:a 40 000 låtar är säkert 35 000 pol-skor. 
Det fina med bygdedansen är att den hör ihop med bygdens folkmusik. Mycket av mjukhe-ten och följsamheten går förlo-rad i den komponerade dansen, säger Norman. 

Låt barnen börja! 
Henry Sjöberg är en av de få i landet som seriöst ägnar sig åt folkdansens historia. Då han inte arbetar som kamrer på halvtid läser han, upptecknar, gör sammanställningar av ma-terial och undervisar på Statens dansskola. 
Han drömmer om folkdansen som en verklig folkrörelse som på Irland där barnen dansar redan i treårsåldern. Själv bör-jade han som tolvåring i God-templarordens danslag. 
— Man bör inte syssla med danshistoria utan att kunna dansa. De flesta har lärt sig av 



Skansen dansas den gamla bygdeversionen av Jössehäradspolskan av Arvikakvartetten Nils-Åke Alvarsson och Anne Vie Barth r. v. samt Rune Granander och Kerstin Wer 
:h polskupptecknaren Ingvar Norman från Säter. 

ånyttföds 
i tonen blå 
>n är inne. Men vad är egentligen 
grepp. Folkmusik uppträder i flera 
. Negro spiriutals är folkmusik lika 
ig spelar folkmusik. Nu har vi fått 
atles är — var — folkmusik. Jazz 
lar vi alla våra folkvisor, 
folkmusik trots att så mycket folk 
musiken ina mu-isk upp-en upp-n musik d av att -a funk-en. 
långa i ergsjön, storstä-h minns k. Nos-i musik 

m Dahl i Göte-tt folk-mycket jyalags-d kvar-agt ett •eaktion i deras l lands-
så mer festiva-gemen-

skapstillställningar överhuvud-taget. T. o. m. televisionen har upptäckt folkmusiken, inte bara dess förvanskning dragspels-musiken, utan den gamla fina spelmanstraditionen. 
Folkmusiken har naturligtvis genom åren — genom århund-radena — använts, utnyttjats, i många fall exploaterats, av komponister, musiker, musikin-dustrin. 

Jazz på svenska 
Populariseringen — i bästa mening — av svensk folkmusik i vår tid — smaken och modet skiftar ju så där vart 75 :e år — kom möjligtvis med Jan Jo-hanssons varsamma inspel-ningar av gamla folkvisor i LP-skivan Jazz på svenska. Hans tolkning av Emigrantvisan har blivit en liten klassiker. Tidi-gare, 1951 tror jag, var en an-nan svensk pianist med om att "jazza upp" en annan folkvisa; Bengt Hallberg som tillsam-mans med amerikanske tenor-saxofonisten Stan Getz gjorde en lika varsam tolkning av Ack 

Poptrötta ungdomar före-drar logen framför disko-teket. De flesta folkdanser vi ser i TV och hembygds-gårdar är komponerade för scenen men en växande skara börjar återupptäcka den gamla bygdedansen som på ett helt annat sätt har ett samband med folk-musiken. Många har i folkmusiken funnit nya värden. I mo-derna förorter sitter de och minns sin hembygd till mu-sik. Spelmansstämmorna har blivit festivaler. Med det ökade intresset för folkdans kommer behovet av dräkter och autentiska tillbehör jagas nu på auk-tioner landet runt. 

Det nya Intresset för folkmusik och folkdans understryks av den stora internationella festival som hålls i Göteborg den 11—16 augusti. SvD-medarbetarna Lena Högardh, dräkter, Sven Malm, musik, och Asa Wall, dans, berättar här i tre ar-tiklar om vågen av intresse för bygdekultur. Ragnhild Haarstad fotograferade folkdansarna på Skansen, Sven Rydén har gjort teck-ningarna av spelmännen. Bilderna på dräkterna kommer från Nordiska mu-seet. På sitt helt annorlun-da sätt berättar Anders i hörnan om sin egen kon-takt med folkmusik. 

h 

Värmeland du sköna. (Som se-dan av förtjusta amerikanska jazzmusiker togs upp på reper-toaren under titeln Dear Old Stockholm). Paret Hallberg — Getz blev mer eller mindre folkstormat för sitt "tilltag". Tiden var tydligen inte mogen för jazz på svenska år 1951. 
De blå klangerna 

— Svenska folkvisor påmin-ner om vissa element i jazzen. De blå klangerna som är mot-satsen till slutna och militä-riska lockade mig, tyckte Jan Johansson i en skivtext. Visor-na har en suggestiv rytm som är inbyggd i själva melodin. Inom jazzen är också t rum-petaren och kompositören Bengt-Arne Wallin en före-gångare när det gällt att an-vända folkmusiken. Hans vis-skivor med arrangemang för stor orkester har väckt berätti-gad uppmärksamhet. Själv tycker han idag att det är glädjande att man börjar upptäcka folkmusiken även om det kan vara en modenyck. Och att man kallar spelmansstäm-morna för festivaler. 

Modernt med gammaldag 
Riktiga bygdedanser åter 

Det är modernt att dansa gammaldags. Ungdomsringen för byj 
kultur kunde ha fördubblat antalet medlemmar de senaste å 
om pengar, ledare och spelmän räckt till. Medelåldern bland fc 
dansare är 16 år. Ännu så länge dominerar balettpåverkade dar 
men många ivrar för en återgång till bygdedanserna som uppte 
nas på ålderdomshem och bondgårdar. Den "pensionerade" fc 
dansaren börjar ofta forska. 

— Vi var kanske lite före vår tid med kombinationen jazz— folkmusik. Man undrade nog lite på båda lägren vad vi syss-lade med egentligen. Men det finns en skön spontanitet i folkmusiken, parad med nos-talgi. En ton som inte ligger långt f rån jazzmusiken. 
Början med visor 

Den stora visvågen som drog över landet för fyra—fem år sedan var också en grogrund för det ökade intresset för folk-musik. Sven-Bertil Taube och Ulf Björlin hade tidigare "dam-mat av" Bellman rätt ordentligt och nu kom Cornelis Vreeswijk, Fred Åkerström, Alf Hambe, Thorstein Bergman m. fl. Lasse Lucidor, Almquist, Dan An-dersson, Sjöberg, Ferlin, Ruben Nilsson, Taube "återupptäck-tes". 
Folkmusiken lever vidare idag, kanske inte alltid så t ra-ditionsbunden som förr. Den lå-ter lite annorlunda, vi lever ju i en klangexperimentets tid. Pi-porna är nya men tonen är fortfarande ganska blå. 

SVEN MALM 

En professur i folkdansens hi-storia och ett statligt folkloris-tiskt institut står på Nils Pres-tos önskelista, Nordiska museet, Musikhistoriska museet och liknande institutioner ute 1 lan-det har packlårar fulla av obe-arbetade uppteckningar. Många vill forska men får inga anslag. 
Nils Presto är rikskonsulent i svenska ungdomsringen för byg-dekultur. I dag en organisation med närmare 50 000 medlem-mar. 18 000 av dem är över 16 år. 
Ungdomsringen som bildades 1920, har upplevt ett väldigt uppsving och fördubblades snabbt sedan den fick statsan-slag 1955, Innan dess var rörel-sen inte representerad norr om Dalälven och medelåldern 39 mot dagens 16 år. 

Förfuskat beslut 
Folkdans finns med i 1962 års läroplan och ska ingå i skoläm-nena musik och gymnastik. Be-slut som förfuskats, anser Nils Presto. 
— Lärarhögskolorna medde-lar ingen undervisning i folk-dans och i skolorna finns inget studiematerial. Bland blivande gymnastikdirektörer är det i första hand flickorna som får lära sig folkdans, säger Nils Presto. 
Ungdomsringen har därför tagit av sitt blygsamma anslag på 300 000 kronor och organise-rat kurser för lärare och drivit f ram att folkdans i år äntligen godkänts som studieämne hos folkbildningsorganisationerna. 

Evenemang lockar 
— Att Ungdomsringen bli-vit en folkrörelse beror mycket på att vi tillämpar andra for-mer av marknadsföring än na-tionalromantikerna i början av seklet, anser Nils Presto. I stäl-let för att gå ut med svenska fanan och ropa hurra vad vi är bra har vi lockat många till folkdansen genom evenemang som Hälsingehambo, Upplands-schottis och Musik vid Siljan. 
Vi är inga perfektionister utan tycker att varje generation har rätt att skapa tradition på nytt i takt med tiden. Där har vi råkat i konflikt med hem-bygdsivrare och danspedagoger som anser att exempelvis Häl-

singehambo är rena jippot. Men dansen förändras hela tiden liksom språket. 
Balett påverkar 

Spelmannen Ingvar Norman i Säter är en av dem som anser att Ungdomsringen hittills äg-nat sig alldeles för mycket åt balettpåverkad dans och för lite åt bygdedans. En rad turer på loggolv och midsommarängar som vi uppfattar som genuin allmogetradition är i själva ver-ket komponerade på Operan un-der 1840-talet. Balettmästare Anders Selin-der spelade folkdanstraditionen ett spratt då han för Värmlän-ningarna komponerade Fryks-dalspolska, träskodans, Daldans Skrälåt, Jössehäradspolska och Vingåkersdans efter sitt eget huvud. Han tog fattningar och steg från gamla bygdedan-ser och stuvade om dem så att de blev klatschiga på scenen. 
Professorerna dansade 

I slutet av 1800-talet vaknade intresset för folkdans på allvar. Studenter och professorer i Uppsala bildade Philochoros 1880 där man främst dansade de selinderska folkdansvarian-terna och spred dem över lan-det. En ny dans komponerades, Fjällnäs-polskan, som förärades Fjällnäs sanatorium. Skiftesindelningen, industri-aliseringen med inflyttning till städerna och väckelserörelser-nas uppfattning av dansen som synd bidrog till att de gamla bygdedanserna började för-svinna. 
Ur medeltiden 

För 28 år sedan började Ing-var Norman uppteckna bygde-danser. Ett 40-tal har han hun-nit med. De märkligaste är två långdanser av medeltida ur-sprung, de äldsta och enda i landet kända. Den ena spårade han på Sollerön, den andra i Orsa. 
Den 102-åriga sageskvinnan på Sollerön berättade 1966 hur hon dansade långdans på 1880-talet och demonstrerade grund-steg och fattningar. — Det var som att resa till-baka genom århundradena, sä-ger Norman. Ett 60-tal polskor är bevarade. Hade uppteck-ningsarbetet kommit i gång på 

1880-talet eller tidigare had säkert känt till närmare Någon borde göra en dju] dande vetenskaplig unders ning av polskans historia. 
35 000 polskor 

— Ett 100-tal olika byg danser finns uppteckm Långt fler än de komponer folkdanserna men dessa dar än så länge mer. Jag önskar folk vågade sig på enkl polskdanser, bygdevarianter schottis och stegvals obetyd svårare än hambon. 
— Tänk så många fler me dier man skulle kunna da till. Av svensk folkmusiks 40 000 låtar är säkert 35 000 p skor. 
Det fina med bygdedansen att den hör ihop med bygd» folkmusik. Mycket av mjuk] ten och följsamheten går för rad i den komponerade dans säger Norman. 

Låt barnen börja! 
Henry Sjöberg är en av de i landet som seriöst ägnar sig folkdansens historia. Då h inte arbetar som kamrer halvtid läser han, uppteckn gör sammanställningar av ir terial och undervisar på State dansskola. 
Han drömmer om folkdans som en verklig folkrörelse sc på Irland där barnen dans redan i treårsåldern. Själv bc jade han som tolvåring i Go templarordens danslag. 
— Man bör inte syssla m danshistoria utan att kun: dansa. De flesta har lärt sig . "mamma i köket". Flickor da: sar alltid bättre, är mer ry miska. Pojkar tränar fel mus ler, mycket beroende på la idrotten. 

Gemenskap främst 
— Alltför många folkdans har stiliserats till sterilit* Uppvisningsdansen är tyvä vanligare än dans "för nöji skull". Det viktigaste i folkdai sen är gemensamhetskänsla säger Sjöberg. — Ålderdomshemmen borc uppsökas mer. Där sitter ur derbara människor och bar väntar på att få berätta om si ungdoms danser. 

ASA WALL 


