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Applåder 
för Henrys 
dansare... 

SÖDERTÄLJE (LT). Inropningarna var många och applåderna ville aldrig 
ta slut efter Svensk Folkdansensembles premiär på Södertäljes Estrad. En 
stor och sakkunnig publik mötte Henry Sjöberg och hans skickliga dansare. 
Entusiasmen och glädjen var stor — både på scen och i salong! Det var ett 
rikt och varierat program som de bada regissörerna Henry Sjöberg och 
Lilian Karina hade arbetat fram — från det högtidligt rituella i bröllops-
danserna, Daldansens grace i Anders Selinders 1850-tals version fram till 
det uppsluppna leklynnet i en annorlunda kadrilj-kavalkad och tävlings-
dansernas maskulina styrkedemonstration. 

— En gäng var de här danserna en del av värt livsmönster. 1 dag hotas de 
av utplåning. Därför har den här ensemblen kommit till — och för att visa 
er att folkdans är den trevligaste av fritidsaktiviteter, sade Henry Sjöberg 
i sitt inledningsanförande. 

Ljuv som en majdag var flickornas "Banddaris'' —»-ett inledning till farna tiders bröllop. 

• • 

Programmet inleddes med en 
"blandning" av de sånglekar" 
som f r a m till sekelskiftet va r 
allas vår egendom — i scenbe-
arbetfiirig av Gösta Jerns t röm 
och Kaljo Klaman. 

Dänsärnas~dräkter" lyste fest-
ligt mot scenens l jusa fondvägg 
— • röda toppluvor, vita huvud-
klutar, gula byxor, vackert ran-
dade kjolar . Med påtagl ig gläd-
je mötte publiken alla de gamla 
lekarna. 

Med varsam innerlighet s jöng 
ett dansarpar "Ensam går jag 
här och vankar, söker ef ter 
vännen min" — och omfamnade 
ömt varann. Och hast igt växla-
de man om till det uppsluppet 
humoristiska, till den folkliga 
visans ordglädje: "nicka, dicka, 
d e j . . . " 
•— Att dansa kadri l j var ett om-
tyckt nöje under 1800-talet. I 
Sydsverige, f ramföra l l t i Skåne, 
dansade man kadri l j in i början 
på vår t århundrade. Det berät-
tas om skånska kadriljuppställ-
ningar med upp till 50 par ! Men 
vi vill visa kadri l j i vår egen 
sättning, sade Henry Sjöberg 
och gav plats på scen å t sina 
dansare. 

Det blev det omaka parens 
kadrilj . Där dansade . bondens 
dotter med herrgårdens elegant 
i hög hat t . Där hoverade sig se-
kelskif tessprät ten för herr-
gårdsfröken. En sprallig tös 
med jazz i benen dansade kad-
rilj på sitt alldeles egna, charm-
fulla sätt . Och publiken skra t ta -
de, applåderade, jublade! För 
det här var en dans med skåde-
speleri och glad pantomim. . . 

• EN SVENSK CARMEN 
1843 firade Karl XIV Johan sitt 
25: e regeringsår med ett "Na-
tionaldivertissement" på Kung-
liga Teatern. Då var det pre-
miär för balet tmästaren Anders 
Selinders "Daldans". På Est-
rads scen fick publiken åter 
möta den graciösa originalko-
reografin. 

Det unga dansa rpa re t tog f int 
f r a m skönheten 1 den selinder-
ska koreografin. Och fl ickans 
kjol lyste f l ammande röd som 
hos en svensk Carmen. 

Gamle Selinder hade också 
signerat Es t rad-programmets 
"Vingåkersdans" — som ur-
sprungligen s japades till 
"Värmlänningarna", det goda 
året 1846. F r å n bör jan av vår t 
sekel s t å r dansen på de f lesta 
folkdanslags repertoar. En slit-
s ta rk klassiker! 

• SKÖN OCH 
ALLVARSAM 

Till den glömda delen av den 
gammalsvenska dansrepertoa-
ren hör bröllopsdanserna. — På 
de gamla bröllopen hände allt 
till musik, underströk Henry 
Sjöberg och lät dansarna 
visa sex av de gamles danser. 

Ljuv som en m a j d a g var den 
inledande "Banddansen". Med 
blomstersirade band i halvcirkel 
dansade fl ickorna i r ing — en 
sirlig dans med intr ikat förning 
av banden. Sköna var mönstren 
som bildades av dansare och 
försommargrönska. 

Ceremoniell och allvarsam — . 
med s tänk av vemod — var 
"Dansa kronan av bruden". Med 
utslaget hå r under den höga, 
blomprydda brudkronan, klädd i 
vitt, fördes bruden in. Vitt var 
det band hon fick bundet över 
ögonen — för a t t pröva sin kro-
na på sina tärnor . 

Skön och al lvarsam som en 
bauersk sagoprinsessa bars hon 
runt på s t a rka a rmar — och 
rytmen dunkade som hjär t -
slag. ' ' 

• PRIMITIVT 
BESVÄRJANDE 

Långt bakåt i tiden tyckte man 
sig förd nä r man såg Svensk 
Folkdansensembles "björn-
dans". Den upplevde man som 
primitivt besvärjande — som 
hällars djurmålningar . Under de 
tunga björnfäl larna rörde sig 

dansarna 1 ry tmiska lufsan-
den. 

Men "björndanserna" hade 
också sin komiska poäng. Vild-
sint jagade brunbjörnen sin 
pisksnärtande domptör . . > 

— De gamla tävlingsdanserna 
var styrke-, vighets- och nyk-
terhetsprov. De hörde till fes-
terna fö r r och dansades mest av 
män, förtydligade Henry Sjö-
berg. Och nog gav d eun^a dan-
sarna allt av k r a f t och vighet i 
sin "Skinnkompass", "Halling", 
"Lappdans" och "Krokdans — 
i munter envig, under glada 
t joanden. En ef ter en virvlade 
de ut i sidkulisserna i tempera-
mentsfulla volter. 

• POLSKA I 
DUBBELEXPONERING 

Lustig var Henry Sjöberg och 
Lilian Kar inas dubbelexpone-
r ing av "Västgötapolska" — 
först i Lotten Åhströms version 
f r ån 1906 — och sedan i upp jaz-
zad, 20-tals version — med dan-
sare i halmhatt , med polkagris-
randiga väs tar och eleganta 
promenadkäppar a t t ge extra 
ljusaccenter med. 

1700-tals tradition hade kust-
landskapens "engelskor", en 
elegant dans med snabbt fotar-
bete, som dansades i s t rängt 
svart och vitt. Danssviten hade 
inkomponerade drag f r ån olika 
landskap — f rån Bohuslän, 
Skåne, Sörmland. 

• PANTOMIM KRING 
KORNHAMNSTORG 

Från medeltiden och f r a m till 
valsens genombrott hörde pol-
skan till våra vanligaste danser 
TilJ Kornhamnstorg en lördag 
med torgkommers 1882 fördes 
man i Folkdansensemblens 
uppsluppna polskepotupurri 
som blev till en hel, liten inne-
hållsrik danspantomim — med 
både stolta husarer och glada 
"söderamrisar" . 
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