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SÖDERTÄLJE (LT). 
Dansen — en folkrörel-
se? Om! Ett Estrad, full-
satt intill sista plats, tog 
på måndagskvällen en-
tusiastiskt emot Svensk 
Folkdans Ensembles 
nya föreställning. 
— Den två år gamla ensemblen vill 
visa upp äkthet och karaktär 
—och genom egna tolkningar göra 
danserna levande för dagens pub-
lik, sade kvällens unge speaker in-
nan Estrad fylldes med rytmiska 
"engelskor" från Sörmland, Skå-

ne och Åland. — Det är fint som 
snus det här, viskade en publikröst 
— och man föll in med spontana 
handklappningar i den medryck-
ande fiolmusiken, spelad av sörm-
länningen Ingvar Andersson och 
hans dala-kollega. De skickliga 
mästerspelmännen satt förskansa-
de bakom tågrullar och nät, med 
fiskarnas svarta skärmmössor på 
huvudet. Liksom dansarna var de 
klädda i dekorativt svart-vitt. 

Och 17- och 1800- tals "engel-
skornas" par dansade graciöst i 
cirkel, tog varann ömt i famn. Så 
vidgades dansarnas svartvita cir-
kel. Hastigheten ökade. Virvlade 
gjorde de svarta kjolarna. 

Henry Sjöberg, Rönninge: 

"Vi vill låta 
alla glädjas 
åt folkdans! 
SÖDERTÄLJE (LT). -
Vi vill ge alla människor 
en möjlighet att få en 
uppfattning om folk-
dansen, denna viktiga del 
av vår folkkonst, säger 
Henry Sjöberg — man-
nen bakom Svensk Folk-
dansensemble som på 
måndagskvällen hade ur-
premiär på Estrad för sitt 
andra dansprogram. 

Efter ännu en föreställning i kväll 
— tisdag — på Estrad går man ut 
på folkparksturné i juni — till bl a 
Västerås, Varberg, Ahus och Rätt-
vik. Årets program omfattar både 
ceremoniella bröllopsdanser, 
"sjuspring", en rituell dans byggd 
på sjutalet, skrälåt och sörmländs-
ka "engelskor". 

— Vi har framförallt jobbat 
med två saker. Vi har ytterligare 
velat förbättra dansarnas teknik, 
öka deras förmåga att framträda 
på en scen. Och vi har varierat re-
pertoaren. I vårt nya program har 
vi också med helt nyskapade dans-
nummer — som gamla, kultiska 
danser i helt modern tolkning, 
framhåller Henry Sjöberg. 

Det är viktigt för alla som arbe-
tar med folkdans att hitta nya vä-
gar. Man får inte låsa fast sig! 

• Omfattande turné 
— Vårt debutprogram förra året 
slog ju verkligen bra. Efter urpre-
miären på Estrad hann vi med yt-
terligare 24 föreställningar. I år 
hoppas vi på ännu fler fram-
trädanden. Hittills har vi bokat in 
20 framträdanden. 

Tidigare satte vi en gräns för vå-
ra turnéresor på 20 mil. Men i år 

ger vi oss av mycket längre — m&d 
resmål som Åhus och Varberg. 

• "Arvet måste 
föras vidare!" 

— Av våra dansare så har en del 
fallit bort, andra kommit istället. 
Tre av dansarna har t.ex. sökt, 
och kommit in på Statens Dans-
skola. En arbetar hos Stockholms 
förskolor, leker, improviserar med 
ungarna, berättar Henry Sjöberg. 

Och det var ju just den vägen vi 
ansåg så viktig från början — att 
våra dansare skulle utvecklas ock-
så pedagogiskt, föra dansarvet vi-
dare. . . 

• Premiär för 
ledarutbildning 

— I höst får vi ännu ett av våra 
gamla önskemål uppfyllt. Då star-
tar för första gången i Sverige en 
ordentlig folkdansledarutbildning 
— ute på Tollare folkhögskola, 
framhåller Henry Sjöberg. 

Utbildningen skall omfatta 10 
veckor i höst — och lika många 
veckor i vår. Det blir plats för 22 
dansare och 10 spelmän. Det här 
är ju ett oerhört populärt ämne ute 
i landet. Vi har dubbelt så många 
sökande som vi har platser! 

• "Inte bara 
estradartister!" 

— Fyra-fem dansare från ensemb-
len hör till dem som sökt. Uttag-
ningen till utbildningen pågår som 
bäst. Vi tycker att det är bra att 
våra dansare fortsätter så här. De 
får inte bli bara estradartister, sä-
ger Henry Sjöberg — som just 
varit i Trondheim för att tala om 
"Dans i Norden" för norska folk-
dansare på kurs. 

Det rör sig kring Henry Sjöberg 
från Rönninge — dansare och fram-
stående danshistoriker, en av våra 
främsta experter på folklig dans! 

CHRISTER DUKE 

Man gladdes åt den ljuvliga lätthe-
ten i stegföringen, charmen hos de 
unga dansarna. Där fanns en pro-
fessionell säkerhet, men också en 
dansglädje som inte rutinen slitit 
ner, en behagfullhet som måste 
glädja varje vän av danskonsten! 

Och dansarnas mjuka långdans 
rörde sig över scenen i intrikata 
mönster. Handklappningarna, de 
rytmiskt följsamma, ökade i inten-
sitet ute i salongen, bar dansarna, 
ökade glädje, kontakten scen-
salong. 

• Mänskligt hjul 
Så blev det "tävlingsdansernas" 
tur, de som varit så populära 
Europa runt, danser där det gällt 
att överglänsa varann i styrka och 
vighet, i manliga dygder. 

Och sammanlänkande till ett 
rullande, mänskligt hjul kom dan-
sarna inrullande, två och två. 

Musiken blir åldrig, med rytmis-
ka, dova trumslag. Dansarnas 
prestationer blir smått akrobatis-
ka. Man lyfter varann, med ryggar 
i båge — Ah, andas publiken lättat 
ut — när ryggarna höll. 

• Då sjönk 
fiolerna av glädje 

Så stillnar det däruppe på scenen. 
Det blir dags för en annan av våra 
stora danstraditioner, den som är 
länkad till de gamles bröllop. Ef-
ter vigselakten tog ceremonidan-
serna vid, — med ungmorspolska, 
och "dansa kronan av bruden". 

• Cermoniell bruddans på Estrad. 
Med ens är det som vore det 

midsommar kring oss alla där på 
Estrad. Åtta av de kvinnliga dan-
sarna kommer in med blomsters-
myckade små äreportar i händer-
na, bär dem graciöst lyftade, hop-
par över dem — och fiolerna 
sjunger glädje. 

• Med vit bindel 
I lysande vitt, med rött liv och 
kjol, med lysande , guldigt bröst-
smycke kommer bruden. Långt, 
utslaget är håret, krönt av den 
blomvirade brudkronan. 

Vit bindel får hon, rör sig var-
samt från tärna till tärna, prövar 
sin krona, tills hon finner rätt hu-
vud... Till slut bärs den allvarsamt 
vackra bruden ut — på starka ar-
mar, i brudstol. 

• Djävulens låt 
Och den unge mästerspelmännen 
Ingvar Andersson spelar ett solo 
— en låt från Västra Vingåker, en 
låt av det slaget som gjorde att 
dansarna aldrig kunde sluta dan-
sa. Och man förstår deras fötter... 

En låt på näverlur rullar över 
scenen — och bruna nallar lufsar 

in, i en smått pantomimisk 
"björndans" — med klatschande 
domptör. 

• Folkdans 
i operasättning 

Sex unga, manliga dansare kom-
mer in med små vispar i händerna, 
i cirkel dansar de — och visparna 
blir till en manbarhetssymbol, i 
putandepotens. 

Behagfull är ensemblens tolk-
ning av gamle balettmästare Selin-
ders operaaktiga version av "Dal-
dans" och "Vingåkersdans". Och 
musikerna drar extraaplåd i frack 
och finamanér. 

• Forntidsrit 
Som en forntida rit upplevde man 
koreografen Maggie Erikssons fria 
tolkning av "Sju spring" — till 
musik på mungiga och trumma. 

• Det var en mycket fin åter-
komst som Svensk Folkdans En-
semble gjorde på Estrad. Säkerhe-
ten fanns där, skönheten och gra-
cen likaså. Svensk folkparkspublik 
har ett fint sommarprogram att se 
fram emot! 

CRHISTER DUKE 


