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F r e d a g e n den 5

• SKINNBRAKKA — det betyder skinnbyxa
på Rättviksmål. Kanske är fladdret av mollskinn,
knätofsar och björklöv framför allt stadsbornas
och hembygdsvårdarnas syn på den svenska folkmusiken. Sedan länge är det svenska folkmusikarvet på väg att bli ett arkiverat minne. Spelmän
och traditionsbärare dör undan. Forskarna klagar över att inspelningsarbetet går för långsamt
och att det mesta redan är försvunnet.
Men än finns det levande folkmusik. Skäggmanslaget har nått nya lyssnare mitt i stenstaden och bland den amerikanska diskotekmusikens stampublik. Ungdomens intresse för svensk folkmusik har aldrig varit mer utbrett än nu. Äntligen går det att kommersiellt ge ut folkmusik på grammofonskiva. Som likaberättigande konstnärer bjuds spelmän in i fint sällskap till de solennaste konserter.
Detta är första artikeln i en sommarserie i DN, där vi under rubriken Skinnbragga ska röra oss runt i folkmusikens Sverige.

SKINNBRAKKA

Spelmän 1970 lirar
polska på diskoteken
Dom kom ner från Delsbo med fiolerna under armen och hälsingelåtar i skalle och fötter. Knätofsarna ger dom attan och hembygdsromantiker ler dom åt. På några månader har dom fått Stockholms diskotekpublik att snubbla runt i polskors ovana tretakt.
— Vi tänkte kalla oss Delsboligan, men så blev det Skäggmanslaget
i stället.
Och unga är de också, pojkarna:
Thore Härdelin, 23, Peter Logård,
20, och Wilhelm Grindsäter, 24.
Här har folklivsforskarna bittert
lärt sig att spelmän alltsom oftast

Skivdebuten
kraftfull
och skön
Skäggmanslagets första LP-skiva
kommer ut om någon vecka, Pjål,
Gnäll & Ämmel (Sonet). Där har
alla tre skäggspelemännen var sin
jololåt. Mari Selander från Didders sjunger två folkvisor. I "Pekcos Pers storpolska" spelar laget
lalva låten och sjunger den andra
talvan.
— Det gör inte anspråk på att
ara vare sig välspel eller skönång.
Men det låter verkligt festligt,
an vi intyga.
"Gråtlåten" — en underbart vacer Bingsjölåt efter Hjort Anders
— spelar laget tillsammans med
jpgruppen Contact.
— Den har varit vår stora succét i popsamarbetet.
Skäggmanslagets skivdebut är
aftfull och skön, genuin mitt i
i experimentlusta. "Gråtlåten"
id Contact som en klangbakgrund
itte vara en helt unik inspelning,
;n om skivan kanske har starkare
ir.
! augusti kommer Skäggmanset i T V 2 tillsammans med inka klassiska musiker och fyra
iska folkmusiker.
L W

är gamla farbröder som måste spåras till ensliga stugor dit endast
sommarvägar bär.
Skäggmanslaget är bl a en popsuccé. Trion har nått många som
fått sitt intresse för svensk folkmusik via blues och amerikansk
folksång. Skäggmanslaget har fler
jobb än popbanden, i genomsnitt
tre i veckan.
Den 19 juni spelar de på popfestivalen i Mantorp. Fem dagar
tidigare gör de P R för hälsingehambo på Skansen.

• Sålde grisarna
Tro inte att det är något fel på
traditionen, Thore är den som
framför allt har spelmanspåbrå genom pappa Sven (som han gjort en
skivinspelning tillsammans med)
och farfar Thore. I telefonkatalogen står han som svinuppfödare.
— Jag har gården kvar, men
grisarna har jag sålt på grund av
kreditläget. Då måste jag ju börja
spela.
Wilhelm — Wille — är stockholmare. Han har spelat fiol sen
sjuårsåldern och var intresserad av
folkmusik från början. I övrigt har
han läst och lärt litet av varje.
— Men jag har polarna i Delsbo.
Där bor jag, å ja' flytt'ar'nte . . .
Så nu pendlar hela gänget de
35 milen Delsbo och Stockholm
där de flesta jobben finns.
Peter spelade pop för några år
sedan. Och studerade konst tills
musiken tog över. Folkmusiken
har han hört och lärt hemma i
Delsbo.
Det började med att Thore och
Wille träffades i Stockholm för sju

år sedan. Wille hade ett jobb på
Jokkmokks marknad strax efteråt.
— Häng med, sa Wille.
— Ja visst, sa Thore. Om du
hänger med mig till Paris sen.
'
För två år sedan föddes Skäggmanslaget med Peter på delad
första stämma med Thore och
Wille på andra. Det var rätt många
yngre folkmusikanter med vid den
spelmansstämma där laget uppstod.
— Det är trots allt många unga
som tagit upp traditionen, både i
Hälsingland, Dalarna — och här i
Stockholm. Jazzmusikerna har lättast att uppfatta. Men det tar fem
sex år att få grundtempot att sitta.
I Stockholm har trion mycket av
sitt umgänge bland pop- och jazzmusiker. Vid flera tillfällen har de
samarbetat med popgruppen Contact, till hembygdsvårdarnas fasa.
— Men vi skulle aldrig kunna
tänka oss att förstärka fiolerna. Det
förstör klangen. På diskoteken kan
det bli litet ojämn kamp om volymen ibland. Fast folk lär sig lyssna.
— Det är rätt roligt när publiken spontant börjar dansa hemgjord polska. Det går bra så länge
vi stampar första taktslaget hårt i
golvet. Men där vi förskjuter
accenten brukar dansarna ramla i
varann...
— Det där vickandet på baken
har jag svårt för, säger Peter. De
flesta på diskoteken dansar dåligt
eller inte alls.
— Vi försöker alltid få i gång
publiken i dans eller åtminstone
handklapp. Den här musiken är ju
gjord för att röra sig till, säger
Thore och drar lätt i öronringen.
Peter och Wille läser inte alls

Skäggmanslaget i Hötorgscity: Stockholm har blivit Delsbotrions
främsta arbetsfält9 där deras låtar går hem i de mest skiftande sammanhang, båtutfärder och konserter9 diskotek och museer• Fr v Peter
Logård9 Thore Härdelin och Wilhelm Grindsäter.
noter, Thore nödtorftigt.
— Folkmusiken kan man ju
aldrig återge i noter. Fast visst
vore det bra att kunna teckna upp
låtar och läsa andras.
— Pappa brukar alltid säga^att
man först ska lära sig låten söm
någon annan spelat den, säger Thore. Först därefter är det dags att
göra sin egen variant.
Vad Thore lärt sig om noter
hämtade han in under fyra månaders musikutbildning i det militära.
Häromdagen var han uppe i Östersund och skrev på som totalvägrare, total värnpliktsvägrare.
— Det politiska klimatet har
säkert spelat stor roll för de yngres
intresse för folkmusik. Allt måste
inte vara amerikanskt, man upptäcker sin egen nationella musik.
— Kanske vår bästa publik är
den som inte normalt har råd att
gå på konserter, säger Peter. Det
har vi känt på Stockholmsterrassen
och på Narren.
Vilket inte hindrar att både äldre spelmän och folkmusikforskare
som sett Skäggmanslaget i T V

tycker att pojkarna spelar låtar
som låtar ska låta.
Thore är riksspeleman liksom
sin far, dvs innehavare av Zornmedaljen i silver. Nu ska han med
sin far spela upp för samspelsmärket i Delsbo.
— Det för att tysta gubbarna
där uppe. Det är inte klokt vad
folkmusikfolket kan vara konservativt. De skakar på huvudet åt
våra allmogelåtar och håller på sina "högreståndslåtar", stränga och
tekniska som Bachfugor.
— Jag spelade samma "högreståndslåtar" själv förut och visste
inte av den genuina allmogemusiken. Nu börjar t o m farsan komma loss: "Jo, men visst, den där
låten spelade bestämt farfar.,*."
Det finns för mycket instängdhet kring folkmusiken tycker alla
tre. Folkkultur får inte bli ^ ett
museum.
— Det är bra och kul att samla
på gamla grejor. Men när det sägs
att fruntimren inte får röka i
hembygdsdräkt, då har det blivit
snett.
L A R S WECK

tonåren
Skäggmanslaget, tre unga spelemän från Delsbo,
vill föra ut den riktiga svenska folkmusiken till
en ny publik. Dom spelar på diskotek och ungdomsgårdar. Och kör inte med folkdräkt utan
ser ut som publiken. Annars skulle kanske ingen
lyssna.
^S berättar om Skäggmanslaget och om bakgrunden till deras låtar.
Av Bengt Eriksson

Skäggmanslaget
visar
diskotekspubliken:

DET FINNS SVENSK FOLKMUSIK OCKSÅ . . .
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• D o m är från Delsbo och kallar sej Skäggmanslaget. D o m har långt hår och skägg.
— N ä r vi spelar på ungdomsgårdarna
frågar ungarna: va är ni för band då? Vi
spelar folkmusik, säjer vi. Aha, säjer dom.
Bob Dylan och dom. N ä . Svensk folkmusik,
säjer vi. Och då ser dom ut som om det inte
finns.
V i träffar Skäggmanslaget på Pistolteatern.
Thore Härdelin, Wilhelm Grindsäter och
Petter Logård finstämmer fiolerna, stampar
i golvet och sätter igång med en polska hemifrån Delsbo.
— Det är viktigt att publiken kan identifiera sej med oss. V i ser ut som dom. Skulle
en gammal spelman komma i folkdräkt och
spela skulle dom aldrig lyssna. M e n på oss
lyssnar dom.
Det finns många spelmän i Sverige. M e n
dom spelar hemma för sej själva. Och reser
på nån spelmansstämma ibland. Thore H ä r delin tror det finns tio spelmän som spelar
för publik mera regelbundet. M e n dom intresserar sej inte för att föra ut musiken till
en ny publik, spela på diskotek och ungdomsgårdar.
— Det gör bara vi och ett par till, säjer
Thore.
Skäggmanslaget spelar bara en liten del
av den svenska folkmusik som en gång funnits. H u r gammal musiken är går inte att
säja. Låtarna har ärvts från far till son, från
spelman till spelman. Och hela tiden har
dom förändrats. V a r j e spelman har lagt till
sin egen utsmyckning, några drillar. Till slut
kunde man höra från vilken del av Sverige
låtarna är. Bingsjölåtarna har sin dialekt,
Delsbolåtarna sin.
— Det är svårt. V i märker att det egentligen inte finns nån funktion för folkmusiken i vårt moderna samhälle. Det enda vi
kan göra är att få folk att dansa till musiken. Gärna shaka — det har ingen betydelse. M e n vi måste få tillbaka den kontakt
mellan människor som en gång fanns i folkmusiken.
I det svenska bondesamhället på 1800talet var allting kollektivt. M a n bestämde
tillsammans på bystämman. M e d horn och
lurar blåste man meddelande till bymännen
att dom skulle samlas. M a n hade stora gemensamma fester där spelmännen spelade
upp till dans. I det dagliga livet sjöng man
medan man arbetade — på fäbodarna ropade fäbodstintorna på korna med starka, ljusa sånger. På kvällarna samlades man och
sjöng för varandra. Och på söndagarna
sjöng man psalmer i kyrkan. Bröllop och begravningar var fester med mycket musik.
• D å hade musiken en social funktion. Sen
kom industrialismen. 1842 blev skolan obligatorisk. Läskunnigheten ökade och tidningarna började spridas till allmogen på landet.

Och man skämdes över sitt grova förflutna.
Sen kom också väckelserörelserna. D o m
lärde allmogen att fiolen var djävulens instrument. Och många spelmän brände sina
fioler. M e n det fanns också spelmän som
struntade i det och sa: bara man inte spelar
falskt så gör det inget att man spelar.
Hela tiden var det en kamp mellan traditionen och industrisamhället. Och traditionen dukade mer och mer under. A l l m o gens egna spelmän kunde inga noter. D o m
hade lärt sej låtarna av varandra i muntlig
tradition. M e n också kyrkoorganisterna extraknäckte som spelmän. D o m ville att man
skulle bli tvungen att känna till musiktermer
för att få kallas spelman. Allmogespelmännen spelade sina låtar med, som dom notkunniga sa, »orena» toner, tonhöjden svävade och varierade. D o m notkunniga spelade naturligtvis rent.
Det är från dessa allmogespelmän Skäggmanslaget härstammar. Erik Öst, Skansens
Spelmanslag och Gunnar Hahn motsvarar
organisterna som också var spelmän. Skäggmanslaget tillhör allmogen medan Erik Öst
spelar fin folkmusik för den sofistikerade
stadsbefolkningen. Det är självklart att
Skäggmanslaget fortfarande finner det största gensvaret på landet. Som när dom spelade på Jokkmokks marknad.
— Det var en av dom första spelningar
vi hade. Målle Lindberg var där med sitt
maranatatält samtidigt. H a n hade väl tolv
personer i det medan ett par hundra lyssnade på oss. Sen träffade vi Målle och då sa
han: det behövs ett par stora kaggar brännvin för att folket häruppe ska komma. Jaharu, tänkte vi, det är nog inte det som fattas.
a M e d industrialismen kom också den fabrikstillverkade fiolen. Förut hade man gjort
sej en fiol själv. M a n hade tagit en gammal
träsko och gjort en fiol av den. Eller hade
man tillverkat instrument som nyckelharpan,
hummeln eller hjulgigan. Ett av dom vanligaste instrumenten var också mungigan.
O p p e vid fäbodarna gjorde man lurar och
horn av bark eller djurhorn. P å dom meddelade man sej mellan olika fäbodar och
roade sej i ensamheten (fäbodstintan var
ofta alldeles ensam) med att spela vallåtar.
M a n hade också SOS-signaler om man skulle komma i fara.
Ett annat instrument som hör ihop med
boskapsskötsel var säckpipan. Den gjorde
man av get- eller kalvskinn. M a n brukade
ta den med sej när man vallade korna. För
det mesta använde man instrumentet att
spela dansmusik på vid bröllop. I Dalarna
levde instrumentet kvar längst. Den siste traditionsbäraren dog på 40-talet.
Psalmodikonen var ett instrument som kom
att användas för att ackompanjera psalm-

sången i kyrkorna. Det var inget folkligt
instrument utan uppfanns på 1800-talet.
Förut sjöng man psalmerna utan ackompanjemang. Kvinnorna brukade drilla och
improvisera sången så att den blev olika
varje gång. Många gånger liknade psalmmelodierna dom världsliga vallåtarna. Det
tyckte naturligtvis inte predikanterna om
utan uppfann psalmodikonen.
M e d industrialismen försvann dom hemgjorda instrumenten. Och både melodier och
spelsätt förändrades efter den nya klangen
på dom fabrikstillverkade fiolerna. I mitten
av 1800-talet började också dragspelet att
spridas.
• Det finns väldigt lite av den gamla folkmusiken bevarat i nedteckningar och inspelningar. N ä r forskare skrev ner låtarna i noter var dom ofta rädda för det råa sätt
låtarna spelades och sjöngs på. Så dom la
till pianoackompanjemang och på grund av
den svävande tonhöjden kunde det ibland bli
en helt annan låt som nedtecknades. Sveriges Radio har spelat in traditionsbärare av
svensk folkmusik. Och Svenskt Visarkiv reser Sverige runt för att hinna spela in så
mycket som möjligt innan alla traditionsbärare dör ut. På visarkivet finns mängder av
inspelad tejp med svenska folksånger. Inte
skillingtryck som länge har fått gälla som
svensk folkmusik. M e n skillingtrycken är
oftast litterära alster som skrivits under senare delen av 1700-talet och som distribuerades från städerna ut på landet av kringvandrande försäljare. D e n svenska folksången är i stället besläktad med den medeltida balladen — med riddardiktningen och
kämpavisorna. Det finns också dansvisor och
småvisor med två eller bara en strof. Som
allmogen sjöng när dom vallade korna eller
kvinnorna vaggade barnen till sömns.
Anders Zorn reste 1905 i Dalarna och
ingenstans hörde han den musik från lur
och horn han förut hört från fäbodarna.
H a n utlyste en tävling och sommaren 1906
hölls Gesundatävlingarna. Sen dess har det
hållits såna tävlingar varje år. Dessutom anordnas spelmansstämmor. D e n mest kända
är väl den i Rättvik. M e n det finns andra
spelmansstämmor. Som den i Delsbo i juli.
I sommar kommer Skäggmanslaget (naturligtvis) att spela där. Och en massa andra
spelmän från Hälsingland och Dalarna kommer. Kanske några spelmän från södra Sverige också.
Det kommer att bli fint i Delsbo. P å scenen spelar spelmännen sina låtar så utsnirklade och smyckade dom kan. I gräset runt
om dansar alla till musiken. D o m lyssnar
och glömmer allt vardagligt. I buskarna sitter både unga och gamla, både spelmän och
inte spelmän och spelar för varandra.
V i ses i Delsbo i juli?!!
•
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V <l«rat tillträde till högre studier. Vad innebär det? Främst att fler vuxna
k i få läsa studiekurser vid universitet. Villkoret är att man liar de särskilda
förkunskaper som krävs för varje enskild studiekurs. Ett annat villkor är
aU man fyllt 2 5 år och liar fem års yrkesarbete bakom sig.
IV»i informationen fiek man i UKÄ:s informationsfolder om de nya
vuxeiistudierna i höstas förra året. Och det lät ju bra — ett led i den nya
demokratiseringsprocéssen vid Sveriges universitet. Det är bara det att ytterst
få passar in i de fack som UKÄ har gjort i ordning.
Mänga skulle t.ex. kunna placeras under rubriken vuxenstuderande, ha
åtskilliga yrkesverksamma år bakom sig, alla erforderliga förkunskaper —
men kanske inte fyllt 25.
Dessutom är det bara ett begränsat antal ämnen som de s k 25-femmorna
får läsa. Tänk om man till varje pris vill läsa ett ämne som inte finns med
på listan? Man är utestängd från universitetsstudier av "brist" på ålder och
man liar valt "fel" ämne. Som icke-s tudent kan man inte heller läsa efter
I vanliga normer. Man hänger s a s mitt emellan.
Gaudeamus fick kontakt med en sådan, ur paragraf synpunkt opassande
j person.
Tore Härdelin, 23, vill studera folklivsforskning. Han liar realexamen som
|grund och ovanpå det åtta yrkesverksamma år.
Han har alla nöflvändiga förkunskaper, inklusive de språkkunskaper som
l krävs för att följa kurslitteraturen. Han har på egen hand under flera år
sysslat med folklivsforskning och mu sikforskning, med speciell koncentration till sitt landskap, Hälsingland. Men — han var inte gammal nog för att
accepteras som vuxenstudent och har inte tillräcklig skolunderbyggiiad för
att bli "vanlig" student. Svaret på hans dispensansökan blev — nej.
Vad gör man i en sådan situation?
Ger upp?
Tore Härdelin:
- Först blev jag så arg att jag
slängde ansökan och hela eländet i
papperskorgen. Nu pluggar jag i
alla fall av eget intresse men jag
får inte göra skrivningarna. Jag ska

HELENA KAHN
vänta med att bråka till i höst —
och då ska jag göra det ordentligt.
Det måste gå att få någon ordning
på eländet.
Det värsta är att jag inte kan få
några studielån. Jag måste jobba
hela tiden för att försörja mig och
det blir lite mycket. Lyckligtvis har
jag ju Skäggmanslaget — en grupp
som jag själv bildat — som försöker "marknadsföra" folkmusiken —
utan det vanliga knätofsbihanget.
Det är ju så löjligt alltihop. Jag
har ju hört prat om folkkonst, folkmusik, knuttimring, gamla jaktoch fiskemetoder sedan jag var nyfödd praktiskt taget. Jag märker ju
att det är mycket på föreläsningarna som jag redan fått i mig automatiskt. Jag kan se allting framför
mig, vet hur det går till och kan
göra det själv om det kniper.
— Vi får. kanske lära oss lite andra facktermer än de jag redan kan
de är ju ofta dialektala, från
Delsbo där jag är född. Men det
är ju bara bra att lära sig fler.

TREDJE GENERATION
— Under hela min uppväxttid har
jag träffat spelmän och lärt mig av
dem — och inte bara musiktradition. På senare år har jag gjort en
massa bandningar av gamla spelmän i bygderna — bl. a. i samarbete
med Svenskt Visarkiv. Dessutom
har jag skrivit i spelmanstidningarna tillsammans med min far som
också forskat i folkmusik.
Tore är tredje generationen av
spelmän från Delsbo i Hälsingland.
— Både farfar, far och jag har all-

tid varit aktiva spelmän — forskat och varit ute och lanserat folkmusiken så gott vi har kunnat. De
senaste fem—sex åren har pappa och
jag jobbat ihop om låtforskning.
Han har utarbetat ett speciellt notsystem för att få med alla detaljer. Jag bandar i stället. Tycker att
det är tillförlitligare.
— Dessutom är jag speciellt intresserad av musikens sociala funktion
— mer samhällsvetenskapligt. Jag
har bott . i så många olika delar av
landet att jag fått med mig en hel
del folktradition under min uppväxttid.
— På spelmansstämmorna lär man
sig många nya låtar och dialekter.
Det finns nämligen dialekter inom
folkmusiken också. Olika sätt att
föra stråken i fiolspelet — drillar
som är betecknande för en viss
landsända, socken eller by. Polskor
finns det t. ex. tusen varianter av
— en från varje by så gott som. Det
fina med folkmusiken — och — berättelserna är att det är en tradition som folk i de flesta landsändar — inte i städerna förstås — håller högt och framför allt levande.

KNÄTOFS
— Jag har haft ganska mycket kontakt med Svenskt Visarkiv som väl
är de som har gjort mest för att
hålla den gamla folkliga musiktraditionen vid liv. För ett tag sedan
var jag uppe och talade med Märta
Rehnström där och tittade på en
karta där hon märkt ut de platser som skulle betas av och de som
redan var "kartlagda". Det visade
sig att det fanns några platser där
jag varit med min bandspelare som
hon inte kände till. Det hela slutade med att jag fick löfte om att
låna deras apparatur.
— Radiotjänst har också gjort en
hel del för svensk folkmusik.
Främst genom att ge ut en massa
fina skivor.
— Vi i Skäggmanslaget försöker
också lansera folkmusiken på skiva.
Men eftersom många människor är

misstänksamma mot den och mumlar något föraktfullt om knätofs —
så har vi lättat upp vår senaste L P
med lite spex. Utan att förstöra
musiken.

BAROCKSTIL
— I slutet av 1700-talet blev folkmusiken i Hälsingland "omgjord"
till en högreståndsvariant. Det började med att en regementsmusiker
som hette Esser hörde några hälsingepolskor. Han skrev ett par på
sitt sätt — i barockstil! Paganini
blev till slut idolen att sikta på för
alla hälsingespelmän. Galenskapen
sträckte sig ända till Gotland dit
många hälsningar hade flyttat. Den
tekniska skickligheten blev viktigast. De spelmän som inte hade de
tekniska kvalifikationerna — de
flesta var självlärda — blev helt
bortgjorda och vågade sig aldrig ut
i bygderna för att spela.
— Därför blev det några få gamla spelmän som suttit kvar hemma
— som bevarat den gamla traditionen med rituallåtar, dansmusik
etc. Dvs. den funktionella folkmusiken, där också s. k. körning —
lockrop ingår.
— Farfar hörde till dem som aldrig fördömde den gamla sortens musik. Han tyckte det lät för jävligt,
men det var äkta och det var bra
låtmässigt. Själv ville han gärna
putsa till kvartstonerna, de s. k.
musikaliska felaktigheterna. Men
han kom också från en s. k. högreståndsmiljö och hörde mycket
klassisk musik hemma.

ENFORMIGT
— Pappa fortsatte lite i samma stil.
Han gick på akademin — blev konsertviolinist. Sedan lade han undan fiolen för nästan 20 år. Nu har
han lagt om stilen och spelar "äkta".
— Jag har lärt mig mest själv, och
alltid retat mig över att all hälsingemusik lät likadant. I alla andra landskap hade varje by sina egna
drillar och krusningar.

Detta är Tore Härdelin
är stängd ...

utanför

sina drömmars

— Ändå låter det väl Inte lika
"äkta" om mig som om de gamla
spelmännen. Stråkföringen är densamma som de gamlas men jag har
lärt mig en del spelteknik. Lärt
mig slappna av när jag spelar.
— Mellan spelmännen i Hälsingland
och kollegorna i Dalarna finns något som nästan kan liknas vid hat.
Om jag påstår att det finns samband mellan musikdialekten i Delsbotrakten och norra Dalarna, Finnskogarna skulle det få en hälsingespelman att blekna av ursinne. Nu
har jag faktiskt hittat ett sådant
samband — det gäller bara att verkligen bevisa det. Men kan man bevisa att husbyggnads-, jakt- och fiskemetoder är lika i två bygder så
ska det väl gå att få fram ljudbevis också. Och då får de väl ge sig.
Vi pratade med Brita Östergren på
universitetet, som har hand om de
dispensärenden som faller utanför
25-5-regeln.
Brita Östergren:
— Ja, Tore Härdelin kommer jag
ihåg. Det var han som var musiker.
Han hade bara realexamen och det
ansågs lite väl magert som underlag. Han hade tydligen de förkunskaper som behövdes — men inga

mål — men

porten

4

papper på det. Om han komplet
terar med några studentämnen så
* i
får han säkert dispens.
{i
— I tveksamma fall brukar vi"
remittera ärendet till prefekten —•
men det ansågs inte nödvändigt den1
1
här gången.
— Det är alltid tråkigt med så-! i
dana här fall som hänger mitt emel-' !
lan "vanlig" student och vuxen-.
student. Han har för lite betyg
för att studera "vanligt" och är för I
ung för att studera enligt 25-5-reg-'j
lerna. Dessutom finns inte fo ] k-J
livsforskning med i förteckningen ;
över de ämnen som en vuxenstu- !
dent får läsa. Engelska är det enda
humanstiska ämnet som finns med.
— Enda chansen är att han be- 1
svärar sig till UKÄ. De kan ge dispens så att han antingen får läsa I
som vuxenstudent eller efter van-J
liga normer. Även om folklivsforsk-.!
ning inte finns med bland 25-fem- |
mornas ämnen så brukar U K Ä I
kunna ge tillstånd för ett ämne i
taget.
— Men då bör han skicka in sin
ansökan i tid för konsistoriet i ma» i
— annars får han vänta väldigtf]
länge.

