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Harry Olt:

Folklore och
amatorism

SODERTALJE |LT| Svensk folkdansensernble
hade premiar i Sodertalje i varas. Nu kommer
gruppen igen ikvall, onsdagen den 16 november,
p& Estrad efter en hel sommar p£ turne i Folkparkerna. Bakom initiativet ligger en viktig tanke
om att amatorismen maste bli mer medveten om
vart folkloristiska arv. Tillkomsten av svensk
folkdansensemble ar en milstolpe, som manga
medvetna ser som en vidareutveckling av kraven
under artionden. Men vem ska satsa pengarna?

Ett av de vanligaste motargumenten i samband med kvalitetskrav pa folkdansare, spelman
etc ar att vederborande ar gladjedOdare. Egendomligt nog sammanfaller den ursprungliga betydelsen av ordet 'delettant' med det
italienska ordet for 'att gladja sig'.
Men ser man pa diskussionen sa,
sa ar det ingen ide att ens borja
med den. Ingen vill doda nagons
dansgladje resp spelgladje. Nej,
fragan ar mycket allvarligare!
Gladjeforstorare ar egentligen
alia dessa bysnillen som tror sig
utan vidare kunna komplettera
folkloren. Vanligtvis bar dessa
manniskor en ytlig kannedom om
vissa traditioner och gor sina tilllagg och specialsteg i basta valmening. De saknar tillracklig sjalvkritik och an mindre vet de nagot
om kallor och kallkritik. Ma det
dock genast sagas att utan manga
aktiva manniskor s£ hade vi inte
haft den chansen vi bar idag: annu
kan folklore sparas ratt langt tillbaka till olika traditionsbarare.

har t o m ansetts vara sa kritisk att
en del har velat skjuta dver arbetet
till museerna. Just har har entusiasterna vagrat att vara med. Tag
ett exempel, som jag personligen
haft turen att ffllja pa nara hall.
En av landets finaste spelman
—Rjoas-Jonas — har sedan den
klassiska skblningen ban skaffat
sig i Sverige och utomlands, medvetet fortsatt med utbildning av
"spelmansamnen" i sin musikskola.
Under studiearen delade vi rum.
De diskussioner vi hade for trettio
(!) ar sedan ar annu idag aktuella.
Bland landets musiker och musikpedagoger finns flera andra
som Jonas. De for en ojamn reningskamp med masskulturens
satt att "mjolka farmor" — f6r
att uttrycka sig drastiskt. Helt
medvetet gors folkmusiken marknadsmassig istallet for att lata den
vara en inspirationskalla — och
vag till identifikation!.
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D Amatordansare frdn danslaget Vastbergaringen och dansare fra
Statens Dansskola ingar i Svensk Folkdansensemble.
c,
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racker det i langden inte med en rCn och pedagogernas arbete.l
ensemble.
samband med de estniska kultif
Avslutmngsvis nagra rader om en dagarna besokte sanggrupj
intressant debatt bland sovj«tiska "Laine" Sodertalje och gav
musikforskare och folklorister lyckat exempel pa den nya sal
contra amatorerna d&T. Under fle- ningen i sin repertoar. Man ha|
ra ar har man granskat s k folklo- tillvaratagit alderdomlig praxis
regruppers verksamhet ur veten- flerstammig musik: fran medell
skaplig och aven konstna"rlig syn- den organum, fran Island t{
punJct (har b6r tillaggas att songur, fran England gymel!
forskarria och tonsattarpa hor till Ett praktiskt exempel pa arbet)
samma forbund). Den kdande kri- material for intresserade finns
tiken kom redan 1968 i V. Gussevs en LP-skiva av Marie Selandt
bok "Folklore och' konstnarlig Styrbjdrn Bergelt och Susanil
sjalvverksamhet". njjen centrala Broms (MILP-001, genom SAP
musiktidskriften i</f "Sovjetskaja distribution).Musikmuseets kallc
Muzika" forde diskussionen vida- och musikforskarnas avhanc
re. Man behandla.de instrumenta- lingar har en aktiv roll i ett 16-s|
D Kulturpolitik
riet, nykomponerade danser, sat- digt kommentarhafte, dar sprakc
och folklore
tet att upptrada (bl a scentekniska ar pedagogiskt enkelt trots arnnei
D Utmed
Under aren har man varnat for krav som ~ stalls pa 'en folklore- Man tycker att raden av vissangarj
folkloristerna!
kulturpolitikens intresse f6r fol- grupp).
later sin rost horas over sekler
I landet finns musikforskare och kloren. Olyckskorparna har d§
Ett sarskilt problem lag i de oli- vaggvisan "Sullan, lullan litet!
litteraturforskare — samt sent om- dragit fram vissa propagandistiska ka etniska traditionerna, som de barn". Melodin har smekt barn avj
sider aven dansforskare. Deras oversatsningar i ost-blocket. Man kringresande ensemblerna forsCk- manga nationaliteter pa sin vag'
ekonomiska forutsattningar bar har nastan fatt intrycket att bara te aterge. Uppmarksamma soder- fran en fransk handskrift
inte varit goda. Har bar t ex Sveri- man satsar pengar pa folkloren, sS taljebor har pa Estrad kunnat be- 1100-talet.
ges Radio och Matts Arnbergs in- blir den automatiskt statspropa- vittna flera sadana forsok — och
Eller tag den speciella, estlandsspelningsverksamhet haft stor be- ganda. Ett narliggande exempel pa jag hoppas — ocksa insett be- svenska traditionen med strakhar-1
tydelse. Svenskt visarkiv kom till motsatsen ar Svensk folkdansen- gransningendari.
pan, dar StyrbjOrn har lagt ner ett
som en privat donation! Anders semble. Arbetet for den borde
En svensk kulturpolitisk sats- stort arbete tillsammans med mu-1
Zorn och Skansen.
noggrant beskrivas. Som alia med ning pa folkloren maste alltsa sikmuseichefen Gunnar Larsson.
Men nu finns faktiskt en mo- sinne for realiteter forstar, sa kopplas samman med forskarnas
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dern generation yngre forskare
som hoppas att deras arbete kan
bilda grund for svensk folklore i
framtiden. Upplivning av glomda
traditioner i text-musik-rorelse.
Vidareutbildning av dem som hallit ut under aren (det ar ju inte nagot fel pa entusiasmen, men kunskaperna ar begransade).
Ut med dem till amatorerna som
'glader sig', sa att den gladjen blir
fdrdjupad. Har man en gang haft
formanen att studera in en riktigt
gammal lat, s£ att man vagar lagga
till egna utsirningar av grundmelodin, d& har man lagt grunden for
kallkritik. Kort och gott, folkdansare, spelman — och icke att forglomma sangare — kan genom
kontakt med folkloristerna gora
en verklig insats.
Folkloren ar i fara! Situationen
D Svensk Folkdansensemble — Sveriges forsta "professionella"
—hade sin premiar i varas i Sodertalje. Nu kommer man tillbaka i
kvall, onsdag den 16 november, pa Estrad — med brollopsdanser, engelkor, sanglekar och va'stgotapolskor'... Har hela ensemblen under ett
trtiningspass — med danspedagogen Lilian Karina och initiativtagaren, dansforskaren Henry Sjoberg.
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