


' Unga viljor"
dansar Skrälät.

Folkdans .
Av Ellen Landmark.

Att ge en kort och uttömmande
iefinition på begreppet folkdans
åter sig knappast göra. Men kan-
;ke skulle man kunna säga, att folk-
lans är den dans som av egen livs-
craft fortlevat bland folket genom
:iderna. Folkdansen har i varje fall
nånga och tydliga kännetecken som
skarpt skiljer den från annan dans.
Stundom hör man den åsikten ut-
talas, att all folkdans har uppstått
i de högre samhällsklasserna. En-
ligt forskningen är detta antagande

dock felaktigt. De allra flesta folk-
danser som spritt sig från de högre
klasserna ha f rån början varit all-
mogedanser som blivit omtyckta och
upptagits i dessa kretsar.

Folkdanser av mycket hög ålder
äro exempelvis Väva vadmal och
Daldans. I Daldansen förekomma
de s. k. dalstegen, som även åter-
f innas i många andra av våra dan-
ser. De äro typiskt svenska och på-
träffas sällan i våra grannländer.
Skrälåten, som härstammar från det

på folkdanser rika Värmland, är all-
mänt ansedd som pärlan bland
svensk folkdans. Den sällsynt vack-
ra musiken flyter på ett fu l ländat
sätt ihop med danssteg och turer.
Den egentliga folkdansens känne-
tecken -- kraf t , mjukhet , vighet och
behagfullhet samt även rätt ofta
humor - - äro utmärkande drag för
den svenska folkdansen.

Pardanserna äro sådana fler-
pariga danser där varje par utför
turerna oberoende av andra dan-

Ving-
åkers-
dansen.

Allt i Musik
hos
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n svängom
oå bryggan.

Exempel på pardanser äro
Snurrebock, Klappdans, Tantoli.
Schottis m. fl.

Med solodans menas sådana dan-
r som utföras endast av ett par,

"rlar.d en pojke och två flickor,
•iivis Vingåkersdansen (se

I. Den dansas av en pojke och
flickor och föreställer flickornas

» om den beundrade och den
-^•j-.ärades svåra val. Samtidigt som

; är mycket vacker förenar den i
- 'lumor och vighet. Halling-

en är också en vighetsdans, men
dansas av två pojkar. Mest bekant
är väl Jössehäradspolskan, även den
en vighetsdans med hjulningar, vol-
ter och hög fart. Den dansas av en
pojke och en flicka, och naturligtvis
är det på pojkens lott det främst
ankommer att visa styrka och skick-
lighet. En skämtsam dans, 'härstam-
mande från Skåne och Halland, är
Skobodansen. Den utföres även av
två pojkar och imiterar tvenne stel-
benta gubbars dansprestationer.

Här avbildade folkdansgille vill i
någon mån bidraga till att dessa
vackra folkdanser ej alldeles dö bort
utan föras ut ti l l nytt liv bland vårt
lands ungdom. God lek och dans,
på ett vackert och behagligt sätt ut-
förd, är en faktor i uppfostrings-
arbetet, som kanske lättare och
bättre än alla moralpredikningar
leder de ungas håg bort från vår
tids många osunda nöjen.

Snåret, gammalt torp i Lerbäck.
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Från vänster til! höger: Sven Hedlund, Gällersta, Valter Kihlberg, Örebro, Einar Olsson, Li l lkyrka, Evert Sahlberg, Hallsberg.

En rad folkmusikens utövare från länet —

Intresset <fo r den svenska fo lkmusiken ,
ich särskilt då vårt läns egen skatt av
.llmogelåtar och folkmelodier , har Kul-
urella föreningen som en av sina huvud-
ippgifter att på allt sätt främja, och pro-
lagandan bland länsborna för denna vår
:gen hembygds musik utgör en av de
rämsta punkterna på det ideella arbets-
>rogram föreningen följ t under sin nu
ner än tioåriga verksamhet. Spelmännen

länet ha också gärna givit sin tribut
;enom att talrikt i n f inna sig och med
;ina felor ge "takt och ton" åt •förening-
:ns folkfester, bland dem det stora mid-
iommartinget varje år. Och spelmännen
cänna alla väl till att de där äga en tack-
sam publik, som inte blott uppmärksamt
yssnar till låtarna utan också med för-
cärlek tar sig en svängom, när det är
spelmännen som svara för musiken till
midsommardansen. Nu ha vi här fram-
:or oss en hel rad av dessa fo lkmus ikens
:rogna tjänare.

Sångar-
mössan
finnes hos

Stockenbergs
Drottninggatan 10

ÖREBRO

Främst i raden möter oss dä Sven Hed-
lund från Gällersta. Ingen har väl så ofta
som han haft att svara för de gamla
låtarnas plats på programmet vid folk-
fes terna på Gällersta forngård. Hedlund
har spelat f io l sedan barndomsåren. Där-
till kommer, att lian är mycket intresserad
av f ioler och äger en god samling sådana.
Uppteckning av låtar har han också
mycket sysslat med.

Näste man här ovan är Valter Kihlberg ,
Örebro, även verksam som sekreterare i
Örebro läns fo lkmus ikförbund alltsedan
dettas tillblivelse år 1928. Han är dess-
u tom en intresserad samlare av bygdens

gamla låtar, l S. G. U:s folkdansgille,
Örebro, skötte han musiken i ett 10-tal
ar och är alltjämt livligt verksam i spel-
männens krets.

Sedan ha vi Einar Olsson f rån Lill-
kyrka, som nog är en av de flitigaste lat-
samlarna i det här länet. Han tillhör en
gammal Lillkyrka-släkt, v i lken räknar
många spelmän och musikbegåvningar i
sina led. En hel del vackra och klang-
fulla spelmanslåtar har han också själv
gjort och därmed givit vä rdefu l l a bidrag
t i l l var folkmusik.

l raden av bygdespelmän återfinnes
även Evert Sahlberg från Hallsberg, som

På väg från kyrkan, Lerbäck.

Josef Nilssons Skrädderiaffär
Unllehorn Tel. 161

CHARLES TEULER, Glaswieri- & Ramaifflr
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Från vänster ti l l höger: Bernhard Svensson, Hallsberg, Anton Karlsson, Ernst Ohlsson o. Ragnar Edenholm, de tre senare från Örebro.

verksamma medlemmar i Kulturella föreningen.

sedan en iföljd av år har sekreterarens
syssla i Kulturella föreningen och även
låter fiolen ljuda vid föreningens fester
och midsommarting. Han har också be-
drivit låtuppteckning och gjort en del
egna spelmansmelodier. Emellanåt har
;ar. dragit ut på spelmansfärder till främ-

mande land.

Först på denna sida se vi Bernhard
Svensson, Hallsberg, vilken komponerat

i hel rad låtar o. dyl. och dessutom
gnat sig åt komposition av annan art

nom musiken. För den svenska folk-
musiken har han gjort god propaganda

m sina turnéer ute i Europa och även
"ivrigt verkat för våra gamla allmoge-

låtars popularisering.

Ar.ton Karlsson, Örebro, har hämtat
sina tidigaste intryck från nordligaste
S . rige, där han första gången såg
dagens ljus. Till Örebro kom lian 1914.
Nere i våra trakter har han bl. a. verkat
som spelman åt olika folkdanslag, såsom
Heimdal och S. S. U. H. samt inom det
till Kulturella föreningen anslutna folk-

dansgillet Unga viljor, och därmed gjort
en god insats.

Ernst Olsson är däremot örebroare av
födsel och 0'hejdad vana. Han har även
varit spelman hos danslag i Örebro i ej
mindre än 20 års tid, därav 10 år mera
aktivt verksam. Vid sina framträdanden
för publiken runt om i länet har han på
ett verksamt sätt bidragit till vidgat in-
tresse för bygdens egna melodier.

Så är även fallet med Ragnar Eden-
holm, Örebro, vilken sedan ett 10-tal år
har framträtt i våra trakter och även på
många 'håll utom länet med folkmusik på
repertoaren. Han är nerking till börden
och ägnar mycket intresse åt sin hem-
bygds allmogemelodier, som han presen-
terar för åhörarna på ett sätt som hedrar
'både honom och den musik han före-
träder.

l övrigt kan som allmän merit nämnas,
att de ovan omtalade med framgång del-
tagit i olika såväl riks- som länsstämmor
och andra kongresser, då spelmän varit
kallade att medverka och ge prov på sin
färdighet med fiol och stråke.

Juvelerarefirman EMIL CEJDEMNS EÖr.
- jatan -23 ÖREBRO Tel. 785

REKOMMENDERAS
or Presentartiklar

)RLOVNINGSRINGAR i olika ^islägen alltid färdiga på lager

Kap en
3 års garanterad

Engelbrekt
Vad är orsaken till
att «E n g el b rekt»
har blivit den mest
omtyckta cykeln.
Jo, dess lätta gång,
elegans och styrka.
Jämte rekommenda-
tioner från många
tusen belåtna köpare

Villkor; IQ kr. i månaden

Gamla cyklar tagas i utbyte

VELOCIPEDFABRIKEN

ENGELBREKT
Fabriksgat. 18, ÖREBRO Tel. 2068

Färger,
Östra Färghandeln

ossian eriksson
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