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Förord
Tanke, se, hur fågeln svingar
Under molnet lätt och fri;
Även du har dina vingar
Och din rymd att flyga i.
J. L. Runeberg
Dikter, Tredje häftet, 1843
För något över tjugo år sedan hade en av mina finskspråkiga arbetskamrater på
Kemira Oy:s marknadsföringsavdelning valt ovanstående dikt av Johan Ludvig
Runeberg och vackert textat den på ett gratulationskort i anledning av att folkdansen
– min fritidssysselsättning – genom studier vid sidan av förvärsarbetet hade
utmynnat i en magisterexamen med en pro gradu-avhandling om hur folkdansen
förhåller sig till folklig dans som resultat.
Under de fem åren studierna vid Åbo Akademi pågick var jag stundom nära att
ge upp. Avståndet mellan arbetslivet i Helsingfors och studierna i Åbo kändes både
långt och tungt. Motivationen var däremot på topp och i rätt stund utsade dåvarande
lektorn i folkloristik, den oerhört entusiasmerande undervisaren Ulrika WolfKnuts, de rätta uppmuntrande orden. Och jag fortsatte. Att jag blev magister har
jag således henne att tacka för. Att jag överhuvudtaget, med fyrtiotvå år på nacken
och mitt i arbetslivet, började studera är Nils Storås förtjänst. Han var då professor
i etnologi och hade hållit festtalet vid en folkdanssammankomst. Talet publicerades
i tidskriften Folkdansaren, som jag då redigerade, och i samband därmed berättade
han att folkdansområdet är något som man kan studera vid den folkloristiska
institutionen – en institution som jag då inte hört talas om.
År 2008, med förvärvslivet och med stora utmaningar med anknytning till mitt
folkdansarliv bakom mig, utsade Ulrika Wolf-Knuts åter de rätta tändande orden.
Att min avhandling nu föreligger får jag av hela mitt hjärta tacka min handledare,
professor Ulrika Wolf-Knuts, som hela tiden handfast lett arbetet framåt, oförtröttligt
läst och kommenterat, stöttat och uppmuntrat, och fått mig att inte tappa greppet då
modet sviktat. För att inte tala om alla goda råd i alla skeden av studierna. Tusen,
tusen tack, Ulrika!
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Att min fritidssysselsättning kunde leda till en doktorsavhandling har många
lyckor inom min praktiska folkdansutövning och medverkan inom organisationslivet,
som grund.
Min första lycka var att jag inte kunde dansa polka. Som inflyttad i Helsingfors
ville jag ha en fritidssysselsättning och steg in i Föreningen Brage hösten 1968 för att
börja dansa folkdans. Jag blev vänligt emottagen, men dansinstruktören uppmanade
mig att söka mig till Arbetets Vänner Huvudföreningens folkdanslag för att lära
mig polka. Folkdanslaget arrangerade då en nybörjarkurs. Inom folkdanslaget
blev jag välkomnad med så öppna armar, att jag är kvar där än. Under åren har
jag av kunniga dansledare, bland dem Olof Lindqvist, fått lära mig en stor del av
den finlandssvenska folkdansrepertoaren och en del av den nordiska. Därtill har
jag tillsammans med andra fått vara med i många små och stora projekt. Arbetets
Vänner Huvudföreningens folkdanslag med alla sina medlemmar, nuvarande och
tidigare, ingen nämnd och ingen glömd, var, och är, min lycka. Ett stort och varmt
tack till er alla!
Föreningen Arbetets Vänner Huvudföreningen har många verksamhetsformer,
folkdansen är blott en. I min ungdom var föreningens styrelse synnerligen framsynt
och stöttade ivriga medlemmar. Det var min lycka. Speciell betydelse för mig hade
Margit Weckström, föreningens dåvarande viceordförande, Harry O. Andersson,
sedermera ordförande under många år och hans hustru Anita, sekreterare. De
medverkade till att föreningen stod för mina kursavgifter tillsammans med
Helsingfors Folkdansdistrikt, då jag önskade delta i kurser. Och jag önskade delta
i så gott som alla utbildnings- och intressekurser arrangerade av Finlands Svenska
Folkdansring. På kurserna var sedan organisationens ordförande Kim Hahnsson och
riksinstruktören Stina Hahnsson mina stora inspiratörer, förebilder och läromästare.
Min lycka var även att professor Bo Lönnqvist föreslog att min pro graduavhandling skulle utges i tryck, bli en bok. Under årens lopp har Bo Lönnqvist i
olika sammanhang varit ett stöd och i ett tidigt stadium av detta arbete läst delar av
manuskriptet och gett konstruktiv kritik. Mitt ödmjukaste tack! Mitt tack går även
till professor Ann-Mari Häggman, som likaså i olika sammanhang under åren varit
ett stöd och som nu i ett tidigt stadium gett kommentarer.
Boken spreds och 1990 kom jag med i en projektgrupp inom Nordisk forening
for folkedansforskning. Det var min lycka. Projektgruppen har haft, och har alltjämt,
stor betydelse för mig. Att bedriva folkdansforskning i Svenskfinland är ett mycket
ensamt göra, då arbetet utförs inom hemmets väggar utan en enda forskarkollega
att ventilera idéerna med vid kaffebordet. Kontakten med Egil Bakka, Henry
Sjöberg och Henning Urup – initiativtagarna till föreningen – och med PirkkoLiisa Rausmaa, Sigríður Valgeirsdóttir, Göran Andersson, Anders Christensen,
Petri Hoppu, Margareta Liljegren, Mats Nilsson, Kari Margrete Okstad, Andrea
Opielka, Juliane Egerer, Maj Vester Larsen och Siri Mæland, samt med mångas
familjemedlemmar, har varit min livsnerv inom folkdansforskningen. Samarbetet
har varit lärorikt och givande samt gett mig många impulser. Under åren har jag
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även fått en viss kännedom om folkdansen i de övriga nordiska länderna. Tack
allesammans för diskussionerna och för den varma nordiska gemenskapen! Ett
särskilt tack riktar jag till Göran för givande och uppmuntrande telefonsamtal från
Växjö, under vilka jag har fått vädra mina tankar!
Mitt tack går även till medlemmarna i styrelsen för Finlands Svenska
Folkdansring och i dess utskott, som jag under årens lopp har haft, och fortfarande
har, glädjen att samarbeta med. Ett stort tack går även till verksamhetsledaren
Katja Nummelin-Sailakari i kansliet. Ett särskilt tack riktar jag till medlemmarna
i skolnings- och musikutskottet som bildades i början av 1990-talet, som under
dåvarande riksinstruktören Eivor Wallinvirtas ledning förde synnerligen intensiva,
djupa och lärorika diskussioner om våra danstraditioner. Finlands Svenska
Folkdansrings sex dagar långa kurs ”Menuett och purpuri i Svenskfinland” 1992,
med deltagare från hela Norden, var min lycka. För den praktiska dansundervisningen
stod riksinstruktören och jag föreläste om våra danstraditioner. Inför kursen blev
jag tvungen att fördjupa mig speciellt i menuett och purpuri, vilket ledde till den
förkärlek för dessa som sitter i än idag. Tack för att jag fick lyfta fram och framhäva
värdet i våra finlandssvenska danstraditioner!
Och till alla folkdansvänner och spelmän i närheten, i närregionerna och runt
om i landet samt i övriga nordiska länder, som jag genom årtiondena haft glädjen att
möta i olika sammanhang, dansa med, utbyta tankar med och uppleva olika sidor
inom dansvärlden med, riktar jag ett stort tack. Ni alla har bildat den folkdansmiljö
genom vilken den väg har gått, som har fört mig hit, där jag står idag.
Vid Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi har jag mött idel välvilja.
Akademilektorn, docenten Lena Marander-Eklund har läst manuskriptet med
kritiska ögon, kommenterat, gett litteraturtips och praktiska råd, ett stort och
varmt tack för allt. Mitt tack går även till folkloristerna, filosofie doktorerna Sofie
Strandén, Blanka Henriksson, Johanna Björkholm och Susanne Österlund-Pötzsch
samt doktoranderna Mikael Sarelin och Patricia Aelbrecht, som likaså under
seminarierna och utanför dessa, bidragit med kommentarer, råd och uppmuntran.
För översättningen av sammanfattningen till engelska tackar jag universitetsläraren,
docent Camilla Asplund Ingemark.
Till fil. dr Fredrik Skott riktar jag ett stort, hjärtligt tack för många värdefulla
förbättringsförslag och litteraturtips. Min tacksamhet går även till fil. dr Mats
Wahlberg och fil. dr Petri Hoppu för kommentarer.
Till förgranskarna, professor Egil Bakka och universitetslektorn, docent Mats
Nilsson, som grundligt har gått igenom manuskriptet och gett värdefulla synpunkter,
riktar jag mitt innerligaste tack.
Familjen, mina syskon med familjer långt borta i Karleby i Österbotten, som
har visat intresse för mitt arbete och haft förmågan att leva med, har varit ett stadigt
stöd. Det tackar jag för. Speciellt den yngre generationen som haft förmågan att
stötta sin moster eller faster och uttalat beundrande ord, såsom att ”en så gammal
som du håller på med en avhandling”, eller som inför sina kamrater bett ”viis nu den
tjocka boken” eller som den yngsta tröstat med orden ”tu ä lika bra fast int tu vaal
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ti na doktor” då det varit motigt, har varit en ständig källa till glädje. Det tackar jag
innerligt för.
Till mina medvandrare Margareta, Gunnevi och Liisa, helt utan anknytning till
folkdans, riktar jag ett stort tack för att ni orkat lyssna på bekymren och glädjeämnena
då jag valsat runt i labyrinterna kring arbetet.
Till sist vill jag även tacka för Rektors stipendium och för bidrag från
Understödsstiftelsen för Arbetets Vänner Huvudföreningen r.s. såsom förvaltare
av Kulturfonden i arbetets slutskede. Mitt tack går även till Svensk-Österbottniska
Samfundet r.f. för bidrag till ombrytningen och till Åbo Akademis förlag för
tryckningen.
Helsingfors i mars 2012
Gunnel Biskop
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I Dansen – ett glädjeämne
”Det enda nöjet wid sammankomster är dans, bestående af wals, svensk kadrilj,
menuett, polska, kontra och så kallad swensk marsch”, skriver den finländske
politikern och universitetsmannen Axel Olof Freudenthal om vinternöjena i Mörskom
i östra Nyland. Freudenthal hade upplevt nöjena under sin resa genom landskapet
Nyland 1860 och publicerade reseberättelsen i Folkwännen (16.7.1862). Hundra
år senare var situationen i min hemtrakt i Karleby i Österbotten året runt ungefär
densamma, endast dansrepertoaren var en annan. Vi dansade det som var på mode
1960, tango var dansen nummer ett, sedan allt det övriga såsom foxtrot, slowfox,
schottis och vals. Som nyinflyttad i Helsingfors gick jag med i ett folkdanslag 1968
och dansade det som Freudenthal hade talat om och efter någon tid medverkade jag
i en uppvisning. Folkdansen är alltjämt ett glädjeämne i mitt liv och det är därför
rätt självklart att jag ägnar mig åt dansen i denna studie (jfr även Biskop 1990), som
ska handla om intresset för dansen som estradprodukt och insamlingsobjekt under
senare delen av 1800-talet hos den svenskspråkiga befolkningen i Finland.
Ordet dans kan enligt Lars Huldén ha minst fyra olika betydelser: 1) dans
kan innebära en dansform, såsom t.ex. tango och polska; 2) dans kan innebära en
tillställning, där folk samlas för att dansa; 3) dans kan innebära den företeelsen,
stunden eller minuterna som man dansar med någon, från det musiken spelar upp
till dess den tar paus och byter stycke (”han dansade femton danser med henne”);
4) dans kan innebära ”att dansa i allmänhet”, såsom att efter programmet följde
en stunds dans (Huldén 1984a:7, jfr Ronström 1992b:42f).1 Min rubrik syftar på
dansformen – t.ex. en polska, menuett eller en kadrilj som uppvisades för publik.2
Då den traditionella folkkulturen i Europa ansågs börja försvinna under slutet
av 1700-talet och i början av 1800-talet väcktes hos de intellektuella ett intresse
för ”folket”. Folkkulturen ”upptäcktes”, och denna kultur ställde Johann Gottfried
Dans har definierats på olika sätt. Frances Rust menar att ”[d]ancing, in its proper sense, consists
in rhythmical movement of any part or all parts of the body in accordance with some scheme of
individual or concerted action” (Rust 1969:9), se även t.ex. Hanna (1987:17–56), Royce (2002:3–16)
och Nilsson (1998:37).
2
Rubriken ”Dansen för åskådare” kan även associera till den professionella dansen, den sceniska
danskonsten. Den växte dock långsamt fram först i början av 1900-talet (Biskop 2007b:236) och
avses inte i denna studie.
1
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Herder som motsats till de lärdas kultur (Burke 1983:17, 22). ”Folkets” danser
omtalades inte i dessa sammanhang, men väl ”folkets musik” (se t.ex. Björkholm
2011:156–161, jfr Ronström 2010:215f). Det är svårt att ha en exakt uppfattning om
när ”folkets”, allmogens, dans ”upptäcktes” av den bildade klassen som började
uppvisa danserna för en publik.1 I Finland ”upptäckte” personer inom den bildade
klassen allmogens dans i mitten av 1860-talet, och inövade några danser från
allmogemiljö för att framföras för åskådare. Danser som ingick i uppvisningarna
kallar jag i denna studie för folkdanser.2
Det allmänna intresset för folkkultur och för folkdanser i de svenskspråkiga
delarna av Finland kan ses mot bakgrunden av förhållandet mellan svenskt och
finskt. Då Finland avskildes från Sverige kvarhöll Finland svenskan som enda
officiella språk och bildningsspråk. Ansatser gjordes för att höja finskans ställning,
och Finska litteratursällskapet grundades 1831 för att främja språkets odling i
litterärt syfte (Törnudd 1978:10). I mitten av 1800-talet ansåg eliten i Finland
att Finlands framtid måste bli finsk (Honko 1980b:34) och en del ”prominenta
kulturpersonligheter” i Helsingfors ansåg att fosterlandets väl krävde en total
förfinskning av den svenska befolkningen i landet (Andersson 1967:128). Därför
visade den bildade klassen inget intresse för den svenska allmogens språk och kultur
i Finland (Andersson 1967:119f). Även senare försummades den svenska allmogen.
Arvid Mörne (1876–1946), författare, folkbildare och sedermera docent i inhemsk
litteratur vid Kejserliga Alexanders-Universitetet i Helsingfors, framhäver att under
språkstriden under 1880-talet lämnades den svenska allmogen å sido, han skriver:
”Medan den finska saken gjorts till den finska allmogens sak, har uppgiften att främja
svensk odling i Finland icke blifvit den svenska allmogens sak” (Mörne 1900:240).3
Genom språkdebatterna skapades dock ett verkligt nationalitetsmedvetande både
bland finsk- och svenskspråkiga i Finland (Törnudd 1978:11). Mörne anser att den
svenska allmogen i Finland saknade nationell självkänsla bland annat eftersom de
bildade försummat att sprida kunskap om detta område på ett språk som allmogen
kunde förstå, att skolor inte inrättats tillräckligt ivrigt och att föreningen Svenska
folkskolans vänner inte kunde fylla alla fordringar på området. Speciellt påpekar han
att man inom undervisningen inte tillräckligt betonat ”kärleken till modersmålet”.
Han påpekar även att det för tidningsskribenter borde vara en plikt att skriva en
svenska ”som den i främmade ord obevandrade stora publiken i stad och bygd
förstår” (Mörne 1900:233–246).
1
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I äldre tider, på samma sätt som i min ungdom, var gränsen mellan det som olika samhällsklasser
dansade flytande. Enligt musikforskaren Tobias Norlind kunde det inte ens finnas en gräns, ”ty de
danser folket dansade, kontradanser, menuetter och polskor, voro även de bildade kretsarnas danser
långt in på 1820-talet” (Norlind 1911:342, jfr Ulvros 2004:212). Att en ståndsperson och en dalkulla
kunde dansa tillsammans, samma dans, visas av ett exempel från 1673, då kung Karl XI som
sjuttonåring blivit myndig och företog sin eriksgata genom Sverige. Vid en tillställning till hans ära i
Mora dansade han en ”daldans” med kullorna (Norlind 1930:148, jfr Dencker 1950:475).
2
Jag är väl medveten om svårigheterna med att definiera begreppet folkdans, se Biskop 1990:23–33,
177–183 och nedan s. 17.
3
För en närmare beskrivning av förhållandet mellan svenskt och finskt, se bilaga 1.

I

Dansen – ett glädjeämne

Ett exempel på arbetet för en finsk nationalitet där folkdans spelat en roll utgör
bland annat Zacharias Topelius (Forsgård 2000:82) strävanden. Topelius var rektor för
Kejserliga Alexanders-Universitetet i Helsingfors och ordförande för Konstnärsgillet
i Finland, som 1866 arrangerade den första uppvisningen av folkdanser i något
som skulle föreställa folkdräkter från olika delar av Finland. Enligt Bo Lönnqvist
sker då en fördjupning mot det regionala, ”[f]örutom språket blev sederna, främst
dräktskicket, ett viktigt karakteriseringsmedel” (Lönnqvist 1983:183).

Syfte och avgränsningar
Denna studie handlar om dans. Syftet är att granska intresset för folkdansen som
estradprodukt och insamlingsobjekt under senare delen av 1800-talet hos den
svenskspråkiga befolkningen i Finland.
Jag har tre frågeställningar. För det första frågar jag: Hur gick det till då dansen
började inövas i grupp för att lyftas upp på estraderna och vilka danser uppvisades
då? Jag utgår främst från tidningsmaterial och ser på i vilka sammanhang vilka
danser uppvisades och vem som gick i spetsen med danser i scenprogram. För det
andra vill jag ha svar på frågan: Vilka drivkrafter låg bakom då dansen blev en
estradprodukt? Varifrån idéerna och impulserna kom är av intresse, och jag fäster
stor vikt vid impulserna från folkdansföreningen Philochoros i Uppsala som på
olika sätt kom att ha betydelse för Finland. Jag fäster även vikt vid hur impulserna
upptogs av dem som jag kallar pionjärer och på vilket sätt idéerna utformades av
dem och vilken målsättning de hade med att framvisa dansen på en estrad. Till
skaran av pionjärer räknar jag även den första folkdansföreningen i Finland som
stiftades 1901. Hur det gick till är likaså av speciellt intresse. Danserna som inövades
och uppvisades för publik leder mig in på den tredje frågan: Blev danserna som
då uppvisades upptecknade i likhet med annan folklore i slutet av 1800-talet? De
första initiativen till insamling av allmogens danser togs då. Detta lyfter jag fram,
samtidigt som jag försöker finna impulserna. Därtill ser jag på vilken uppmärksamhet
dansen fick inom det insamlingsarbete som utgick från Svenska litteratursällskapet
i Finland, som grundades 1885 för att bland andra uppgifter tillvarata den svenska
folkkulturen.1 Dessa frågeställningar har inte ägnats uppmärksamhet inom tidigare
forskning, och tidningsmaterial har inte använts i detta syfte.
1

Danserna som insamlades under senare delen av 1800-talet kunde i förlängningen tänkas ligga till
grund för den dansrepertoar som senare institutionaliserades inom Föreningen Brage. Föreningen
kommer längre fram i studien att nämnas i några sammanhang, därför omtalar jag den här med
några ord. Brage grundades av Otto Andersson 1906 för att i främsta rummet återuppliva den gamla
svenska folkkulturen i Finland. Den andra stora huvuduppgiften var den vetenskapliga utforskningen
av den finlandssvenska folkkulturen (Andersson 1967:240). Angående danser utgav Yngvar Heikel
1916 noggranna anvisningar om hur insamling borde ske (Heikel 1916). Andersson menade även att
Brage skulle få ”oöverskådlig betydelse” för den svenska nationalkänslans väckande och stärkande i
Finland (Andersson 1917:8, jfr Högnäs 1995:79). Insamlingen av folklore, såsom muntlig tradition och
dokumentationen av seder och bruk inom ramen för Svenska litteratursällskapets verksamhet, hade
motsvarande nationalistiska, identitetsstärkande syften (t.ex. Steinby 1985:15ff). Föreningen Brages
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Då jag granskar valet av danser för att uppvisas använder jag mig av idén om en
nationell kultur som verktyg. Var idén om en nationell kultur en drivkraft i sig till
att man uppvisade dans på estraderna eller fanns det måhända även andra orsaker?
Inövade arrangörerna medvetet inhemska folkliga danser som ett led i nationsbygget
under senare delen av 1800-talet? Kände arrangörerna månne till varifrån en
dans kom? Blev de danser som man fick tag på, inövade och uppvisade, även då
upptecknade som ett led i nationsbygget? Danserna ingick som programnummer vid
olika soaréer, lotterier och folkfester. Lyset ligger således på den tidiga uppvisningen
av dans och jag låter danserna, liksom de som valde, inövade och uppträdde med
dem och i vilka sammanhang det skedde, träda fram. Tidningsskribenterna står för
rösterna som får tala. Långa citat får belysa tidens inställning med tidens ord, men
avsikten är inte att utröna pressens förhållande till dansuppvisningar.
Jag granskar valet av danser med idén om en nationell kultur i tankarna,
men målsättningen är inte att undersöka nationalismen i sig, det har bland många
andra Benedict Anderson (Anderson 1992) och Eric Hobsbawm (Hobsbawm
1983, 1994) gjort, med stort inflytande i kulturforskningen. Mitt mål är inte heller
att studera själva tillställningarna, där en dansuppvisning ingick, som sådana,
utan beskrivningarna av tillställningarna ska ses som en bakgrund till i vilket
sammanhang, och tillsammans med vilka andra programnummer dansen var endast
ett av numren. Målsättningen är inte heller att studera tillställningarna i relation till
de politiska skeendena i Finlands historia under senare delen av 1800-talet.
De vanligaste benämningarna på en uppvisad dans under den tidsperiod som jag
granskar var ”kostymdans”, ”nationaldans” och ”folkdans”, men i denna studie har
jag valt att ta med och analysera sådana dansuppvisningar, där dansens specifika
namn, med något undantag när (se sid. 137), framgår av pressen.
Materialet, svenskspråkiga tidningar i Finland och till en viss del finskspråkiga
tidningar med inslag av texter på svenska, har gett rummet. I vissa fall har jag även
analyserat texten i finskspråkiga tidningar som omtalat ett visst arrangemang som
jag belyst. I praktiken innebär rummet den svenskspråkiga befolkningen främst i
städer, till stor del längs kusten, men även landsortsbefolkningen i någon mån.
Undersökningsperioden i denna studie sträcker sig från 1866, då Konstnärsgillet
i Finland arrangerade sin årsfest med uppvisning av folkdans, fram till 1906, då
Föreningen Brage grundades och folkdansen organiserades, och berör således en
fyrtioårsperiod, men med tillbakablickar och några framåtblickar.
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verksamhet måste även ses i ljuset av de språkfrågor som förekom i Finland kring sekelskiftet, då dels
förryskning (Klinge 1996: t.ex. s. 371), dels förfinskning (t.ex. Rask 2006:7) av landet förekom. Då
Brage stiftades, fyllde föreningen ett behov. En finsk professur i folkloristik grundades 1898 (Hautala
1954:213), medan en svensk professur i musikvetenskap och folkdiktsforskning inrättades först 1926
vid Åbo Akademi, till innehavare av professuren kallades fil. dr Otto Andersson (Andersson 1967:281,
Österlund-Pötzsch & Ekrem 2008:93). Hur verksamheten utformades inom Föreningen Brage har
belysts av flera författare i Brage 100 år. Arv – Förmedling – Förvandling (2006).
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Termer och begrepp
Begreppet ”folkdans” och flera andra ”folkord” började enligt Mats Rehnberg
nyskapas under 1700-talsgöticismen och fortsatte under 1800-talsgöticismen och
nyromantiken (Rehnberg 1980:27). Det vetenskapliga intresset för ”folket” hörde
samman med ett politiskt uppdrag, genom att ”finna folksjälen kunde man väcka en
nationalanda” (Engman 2000a:9, jfr Wolf-Knuts 2000:126). Under 1800-talet fick
begreppet ”folk” olika betydelser. Max Engman talar bland annat om ett statsfolk,
med vilket han avser den politiska helheten av monark, ämbetsmän, de olika stånden
och breda folklagren, samt ett folk, med vilket han avser en kulturellt-språkligt,
ofta även socialt avgränsad grupp, ”framför allt som en härstamningsgemenskap”
(Engman 2000a:11f). Finskhetsrörelsens1 folk innebar ett folk av bönder, menar
Engman, och i de flesta nationella rörelser blev bönderna urtypen för ”folket”,
bönderna lämpade sig som ”inkarnation av nationalandan” (Engman 2000a:12f).
I sin artikel ”Folkloristikens folk” påpekar Ulrika Wolf-Knuts att ”folk” för
historikern Johan Oskar Immanuel Rancken hade ett ”nationellt, svenskt värde och
täckte huvudsakligen de stora massorna på landet, allmogen” (Wolf-Knuts 2000:129).
Professorn vid Kejserliga Alexanders-Universitetet i Helsingfors och filologen Axel
Olof Freudenthal (1836–1911) började förfäkta den svenska nationalitetens betydelse
för Finland (Andersson 1967:146, Mörne 1927a:4). Även hans studenter hade
liknande tankegångar, och för dem betydde ”folk”, enligt Wolf-Knuts ”de svenskar
som bodde i Finland men ändå inte var finnar och det var företrädesvis fråga om
befolkningen på landet, allmogen” (Wolf-Knuts 2000:129). För mig betyder ”folk” i
denna studie även befolkningen på landet, allmogen.
Begreppet ”folkdans” innebär för mig i denna studie en dans som förekommit
i folklig miljö och som enkom inövats i en grupp med tanke på att uppvisas för
åskådare.2 Den dans som uppvisades kallar jag således ”folkdans”. Den sociala
dans som annars förekom i allmogens miljö går däremot under benämningen
”folklig dans”. Förhållandet mellan dessa två begrepp, folkdans och folklig dans,
är problematiskt. Jag har analyserat dem i Folkdans inom folkdansrörelsen – folklig
Finskhetsivrarna, även kallade fennomaner, strävade efter att ge det finska språket en plats inom
stats- och kulturlivet i Finland som motsvarade dess ställning bland befolkningen. Finskhetsrörelsen
utvecklades i mitten av 1800-talet av J. V. Snellman till ett politiskt program för att bland annat
göra finskan till landets huvudspråk. Fennomanerna sammanslöt sig till ”Finska partiet” med G. Z.
Yrjö-Koskinen som främste ledare och hade sitt främsta stöd på landsbygden (Nationalencyklopedin
1991:181). Som motsats till fennomaner kallades svenskhetsivrarna svekomaner. Båda begreppen
användes i slutet av 1800-talet och vid sekelskiftet 1900 då den svenska nationalitetsrörelsen
organiserade sig i kulturföreningar och politiskt i Svenska partiet på 1880-talet och Svenska
folkpartiet 1906 (Nationalencyklopedin 1995:469).
2
Då jag i denna studie talar om ”uppvisning” syftar jag inte på den sociala dans som ”uppvisas”
till exempel under vissa högtidliga tillfällen, där några bestämda personer dansar och övriga agerar
publik. Sådana tillfällen kunde exempelvis vara ett bröllop där pällhållarna ”uppträdde” med en eller
flera danser (om pällhållarna, se kapitel III) eller en magisterbal, där magistrarna kunde ”uppträda”
med fransäs eller kadrilj. Dagens bröllopsvals är en liknande situation, som även har åskådare, och
dansen har kanske speciellt inövats med tanke på dem. Jag vill poängtera att jag granskar dansen i
scenprogram.
1
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dans? En folkloristisk studie över hur folkdansen i Svenskfinland idag förhåller sig
till folklig dans (Biskop 1990), och hänvisar till den.
Begreppen ”Svenskfinland” och ”finlandssvensk” växte fram mellan 1890
och 1920.1 Jag går inte in på diskussionerna om begreppen, men jag använder
begreppen Svenskfinland och finlandssvensk även om den tid jag undersöker,
senare delen av 1800-talet, trots att termerna då ännu inte fanns. Således kallar
jag danser som förekommit i bygder som Yngvar Heikel kallar ”det svenska
bosättningsområdet” och avbildas med en karta i hans verk Dansbeskrivningar
(1938:XX), finlandssvenska danser.
Det är i viss mån motiverat att tala om finlandssvenska danser som en motsats
till finska danser. De i Finland upptecknade danserna hör till europeiska danssläkten
med en gemensam rot och grundidé, men utförandet har utvecklats olika i olika
länder, regioner eller inom mindre områden. Som exempel kan jag nämna
kontradanserna med sina ”verser och refräng” även kallade ”entréer och refräng” (se
Nordisk Folkedanstypologi 1997:48).2 I vissa svenskspråkiga bygder, såsom i östra
Nyland, kunde till exempel refrängerna utveckla sig till hela fem moment (se Heikel
1938: t.ex. 88f, 155f), vilket inte förekommit i finskspråkiga bygder trots att namnet
på dansen kunde vara detsamma. Hos den finskspråkiga befolkningen har danser
med två eller tre turer, med fyra par i en fyrkantsuppställning, varit allmänna, men
inte förekommit lika allmänt i Svenskfinland. Fenomenet att avsluta danser med en
polska i ring såsom i socknarna runt Vasa har jag inte påträffat i det finska Finland.
Vissa danser, såsom menuetten, har enligt Petri Hoppu (1999) även fått starkare
fäste i traditionen i Svenskfinland än i övriga delar av Finland.3
Personer som kunde danser ur folklig miljö och som i mitt material förmedlade
danserna, det vill säga demonstrerade danserna och lärde ut dem till dem som uppvisade
dem, kallar jag med hänvisning till Carl Wilhelm von Sydow ”traditionsbärare” (v.
Sydow 1932). Traditionsbärarna hade lärt sig danserna i sin hembygd och kunde
dem fortfarande när de flyttade till annan ort, i mitt material till Helsingfors, och
lärde ut danserna åt andra i en annan miljö.4 Man lärde sig ofta att dansa i ung ålder
(jfr Heikel 1938:412, Biskop 1990:61f), och därefter bar traditionsbärarna danserna

1
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Enligt Bo Lönnqvist skedde under den tiden en stark konsolidering av de svenskspråkiga som gör
det möjligt att man idag talar om ”finlandssvenskar” som en etnisk grupp med stark självmedvetenhet.
Benämningen ”finlandssvenskar” skapades för folkgruppen och ett eget territorium, ”Svenskfinland”,
avgränsades (Lönnqvist 2001a:16). Olof Mustelin har ingående belyst diskussionerna om
användningen av begreppen ”svensk”, ”finsk”, ”svensktalande”, ”finne”, ”finlandssvensk”, ”svenskfinne”, ”finlänning” och ”finländare” i studentkretsar, hos författare och hos ledande personer i början
av 1900-talet (Mustelin 1983:50–70, jfr Högnäs 1995:43).
2
Verser eller entréer innebär turer som var den gemensamma roten och kunde vara allmän både
över nations- och språkgränser och förekommer både i de finlandssvenska och finska danserna.
Mellan turerna förekommer en ”refräng” som upprepades mellan dem och kunde variera lokalt, enligt
socknar och byar (se Heikel 1938: t.ex. 86–92).
3
Om menuettens spridning i Finland, se Hoppu (1999), och om den traditionella musikens särdrag i
Finlands svenskbygder, se Björkholm (2011:161f).
4
Härvidlag utgjorde folkskolläraren Nils Oskar Jansson i Kimito ett undantag, han lärde ut danser i
sin egen miljö, liksom även folkskolläraren Victor Allardt i Lappträsk.
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inom sig (jfr Björkholm 2011:8, jfr Hoppu 1999: t.ex. 64).1 De som kunde danserna
var t.ex. inflyttade studenter och äldre personer och även arbetare utgångna ur
allmogemiljö. Individernas betydelse som traditionsbärare vid traditionsspridning
diskuterar von Sydow ingående i artikeln ”Om traditionsspridning” (se närmare v.
Sydow 1932:321–344, jfr även Björkholm 2011:8).
I materialet, bland annat i tidningspressen, förekommer termerna kostymdans,
nationaldans och folkdans synonymt. Nationaldans2 omtalades redan under förra
delen av 1800-talet då danslärarnas danser framfördes på estraden i något slag av
klädsel som avsågs spegla en viss nationalitet eller social grupp. Med kostymdans
avsågs en dans framförd i något slag av ”dräkt”. Termerna förekom ännu långt
in på 1900-talet.3 Termen folkdans blev vanlig i tidningspressen under senare
delen av 1800-talet. Om dräkterna användes likaså synonymt termerna kostym,
nationaldräkt, nationalkostym och folkdräkt, likaså långt in på 1900-talet (jfr
Centergran 1996: t.ex. s. 55, 61ff). Hur brokigt termerna användes kan illustreras
med Aftonpostens skildring av en folkfest med lotteri i Kyrkslätt 1897, där
danssituationerna behandlades ovanligt detaljerat och omtalade termer förekom
(Aftonposten 27.7.1897).4 Då jag i studien refererar en händelse använder jag den
term som respektive tidning använt i beskrivningen av händelsen.

1

Danserna som även jag lärde mig i hembygden har jag burit med mig hela livet och kan demonstrera
dem åt andra än idag.
2
Termen nationaldans nämns inte i A.F. Dalins ordbok av år 1864. Däremot nämns nationaldrägt
som exempel på en av sammansättningarna med termen national, som uppges brukas mest i
sammansättningar och innebär en ”nation tillhörig eller som derpå afseende” (Dalin 1864:131).
3
Så t.ex. omtalas i Karleby ungdomsförenings protokoll av den 21 augusti 1921 om programmet att
”[e]n kostymdans ’Västgöta polskan’ utfördes av några medlemmar”. Den 18 januari 1925 uppges i
protokollet att ”[e]tt par kostymdanser förekommo ännu på programmet varpå den allmänna dansen
vidtog”.
4
Jag refererar skildringen i korthet: Festen 1897 arrangerades av Kyrkslätt sångförening. Platsen
var dekorerad med flaggor i ”svenska, finländska och utländska färger” och ett stort dansgolv hade
uppförts. På programmet stod festmarsch, tal, Björneborgarnas marsch, deklamation, sång, föredrag,
hornmusik, lottförsäljning, kör med hornackompanjemang, kostymdans, sång, byrallor, hornmusik,
Vårt land, dans, tablåer, ”således inalles sexton nummer, utom extra nummer”. Om det som uppgavs
vara kostymdans påpekades i pressen: ”Kom så aftonens glansnummer, en ungersk nationaldans,
präktigt utförd af fem damer och tre herrar. Dansen måste ges da capo då applåderna inte ville tystna.”
Efter ett annat programnummer skriver man att ”åtta unga flickor, klädda i svenska nationalkostymer,
dansade en näpen jänka”. Därpå följde åter en ”svensk nationaldans af sju par gossar och flickor,
vackert kostymerade, och dansade de ’tyska polkan’ och ’väfva vadmal’ efter fiol och harmonika”
inövade av fröken Emma Sjödahl. Senare på kvällen: ”Ungdomen trådde sedan lifvade ringdanser
på festplanen och samtidigt dansades på dansgolfvet française.” Efter programmets slut följde ”en
allmän liflig dans efter harmonika, fiol och hornmusik”. Lotteriet inbringade 1,179 mk, ”vackert så
för landsortsförhållanden” (Aftonposten 27.7.1897).
Vad ”ungersk nationaldans” innebar är svårt att säga. Det framfördes två olika slag av ”schottis”,
varvid de på något sätt måste ha skilt sig från varandra. Heikel ger för övrigt sexton olika benämningar
på schottis i allmogemiljö (Heikel 1938:356). ”Jänka” utförd av flickor kunde kanske här innebära
Schottis i turer, som hade införts av danslärare från Sverige i mitten av 1880-talet och som pressen
även omtalade som ”schottis eller jänka, dansad i turer” (Biskop 2009:16). Den skilde sig från
”Tyska polkan”, som var detsamma som allmogemiljöns schottis och liksom ”väva vadmal” allmän i
Finland. Vad man avsåg med att de var ”svenska nationaldanser” är likaså svårt att avgöra. Om man
menade att de kom från Sverige förblir oklart. Då ungdomarna var ”kostymerade” eller bar ”svenska
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Ett stort antal dansnamn förekommer i texten och för en oinvigd kan dansnamnen
te sig förbryllande då de plötsligt dyker upp. Trots det skriver jag dansernas namn
vanligen utan citattecken och utan kursivering, men ibland förtydligar jag med ordet
”dansen” framför dansnamnet. För sättet att skriva dansers namn finns inga klara
regler, jag skriver enskilda dansers namn med stor begynnelsebokstav, grupper
av danser skriver jag med liten begynnelsebokstav. Vissa danser är koreografier
som utfördes till musik från folklig miljö. Med koreografi avses i denna studie en
danskomposition av någon danslärare i motsats till danser som förekommit i folklig
miljö. Danskompositionen kunde innehålla folkliga element.

Material, källkritik och metoder
Materialet i denna studie utgörs främst av tidningspress som hittills varit outnyttjad
eller som använts i mycket ringa grad. Antalet analyserade recensioner, referat,
annonser och notiser är närmare sjuhundra. Därtill har jag granskat arkivalier
bland annat för Finska fornminnesföreningen, Svenska landsmålsföreningen i
Helsingfors, Arbetets Vänner och Emil Nervanders verksamhet. Dessa arkivalier
ger dock ytterst få uppgifter om det som jag har som syfte att studera. För
Konstnärsgillets årsfest 1866 och dess senare årsfester, har jag även använt tryckta
programblad, medlemsmatriklar och brev. För uppteckningen av danser har jag
använt arkivmaterial.
Sven Hirn har tidigare visat att det i tidningspressen döljer sig ett rikt material
och han har utnyttjat tidningarnas annonser och notiser i flera studier (t.ex. Hirn
1982, 1992, 1999, 2007). Då Hirn talar om folknöjen anser han att annonssidorna
är ”ett ymnighetshorn för forskning på detta område”. Han påpekar vidare att de
är så ”rika på innehåll att forskarna skyggat för att ta itu med en fingranskning
av dem” (Hirn 1991:72). Idag har digitaliseringen av tidningarna revolutionerat
tillgängligheten.1 I arbetet med en artikel om Skördedansen under senare delen av
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nationalkostymer” innebar det troligen att de bar kläder som skulle föreställa något slag av folklig
klädsel eller dräkter som man kanske menade föreställde dräkter från Sverige.
Det var synnerligen sällsynt att pressen uppgav vem som hade inövat danserna, i detta fall kom
det fram. Emma Sjödahl (f. 1878), var mormor till författarinnan Märta Tikkanen. I boken Emma
& Uno. Visst var det kärlek (2010) skildrar Tikkanen sina morföräldrars liv. Emma var dotter
till possessionaten Carl Arkadius Sjödahl, ägare till Överby går i Kyrkslätt, hon hade genomgått
Brobergska samskolan (Tikkanen 2010:17f). Då hon inövade danserna var hon 18 år, och året därpå
gifte hon sig med folkhögskolmannen Uno Stadius. Vid förfrågan kände Tikkanen inte till när,
var, eller efter vem, mormodern hade lärt sig danserna, inte heller att hon hade inövat dem (samtal
30.9.2010)
1
Om det digitala historiska tidningsbiblioteket, som planerades omfatta tiden 1771–1890, (http://
digi.lib.helsinki.fi/ sanomalehti/secure/main.html) fick jag kännedom år 2001. Då var det möjligt för
mig, som dagtid var bunden av ett förvärvsarbete inom den privata sektorn, att gå in i materialet. Det
digitala historiska tidningsbiblioteket upprätthålls av Nationalbiblioteket i Helsingfors, tidningarna
kan läsas i sin helhet som sådana.
I Sverige har man vid Kungliga Biblioteket i Stockholm inlett arbetet med att digitalisera
svenska dagstidningar, den 20 juni 2011 hade 24 tidningar digitaliserats. Jag har använt material ur
Blekingsposten och Inrikes-Tidningar.
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1800-talet (Biskop 2004c), insåg jag vilka möjligheter det fanns att ur tidningarnas
annonser, notiser, recensioner och referat av sammankomster få fram uppgifter om
var den dansen förekom och hur den användes.1 Under de senaste åren har även ett
stort antal mindre, lokala tidningar digitaliserats och materialet därmed utökats i hög
grad.2 Jag har sökt bland annat på olika dansnamn och genom att kombinera sökord i
fritext på otaliga sätt.3 Därigenom har jag fått fram uppgifter om inte tidigare kända
sammanhang där en eller flera danser uppvisades.
Att tidningspressen kan ge uppgifter om händelser som inte finns belagda i
föreningsprotokoll eller i ett föreningsarkiv visar till exempel fallet Philochoros.
Dansföreningen Philochoros planerade folklivsexpedition till Finland 1883, den
genomförda turnén i Finland 1887 (Biskop 2007e:319–323) och den planerade turnén
1898 har inte varit kända i Sverige överhuvudtaget och nämns inte i historikerna över
Philochoros (Philochoros 1980, 2005). Däremot har Philochoros turnéer i Sverige
(Philochoros 1980:29–33) och i Danmark (Christensen 2007a:324ff) och Norge
(Bakka 2007c:327) på något sätt varit dokumenterade. Enligt philochoroskännaren
och redaktören för historikerna, docenten Mats Wahlberg i Uppsala, nämns
Finlandsturnén överhuvudtaget inte i Philochoros protokoll, inte heller finns annat
material som programblad eller annonser i form av tidningsurklipp bevarade.4 Ett
annat exempel är Arbetets Vänners hembygdssoaréer 1895, som inte heller omtalas i
föreningens protokoll, och om Svenska landsmålsföreningens folklivsföreställningar
finns ytterst litet i protokollen. För Konstnärsgillets årsfest 1866 saknas protokollen
och verksamhetsberättelserna helt och hållet, de första är från år 1878.
Pressens referat av händelseförloppet vid tillställningarna i allmänhet varierar rätt
mycket i längd. Ibland publiceras även festtalet, pressen hade en viss allmänbildande
roll (jfr Mustelin 1963:56). Referaten kan dock inte ses som en direkt återgivning av
vad som hände utan skribenterna gjorde ett urval av vad de återgav. Det kan vara
svårt att få reda på vad som utelämnats eller vad som av skribenten ansågs vara värt

1

Senare utvidgade jag sökandet, som resulterade i ”Nationaldans i nationaldräkt gör entré i Finland”
(Biskop 2005), som jag omarbetade och utvidgade för att ingå i Norden i Dans. Folk – Fag – Forskning
under namnet ”Folkliv på tiljorna i Finland” (Biskop 2007b), och därpå anpassade för att ingå i Dans
i Lag (Biskop 2007k).
2
Digitaliseringsarbetet pågår alltjämt. Ursprungligen digitaliserades tidningarna fram till 1890. I
maj 2009 pågick arbetet att digitalisera fram till 1900. Den 6 februari 2010 hade vissa tidningar
digitaliserats fram till 31.12.1909. Numera markeras sökordet med en röd ram på tidningssidan som
kommer fram, vilket underlättar sökandet avsevärt.
3
Exempel på sökord som jag använt i denna studie är dans, kostymdans, nationaldans, folkdans,
bal, Selinder, dansförening, Philochoros, landsmålsföreställning, fornminnesförening, folkfest,
bondbröllop, lotteri, behållning, vinst, folkmusik, folkvisa och enskilda dans-, person- och ortnamn.
Kombinationerna kunde exempelvis vara soaré – kadrilj, soaré – skördedans, soaré – kostymdans,
soaré – lotteri, soaré – behållning, folkfest – folkdans, folkfest – kostymdans, folkfest – nationaldans,
folkfest – lotteri, folkfest – behållning, folkfest – någon ort, folkfest – ett dansnamn, kadrilj –
menuett och otaliga andra kombinationer av dansnamn. Vid olika sökomgångar på samma sökord
kan resultatet variera avsevärt och det händer att söksystemet inte känner till samma ord en gång till.
Sökningen har inte begränsats till vissa tidningar, utan systemet har fått avgöra, ibland tar systemet
fram endast finskspråkiga tidningar, såsom t.ex. den 26 juni 2009.
4
Enligt korrespondens i juni 2007.
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att beskriva. Detta är inte heller min uppgift att undersöka. Av referaten återger
jag huvuddragen för att belysa i vilket sammanhang, och tillsammans med vilka
andra programnummer, den uppvisade dansen var ett av numren. Jag har valt att ta
med sådana uppgifter om tillställningen i allmänhet som jag funnit intressanta och
betydelsefulla för mitt syfte. När man använder tidningsmaterial måste man även ta
i beaktande att tillställningar kan ha ägt rum utan notiser och annonser (jfr Jernudd
2007:38).
Tidningar som utkom i de större städerna, såsom i Helsingfors och Åbo, hade
egna lokala korrespondenter, och dessa omtalade det som de fann intressant vid
tillställningarna. Då kan ett referat från ett arrangemang skilja sig just i detaljer
från ett annat. Landsortstidningarna hade även egna korrespondenter vid lokala
arrangemang. Det var allmänt att tidningar citerade varandra, detta speglar
nyhetsvärdet i det införda (jfr Lehtonen 1994:25). Ofta framkom vilken tidning
som citerades, dock inte alltid. En osignerad text kunde även härstamma från
”Finska telegrambyrån” som grundades i Helsingfors 1887 med uppgift att förse
tidningarna med viktiga notiser från Finland och utlandet (Hertzberg 1888:213). En
lokal korrespondent kunde även sända samma text till olika tidningar, ibland under
rubriken ”Bref från [...]”, varpå tidningarna i regel, men långt ifrån alltid, publicerade
hela texten, ett sammandrag eller endast en kort notis.1 Därför kan man få läsa om en
lokal händelse i en tidning som utkom i en annan del av landet. Även då har det gällt
att läsa alla tidningar som nämnde händelsen, just med tanke på att någon tidning
kunde ha tagit fram en detalj som en annan tidning tyckte var oväsentlig. Vem som
skrev i pressen om tillställningarna och vem de lokala korrespondenterna var har jag
inte systematiskt försökt utröna. De flesta texterna var osignerade. Signaturer har
jag försökt utreda genom tillgängliga förteckningar,2 utan större resultat, i något fall
har jag dragit egna slutsatser.
Recensioner eller ett referat skulle ofta skrivas i snabb takt om texten skulle
finnas i tidningen följande dag, vilket kunde påverka valet av ord, texten blev
kanske inte alltid väl genomtänkt (jfr Mustelin 1963:56, 241). Det är även möjligt att
skribenterna kunde missta sig om olika fakta som de omtalade i samband med att de
kommenterade tillställningen i allmänhet. Pressen använde även olika begrepp, till
exempel folkdans och kostymdans, nationalkostym och folkdräkt, utan åtskillnad –
kanske utan eftertanke. Det förekom inga stora skillnader i pressens användning av
begreppen, men man kan kanske skönja en större brokighet i landsortspressen än i
huvudstadspressen. Avsaknaden av enhetliga begrepp i pressen har dock inte varit
ett hinder för mig att försöka nå mina syften.
Man kan då undra över vem som hade tillgång till tidningar och upptog impulser.
Min uppfattning är att personer som tog initiativ och började planera programmet till
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1
Som exempel på lokalkorrespondenternas samhällsställning uppger Eeva-Liisa Lehtonen att Uusi
Suometars lokalkorrespondenter på 1870-talet till 32 % bestod av bönder, till 31 % av lärare och till
12 % av präster (Lehtonen 1994:25).
2
Kallio (1939), Hirvonen (2000), Salava (u.å.). Alla dessa upptar visserligen även svenskspråkiga
skribenters signaturer, men inte på långt när alla och inte de som jag intresserat mig för.

I

Dansen – ett glädjeämne

soaréer, folkfester eller lotterier landet runt läste någon tidning.1 De som medverkade
i någon dans som uppvisades, till exempel på landsbygden, behövde nödvändigtvis
inte ha tillgång till tidningar, det räckte med att den som gick i spetsen hade fått
impulsen att en dansuppvisning skulle förekomma och började samla ungdomarna
för att genomföra en sådan.
Då man använder pressen som källa är det skäl att diskutera vilka källkritiska
problem som föreligger. I de avgiftsbelagda annonserna i huvudstadstidningarna,
med stor dominans av Hufvudstadsbladet (jfr Zilliacus & Knif 1985:275),
uppräknas programnumren i mitt material ofta i detalj och inträdesavgifterna
nämns och arrangör, tid och plats för händelsen. I korta notiser nämns tid och plats
för att påminna publiken om vad som komma skulle, arrangörens målsättning
var att locka en publik genom att informera den om vad den skulle få uppleva. I
landsortstidningarna förekom vanligen notiser.2 Jag ser inte några källkritiska
problem med dessa basuppgifter, utan annonser och notiser stadfäster tidpunkten för
någon tillställning i mitt material. I sin studie om allmännyttiga nöjestillställningar
på landsbygden från början av 1800-talet till slutet av 1870-talet, utgående från
tidningspressen, anser Eeva-Liisa Lehtonen att det inte för hennes undersökning
förekommer källkritiska problem med korta notiser eller avgiftsbelagda annonser,
som ger basuppgifter om tillställningarna (Lehtonen 1994:25). Pressens referat och
recensioner av nöjestillställningar innehåller däremot enligt Lehtonen ”inhimillisen
elämän kaikki piirteet” (alla drag från det mänskliga livet), men då man kritiskt
kommer ihåg detta kan de personliga dragen förmedlade av pressen bli en rikedom,
anser hon. Lehtonen menar även att de som på landsbygden fungerade som skribenter
på ett eller annat sätt var påverkare i sin närmiljö och deras värderingar avspeglar
sig i texterna (Lehtonen 1994:25, jfr Jernudd 2007:37).
Allmänt vill jag konstatera att recensionerna och referaten i mitt material
uppvisar skribentens subjektiva uppfattning om det som framvisades och kan
spegla skribentens ideologiska grundhållning (jfr Ivarsson Lilieblad 2009:34, jfr
Lillbroända-Annala 2010:49). Tillställningarna som helhet beskrivs i allmänhet ofta
i färggranna, till och med lyriska ordalag då man skildrade nationalistiska yttringar
som framkom i festtal. Däremot ägnades själva danserna som uppvisades, och som
jag riktar blicken mot, avsevärt mindre uppmärksamhet.
I studien ägnar jag uppmärksamhet åt impulser som har spridits genom pressen.
Dagspressens främsta uppgift var att meddela nyheter och att skapa opinioner
(Mustelin 1963:56, jfr Smeds 1996:17, jfr Jernudd 2007:37, jfr Lillbroända-Annala
2010:49). För tidningarnas tillförlitlighet som källa ser jag inte några problem med
tanke på de syften jag har. I sin avhandling om hur Finland utvecklades till nation
på världsutställningarna under senare delen av 1800-talet påpekar Kerstin Smeds att
1

Om tidningarnas upplagor och antalet prenumeranter i olika delar av Finland 1861–1900, även de
svenska, se Tommila 1977.
2
Danslärarna, som hela tiden var beroende av elever, var ivriga annonsörer. De uppräknade den
dansrepertoar som de hade planerat att lära ut både i huvudstadstidningar och i landsortstidningar (se
t.ex. Biskop 2009).
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tidningarna vid den tiden var offentlighetens viktigaste forum och myndigheternas
informationskanal till medborgarna. På centrala punkter, som berör myndigheternas
beslut om egna finska avdelningar, har hon använt primärkällor. Hon konstaterar
och ger exempel på att tidningarna återgav myndigheternas beslut och diskussioner
nästan ordagrant. I övrigt problematiserar hon inte tidningsmaterialet, inte heller
diskussionerna som fördes i de tidningar som hon citerar (Smeds 1996:17, jfr
Lillbroända-Annala 2010:49f).
Om tidningspressen under senare delen av 1800-talet som källa för forskning
i dans i allmänhet kan jag konstatera, att materialet är omfattande med allt från
annonser, recensioner och notiser (jfr Hirn 1991:72) till allmänna artiklar och åsikter
om nöjeslivet och om den sociala dansen. Omtalandena av dansuppvisningarna som
jag granskar, och av själva danserna, är däremot inget ymnighetshorn överhuvudtaget
utan består ofta av korta texter här och där och är därför inga logiskt sammanhållna
välunderbyggda beskrivningar (jfr Zilliacus & Knif 1985:281). Uppgifterna om
dansuppvisningarna är till och med knappa. Genom att koppla ihop korta eller
längre notiser och texter och annonser har jag kunnat få fram hur dansen användes
som programnummer och fördes upp på estraden för åskådare och vilka danser som
uppvisades. Arbetssättet kunde förliknas vid att lägga pussel.1 Jag har begrundat
texten om en viss tillställning som jag lyft fram, med en dansuppvisning som ett av
programnumren, i alla tidningar som jag lyckats finna, det vill säga i alla tidningar
som det digitala söksystemet tagit fram. Mitt ”pusselarbete” har även bestått i att
få fram vilka danser som uppvisades då man i förhandsinformationen talade t.ex.
om kostymdans, men i efterhand kunde nämna dansen vid namn. Uttalandena om
de uppvisade danserna var i allmänhet rätt korta oberoende av om texten ingick i
en större eller mindre tidning, i en huvudstads- eller en landsortstidning. Härvidlag
sparade pressen på orden i sin roll som enligt Mustelin var att i viss mått erbjuda
underhållande läsning (Mustelin 1963:56). Dansuppvisningens mål var att underhålla
en publik och man kunde förvänta sig att publiken även ville läsa om uppvisningen.
Då jag under arbetets gång insåg att drivkraften till att ordna en folkfest eller
soaré, där någon dans uppvisades, kunde vara av ekonomisk art, blev det åter ett
”pusselarbete” att få fram det ekonomiska resultatet som kunde publiceras långt
senare på några få rader. Därtill kunde man ibland kalla tillställningen för någonting
annat än vad som nämndes i förhandsinformationen.
Mina egna erfarenheter av praktisk folkdansutövning under mer än fyrtio
år ger ett inifrånperspektiv, viktigt för förståelse och tolkning. Mitt praktiska
”folkdansarliv” ger möjlighet att läsa ”mellan raderna” även om dansföreteelser som
1
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Eeva-Liisa Lehtonen, som även utgår från tidningsmaterial, påpekar att ”lähdeainesto koostuu
kirjavasta palapelistä” (källmaterialet består av ett brokigt pussel), hon använder även ordet
”tilkkutäkki” (lapptäcke) (Lehtonen 1994:22, 30). I sin avhandling om varietéunderhållningens
kulturhistoria i Stockholm använder Björn Ivarsson Lilieblad bland annat även annonser och artiklar
i dagspressen som material och talar härvidlag om att lägga pussel (Ivarsson Lilieblad 2009:33).
Även Johanna Björkholm påpekar att hon genom det material hon har att tillgå, genom att lägga
pussel, fått fram en bild av hur genren folkmusik som kulturarv skapades och utformades i Finlands
svenskbygder (Björkholm 2011:17).
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inträffat långt före min tid; jag själv har dansat närapå alla danser som omtalas
i denna studie. Genom medverkan i förenings- och organisationslivet är jag väl
införstådd med vad som har försiggått, och erfordrats, innan en grupp människor
iklädda något slag av dräkter tillsammans med sin spelman uppträder med en för
gruppen tidigare okänd dans på en estrad. Denna tysta kunskap är till stor hjälp vid
tolkningen av materialet (jfr Lilja 1996:20).
Betydelsen för tolkningen av ett inifrånperspektiv har påpekats av flera
forskare. I historiken över ungdomsföreningen i Tessjö, Marby och Kulla betonar Bo
Lönnqvist värdet av sin fyrtioåriga bekantskap med trakten, dess folk och historia,
som även den utgjorde en nödvändig referens vid sidan av föreningens material
(Lönnqvist 2006b:4). Idén till sitt forskningsområde om menuetten fick Petri Hoppu
efter att ha lärt sig dansa menuett. Hans eget dansande hade en central roll under
tolkningsprocessen (Hoppu 1999:10f, 64). Mats Nilsson har i sin avhandling om dans
i Göteborg 1930–1990 dryftat sin egen roll och menar att han i materialkategorin
även innesluter sig själv med både sina praktiska och pedagogiska erfarenheter
(Nilsson 1998:16).1
Metodmässigt har jag använt mig av närläsning, en ofta använd metod inom
kulturvetenskapliga undersökningar (jfr Henriksson 2007:35). Jag har ingående
studerat materialet med blicken fäst på dansuppvisningar, vem som tog initiativ och
vem som arrangerade, vem som inövade och vem som uppträdde, vem som spelade
till dansen, vilka danser som uppvisades och varifrån dansen kom, samt därtill
på vilken uppmärksamhet som ägnades dansen efter att den uppvisats. Därtill har
blicken varit fäst på vilken klädsel de uppträdande bar. I början fängslades jag av
vilka danser som omtalades i materialet och i vilka sammanhang de uppvisades. Rätt
snart kom jag underfund med att målsättningen med flera av de tillställningar där
en dans uppvisades, som sådana var att samla in penningmedel för olika ändamål
och jag började ha i tankarna vilka behoven kunde vara. Jag har bedrivit närläsning
med idén om en nationell kultur i tankarna och med stöd av egna erfarenheter och
en viss kännedom om olika danser, deras historiska bakgrund och miljö. Härvidlag
har jag inspirerats av Blanka Henriksson, som påpekar att närläsning för henne
1
Värdet av ett inifrån perspektiv har betonats av flera andra forskare. Betydelsen av att praktiskt
kunna en dans betonas av Wigdis Espeland, då hon påpekar att hon måste lära sig att dansa rock’n-roll
för att kunna analysera skillnader i olika varianter (Espeland 1988:27, jfr 1991:18–32).
I sin musiketnologiska avhandling om jugoslavers dansande och musicerande i Stockholm försöker
Owe Ronström utnyttja sina erfarenheter som musiker och sammanför dem med kunskaper från
läsning och ”deltagande observation”. Han säger att han belyser ”dansandet och musicerandet från
olika perspektiv genom att på ett metodiskt sätt växla mellan utövande och iakttagande”. Ronström
påpekar vidare att man inom musiketnologisk och antropologisk litteratur skiljer mellan ”’emiska’
(’insider’) och ’etiska’ (’outsider’) perspektiv” och i sin studie växlade han mellan dessa positioner
(Ronström 1992a:45f). Om begreppen emic för ett inifrånperspektiv och etic för ett utifrånperspektiv,
som används inom antropologin, se närmare i t.ex. Honko (1978:16f), Pentikäinen (1980:247f),
Svanberg (2003:150–153) och Björkholm (2011:8f).
I sin avhandling om musikfolklorism och organisationskultur menar Vesa Kurkela att hans arbete
inte hade lyckats om han inte hade kommit bort från sitt polemiska grepp. Han säger att han var för
kritisk, för oempatisk, vilket närmast berodde på att hans attityd var en utomståendes attityd. Han
måste komma in i den tillämpade folkmusikens värld (Kurkela 1989:9).
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har inneburit en materialnära metod och att hon i sin avhandling om minnesböcker
har studerat materialet utan att i början ha någon speciell teori eller hypotes för
ögonen. Hon har läst materialet och stött sig på egna erfarenheter och kunskaper
och därmed kunnat skapa mönster som hon sedan analyserat (Henriksson 2007:35,
jfr Lövkrona 1999:32f). Jag har även inspirerats av Carola Nordbäck som å sin
sida har bedrivit ”kontextuell närläsning” i sin avhandling om Anders Chydenius
budordspredikningar. Med kontextuell närläsning menar hon att det av tolkaren
krävs kännedom om ”texternas kontext i form av det historiska och kulturella
sammanhang som de framsprungit ur” (Nordbäck 2009:28). Jag har även bedrivit
kontextuell närläsning med kännedom om danserna i sitt historiska och kulturella
sammanhang, därtill med kännedom om vad som erfordrats innan en folkdans har
framförts på en estrad.
Genom att analysera materialet har jag försökt tolka och förstå innebörden i
mina källor. Min analysmetod är hermeneutisk. Med hermeneutik har man enligt Jon
Hellesnes traditionellt menat konsten att förstå, tolka och utlägga. Tolkningsprocessen
förutsätter en förförståelse för att man ska kunna tillägna sig en gradvis ökande
meningsförståelse. Om forskaren saknar förförståelse och står inför något absolut
främmande, kan han eller hon inte nå förståelse på ett hermeneutiskt sätt (Hellesnes
1991:27, jfr Vikström 2005:13, 21, jfr Carr 1965:32f, 39). Björn Vikström påpekar
att tolkningen är kontextuellt färgad och beroende av den ”sociala, historiska och
ideologiska miljö som uttolkaren lever i” (Vikström 2005:21). Jag har levt i en
folkdansmiljö större delen av mitt liv, vilket påverkar min tolkning.
Materialet som helhet är synnerligen brokigt och splittrat, knappt tilltaget
och består av korta texter här och där. I tolkningsprocessen har därför mina egna
erfarenheter inom folkdansverksamheten och organisationslivet avgörande betydelse
vid tolkningen av hur det gick till då dansen kom upp på estraden vid sidan av
kännedomen om danserna i sitt historiska sammanhang. För att beskriva min
forskningsansats ansluter jag mig till Agneta Liljas sätt att beskriva sitt arbetssätt i
sin doktorsavhandling om traditionsinsamling vid dialekt- och folkminnesarkivet i
Uppsala. Hon påpekar att hon ”till stora delar arbetat rent empiriskt och beskrivande,
men till vissa delar även hermeneutiskt” och tillägger att hon tagit sig friheten att tolka
utifrån ”sin egen tid, situation, kunskapsnivå och intuition”. Hon säger att hon således
i första hand har ”försökt förstå, inte att förklara” (Lilja 1996:13, jfr Nykvist 2007:12).

Forskningsläget
”Dansen – ett försummat forskningsfält” rubricerar Ann-Mari Häggman (1982:17)
avsnittet om forskning i förordet till nyutgåvan av folklivsforskaren Yngvar Heikels
verk Folkdans B Dansbeskrivningar. Häggman påpekar vidare: ”Inte förrän olika
folkdanslag började växa fram vid tiden kring sekelskiftet tog insamlingen fart och
ända fram till våra dagar har såväl insamling som forskning till stor del bedrivits av
personer knutna till folkdansrörelsen” (Häggman 1982:5). I denna folkdansrörelse
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ingår även jag. Det försummade forskningsfältet gäller i högsta grad området som
jag ämnar granska i denna studie.
Hur det gick till då allmogens dans lyftes upp på en estrad under senare delen
av 1800-talet är så gott som oundersökt. Mina två artiklar (Biskop 2005, 2007b) i
ämnet omtalar jag nedan. Vissa händelser, eller tillställningar som sådana som jag
lyfter fram har omtalats i kortare eller längre ordalag.1 Ingen forskare i Finland eller i
övriga Norden har ägnat sig åt att undersöka hur överklassen, aktörer och arrangörer
som inte kan räknas till de professionella, har lyft upp dansen på en estrad under
den tidsperiod som jag behandlar, senare delen av 1800-talet. Hur dansen lyfts upp
på estraden inom folkdansrörelsen under 1900-talet har ägnats uppmärksamhet av
en nordisk projektgrupp inom ramen för Nordisk forening for folkedansforskning i
Norden i Dans. Folk – Fag – Forskning (2007).2 Det som jag har som målsättning
att belysa i denna studie tillför således ny kunskap om tiden närmast dessförinnan
och min studie fyller därmed en lucka.
Samma nordiska projektgrupp har även granskat hur professionella aktörer inom
teatervärlden och i balettkompanier från slutet av 1700-talet och under 1800-talet
har förhållit sig till folklig dans i scenprogram. Egil Bakka belyser i inledningen
till kapitlet ”På tiljorna – de skrå brædder” hur allmogedans kunde utnyttjas av
professionella i ett nordiskt och europeiskt perspektiv främst under 1700-talet (Bakka
2007a:194–198). I en annan artikel om Norge tar Bakka upp August Bournonvilles
bruk av norsk springdans i en balett och Ole Bulls försök att föra upp folklig dans
på scen i sitt arbete med att etablera en norsk teater i Bergen i mitten av 1800-talet
1

Följande tillställningar har tidigare omtalats: Konstnärsgillets årsfest 1866, Finska
fornminnesföreningens andra folkmusikkonsert 1875, Svenska landsmålsföreningens folklivsprogram
1888 och 1891 och Nils Oskar Janssons insatser har omtalats av Otto Andersson i Finländsk folklore
(1967) och av Bo Lönnqvist (t.ex. 1968, 1983, 2006a) och av mig själv (t.ex. Biskop 1990, 2005, 2007b,
2007k). Nils Storå har även omtalat Konstnärsgillets årsfest, L. W. Fagerlunds dansuppteckningar
och N. O. Jansson som banbrytare i ett festtal, publicerat i Folkdansaren (Storå 1983). Andersson
nämner även Finska fornminnesföreningens första konsert 1871 (Andersson 1967:161f) och Yngvar
Heikel nämner att Konstnärsgillets årsfest 1866 försiggick (Heikel 1938:V). Solveig Sjöberg belyser
i sin pro gradu-avhandling ”Nils Oskar Jansson och hembygdsrörelsen i Åboland” (1975) bland
annat Nils Oskar Janssons liv och verksamhet och hans museum Sagalund i Kimito. Sjöberg belyser
även Janssons arbete inom Kimito Ungdomsförening och hans folklivsföreställningar, medan
själva danserna och dansuppvisningarna har en mycket undanskymd plats. Beträffande stiftandet
av Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner har flera forskare synnerligen
kort beskrivit hur det gick till, bland dem Veikko Anttila (1964:41f), Yrjö Väisänen (1976:18), AnnaMari Huuskonen (2001:14), Antti-Jukka Oksanen (1976:8) och Pirkko-Liisa Rausmaa (2001:10). Jag
har funnit material som dessa forskare inte haft kännedom om, och kan därmed ge en ny syn på
föreningens tillblivelse och verksamhet under de första åren.
2
Nordisk förening för folkdansforskning bildades 1977 i samband med ett projekt om ”linjedanser”,
som resulterade i rapporten Nordisk Folkdansforskning. Rekkedanse. Linjedanser. Slutrapport
(1979). Därefter har en rad rapporter och arbeten publicerats. Bland de större arbetena kan nämnas
Gammaldans i Norden. Rapport frå forskningsprosjektet Komparativ analyse av ein folkeleg
dansegenre i utvalde nordiske lokalsamfunn (1988) och Nordisk Folkedanstypologi. En systematisk
katalog over publiserte nordiske folkedanser (1997). Ytterligare kunde rapporten från en europeisk
konferens i Sverige, Der ältere Paartanz in Europa (1980), nämnas, i rapporten medverkade några av
de nordiska dansforskarna. Nordisk forening for folkedansforskning utger sedan 1978 en årlig skrift
Brev som numera går under namnet Folkdansforskning i Norden.
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(Bakka 2007b:215–221). Henning Urup belyser koreografen August Bournonvilles
bruk av folkliga motiv i sina baletter (Urup 2007b:200–205) under samma tid, och
Göran Andersson skildrar koreografen Anders Selinders arbete under 1840-talet
med att utgående från folkliga motiv komponera nya danser för scen (Andersson
2007a:206–214). Av den nordiska projektgruppen fick jag i uppdrag att undersöka
”nationaldans på teater” under 1800-talet i en artikel som omfattade hela Finland.
Resultatet blev ”Dans och folkliv på tiljorna i Finland” (Biskop 2007b:222–237), där
jag genom pressen kunde följa impulserna och initiativen till att uppvisa dans på en
estrad under senare delen av 1800-talet. Idén till denna studie ligger i den artikeln.1
Området har jag även berört i en annan artikel (2005). Därtill har jag även ägnat
mig åt Anders Selinders verksamhet i Finland och granskat vilka danser som ingick
i hans scenprogram under samma tid (2010), och gett exempel på vad danslärarna
lärde ut (2004, 2009).
Efter denna genomgång övergår jag till att lyfta fram den mycket omfattande
litteratur som har inspirerat mig och haft betydelse då jag ska försöka förstå och
tolka mitt material för att få svar på mina frågeställningar. Jag inleder med arbeten
om allmogedansen i sitt sammanhang och om olika dansformer. Därpå tar jag
fram arbeten om den senare folkdansrörelsen, om organisationslivet däri och om
dokumentation av danser, och till sist något om nöjeslivet och om dansens historia.
Genomgången gör inte anspråk på att vara heltäckande.
Kännedomen om allmogedansen i sitt sammanhang och om olika dansformer,
som många skrivit om, har avgörande betydelse för förståelsen och tolkningen
av materialet då jag ska känna igen vad som uppvisades. I Svenskfinland har
Otto Andersson i sina utgåvor av folkmusik i samlingsverket Finlands svenska
folkdiktning skrivit omfattande inledningar, där han även berör den folkliga dansen.
I Äldre dansmelodier (1963) tar Andersson bland annat fram de äldsta källorna om
danstillfällena. Volymen innehåller menuetter, polskor och polonäser, och dessa
dansformer belyser han i inledningen. Bröllopet i allmogesamhället med sina olika
skeden och ceremonier, inklusive ceremonidanserna och musikens användning i
dem, redogör Andersson detaljerat för i Bröllopsmusik (1964). I Yngre dansmelodier
(1975) ger han en kort översikt över dansernas förekomst. Av Anderssons sätt att
indela melodierna kan man skönja en underliggande indelning i folkliga danser och
folkdanser som används inom folkdansrörelsen.
Yngvar Heikel har publicerat en rad artiklar om olika danser. I ”Stora själen”
(1922) skriver han om vilka spelmän som lärt yngre spelmän dansen och att dansen
till vissa delar dansades helt olika i en närliggande socken. I ”Om menuetter i

Då jag fick uppgiften att undersöka ”nationaldans på teater” under 1800-talet i Finland hade
jag redan tidigare insett rikedomen i tidningspressen som källa genom Sven Hirns bok (1982) och
digitaliserade tidningar hade jag använt som material i en artikel (Biskop 2004c). Under arbetet med
”Dans och folkliv på tiljorna i Finland” tyckte jag att min artikel i så hög grad avvek från alla andras
artiklar, eftersom ingen annan hade motsvarande material, att jag försökte göra texten så kort som
möjligt. De övriga i projektgruppen ägnade sig därtill åt hur professionella aktörer hade använt folklig
dans i sin verksamhet, medan mitt material gav uppgifter om hur amatörer gjorde detsamma.
1
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Österbotten” (1929) belyser han bland annat hur menuetten användes som första
dans på bröllop. Vilka danser, med sina särdrag som förekommit i Svenskfinland,
redogör Heikel för i ”Folkdanserna” (1940), ”Finlandssvenska folkdanser” (1947)
och i ”Några drag ur dansens kulturhistoria” (1921b).
Förutom Andersson och Heikel har endast ett fåtal personer i Svenskfinland
riktat intresset mot folklig dans. Ann-Mari Häggman har ägnat sig åt folkmusik och
spelmän samt spelmannens roll i samhället (t.ex. 1979, 2006), och hon har lyft fram
den folkliga dansens förekomst och funktion (1981b), speciellt i Lappfjärd (1976).
Även sånglekarnas bruk och funktion har varit föremål för hennes forskning (1996).
Bo Lönnqvist har bland annat lyft fram Yngvar Heikels arbete som fältforskare
(1986), danserna bågdansen (1997) och dalpolska i Finland (1976) och belyst
konstnärernas syn på den folkliga dansen (1990). Ett speciellt intresse har Lönnqvist
riktat mot bondbröllopet som skådespel och dess bakgrund (1979a, 1991d, 2006a).
Själv har jag även behandlat de folkliga danserna, bland annat menuett, purpuri,
polka och polska och borgerskapets dans, bland annat danserna i Zacharias Topelius
liv, i en lång rad artiklar.1
Petri Hoppu har speciellt intresserat sig för menuetten, och undersökningen
resulterade i doktorsavhandlingen Symbolien ja sanattomuuden tanssi. Menuetti
Suomessa 1700-luvulta nykyaikaan (1999). Hoppu granskar den folkliga menuetten
i Finland, speciellt i svenskspråkiga områden, från 1700-talet till nutid. Hans
utgångspunkt är att dansen inte kan skiljas från sin kontext. Han ser dansen och
samhället som mänskliga enheter, vilket innebär att det finns meningar i dem, och
meningarna skapas inom den dansande människan. Hoppu klarlägger detaljerat
menuettens förekomst i olika bygder och vem som gett uppgifter om dansen. Att
menuetten har levt kvar i vissa delar av Svenskfinland menar han beror på att
menuetten fått en symbolisk ställning förutom att man har tyckt om dansen och
njutit av att dansa den. Hoppu har även skrivit en rad artiklar om menuett, polska
och om andra danser.2 Maija-Liisa Heikinmäki (1981) har belyst bondesamhällets
seder vid äktenskapets ingående inklusive danserna, speciellt de ceremoniella, och
Pirkko-Liisa Rausmaa har granskat dansen hos den finskspråkiga befolkningen och
skrivit om olika dansformer.3
Bland dem som forskat i dansmusik men samtidigt relaterat till folklig dans kan
nämnas Eero Nallinmaa (1982) och Erkki Ala-Könni (1956 (1982)) i Finland, H.
Grüner Nielsen (1917, 1920) i Danmark och Sverre Halbakken (1997) i Norge. I
Sverige har Mats Nilsson (2009) uppmärksammat polskan idag som dans, musik,
namn och upplevelse.
Vad folkdans ”egentligen” är, och icke är, var Ernst Klein, amanuens vid
Nordiska museet, sedermera museilektor,4 den första att påpeka. Klein publicerade
1

Biskop 1982, 1985, 1991, 1996, 1998, 1993–2005, 1999b, 2003, 2004a, 2004d, 2008a, 2008b. En
allmän översikt över dansforskningssituationen i Svenskfinland, se Biskop (2007i).
2
Hoppu 1993, 1994, 1996, 2000, 2001, 2005b
3
Rausmaa 1980, 1981, 1985, 1994a, 1994b, 1999
4
Om Kleins liv och verksamhet, se Klein (2010:105–112), Skott (2008:60)
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fem artiklar om dans mellan åren 1927 och 1937, vilka senare sammanställts av
Mats Rehnberg i Om folkdans (Klein 1978). I artikeln ”Folkdans och folklig dans”,
1927, myntar Klein begreppet folklig dans, med vilken han avser den dans som
förekommit i allmogesamhället. Klein lyfter fram ursprunget till dansföreningen
Philochoros danser och påtalar det helt ofolkliga i balettmästaren Anders Selinders
danser. Han påpekar att det för Philochoros gällde att uppvisa danser som lämpade
sig att utföras i vackra svenska folkdräkter. I artikeln ”Operabalett och folkdans”
går Klein åter in på Philochoros danser och hur de modifierats i estetiskt syfte för att
uppvisas (Klein 1978).
Dessa av Klein omtalade danser har förekommit inom folkdansrörelsen förutom
i Sverige1 även i Finland,2 Norge3 och Danmark.4 Philochoros danser finns även på
min scen och leder mig in på folkdansrörelsen. Kännedomen om folkdansrörelsen och
alla dess verksamhetsformer är även av avgörande betydelse då jag ska försöka tolka
hur det gick till då dansen kom upp på estraden. Hur den organiserade folkdansen
tagit sig uttryck under 1900-talet har undersökts av många.5 Själv har jag intresserat
mig för hur den organiserade folkdansverksamheten genomfördes inom Föreningen
Brages danslag och inom Finlands Svenska Folkdansring,6 för organisationslivet och
för personer verksamma där,7 och för folkdansrörelsens uppvisningar.8 Mitt intresse
för området har även resulterat i en studie där jag enligt sex kriterier undersökte om
den folkdans som utövades inom folkdanslagen var folklig.9
I denna studie granskar jag om danserna som uppvisades på estraden under
senare delen av 1800-talet dokumenterades i likhet med annan folklore, och
därför har kännedom om insamlingen av danser betydelse för mig. Den egentliga
uppteckningen av danser i Svenskfinland påbörjades inom Föreningen Brages
danslag 1907, således efter min undersökningsperiod. Insamlingsarbetet fortsatte
i början av 1910-talet och bedrevs systematiskt under senare delen av 1920-talet
av Yngvar Heikel (1889–1956), den otvetydigt största insamlaren på folkdansens
område (Biskop 2006a:84–94). Med ”egentlig uppteckning” menar jag att danserna
är så noggrant och detaljerat beskrivna att de kan tolkas och brukas. Heikels
utgåva Folkdans B Dansbeskrivningar (1938) i sjätte bandet av Finlands svenska
folkdiktning har än idag ingen motsvarighet i Norden. Yngvar Heikel står således
i särställning som banbrytare även i nordiskt perspektiv.10 I det finska Finland har
dansbeskrivningar publicerats med Pirkko-Liisa Rausmaa som huvudredaktör (1977
1

Andersson 2007b, 2010
Biskop 2007e
3
Bakka 2007c
4
Christensen 2007a
5
Bl.a. Rausmaa 2001, Hoppu 2005a, 2007a, 2007b, Urup 2007d, Bakka 2007e, Bakka 2010
6
Biskop 2006a, 2007k, 2001b, 2002, 2004b
7
Biskop 1999a, 2001a, 2006b, 2007f, 2007g, 2008b
8
Biskop 2007c, 2007d
9
Biskop 1990
10
Hur omfattande och banbrytande Heikels arbete är har jag diskuterat och framhävt i Biskop
(2006a:90–94, 2007h: 461–466, 2007k: 50–59). I europeiskt perspektiv kunde Heikels utgåva jämföras
med Orchesographie (1588, på engelska 1967) av den franske Thoinot Arbeau, vars verk är ett samtal
2
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[1997]) och under redaktion av Petri Hoppu (2006). Rausmaa har även publicerat
sånglekar (1984).
I inledningen till Folkdans B Dansbeskrivningar (1938) redogör Heikel
för tidigare insamling och för sitt eget insamlingsarbete. Fördelarna med att
dokumentera folklig dans med hjälp av film och Folkkultursarkivets, inom Svenska
litteratursällskapet, dokumentation av danser genom filmupptagningar har AnnMari Häggman redogört för (1981a). Uppteckningen av sånglekar har omtalats av
Otto Andersson (1967b). Hur dansinsamling och publicering i Svenskfinland har
bedrivits har även jag beskrivit.1 Pirkko-Liisa Rausmaa har undersökt insamling
och publicering av danser i det finska Finland.2 Insamling och publicering av danser
i de övriga nordiska länderna har granskats av forskare i respektive land.3
Drivkrafter till att man började uppvisa folklig dans på en estrad under
senare delen av 1800-talet har inte tidigare undersökts. Jag vill dock nämna några
närliggande arbeten som berör en senare tid som även inspirerat mig, arbeten som
berör nationalistiska tankegånger inom den organiserade folkdansverksamheten
under 1900-talet.
I Norge har Ingar Ranheim i Folkedans, disiplinering og nasjonsbygging.
Diskursen om dans i Valdres omkring 1905 (1994), en magisteravhandling i
historia vid Universitetet i Oslo, belyst framväxten av den norska organiserade
folkdansrepertoaren under 1900-talet vid sidan av den existerande traditionen i
en lokalmiljö, Valdres. Överklassen upptäckte ”folkedandse – eller ’de nationale
dandse’” under den nationalromantiska perioden kort före 1850. Perioden varade
inte länge, men folkdansen var upptäckt en gång för alla påpekar Ranheim (1994:25).
Inom den organiserade folkdansen fick dock den levande bygdedanstraditionen
föga plats allt fram till omkring 1970. I stället hade den, enligt förebilder från
Färöarna, nyskapta ”folkvisedansen”4 som började framföras från och med 1902
en mera framträdande ställning. Orsakerna låg i den norska nationalismen. Enligt
Ranheim var trådarna, de reella eller fiktiva, tillbaka till det ”norrøne ’Noregsveldet’
dominerande i den nasjonale identitetsskapinga omkring unionsoppløysinga i 1905.
Færøyane var med i dette ’Noregsveldet’ og vart difor rekna som ’eigentleg norsk’ så
gode som nokon” (Ranheim 1994:95f).5
mellan en elev och en danspedagog om hur danser utfördes. Sina forskningsresor har Heikel beskrivit i
”Minnen från folkdansforskningsresor” (Heikel 1921a) och i ”På folkdansforskning” (Heikel 1931, 1986).
1
Biskop 2006a, 2007a, 2007h
2
Rausmaa 1976, 1977, 2007a, 2007b
3
Om hur danser insamlats och publicerats i Sverige se Andersson (2007c), i Danmark se Urup
(2007d) och Christensen (2007b), i Norge se Bakka (1975, 1984, 1990, 1996, 2007e) och på Färöarna
se Opielka (2007).
4
Om folkvisedansen i Norge, se närmare Bakka (2007d), i Sverige, Finland och Danmark, se Biskop
(2007j).
5
I den historiska tillbakablicken lyfter Ingar Ranheim fram några för mig intressanta exempel på
hur amatörer från Valdres uppträder med sin dans. Ranheim tror att ”langleikspelaren” Ragnild
Vikens son, som reste runt med sin mor i slutet av 1840-talet och dansade halling då hon spelade på
marknader, var den första som dansade mot betalning. Ett annat exempel på hur amatörer uppvisade
dans från folklig miljö är från Kristiania 1849. Ranheim har funnit uppgifter i pressen om ett
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I min studie granskar jag stiftandet av Suomalaisen Kansantanssin Ystävät
– Finska Folkdansens Vänner, 1901. Föreningens hundraåriga verksamhet har
undersökts av Anna-Mari Huuskonen i anledning av jubileet och resulterade i en pro
gradu-avhandling vid Helsingfors universitet Kansantanssi aatteena ja ajanvietteenä.
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät 1901–2001 (Huuskonen 2001). Huuskonen
framför bland annat åsikten att föreningens verksamhet från första början gick
ut på att stärka nationalkänslan och framhäva det finska och att grundtanken med
verksamheten var att skydda den försvinnande folkkulturen, åtminstone delar av den
(Huuskonen 2001:14). Mitt material ger liknande uppgifter, men jag väntar mig att finna
även uppgifter som visar det motsatta. Även Petri Hoppu framhäver nationalismens
betydelse för den finska folkdansrörelsen under 1900-talet (Hoppu 2007a:343–345).
Beskrivningarna av de soaréer, lotterier, folkfester och andra arrangemang
som jag granskar för att få fram dansuppvisningarna var en del av tidens nöjesliv,
och därför ser jag något även på den forskning som inspirerat mig härvidlag. Om
nöjeslivet och danspedagogernas verksamhet i vårt land under 1800-talet har Sven
Hirn i Våra danspedagoger och dansnöjen. Om undervisning och evenemang före
1914 (1982) synliggjort rikedomen i den tidiga tidningspressen och ägnat sig åt det
då svåråtkomliga materialet. Många av danslärarna som Hirn lyfter fram verkade
både i Sverige och Finland, delvis även i övriga Norden. För mig har verket haft
speciell betydelse genom att jag kunnat följa danslärarna och den repertoar som de
lärde ut, vissa danser har även kunnat spåras i de dansuppvisningar som jag omtalar.
Den allmännyttiga nöjesverksamheten på landsbygden hos den finskspråkiga
befolkningen från 1800-talets början till slutet av 1870-talet har historikern
Eeva-Liisa Lehtonen undersökt i sin doktorsavhandling Säätyläishuveista
kansanhuveiksi, kansanhuveista kansalaishuveiksi (1994). Lehtonen analyserar
offentliga tillställningar med målsättning att samla in medel, bland annat genom
lotterier. Förutsättningen för den frivilliga penninginsamlingsverksamheten var en
bättre ekonomisk ställning hos befolkningen i allmänhet, varvid det var möjligt att
lägga ut litet pengar på nöjestillställningar. Lehtonen påpekar att penninginsamling
intresserade läsekretsen och att till kravet på öppenhet hörde behovet av kontroll av
insamlade medel för att få veta hur ens ”offer” hade använts. Informationen hade
även ett nyhetsvärde och Lehtonen menar att om redovisningen dröjde kunde det
väcka kritik (Lehtonen 1994:25f). Lehtonen berör även den allmänna dansen vid
tillställningarna, men inte alls uppvisningar av danser.
I Konstnärsgillet i Helsingfors och dess första årsfest 1865, en kulturhistorisk
pro gradu-avhandling vid Helsingfors universitet, analyserar Laura Mattsson
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”National-Divertissement” där ”folkedandse” ingick i programmet, som bland annat bestod av flera
musiknummer. I tidningsannonsen nämndes de tre dansande paren vid namn och spelmannen. De
uppträdande Valdresborna var på väg till Amerika och Ranheim menar att avsikten var att samla in
pengar till resan. Följande ”kommersielle” uppvisning försiggick 1856, då var omkring tjugo personer
från Valdres på väg även till Amerika och i Kristiania gavs ”en Forestilling om deres Hjembygds
eiendommelige Dandse, Sang og Felespil”. Ranheim menar att det kan finnas långt fler exempel, men
han har inte systematiskt gått igenom tidningspressen (Ranheim 1994:54f).
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Konstnärsgillets åsikter och agenda angående Finlands nationella konst och hur
den manifesterades under 1860-talet (Mattsson 2008). Vid årsfesten 1865 förekom
enligt programbladet ingen dansuppvisning men för övrigt liknande program som
vid årsfesten 1866 som jag riktar intresset mot.
Ester-Margaret von Frenckell granskar huvudstadens sällskapsliv i sin
kulturhistoriska doktorsavhandling Offentliga nöjen och privata i Helsingfors
1812–1827 (von Frenckell 1943), med en senare del om åren 1827–1832 (1947). Hon
ger kontextupplysningar om dans och tar fram tidens dansrepertoar. Maskeraderna
var en del av nöjeslivet och von Frenckell nämner bland annat att en flicka 1824
föreställde en ”rätt nätt Bondflicka i Österbottnisk Drägt” (1943:309). Exemplet
visar hur överklassen fann nöje i att klä ut sig till allmoge.
Den sceniska danshistorien i Sverige belyses av Lena Hammergren i artikeln
”Upplevelsekultur – i hovets tjänst”, med utgångspunkt i 1600-talet. Uppvisning av
dans, s.k. hovbaletter, började förekomma då man firade olika högtidsdagar såsom
bröllop, men samtidigt även då man firade samhälleliga händelser. Hammergren
menar att hovbaletterna var en integrerad del av en bred nöjeskultur inom hoven
som inkluderade sällskapsdans, iscensatta processioner och fester av olika slag. Hon
vill beskriva företeelserna som en upplevelsekultur i hovets tjänst och menar att
den kan ha två sidor, där den ena betonar deltagandet och den andra åskådandet
(Hammergren 2004). I mitt material tror jag mig finna motsvarande företeelser i
uppvisningar av medeltida bröllop med dansinslag av medeltida danser.
Att skriva dansens historia utgående från själva danserna är visserligen inte mitt
mål, men insikter i danshistoria ger även den en behövlig bredare bakgrundskunskap
som ökar förståelsen då jag ska försöka tolka materialet. Danshistoria i allmänhet
har rönt intresse hos ett flertal forskare, som har ägnat sig åt både sällskapsdans och
scendans genom tiderna.1 Bland svenska danshistorier kan nämnas Dansens historia.
Med särskild hänsyn till dansen i Sverige av Tobias Norlind (1941) och Dansens och
tidens virvlar. Om dans och lek i Sveriges historia av Eva Helen Ulvros (2004).
Ulvros klarlägger dansnöjena, danserna och dansens betydelse med tonvikt på tiden
från 1600-talet fram till vår tid med den ”stora” och den ”lilla” traditionen som
verktyg. Hon riktar intresset mot förhållandena i Västeuropa, speciellt i Sverige. I
Danmark har Henning Urup framlagt dansens historiska utveckling både betäffande
sällskapsdansen och scendansen i Dans i Danmark. Danseformerne ca. 1600 til 1950

1

Bland verken om den europeiska sällskapsdansens historia under äldre tid nämner jag några.
Volker Saftien tar i Ars saltandi. Der europäische Gesellschaftstanz im Zeitalter der Renaissance
und des Barock (1994) bland annat detaljerat upp stegen och dansmönstret i dansmästarnas notationer
av danser från olika tider och de dansandes rörelsemönster i rummet, speciellt uppgifterna om
menuettens utveckling och dansordningen vid ceremoniella baler har varit betydelsefulla. Rudolf
Braun och David Gugerli å sin sida behandlar speciellt menuetten och dess betydelse, användning
som maktmedel och förekomst som ceremonidans (Braun & Gugerli 1993). I Der Ball (1996) skriver
Monika Fink en kulturhistoria över sällskapsdansen under 1700- och 1800-talen främst i Frankrike,
England och i tyskspråkiga områden med utgångpunkt i olika typer av baler, inklusive bland annat
dansordningen vid dem. Därtill finns en rad äldre arbeten, bland dem kan nämnas Stenström (1918),
Sachs (1937), Bie (1919), von Boehn (1925) och Wolfram (1951).
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(Urup 2007a). Urup behandlar både dansen och musiken. I Europeisk dansehistorie
(1997) ger Egil Bakka en bred översikt över dans i olika former, allt från antiken
till långt in på 1900-talet och belyser både sällskapsdansen, teaterdansen och den
senare baletten. Speciell vikt lägger Bakka vid olika danser samt deras uppkomst i
Europa och förekomst inom olika miljöer, samtidigt som han belyser dem i relation
till förekomsten i Norge. Om nationalromantiken under 1800-talet säger han att den
förde med sig en storstilad insamling av olika uttryck för folkkulturen, men att dans
i någon större omfattning inte insamlades. Han ser det som viktigare att dansen
blev uppförd på scen, i Danmark och Sverige skedde det genom att folkligt material
användes i balettkoreografier (Bakka 1997). I Norske dansetradisjonar (1978) ger
Bakka en bred överblick över norska danstraditioner allt från de äldsta uppgifterna
om dans i Norge fram till nutid. Speciell vikt lägger han vid bygdedanserna som han
själv dokumenterat med filmupptagningar.
Denna omfattande litteratur vid sidan av egna erfarenheter och praktisk
utövning inom ett folkdanslag och kännedom om folkdansrörelsen i allmänhet och
medverkan i organisationslivet ger en god grund vid tolkningen av materialet.

Teoretisk inspiration
I min studie frågar jag vilka drivkrafter som fick arrangörerna att vid val av danser,
som skulle inövas och uppvisas vid tillställningarna, träffa sina val, och jag undrar
om de hade idén om en nationell kultur i tankarna vid val av danser. Jag har dock
inte som målsättning att studera nationalismen i sig, utan hänvisar till tidigare
arbeten.1 I sin doktorsavhandling Helsingfors–Paris. Finlands utveckling till nation
på världsutställningarna 1851–1900 ser Kerstin Smeds världsutställningarna som en
”nationsbyggnadsprocess” och vill bland annat utröna hur Finland framställde sin
”nationella egenart” (Smeds 1996:16f). Som tankeredskap använder hon begreppen
”nationalism” och ”nation” och anser inledningsvis, att begreppen bildar en ”snårskog”
som hon i avhandlingen inte har för avsikt att ”i detalj bena ut” (Smeds 1996:42).2
Smeds påpekar att en av de ”mera genomgående distinktioner som gjorts inom fältet
’nationalism’ i Europa är mellan ’politisk’ nationalism å ena sidan och ’kulturell’ eller
Nationalism innebär ett ”tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med
vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra
kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga
politiska oberoende” (Nationalencyklopedin 1994:40f). Eric Hobsbawm å sin sida belyser hur man inom
en ung nation bland annat utnyttjat bortglömda kulturelement inom historieskrivningen för att stärka
självkänslan (Hobsbawm 1983:12f) och Benedict Anderson ser nationen som en ”föreställd gemenskap”.
Han ser ”alla gemenskaper utöver primitiva byar (och kanske till och med dessa), där kontakterna sker
ansikte mot ansikte, föreställda” (Anderson 2005:21). Petra Garberding ser även nationen enligt den
nämnda tankegången som en ”föreställd gemenskap” och menar att den skapas genom ”föreställningar
och berättelser om en gemensam kultur, ett gemensamt språk och ett gemensamt ursprung” (Garberding
2010:195). Se även t.ex. Hobsbawm (1994), Hodne (2008), Wilson (1985).
2
I en not hänvisar Smeds (1996:42) i stället till den mycket omfattande litteratur i ämnet som
utkommit under de senaste femton åren, bland författarna nämner hon Benedict Anderson och Eric
Hobsbawm, betydelsefulla inom kulturforskningen.
1
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’organisk’ nationalism å den andra”.1 Som ett exempel på ”organisk” nationalism i
Sverige nämner Smeds göticismen i början av 1800-talet, medan skandinavismen är
ett exempel på ”politisk” nationalism, Smeds fortsätter: ”[Ä]ven om framför allt den
senare (på 1870-talet) florerade kulturskandinavismen med sin vikingaromantik bar
tydliga drag av den ’organiska’ nationalismen” (Smeds 1996:42). Den ”organiska”
riktningen härrör sig från slutet av 1700-talet, då de lärda i Europa ”upptäckte folket”,
det vill säga bönderna (Smeds 1996:43, jfr Wolf-Knuts 2000:126).
Smeds granskar världsutställningarna under senare delen av 1800-talet och
visar hur olika komponenter fick symbolisera det nationella vid olika utställningar.
Till utställningen i Paris 1867 inbjöds nationerna att uppföra egna nationella
paviljonger. Storfurstendömet Finland fick, trots begäran, dock inte en egen
avdelning, utan måste ställa ut i den ryska avdelningen (Smeds 1996:96f). Inom
”godtköpsafdelningen” ingick en klass för folkdräkter, där man från Finland enligt
Smeds ställde ut ”lappdräkter för man och kvinna” (Smeds 1996:102). Här fick bland
annat folkdräkter från Finland symbolisera det finsknationella. Sverige hade även
bland annat ställt upp ”de oerhört populära svenska nationaldräktsklädda dockorna”
(Smeds 1996:103). Vid Konstnärsgillets folkdansuppvisning 1866 som jag behandlar,
och vid någon senare uppvisning, var de uppträdande iklädda dräkter som skulle
föreställa folkdräkter, som även kan ses som nationella symboler.
Vid den första allmänna finska industriutställningen 1876 i Brunnsparken
i Helsingfors sågs folkdräkter åter som nationella symboler. Den nya nationella
självsäkerheten tog sig enligt Smeds även uttryck genom bland annat ”Finlands åtta
läns vapen” och byster av stormän på konsoler. Flickor i nationaldräkter serverade
på utställningens caféer och restauranger – precis som på en riktig världsutställning.
Vidare sågs på utställningens etnografiska avdelning rumsinteriörer inklusive
husfolk, det vill säga naturtrogna dockor iklädda nationaldräkter (Smeds
1996:139ff). Flera av dessa symboler förekom även vid många tillställningar som jag
analyserar. I utställningssammanhang blev nationell profilering med etnografiska
och kulturantropologiska hjälpmedel också internationellt sett en allmän trend,
men i Finland var letandet efter etnografiska och antropologiska rötter ett uttryck
för finsknationella strävanden som intensifierades på 1870-talet (Smeds 1966:163).
Kerstin Smeds studie av vad som kunde uppfattas som nationella komponenter på
världsutställningarna inspirerade mig till att se efter om också folkdanserna som
uppvisades kunde få denna roll.
I mitt material väntar jag mig att se att överklassen inövat danser från folklig
miljö för att uppvisas i olika sammanhang. Detta förhållande förde mig in på Peter
Burkes tankegångar i Folklig kultur i Europa 1500–1800 (1978) och på den ”stora”
och den ”lilla” traditionen. Burke anser, med hänvisning till Robert Redfield vars
1
Smeds framhäver att Aira Kemiläinen i en artikel presenterat en utmärkt översikt över
”nationalismdebatten och dessa distinktioners genomslagskraft” (Smeds 1996:42). Kemiläinen
påpekar även att nationalism har konstaterats förekomma, och förekommer, i flera olika former, vilket
har lett till att man inom historieforskningen har klassificerat nationalismen i olika typer (Kemiläinen
1964:260, jfr t.ex. Hodne 2001:15f).
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modell han modifierar, att det finns två kulturtraditioner i Europa, elitens kultur ”den
stora traditionen” – och den stora massans kultur ”den lilla traditionen”. Enligt Burke
tog eliten del av den lilla traditionen, medan den stora massan inte tog del av den
stora traditionen eftersom de två traditionerna fördes vidare på olika sätt. Den stora
traditionen överfördes på ett formellt sätt vid läroinrättningar och universitet medan
den lilla traditionen överfördes på ett informellt sätt. Den stora traditionen var en
sluten tradition eftersom de som inte bevistade lärosätena var uteslutna, medan den
lilla var öppen för alla. Burke sammanfattar att för gemene man var folkkulturen den
enda kulturen, medan eliten hade tillgång till den stora traditionen men tog del av den
lilla traditionen som en andra kultur. För eliten var den stora traditionen allvar, den
lilla en lek (Burke 1978:38–44). Men de två traditionerna påverkade varandra, säger
Burke med hänvisning till Redfield, det förekom en dubbeltrafik (Burke 1978:75).
Denna växelverkan mellan lärd och folklig kultur förekom eftersom det fanns
en grupp människor som stod mellan den stora och lilla traditionen och kunde
fungera som förmedlare. Gruppen representerade enligt Burke med hänvisning till
Dwight Macdonald en ”mellankultur”, som var belägen mellan den stora och lilla
traditionen och stödde sig på båda. Mellankulturen förmedlades av ”halvbildade”
som hade gått i skolan men inte särskilt länge. Burke visar, med skillingtrycken
och folkböckerna som exempel, att dessa även nyttjade den stora traditionen (Burke
1978:80). Sannolikt förekom även andra former av förmedling. I mitt material
framträder visserligen personer som man med tanke på uppnådd bildningsnivå
kunde hänföra till en ”mellankultur”, men jag föredrar att inte göra det utan kallar
dem traditionsbärare. Bildningsnivån var enligt min mening inte avgörande för om
en person kunde en dans som förekom i personens miljö, och kunde demonstrera
dansen i en annan miljö (se t.ex. Biskop 2006a:84, 87).
I sin danshistorik Dansens och tidens virvlar. Om dans och lek i Sveriges historia
(2004) tillämpar Eva Helen Ulvros ovannämnda tankegångar. Med hänvisning
till Redfield och Burke delar Ulvros in traditionerna i den ”stora traditionen” och
den ”lilla traditionen”. Hon har ett långt perspektiv och ägnar ett större utrymme
åt den ”stora traditionen”. Ulvros belyser hur dansen under 1600- och 1700-talet
ingick i bildningen hos överklassen och dansmästare anställdes vid hovet och
militära akademier, och flickor fick privat undervisning i hemmen. Hon ger exempel
på hur man bland de bildade uppträdde med dans i olika sammanhang, att eliten
vid behov kunde ta upp element ur den lilla traditionen. Under 1800-talet skildes
sällskapsdansen och baletten åt och baletten professionaliserades. Vid den tiden
påverkades dansmodet av svärmeriet för det naturliga och folkliga, och folkkulturen
återupptäcktes av eliten (Ulvros 2004). Ulvros granskar även leken i Sverige. Enligt
Burke upplevde eliten den lilla traditionen som en lek. Ulvros karakteriserar leken,
med hänvisning till Johan Huizinga, att den är ”en frivillig aktivitet”, att den inte hör
till det ”verkliga livet” utan utgör ett avbrott i det. ”Den låtsas.” Ulvros fortsätter:
”Leken är vidare en avgränsad aktivitet i tid och rum, den har en början och ett
slut och utspelar sig på en viss plats. Den följer regler som är klart bestämda.”
Ulvros tar som sista karakteristiska drag fram att leken även är ”spännande, utfallet
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är ovisst” (Ulvros 2004:32). Johan Huizinga hävdar därtill att det ”annorlunda och
hemlighetsfulla i leken finner sitt tydligaste uttryck i förklädnaden”. Den förklädde
”spelar” en annan varelse (Huizinga 1945:22). I uppvisningen av danser i dräkter
som kunde påminna om folkdräkter eller folkliga dräkter, är det möjligt att se
dräkten som en förklädnad och att de uppträdande ”spelade och lekte allmoge”.
Även Mats Nilsson har fått inspiration av Redfields och Burkes idéer om den lilla
respektive stora traditionen i sin doktorsavhandling Dans – kontinuitet i förändring.
En studie av danser och dansande i Göteborg 1930–1990 (1998), där han tillämpar
idéerna på sitt 1900-talsmaterial. Den sociala dansens lilla tradition finner Nilsson
år 1990 på danslokalerna och den stora på kurser och dansskolor. Folkdansen med
uppvisningar och scenframträdanden är en del av den stora traditionen och en del av
det som lärs ut i skolor och på kurser (Nilsson 1998:217f).
I mitt försök att tolka och förstå hur det gick till då dansen blev en estradprodukt
kommer jag att med hjälp av begreppsparet den lilla traditionen och den stora
traditionen försöka visa hur de olika samhällsskikten i slutet av 1800-talet spelade
en roll då folkdansen lyftes upp på estraden. I Finland kan man se en något
motsvarande dikotomi som mellan den lilla och den stora traditionen, i ”låg”
bygdekultur representerad av bygdesvenskhet, och i ”hög” kultur representerad av
kultursvenskhet. Axel Olof Freudenthal företrädde bygdesvenskheten, för vilken
bevarandet av den svenska nationaliteten var huvudsaken, ”den vände sig till den
finlandssvenska allmogens breda lager och ville väcka svenskarna [i Finland] till
medvetande om existensen av svenska nationalitetens intressen vid sidan av de
fosterländska” (von Bonsdorff 1956:19f), och att landets två nationaliteter kunde
leva i ”harmoni sida vid sida i samma land” (Högnäs 1995:54, jfr Sundberg 1985:39).
Kultursvenskheten företräddes under 1800-talets sista decennier av professorn,
kulturpolitikern och publicisten Carl Gustav Estlander. Göran von Bonsdorff påpekar
att för den ”tedde sig bevarandet av den högre svenska kulturen som det viktigaste
intresset, den vände sig främst till den bildade klassen och underströk helhetens
krav” (von Bonsdorff 1956:19f, jfr Lindman 1983:169–177). Den svensksinnade
kultureliten hade tankar om att svenskan skulle vara ”ett bildningens språk för
alla i landet” (Högnäs 1995:106), och eftersom den högre kulturen i Finland var
svenskspråkig var det av ett nationellt intresse att den bevarades (Sundberg 1985:38,
jfr Schybergson 1916:209).1 Statsvetaren Jan Sundberg talar om ”kultursvenskar”
1
Kultursvenskheten och bygdesvenskheten har omtalats även av andra. Max Engman påpekar
att kultursvenskheten betonade ett ”finländskt helhetsperspektiv och drag som svensk- och
finskspråkiga hade gemensamma”, medan bygdesvenskheten betonade de ”enspråkigt svenska
regionerna och deras kultur, det finlandssvenska folket definierades som etniskt svenskt, socialt
som bönder” (Engman 2000b:32). Engman påpekar också att språkforskningen var av ”central
betydelse för en rörelse som betonade språket” och även på språkområdet kunde man se en ”klyvning
mellan bygde- och kultursvenskhet”. Freudenthal förenade i sin person både nationalitetsledarens
och landsmålsforskarens roller (Engman 2000a:15f). Niklas Nyqvist å sin sida sammanfattar att
kultursvenskhetens grundtanke – som närmast omfattades av den bildade klassen i samhället –
var, att eftersom den högre kulturen i Finland var svenskspråkig var det viktigt för nationen att den
bevarades. Bygdesvenskheten betonade i sin tur att den ”svenska landsbygdens befolkning utgjorde
den finlandssvenska kärnan och att det därför var viktigt att väcka dess nationalkänsla och göra den
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och ”bygdesvenskar” då han avser olika samhällsklasser (Sundberg 1985: t.ex. s.
38, 43, 45, 60). I denna studie använder jag även kultursvenskhet för den högre
samhällsklassen, eliten, och bygdesvenskhet för den lägre samhällsklassen,
landsbygdsbefolkningen.
I Finland började man i början av 1800-talet, då Finland hade lösgjorts från
Sverige 1809 och blivit ett autonomt storfurstendöme som en del av Ryssland,
intressera sig för bland annat folksånger som ett led i att bygga upp självkänslan
och skapa en nationell identitet. I Folklore och nationsbyggande i Norden (1980),
påpekar Lauri Honko inledningsvis att mången nation i Europa stärkte självkänslan
och framtidstron genom att rikta intresset mot i synnerhet det egna ”folket”. Under
första delen av 1800-talet genomsyrades det europeiska kulturlivet av romantikens
läror, skriver han och fortsätter: ”Romantiken såg i ’folket’ en outtömlig resurs,
och just detta var romantikens djärva paradox: man förhärligade folket trots att det
var avlägset och obekant och förklarade, att folket var skapande trots att det var
undertryckt och passivt” (Honko 1980a:1, jfr Kurkela 1989:42–46). Folktraditionens
produkter ansågs innehålla nationens minne och folkets arv och i den andan vaknade
intresset i Norden för insamling och publicering av folkminnen (Honko 1980a:1,
jfr Wolf-Knuts 2000:126), inklusive folkdans och i förlängningen också studiet av
dessa samlingar.
Hur den historiska processen försiggått i det svenska Finland kartlägger Lönnqvist
och anser att tiden 1870–1920 i mycket var en ”sökandets, motivationernas och
manifestationernas tid”. Lönnqvist skiljer mellan tre faser: 1) ”upptäckten av ’folket’,
insamling och publicering av dess ’språk och kultur’”, med Landsmålsföreningens
insatser som exempel, 2) återupplivandet av folkets kultur bland annat genom
scenframträdanden med Konstnärsgillets årsfest och Finska fornminnesföreningen
som exempel, 3) ”institutionaliseringen av dessa beteendemönster i särskilda
organisationer för folkkultur, ’bragerörelsen’, samtidigt som den ’brageska’
stämpeln på det etno-kulturella materialet innebar att detta material förlänades ett
nytt ideologiskt symbolvärde” (Lönnqvist 1983:178f).1 I sin avhandling om Otto
Andersson stödjer sig Niklas Nyqvist på Lönnqvists tankegångar och sammanfattar
dem så här: ”Lönnqvists artikel är med andra ord en beskrivning av folkkulturens
roll som enande faktor inom den finlandssvenska samlingsrörelsen från slutet av
1800-talet fram till ca 1920” (Nyqvist 2007:18f). Ingen av dessa forskare ägnar dock
folkdansen något särskilt intresse. Jag kan anta att den kan ha spelat en roll som en
ingrediens när den finlandssvenska nationaliteten skulle stärkas.2
För min teoretiska ansats har jag hämtat inspiration från flera olika håll.
Tankarna om den nationella kulturen under senare delen av 1800-talet förde mig
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medveten om sin betydelse för den finlandssvenska självkänslan och sammanhållningen” (Nyqvist
2007:128).
1
Till konsolideringen återkommer Lönnqvist i artiklar i Gränsfolkets barn (se närmare Lönnqvist
2001a och 2001b).
2
Om den finlandssvenska samlingsrörelsen och om hur den svensknationella självkänslan skapades
och stärktes, se närmare i bilaga 1.
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in på uttrycken bygdesvenskhet och kultursvenskhet, och på den ”lilla” och ”stora”
traditionen. Den relevanta teoretiska litteraturen visar att den lilla traditionen utgör
ett inslag i nationalitetstanken. Att se folkliga danser i den lilla traditionen som
en mer eller mindre lekfull komponent i kultursvenskhetens företag att skapa och
stärka den svenska nationalkänslan i Finland är min utgångspunkt.

Studiens disposition
På min scen figurerar en mycket brokig skara aktörer som i mycket brokiga
sammanhang uppvisat en eller flera danser. Materialet är synnerligen splittrat och
jag har därför valt en tematisk framställning, där varje kapitel bildar en egen helhet
och skildrar vissa tilldragelser, där dansen och dansmusiken har spelat en roll. Min
ledstjärna är en underliggande kronologi och den ström av impulser som har bidragit
till att det ena initiativet har gett upphov till det andra.
I kapitel två ”Folklig dans och nationaldans roar åskådare” ger jag några tidiga
exempel på hur folklig dans uppvisades för åskådare och några exempel på
dansmästaren Anders Selinders uppvisningar av nationaldanser i Finland som kan
ha gett impulser till senare uppvisningar. Kapitlet ska ses som en introduktion till
uppvisning av danser.
I kapitel tre ”Konstnärsgillet uppvisar folkdans i folkdräkt” lyfter jag fram den första
uppvisningen av inhemska folkdanser i dräkter som skulle föreställa inhemska
folkdräkter på Konstnärsgillets årsfest 1866 och dess impulser som kom från
Schweiz. Jag riktar blicken även mot personerna, vem det var som gick i spetsen
och vem det var som uppträdde i danserna. Därtill står Konstnärsgillets fortsatta
intresse för folkdans och folkdräkt i fokus.
I kapitel fyra ”Dansmelodier på estraden” ligger tonvikten på folkmusik framförd
i arrangerad form på Finska Fornminnesföreningens konserter 1871 och 1875 och i
oarrangerad form under den första spelmanstävlingen i Svenskfinland 1883. Även
det första sceniska bondbröllopet med danser inflätade i programmet lyfter jag fram.
I kapitel fem ”Folkdans i teatermiljö” belyser jag vilka danser som uppvisades i
Finlands första opera och på den svenska scenen i Helsingfors i en pjäs på initiativ
av Nyländska studentavdelningen 1877. Därtill visar jag vilka danser som hade
inflätats i program på den finska scenen då stormän firades 1880.
I kapitel sex ”Med ekonomin i blick under 1880- och 1890-talet” belyser jag vilka
danser som användes och uppvisades vid tillställningar runt om i Svenskfinland när
man hade som målsättning att samla in penningmedel för de mest olika ändamål.
I kapitel sju ”Philochoros från Sverige inspirerar i Finland” lyfter jag fram
dansföreningen Philochoros planerade, men ogenomförda turné 1883 och den
genomförda turnén 1887 i Finland, och betydelsen för folkdansen i Finland.
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Därtill tar jag fram det samband som kan ses mellan Philochoros, Ernst Lagus och
tidpunkten för när Svenska litteratursällskapet i Finland stiftades.
I kapitel åtta ”Svenska landsmålsföreningens folkliv på scen” ägnar jag intresset
åt landsmålsföreningens två folklivsföreställningar 1888 och 1891 med folkdanser
inflätade i programmet, varifrån impulsen kom och vilken drivkraften var.
I kapitel nio ”Bondbröllop på scen och hemortssoaréer” ser jag på de av
studentnationerna uppvisade bondbröllopen, på ”hemortssoaréerna” arrangerade
av föreningen Arbetets Vänner 1895 på Ossian Reuters initiativ och på vilka
drivkrafter som låg bakom. På den österbottniska ”hemortssoarén” framfördes ett
sceniskt bondbröllop som även står i blickpunkten.
I kapitel tio ”Pionjärer inom folkdansen” belyser jag Nils Oskar Janssons unika
verksamhet med att inöva bygdens danser hos bygdens ungdom för att uppvisas för
publik och den turnéverksamhet som Jansson företog med Kimito Ungdomsförening.
Ett speciellt intresse riktar jag mot drivkrafterna till Janssons verksamhet. Victor
Allardt i Lappträsk lyfter jag även fram.
I kapitel elva ”Den första folkdansföreningen i Finland stiftas” tar jag fram
impulserna och visar hur det gick till då den första folkdansföreningen, Suomalaisen
Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner, stiftades 1901. Därtill ser jag
på verksamheten och på dansrepertoaren under de första åren.
I kapitel tolv ”Den tidiga insamlingen och publiceringen av danser” ser jag på den
insamling av danser som företogs av L. W. Fagerlund, V. Allardt, W. Karsten och
W. Sjöberg och på Svenska litteratursällskapets intresse för danserna. Därtill ger jag
synpunkter på avsaknaden av systematisk insamling av danser under senare delen
av 1800-talet.
I kapitel tretton ”Dansen för åskådare” framlägger jag avhandlingens resultat.
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Folklig dans började tidigt uppvisas för att roa åskådare och element från den folkliga
dansen kunde ingå i balett- och dansmästarnas koreografier. I detta kapitel, som ska
ses som bakgrund till min studie, lyfter jag fram några exempel som visar att det inte
var särdeles ovanligt att folklig dans som sådan uppvisades för överklassen, och att
balettmästare tog element från folklig miljö. Exemplen med ”nationaldanser” från
mitten av 1800-talet kan även ha inspirerat någon inom Konstnärsgillet i Finland att
rikta blickarna mot dansen och därmed även till att uppvisa folkdanser 1866, som
jag behandlar i nästa kapitel.
Uppvisning av dans, s.k. baletter, började förekomma under 1600-talet då
man bland annat firade olika högtidsdagar, men samtidigt även vid firandet av
samhälleliga händelser. Bland annat firades Westfaliska freden 1648 med en serie
baletter. De som på den tiden dansade på en scen var män, och några av dem var
utklädda till damer (Hammergren 2004:29ff, jfr Bakka 1997:100). Därför var det
kanske inte någonting ovanligt med den uppvisning av daldans trettio år senare,
som greve Bengt Oxenstjerna bjöd sina gäster på, skillnaden låg däri att det här
sannolikt var frågan om en dans från folklig miljö. Situationen nämns kort av flera
forskare, bland dem skriver Tobias Norlind: ”Bengt Oxenstjerna gav bal i Nimwegen
1678: ’Fyra av de svenska herrarna uppträdde, klädda som dalkarlar och fyra som
kullor; tillsammans uppförde de daldansen och hjulade på händerna. Därpå började
själva balen, vilken öppnades med branlen’” (Norlind 1941:54, jfr Norlind 1930:148,
jfr Ulvros 2004:175, jfr Dencker 1950:475, jfr Lithberg 1919:80). Sannolikt ville
svensken Oxenstjerna roa och överraska åskådarna i Nimwegen med någonting
”exotiskt” från sitt hemland.
Hundra år efter Oxenstjernas bal – och hundra år före Konstnärsgillets
årsfest med en folkdansuppvisning som mig veterligen var den första i Finland –
uppträdde allmogeungdom med sina egna danser på en herrgård i Sverige. Amiral
Carl Tersmeden upplevde i Kristianstad en sådan situation under julhelgen 1764.
I sina detaljerade memoarer skildrar han hur han och hela familjen von Lingen på
åtta personer på julaftonen reser till direktören på Torssebro krutbruk, krigsrådet
Danckwardt och hans familj för att fira jul. Den tidens besök varade i flera dagar.
Framme roade de sig på julaftonen med jullekar och dans. För att roa och överraska
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sällskapet hade fru Danckwardt ordnat med dansprogram till julannandagen, med
dagens ord arrangerat en ”folkdansuppvisning” (Tersmeden 1917:227).
Tersmeden skildrar hur tolv bondflickor och lika många bondpojkar från Göinge,
”rikt klädda i sina bondedräkter”, överraskande dansade in i salen till tonerna av en
hurtig polska med tre spelmän i spetsen, en på nyckelharpa och två på fiol. Efter
polskan framförde ungdomarna ”en av sina egna danser” som pågick i över en
timme. På dansen hade Tersmeden inte något namn, men han ansåg att dansen var
så fin att den på ”en teater kunnat passera för en vacker balett”. Efter dansen bjöds
ungdomarna på ett glas vin och ”allehanda smått”. Situationen fortsatte med att de
fyra herrarna i huset, d.v.s. publiken, hade bjudit upp bondflickor till menuett som de
dansade ”ganska skickligt”. Dansen fortsatte därpå mellan hög och låg till klockan
nio på kvällen, då aftonmåltid åts i skilda rum. Måltiden gjordes kort, borden
lyftes bort och dansen fortsatte. De fyra herrarna tog del i Göingedanserna och
bytte om att dansa med alla flickorna, någon endast femton år gammal, till klockan
tolv på natten. Sedan lekte sällskapet pantlekar en stund och fortsatte åter att dansa
tillsammans till klockan tre på natten, då en allmän polska avslutade samvaron
(Tersmeden 1917:227f).
Enligt Tersmedens beskrivning var entrén i salen anslående. Tolv par – tjugofyra
personer – i en långdans hand i hand i en sladd bildade en minst tjugofem meter lång
rad. Jag undrar om fru Danckwardt tidigare hade varit med om någonting liknande,
eller om hon kom på det nu för att överraska sina gäster. Sinne för det teatraliska
hade hon. Menuetten var allmän och dansades av både hög och låg, även polskan
och andra Göingedanser, vilket bestyrker Norlinds åsikt om att det inte fanns någon
gräns i dansrepertoaren. Samtidigt hade allmogen någon dans som ståndspersonerna
inte kände till och inte hade något namn på. Då den dansen med tolv par pågick i
över en timme kunde det eventuellt ha varit en progressionsdans.1
Man kan fundera över fru Danckwardts motiv, det låg kanske inte mycket av
”exotism” i danser som både de uppträdande och åskådarna kunde. Klädedräkten,
som Tersmeden även skildrar i detalj, var däremot ”exotisk”. Peter Burke påpekar
att för ”vissa intellektuella hade folket ett slags exotiskt intresse, särskilt på
slutet av 1700-talet” (Burke 1983:23).2 Familjerna Tersmeden, von Lingen och
värdfamiljen hade alla nära kontakter till hovet och rörde sig i de högsta kretsarna.
De var införstådda med nöjeskulturen vid hovet, vilket inkluderade bland annat
sällskapsdans, iscensatta processioner och maskerader (Hammergren 2004:33, jfr
Ulvros 2004:147-160). Måhända påverkades fru Danckwardt av tidens intresse för
landsbygden som ansågs vara en sundare miljö än staden (Rehnberg 1977:36, jfr
1980:22) och där bonden levde i samklang med naturen (Wolf-Knuts 2000:126).
Kanske var hon påverkad av ”förromantiken” som rådde under senare delen av
1
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Progressionsdans innebär att de tolv paren stod uppställda i en dam- och en herrlinje, och att varje
par i tur och ordning dansade med de övriga paren, varefter paret ställde sig i andra ändan av ledet och
det par som nu stod främst, tog vid (jfr Nordisk Folkedanstypologi 1997:47).
2
Även i Finland fick folkets exotiska dräkter i kopierad form i nationalromantisk anda ge färg åt
societetslivet (jft Lönnqvist 1991c:116f, jfr Mickwitz 1997).
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1700-talet, enligt Gunnar Eriksson karakteriserad av känslokult, sentimentalitet, ny
innerlighet och smak för det passionerade och entusiastiska (Eriksson 1986:20, jfr
Ramsten 1993:189). Eller så kunde motivet vara mest bara för att överraska och
roa sällskapet med ett lokalt program av ovanligt slag. Fru Danckwardt kände
ungdomarna, det är möjligt att hon själv hade dansat danserna, kanske menade hon
att det var någonting värt att visa upp för gäster samtidigt som sällskapet utökades
då alla sedan kunde dansa tillsammans.
Ett annat exempel kommer från norra Sverige. Klädedräkten var sannolikt
avgörande för att ”lappdrängar och pigor” fick uppträda med dans inför den ryske
kejserlige kammarherren greve Georg Rumantzoff med sällskap under ett besök i
norra Sverige 1780. I Inrikes-Tidningar ingick en kort notis om grevens resa. Han
reste från Vasa i Finland över Kvarken till Umeå i Sverige och vidare norrut till
Degerfors kapell i avsikt att se ”Lappar och Renar i deras hemwist”. Nästan framme
möttes sällskapet av skolmästaren och kapellpredikanten i Degerfors, Anders
Alenius, och av hans broder magister Carl Alenius, rektor för Lycksele Lappmarks
skola. Båda var iklädda ”lappdräkt” och kom åkande till mötes med renar och ackjor,
rektorn insurrad i ackjan på ”sedvanligt sätt”. Efter hälsningsorden på franska
fortsatte sällskapet till Degerfors prästgård, där några ”Lappske Pigor och Drängar
i deras Högtidsdrägt presenterade sig”. Efter måltiden fortsatte sällskapet resan
vidare en halv mil upp i skogen till fem ”Lappska Hushålls hemwist eller Kåtor”,
intill vilka hundra renar hade samlats från skogarna. Efter att greven hade bekantat
sig med ”lapparnas” levnadssätt och överräckt sina gåvor återvände sällskapet
till prästgården. Där infann sig åter ”Lappdrängarna och Pigorna” och fick ”efter
Musique af en Cymbal, som Capell-Prästen sjelf förfärdigat och wäl tracterade”
dansa ”Menuett och Pålska, efter deras sätt”. Dagen därpå fortsatte greven resan till
Härnösand och Stockholm (Inrikes-Tidningar 28.2.1780).
Av detta exempel framgår att menuett och polska, tidens sällskapsdanser, även
dansades av ”lappar” i norra Sverige, att ungdomarna var ”inkallade” för att roa
sällskapet och att deras danssätt på något sätt skilde sig från ”överklassens” sätt att
dansa nämnda danser. Avsikten var inte att uppvisa något lokalt i dansen, eftersom
menuett och polska då förekom allmänt i Sverige (Biskop [1993–2005], 2–4/1994).
Sannolikt var avsikten att de uppträdande ungdomarna skulle uppvisa sin klädsel
och sina smycken, t.ex. den s.k. silverkragen (se t.ex. Svensson 1978:13, 17). Genom
att dansa fick ungdomarna en roll och dräkterna kom ”i rörelse”. Jag vill tolka
situationen som så att det var viktigt att dels genom dans få uppvisa sin status i
dräkter och smycken och att dels få visa att traktens ungdomar var inkomna i tidens
sällskapsdanser. Att dansa menuett och polska till cymbal-ackompanjemang var
synnerligen ovanligt, jag har aldrig tidigare påträffat ett sådant belägg.
Ett exempel på att balettmästare kunde använda en folklig förlaga i sina
föreställningar kommer från Det Kongelige Teater i Köpenhamn, där balettmästaren
Jean Baptiste Martin 1768 hade inbakat en ”Norsk Springedands” i ett divertissement
av nationaldanser (Bakka 2007b:215). Henning Urup i Danmark ger ett annat
exempel, då han omtalar hur nationaldanser och inslag med exotiska folkslag var
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I balettmästaren Anders Selinders barnteatertrupp medverkade Mina Petterson och Robert
Sjöblom, som här dansar Dalpolska. Illustrerad Tidning 9.1.1858.
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ett omtyckt motiv på teatrar och nämner härvid Vincento Galeotti’s balett ”Amors
och Balettmesterens Luner”, som har framförts i obruten tradition fram till vår
tid. Baletten, som hade premiär 1786, utspelade sig framför Amors tempel och
där uppträdde flera danspar i tur och ordning, bland danserna fanns en tysk dans,
en norsk, en fransk och en Amagerdans (Urup 2007b:200, jfr Bakka 1997:146).
Urup menar att den norska dansen och Amagerdansen har en tydlig folkloristisk
prägel (Urup 2007a:135), men går inte närmare in på vad uttrycket betyder. Den
norska dansen var även nu en springdans som kunde ha ett samband med den som
framfördes närmare tjugo år tidigare (Bakka 2007b:215). Anne Fiskvik och Egil
Bakka har diskuterat huruvida balettmästaren Galeotti hade en folklig förlaga och
de har kommit till att balettmästaren hade god kännedom om norsk springdans
(Fiskvik & Bakka 2008).
Lena Hammergren ger även exempel på hur folkliga danser användes som
förlagor. Så skapade t.ex. balettmästaren Louis Gallodier 1774 en dans för ”lappar och
lappskor” som skulle åskådliggöra samernas dans, och i mitten av 1840-talet skapade
balettmästaren Anders Selinder ”Vingåkersdansen” som en dans från Vingåker för
skådespelet ”Värmlänningarna”. Det har senare diskuterats om dessa två koreografer
försökte följa en förlaga hos samerna och dalfolket, men Hammergren menar
dock att danser som under 1700- och 1800-talet ansågs vara etniska danser, eller
nationaldanser uppförda på scen, inte var autentiska i egentlig mening, snarast var det
kostymerna som fick karakterisera etnicitet (Hammergren 2004:35f). Enligt Anna
Ivarsdotter-Johnson hade den musik som skulle föreställa samernas musik dock inga
som helst drag av samernas musik (Ivarsdotter-Johnson 1993:307f).
Ambulerande utländska trupper i Finland framförde repertoarer av mycket
varierande slag, dels tidens modedanser i sällskapslivet (jfr Hirn 1982:54), dels

II

Folklig dans och nationaldans roar åskådare

Nedersta delen av Anders Selinders affisch inför en föreställning på Åbo teater tisdagen den
7 juni 1859. Som femte och sista nummer framfördes divertissementet ”Midsommarvakan”,
där ingick ”svenska nationaldansar” skapade av Selinder i folklig stil: Lappdans, Hallingen,
Dalpolska, Jössehäradspolska och Stor polska. Åbo Akademis bildsamlingar.

”nationaldanser” som ansågs vara karakteristiska för olika folk. Idén om att olika
typer av dans kunde uttrycka nationalitet och etnisk karaktär var en faktor inom
dansvärlden (jfr Hammargren 2004:36). En av dem som i nationalromantisk anda
uppvisade ”nationaldanser” i Finland var balettmästaren Anders Selinder från
Sverige som med sin ”barnteatertrupp” vistades i landet 1859, 1862, 1864 och 1868.
I hans program kunde ingå små pjäser och enskilda ”nationaldanser” i folklig stil
skapade av honom, i juli 1859 nämndes Halling, Dalpolska och Jössehäradspolska
(Helsingfors Tidningar 20.7.1859).1 Selinder gav föreställningar i Helsingfors
och Åbo och den sista föreställningen 1859 gavs för ”exalteradt utsålt hus” (Åbo
Underrättelser 26.8.1859)2. Efter det hänförda mottagandet var det inte förvånande
att Selinder kom på nytt till Finland 1862 med liknande program (t.ex. Helsingfors
Dagblad 6.10.1862). I Finland förekom ingen ”balett” då ännu, varvid jordmånen var
tjänlig. Därtill var societeten enligt Ramsay den tiden inte bortskämd med offentliga
nöjen (Ramsay 1993:142).
1

Om danserna, som var skapade av Selinder, och om Selinders verksamhet i Finland, se Biskop
2010a.
2
I avhandlingen kommer det senare fram att finländska tidningar i flera fall citerade rikssvenska
tidningar, men även det motsatta förekom. T.ex. den framgång som Åbo Underrättelser här talade om
citerades av Blekingsposten (9.8.1859).
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En av föreställningarna gav Selinder till förmån för de ”nödlidande i Norra
Finland” (Helsingfors Dagblad 27.9.1862). Föreställningen inbringade 252 rubel och
44 kopek, vilket noterades i pressen tillsammans med andra donatorers gåvor för
samma ändamål (Finlands Allmänna Tidning 4.10.1862). Missväxt och hunger hade
1857 drabbat i synnerhet norra Finland och väckt medkänsla bland annat i England,
Skottland och Irland (Klinge 1996:237). Bakom insamlingen låg troligen den
diskussion som hade förts i riddarhuset, där man hade föreslagit att huvudstadens
korporationer kunde ena sig om att avstå en viss procent av de årliga inkomsterna för
att undsätta dessa nödlidande (Finlands Allmänna Tidning 4.10.1862). Förutom den
rena välviljan fick Selinders donation kanske även en annan betydelse. Selinder, som
skulle leva på sina föreställningar och hade ständiga utgifter för sin barntrupp, vann
på detta sätt sannolikt en positiv inställning hos publiken som fortsatte att strömma
till hans föreställningar. Sommaren 1864 var Selinder åter i Finland med liknande
program och danser (t.ex. Helsingfors Dagblad 23.5.1864, Åbo Underrättelser
1.9.1864).1 Insamling av medel genom soaréer och lotterier var en vanlig företeelse
vid den tiden, nu hade dansen kommit in som programnummer. Det var endast
något över ett och ett halvt år senare som Konstnärsgillets första dansuppvisning
improviserades fram i december 1865.
***
Uppvisning av folklig dans för åskådare hade förekommit långt tillbaka i tiden.
Även allmogeungdomar kunde uppträda med sina egna danser för att roa åskådare.
Balettmästare riktade även blicken mot folklig dans och upptog vissa element i sina
skapelser. ”Nationaldanser”, som ansågs spegla något slag av etnicitet, hade uppförts
på estraderna i Sverige och Finland och uppmärksammats i pressen otaliga gånger
fram till 1860-talet. Med ”nationaldanser” på programmet kunde även penningmedel
insamlas och ”nationaldanser” gick sannolikt ingen huvudstadsbo förbi, inte heller
dem som förde upp dansen på estraden inom Konstnärsgillet i Finland som får träda
fram i följande kapitel.

1
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Selinder annonserade ständigt för att få åskådare till föreställningarna. I annonserna framgick tid,
plats, biljetternas pris och programmet i detalj. Programmet varierade och detta synliggjordes klart
för att samma åskådare skulle återkomma. Hur mycket Selinders verksamhet syntes i pressen framgår
av antalet träffar i det digitala tidningsbiblioteket, som varierar för varje gång jag söker, men dock
ger en fingervisning. För tiden 18.6.–3.8.1859 kom det fram 64 träffar, för tiden 1.9.–1.11.1862 kom
det fram 80 träffar och för tiden 1.6.–1.10.1864 kom det fram 71 träffar. Sökdagen var den 7 december
2008.

III Konstnärsgillet uppvisar folkdans i folkdräkt
Hur överklassen i Finland, medlemmar i Konstnärsgillet, intresserade sig för
folkdanser i folkdräkter som ett led i att bygga upp självkänslan och skapa en
nationell identitet efter skilsmässan från Sverige 1809, står i fokus i detta kapitel.
Konstnärsgillet stiftades med syfte att ”befordra konst och litteratur genom att
närmare med hvarandra förena de personer, hvilka för desamma hysa ett större
intresse” (Wennervirta 1939:5). Genom att samla dessa personer ville man främja
konstlivet i Finland och skapa ett nationellt konstliv (Mattsson 2008:1, 73).
Idén, att på ett personligt plan förena de få personer som verkade inom olika
områden, hade diskuterats under två år utan att förverkligas, men därefter
sammankallade författaren, professor Zacharias Topelius och medicine- och
kirurgiedoktorn, professor Jakob August Estlander till ett stiftande möte den 3 maj
1864 (Koroma 1964:7f). Till ordförande för Konstnärsgillet valdes Topelius (Koroma
1964:10), som senare förtydligar att det fanns behov av ett ”närmare personligt
samband mellan artister, litteratörer och konstvänner” (Topelius 1968:96). Årsfesten
beslöt man att fira den 5 februari för att hedra Johan Ludvig Runeberg på hans
födelsedag. Av de sexton personerna som deltog i det stiftande mötet (Konstnärsgillets
medlemmar 1864–1884), kom förutom Topelius nämnda Jakob August Estlander och
doktor Karl Collan att ha betydelse för den dansuppvisning som är huvudsaken i detta
kapitel. De tre ingick även i den första styrelsen.1 Konstnärsgillets medlemmar bestod
under de tjugo första åren enligt Wennervirta huvudsakligen av ”representanter för
våra svensktalande bildade kretsar” och föreningen var en kulturförening, vars åsikt
man ”inhämtade i många frågor av allmän natur” (Wennervirta 1939:7).

Impulser till Konstnärsgillets årsfest
Jag har försökt dryfta vem som talade för att årsfesten 1866 skulle firas som en
nationalfest med bland annat uppvisning av inhemska folkdanser i inhemska
folkdräkter. Alla protokoll fram till 1878 saknas (Wennervirta 1939:7, Mattsson
1
Övriga styrelsemedlemmar var professorn Fredrik Cygnaeus, målaren Magnus von Wright,
skulptören Carl Eneas Sjöstrand och arkitekten Nestor Tallgren (Koroma 1964:10).
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2008:10). Topelius hade i sin ungdom varit en ivrig dansör och vän av dans (se
Biskop 1998) och han hade i Sverige 1843 upplevt ”En majdag i Värend”, som han
kallade ett s.k. ”Nationaldivertissement”, som gavs på Kungliga Teatern i anledning
av att man firade kung Carl XIV:s tjugofemte regeringsår (Topelius 1922:96, 328). I
pjäsen ingick dans,1 och Topelius kan ha fått impulser härav. Dessa intryck kan även
ha bidragit till att Topelius hade folkliga motiv och dans av något slag i libretton
till operan ”Kung Carls jagt” till musik av Fredrik Pacius 1852 (Morgonbladet
22.3.1852). Juhani Koivisto ser dock inte några influenser från detta håll utan
menar att Runebergs ”Älgskyttarne” kan ha inspirerat Topelius till de folkliga
motiven (Koivisto 2007:55, 69). Operan ser jag lite närmare på i kapitel V om dans
i teatermiljö. Den avgörande impulsen till att Konstnärsgillet uppvisade danser vid
årsfesten 1866 kom dock från Schweiz. Men, var det därmed klart – en självklarhet
– att det var inhemska folkdanser i inhemska folkdräkter som skulle uppvisas?
Nationalfester i Schweiz
I april 1866, således två månader efter Konstnärsgillets årsfest i februari 1866 uppvisades
en dans som kallades en ”schweizisk nationaldans”, en ”schweizisk bonddans” eller
”Skördedansen”, vid samma soaré som vissa av de inhemska folkdanserna. Varifrån
kom Skördedansen och hur hörde den ihop med de inhemska danserna? Varför
uppvisades de vid samma soaré? Genom att tidningarna digitaliserats kunde jag
genom olika sökord komma fram till Skördedansen. Samtidigt kom jag den utlösande
impulsen till att Konstnärsgillet arrangerade sin årsfest 1866 som en ”nationalfest med
dans”, ”på spåren”. Dessa rön ger en helt ny bild av händelseförloppet som sträcker
sig över flera månader, från sommaren 1865 till den 5 februari 1866 och ända till
mitten av april, och som jag här ska försöka diskutera. Själva Skördedansen tar jag
upp längre fram i detta kapitel och ger då svar på frågorna.
1
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I ”En majdag i Värend”, som Aftonbladet 12.5.1843 kallade ”tillfällighetspjes” och som jag
refererar efter Göran Andersson (2007a:211), ingick ”sång, körer och baletter”, texten var av Böttiger,
musiken av hovkapellmästaren Berwald och danserna av dansmästaren Anders Selinder. Motivet var
en fest för ”bondfolk” i Småland och ”effekterna” bestod av ”provinskostymer” och ”afsjungandet av
åtskilliga kända svenska melodier, däribland äfven polskor, dryckesvisor m.m.” Jenny Lind hade en
av de ledande rollerna och sjöng bland annat några verser på melodin av den gamla polskan ”Lustig
min Kerstin”, som dock var en ”alltför simpel slagdänga för att därmed belasta hennes konstnärskap”.
Om det övriga innehållet menade tidningen att det inte var mycket att beskriva i detalj, ”bemödandet
att framställa något i nationel kostym måste i alla fall med tacksamhet erkännas, och flere af visorne
förtjenas att höras”. Danserna var ”Daldans, bondvalls, nigarpolska m.fl.” (Andersson 2007a:211).
Jenny Lind kom in på scenen ridande på en livslevande häst iklädd en dräkt från Wärend enligt en text
på utställningen ”Jenny Lind – superstjärnan, sångerskan, människan” (http://www.musikmuseet.
se/utstallningar/index.php?l =sv&mmcss=l&v= 3&utst_ oa=1&uid=38). Genom ”provinskostym”,
”nationel kostym”, ”Daldans”, ”bondvalls” och ”nigarpolska” försökte man i Sverige idealisera
allmogen i nationalromantisk anda och framvisa någonting svenskt och regionalt (jfr Helander
2004:83). Topelius kände även högst sannolikt till skådespelet ”Värmlänningarna”, som började
framföras från och med 1846 och där ingick flera av Selinders danser (Andersson 2007a:210, Helander
2004:73), och Topelius hade redan tidigare upplevt folkmusik på en teaterscen vid den konsert som
den norske violinisten Ole Bull gav i Helsingfors 1838. Den bejublade konserten berörde Topelius
djupt. Ett uttryck för hur Topelius upplevde folkmusik i en stadsmiljö kan man även se i dikten
”Folkvisan i konsertsalen”, 1851 (Biskop 1998:83–86).
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Skördedansen kommer från Schweiz (Helsingfors Dagblad 11.4.1866). I juli
1865 ingick i Helsingfors Dagblad en serie artiklar under namnet ”Småbref från
Schweitz” av en anonym skribent1 hemmahörande i Finland. Skribenten kunde
eventuellt vara någon med nära kontakt till Konstnärsgillet eftersom ett fotografi,
”Utsigt af Vevey”, lottades ut vid ett konstlotteri följande år (Helsingfors Dagblad
8.3.1867). Vevey kommer att höra ihop med Skördedansen.
Skribenten från Finland berättade om händelser som försiggått i Schweiz och
ägnade mycket utrymme åt skyttetävlingar, gymnastikfester, sång- och musikfester
och en vingårdsfest och citerade fosterländska tal som förekommit vid dem. Festerna
hade utformat sig till stora folkfester. Om sina tankar efter en skyttefest skriver han,
eller hon:
Hos mig har den efterlemnat det wackraste minne jag någonsin kan medföra
till hemmet härutifrån. Hvarföre, behöfver jag väl icke mera upprepa, det torde
tillräckligt klart framgå ur det redan sagda. Min beskrifning deröfver kan jag
derföre icke sluta bättre än med en framtidsönskan att äfven vi i Finland må
försöka att få i gång dylika nationalfester, och om icke precis dylika, hvilket
knappt på århundraden läte sig göra, så dock något ditåt. Huru mycket sådana
folkfester bidraga till höjandet af nationaliteten och fosterlandskänslan, det har
Schweiz riktigt i stort fattat redan sen 1824, då det i Aargan första gången firades
en allmän skjutfest i en ganska liten skala (Helsingfors Dagblad 24.7.1865).

Skribenten använde ordet ”nationalfest” och ansåg att festen höjer nationaliteten
och fosterlandskänslan, och önskade att man i Finland borde få till stånd liknande
nationalfester, han var endast litet osäker på om det låter sig göras. Om en sångfest
anser skribenten att sången och musiken är ”mäktiga häfstänger till förädlandet
af folklifvet och hörer derföre till de allmänna nöjen som främst förtjena att
uppmuntras. Äfven häri ha vi finnar efterföljandsvärda exempel” (Helsingfors
Dagblad 24.7.1865).2 Även här menar skribenten att man i Finland borde ta efter och
ordna sångfester och att sången och musiken hör till nöjena som främst förtjänar att
uppmuntras med mål att förädla folklivet.
Därpå övergick skribenten till att tala om en kommande vingårdsfest i Vivis
(Vevey) för dess ”sällsyntshets skull”. Festen hölls under två dagar, den 26 och 27 juli,
för att utse de bästa vinodlingarna. Vid festen utförde 1.300 ungdomar från nejden
”folkegendomliga scener, nationella sånger och danser”. Vidare berörde skribenten
en konstutställning och fann bland konstverken ett finskt landskap av Hjalmar
Munsterhjelm och ett bayerskt av Berndt Lindholm (Helsingfors Dagblad 24.7.1865).
1

Vem skribenten i Helsingfors Dagblad var, går enligt brev från docenten i historia vid Helsingfors
universitet, Lars-Folke Landgren, inte att utreda, trots att skribenten fortsatte att insända ”Småbref”
in på 1870-talet.
2
I Schweiz hade skyttetävlingar i form av nationalfester arrangerats redan tidigare och tävlingarna
hade även omtalats i pressen i Finland. Signaturen Metropolitanus hade varit med om en sådan och
beskrivit den i Papperslyktan 4.7.1859. Enligt Lars-Folke Landgren utgavs Papperslyktan av magister
August Schauman, som även stod bakom signaturen. Schauman grundade Hufvudstadsbladet 1864
(Landgren 1995:29, 77).
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Artikeln om ”nationalfesterna” i Schweiz fick stort utrymme i Helsingfors
Dagblad, hela första sidan och första spalten på följande sida. Samtidigt var
det vanligt att fylla hela första sidan med en aktuell artikel. Min uppfattning är
att Helsingfors Dagblad, som var de unga radikala liberalernas tidning och med
medlemmar i Konstnärsgillet som stödjare (Landgren 1995:23, 37f), här gjorde
en stor medveten satsning för att stärka nationalitetstankarna genom att publicera
artikeln. Bland grundläggarna av tidningen fanns även bröderna Carl Gustaf och
Jakob August Estlander (Schybergson 1916:96), till dessa återkommer jag nedan.
Efter förhandsuppgifterna om vingårdsfesten publicerades i augusti ett nytt
”Småbref från Schweitz” med underrubriken ”Wingårdsfesten i Vivis” om hur
festen hade förlöpt. Vid denna vingårdsfest i Vivis i Schweiz dyker ”Skördedansen”
upp. Festen arrangerades vart fjortonde eller vart femtonde år och ansågs vara den
”sällsyntaste” och ”egendomligaste”, med all möjlig prakt och program av olika slag.
Festen pågick på torget i Vivis som hade omvandlats till en amfiteater som rymde
10.000 åskådare (Helsingfors Dagblad 15.8.1865). Programmet var omfattande, hela
festen var ett ”dansstycke”:
[...] det var en stor och storartad ballett, utförd af folket sjelvt. Det var icke ett
dansstycke efter theaterfason. Der fanns inga operadansörer och dansöser,
utan endast rätt och slätt det enkla och hederliga schweizerfolket, som efter
afläggandet af sina festkostymer åter skall gripa till sina hvardagssysselsättningar
[...] (Helsingfors Dagblad 15.8.1865).

För vingårdsfesten hade man skapat en hel teaterföreställning som åskådliggjorde
årstiderna och olika skeden i arbetet. Vissa moment genomfördes genom dans. De
uppträdande kom in på estraden dels gående, dels åkande i hövagnar, defilerade förbi
och ställde upp sig i väntan på sin tur att uppträda. ”Ett präktigt intåg.” ”Höskörden
är inne. Liorna och räfsorna skymta fram och ett nytt tåg begynner en träffande
slåtterdans: De ställa sig i tvenne led; under munter sång mejas gräset och de ljuva
älskliga flickorna räfsa det tillsammans. Sådan var idén som på ett sinnrikt sätt
sammanbands med dansen” (Helsingfors Dagblad 15.8.1865). Det var Skördedansen.
Av årstiderna framställdes vintern som ett bröllop. Då det stormar och regnar är det
varmt i hemmets hjärta. Par efter par tågade in, bruden var vacker, brudgummen
bar frack och hela släkten följde efter. Texten fortsätter: ”Farfar och farmor och
annat åldrigt folk öppna balen med en gammaldags menuett och efter dem rycka de
tjugutvå paren otåligt ut på planen och nu vidtog en liflig bonddans”, som utfördes
förförande täckt och graciöst. ”Man ser sällan en ballet som mera kunde slå an på
scenen än denna.” I programmet förekom även musik och körsång och ofantliga
dekorationer innefattande mytologins gudar och gudinnor. Då programmet var
genomfört samlades alla som uppträtt, ”körer, dansare och musikkorpser på scenen
och uppstämde en sång till minne af dem som skänkte schweizarne ett fädernesland,
i hvilket de lyckliga och glada kunna lefva [...]”. Efter sången defilerade ännu alla
som uppträtt över scenen och vidare genom stadens gator. Vidare framgick att
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programmet upprepades två dagar å rad för resande som inte kunnat vara med de
egentliga dagarna (Helsingfors Dagblad 15.8.1865).
Festtåg eller intåg, och defilering, var viktiga delar av programmet. Bland intågen
förverkligade en grupp ett bröllopståg och till bröllopet hörde en gammaldags
menuett och en bonddans. Dansen fick idel lovord och programmet måste upprepas
för dem som inte var med första gången. Här låg även impulser till element som kom
att ingå i Konstnärsgillets program som jag snart kommer till.
Två månader senare omtalades samma vingårdsfest i Hufvudstadsbladet under
rubriken ”Reseskizzer under en sommar i Schweiz”, av signaturen ”A-i-a”,1 Adelaïde
Ehrnrooth. Först påpekade hon att Helsingfors Dagblad redan tidigare utförligt
beskrivit ”nationalfesten” och att hon inte nu hade för avsikt att upprepa vad läsarna
tidigare fått veta, utan nu ville hon endast ge några personliga intryck. Adeleïde
Ehrnrooth berättade att man hade haft ”ofantliga kostnader” med festen, bland annat
hade en balettmästare varit anställd sedan ”vårens början”, festen började den 26
juli, ”med 100 francs aflöning om dagen” för att ansvara för arrangemangen och
danserna. Hur dessa lyckades uttrycker författarinnan:
Den wälöfwade, lättfotade ungdom, som utförde de wackra lifliga danserna, syntes
sjelf så upprymd och uppfyllde sina roler så con amore att den fullkomligaste
ensemble utmärkte hela festen. Så måste en dylik nationel förlustelse utföras, om
den skall motswara sitt ändamål och tillfredsställa åskådaren. Att detta här till
hög grad war fallet, wittnade bifallstormen om (Hufvudstadsbladet 10.10.1865).

Författarinnan betonade här hur danser som ”nationel förlustelse” borde uppföras
med ”inlevelse” för att tillfredsställa åskådarna, och fortsatte om bifallsstormen:
Den växte mot slutet till en sådan orkan, att den kom en och annan försigtig
matronas rädda blick att förwissa sig om, huruwida de nyss uppförda estrader,
som buro denna exalterade menniskomassa, woro af solidare konstruktion
än Jerikos gamla murar, de der ramlade af blott och bart israeliskt barnskri
(Hufvudstadsbladet 10.10.1865).

I detta skede, efter texterna i juli och augusti, och efter en ”påstöt” i oktober av
Adelaïde Ehrnrooth som var känd inom Konstnärsgillet, får jag uppfattningen att
man inom Konstnärsgillet gick in för att arrangera en ”nationalfest” i Finland och
började planera de historiska tablåerna, som skulle ingå, och även dans. Men, var
det redan här som man hade nationella danser och dräkter i tankarna? Var skulle
man få tag på sådana? Vem kontaktade man?
1

Signaturen ”A-ï-a” står för Adelaïde Ehrnrooth (1826–1905), enligt Hufvudstadsbladet (14.1.1905)
och Suomen kansallisbiografia (2003:478) författarinna och den första som i Finland arbetade för
kvinnans frigörelse och jämlikhet. I december 1866 beslöt man inom Konstnärsgillet att även kvinnor
kan bli medlemmar (Mattsson 2008:44), Adelaïde Ehrnrooth var den första kvinnan som skrev sitt
namn i medlemsboken (Medlemsbok, Riksarkivet), som är mycket tjock och tung, och användes snabbt
endast sporadiskt. Som sista namn i boken finner jag Ossian Reuter, 1892, som har en avgörande roll
i ett senare kapitel om hemortssoaréer.
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”Gerber från Lausanne”
Till det kronologiska händelseförloppet hör därefter att en dansmästare från
Lausanne, herr T. Gerber, anlände till Helsingfors den 6 november 1865 (Suometar
7.11.1865) och började ordna en danskurs (bl.a. Hufvudstadsbladet 8.11.1865). Det
visar sig senare att det är han som skapat Skördedansen (Helsingfors Dagblad
11.4.1866). Vem var denne Gerber? Han nämns som inrest, ”Gerber från Lausanne”,
som sagt i Suometar 7.11.1865. Dagen därpå ingick en annons i Hufvudstadsbladet
och Helsingfors Tidningar (8.11.1865): ”Undervisning i dans, fäktning och fristående
gymnastik meddelas af dans- och fäktmästaren Gerber.” Danskursen skulle börja
den 15 december. Han annonserade många gånger, på franska och svenska, och
uppmanade intresserade att anmäla sig under vissa klockslag. Han annonserade
ännu den 7 december att det fortfarande fanns plats i danskursen som skulle inledas
den 15 december (t.ex. Helsingfors Tidningar 7.12.1865).
Jag har tänkt på varför en dansmästare i Lausanne, som utarbetat en koreografi
med folklig rekvisita med liar och räfsor, plötsligt uppenbarar sig i Finland. Det var i
och för sig inte ovanligt att utländska och tyska danslärare vistades i Finland någon
tid (jfr Hirn 1982), det är själva tidpunkten som fick mig att tro att någon kontaktat
Gerber, och det visade sig vara Adeleïde Ehrnrooth, till detta återkommer jag nedan.
Min uppfattning är att Gerber skulle inöva samma schweiziska danser som han
inövat inför vingårdsfesten i Schweiz, bland dem Skördedansen och menuett, för att
framföras vid Konstnärsgillets årsfest den 5 februari 1866.
På Konstnärsgillets allmänna möte den 9 december 1865, alltså två månader före
framvisandet av folkdanser på årsfesten 1866, hade ett programnummer bestående
av musik uteblivit. Då bristen på musik plötsligt var ett faktum beslöt man att ha
dans som ett programnummer i stället. Konstnärsgillets ordinarie möten var vid
denna tid ännu endast för män, men vid fester och större sammankomster fick ett
bestämt antal damer ”medföras”. Till mötet i december fick ledamöterna medföra
”ett fruntimmer pr man” (Hufvudstadsbladet 9.12.1865), varvid det blev möjligt att
dansa. Och vad dansade man då plötsligt då man skulle fylla en lucka i programmet?
Två tidningar ger besked. Helsingfors Tidningar (11.12.1865) berättar att pianot var
”ospelbart”, därför improviserades senare på kvällen ”ett par danser och wäfwa
wadmal utöfver programmet”. Detta tolkar jag som att Väva vadmal var en danslek
som inte räknades som ”dans”. Hufvudstadsbladet å sin sida skriver:
I stället för musiken, hwilken, som nämndt hade förfall, inträdde senare på
aftonen dansen och fyllde luckan i programmet. Denna konst, hwilken förut
icke uppträtt vid gillets ordinära möten, lät sig representera genom en wals och
twenne kadriljer, och den framgång den rönte låter hoppas, att den icke framdeles
skall uteblifwa wid gillets glada samqwäm” (Hufvudstadsbladet 11.12.1865).

Tidningen kallade dansen för ”konst” och konsten bestod här av en vals och två
kadriljer. Allmän dans kan det knappast ha varit frågan om, eftersom allmän dans
hade förekommit vid den första årsfesten 1865, i det långa programmet till och med
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i två omgångar (Programblad 1865). Den allmänna dansen hade då inletts med en
”glättig vals”, ”som snart i sina hvirflar indrog den talrikt församlade ungdomen”
(Helsingfors Dagblad 6.2.1865). Behovet av dans som ersättande programnummer
uppkom plötsligt och det fanns personer bland deltagarna som kunde dansa valsen
och kadriljerna, likaså någon som kunde spela till dem. Måhända var det bara en
del av mötesdeltagarna som dansade och resten agerade publik, några som medvetet
åsåg det som andra dansade, och dansen därmed blev ”konst”? Jag finner detta rätt
sannolikt eftersom den allmänna dansen även på årsfesten ett år senare bestod av
”walser, kadriljer och polkor” (Hufvudstadsbladet 10.2.1866). I pressen framfördes
även önskemålet att dansen framdeles inte skulle utebli ”wid gillets glada samqväm”;
eftersom allmän dans redan hade förekommit var det någon annan form av dans
som saknades.
Sannolikt hade man inom Konstnärsgillet redan planerat att på den kommande
årsfesten uppvisa ”någon annan form” av danser, det vill säga de danser som Gerber
hade på sitt program och kunde symbolisera allmogens dans. Man hade även
inhemska ”folkdräkter” i tankarna och planerade att publiken skulle symbolisera
”allmoge” genom att klä sig i ”finska folkdrägter”. Detta kommer fram i det upprop
som ingick i Helsingfors Dagblad något över tre veckor före årsfesten. Man skriver:
”Konstnärsgillet rusta sig till sin årsfest den 5 februari. Man har uttalat en önskan att
om möjligt få deltagarne att uppträda i kostymer, företrädesvis i finska folkdrägter”
(12.1.1866). Man hade inte tänkt sig att danserna kunde vara inhemska. Enligt min
tolkning var det Jakob August Estlander (1831–1881),1 som började tala för att det
även fanns inhemska danser som kunde uppvisas, detta skedde i mitten av januari
1866, varefter man beslöt att även sådana skulle få en plats vid årsfesten. Denna
tanke diskuterar jag ytterligare nedan. Men varifrån skulle man få danserna?
I mitten av januari annonserade T. Gerber åter om en danskurs som skulle
inledas den 22 januari. Den första annonsen ingick i Helsingfors Tidningar den 16
januari 1866, där uppgavs att danskursen skulle pågå två kvällar i veckan. I följande
annons (Helsingfors Tidningar 17.1.1866, Hufvudstadsbladet 18.1.1866) hade dagen
tidigarelagts till den 21 januari och kursen intensifierats till att pågå tre kvällar i
veckan, annonsen infördes tre dagar å rad i vardera tidningen. Vad skulle inövas så
intensivt? Det var de inhemska danserna som man nu hade gått in för att uppvisa.
Det var svårt att få fram inhemska danser (Östra Finland 22.12.1875). Då man
äntligen lyckades, och man därtill fick fram tillräckligt många inhemska danser som
fyllde en avdelning i programmet, avstod man från att uppvisa Gerbers schweiziska
danser. Då måste dansmästaren Gerbers arbete kompenseras på något sätt och
Skördedansen måste få komma fram någon annanstans, vilket även var fallet. Detta
belyser jag längre fram.
1
Jakob August Estlander utnämndes till professor i medicin och kirurgi 1860, han var då 28 år.
Estlander blev en föregångare inom kirurgin och känd långt utanför Finlands gränser. Han var förutom
en av initiativtagarna till Konstnärsgillet även initiativtagare och en av de uppbärande krafterna inom
många andra allmännyttiga och fosterländska företag, bland annat vid grundandet av Helsingfors
Dagblad 1861 (Krogius 1907). Estlander var även aktiv inom ”studentpolitiken” (Landgren 1995:22).
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En färggrann inledning på idén, att uppvisa inhemska folkdanser i inhemska
folkdräkter, blev sedan Konstnärsgillets årsfest den 5 februari 1866 i Brunnshusets
salong. Hur det egentligen, enligt min tolkning gick till, dryftar jag ytterligare nedan
i samband med att jag ser på vem personerna var som uppträdde i danserna.

Konstnärsgillets årsfest 1866 – ”den riksviktiga festen”
Efter denna långa redogörelse över impulserna och händelseförloppet kommer jag
till själva årsfesten 1866. Tiden var mycket kort för att få fram danser, dräkter och
musik och att inöva danserna. Topelius var engagerad i förberedelserna, genom hans
brevväxling med sin mor vet vi att han hjälpte till att få fram en av dräkterna och att
tiden var kort, han skriver: ”Goda mamma, var så vänlig och beskrif i första bref den
gamla Lappokostymen i Mammas ungdom! Det kunde hända att Aina skulle bli en
Lappoflicka på Konstnärsgillets årsfest den 5 febr.” (ZT brev 15.1.1866). Brevet visar
även att det var först i mitten av januari man gick in för inhemska dräkter. Topelius
fick snabbt hjälp och tackade sin mor i ett följande brev: ”Tack, goda mamma
för modejournalen från Lappo. Nog tycker Mamma det är pjosk och icke fästa vi
heller annan vigt än att få den kuriösa drägten räddad från glömskan” (ZT brev
28.1.1866). Detta kan man tolka som om det var dräkten som var det viktiga, det
ligger även i linje med konstnärernas nationalistiska intresse för folkets dräkter (jfr
Knapas 2000:103–106). Topelius berättade i samma brev att två flickor enkom hade
”förskrifvit drägter från Nerpes mot hyra”, hjälp härvidlag hade de fått av Hilda
Olson, hemma från Nykarleby. Hur man för övrigt fick fram dräkterna åt de tre
uppträdande grupperna, ”österbottningar”, ”vestfinnar” och ”ostfinnar”, under den
korta tiden nämns inte i mina källor, men av gruppbilderna längre fram i boken ser
man att ”vestfinnarna” hade nyuppsydda enhetliga dräkter i folklig stil. De karelska
dräkterna kunde eventuellt ha förmedlats av Julius Krohn,1 som var hemma från
Viborg och som var med i arrangemangen. Han skrev ord till en av danserna som
jag tar upp längre fram. Modern Julie Krohn hade ett stort intresse för folkdräkter
som använts i Viborg och i närliggande områden och gick i spetsen för att bevara
dem (Krohn 1942:56).2 Även någon av de uppträdande var hemma från Viborg (se
personförteckningen, bilaga 2), och kan ha haft kontakter till hembygden. Det talas
inte alls om mansdräkter, men ”Finska folkdrägter för herrar till Konst[närsgillets]
Julius Krohn (1835–1888), författare, finskhetsivrare och folklorist, lade grunden till
folkdiktsforskningen i Finland. Han introducerade den historisk-geografiska metoden, som sedan
vidareutvecklades av sonen Kaarle Krohn och Antti Aarne (http://uppslag.kaapeli.fi/bin/view/
Uppslagsverket/KrohnJulius)
2
Julie Krohns dotter, Helmi Krohn, beskriver moderns intresse för folkdräkterna så stort att modern
bland fruarna i Viborg bildade en förening med uppgift att bevara folkdräkterna. Fruarna lovade
varandra att inte ta i tjänst flickor som inte förband sig att använda folkdräkt. I den krohnska familjen
använde tjänsteflickorna folkdräkten, åtminstone som festdräkt, ännu då dräkten hade försvunnit från
övriga hem i Viborg. Helmi Krohn påpekar även att folkdräktskjolarna var ”korta” och att dräkterna
på grund av pietismen därför kom ur bruk (Krohn 1942:56).
1
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årsmöte” kunde enligt en annons fås på beställning ”i n:o 44 vid Kaserngatan” i
Helsingfors (Hufvudstadsbladet 20.1.1866). Även denna annons visar att man mycket
sent gick in för det nationella om dräkter.
Även inhemska danser kom sent in i bilden. Den ”vestfinska” dansgruppen övade
en gång hemma hos Topelius (ZT brev 2.2.1866) och hans hustru Emelie skriver i
ett brev att ”flickorna har så bråttom” och att ”vestfinska sällskapet” kommer för
att öva hos dem (ET brev 28.1.1866). Dottern Aina tillägger i ett brev att gruppen
repeterade från kl. 5 till kl. 10 och ”hade så roligt, så roligt” (AT brev 1.2.1866). För
ungdomarna var det ett stort nöje och en lek, en sällskapslek (jfr Burke 1978:43f).
Även en annan brevskrivare, Otto Florell, påpekar i ett brev tre dagar före festen
att ”[K]onstnärsgillet dansar och repeterar och dansar. I måndag är festen” (OF
2.2.1866). Dessa brev visar att det var först under senare delen av januari som de
inhemska dräkterna och danserna blev klara. I källorna, som berör förberedelsena
inför årsfesten, nämns ingenting om hur man fick tag på danserna, först tio år senare
(Östra Finland 22.12.1875) kommer det fram vilka problem man hade haft, detta
återkommer jag till.
Så till den ”riksviktiga ’festen’”, som Emelie Topelius kallade händelsen i ett
brev en vecka senare (ET brev 12.2.1866). Vad var nytt och varför var festen så
riksviktig? Det nya vid Konstnärsgillets årsfest 1866 var att det, enligt mina källor,
var första gången som överklassen hade inövat danser ur folklig miljö för att
uppvisas offentligt för publik i Finland, samtidigt även i Norden. Det var nytt att
man kombinerade folkliga danser, som fortfarande var i bruk, med folklig klädsel
och musik från samma miljöer. Det var även nytt att det var så många, hela 60
personer – studenter och yngre och något äldre personer från den bildade klassen –
som uppträdde och dansade.
Enligt programbladet inleddes årsfesten klockan sju på kvällen. Utställd i
Brunnshusets salong fanns en fris i gips av Carl Eneas Sjöstrand med Kalevalamotiv,
frisen var inte färdig utan en tredjedel saknades då ännu. Salongen var smakfullt
dekorerad med ”gröna guirlander och festoner och flaggor. Ena väggen af salongen
pryddes af en kolossal dekoration af fanor, mellan hvilka en väldig stjerna spred sitt
blixtrande ljus”. Vid foten av dekorationerna stod en minnessten omgiven av gröna
träd (Helsingfors Dagblad 6.2.1866). Dekorationerna hade utarbetats av arkitekterna
Adolf Fredrik Brander och Hugo Leopold Trapp samt bildhuggaren Walter Runeberg
och transparenterna var av målaren Erik Johan Löfgren (Programblad 1866,
Helsingfors Dagblad 6.2.1866).
Programmet var indelat i tre avdelningar och inleddes med marsch ur
Midsommarnattsdrömmen av Mendelsohn:
Festligt intåg i nationaldrägter. Vestfinnar i drägter från Säkylä socken, jemte
sjömän. Ostfinnar, Karelare, i drägter från Wiborg, Kaukola, Björkö, Mohla,
Kronoborg. Nordfinnar, Österbottningar, i drägter från Lappfjärd, Närpes, Lappo
och Pensala by i Munsala. Alla företrädde af deras spelmän.
Ouverture till Alceste af Glück.
Minnesord öfver Gillets under året bortgångne ledamöter.
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Åbolänningarnas marsch.
Minnesord öfver Filip von Schantz.
Fiskarkör med orkester ur Ainamo, sagospel med musik af F. v. Schantz.
Minnesord öfver Fredrika Bremer.
(Programblad 1866).

Öppningsnumret, till tonerna av Mendelsohn, var det viktigaste och mest
uppseendeväckande programnumret: Festligt intåg ”i pittoreska finska
nationaldrägter, så trogna det blott varit möjligt att få dem”. De folkdräktsklädda
personerna, 60 till antalet, uppträdde inte här med någon dans ännu, utan defilerade
in i salongen och ”blandade sig med publiken” (Helsingfors Dagblad 6.2.1866). De
endast visade sig. Det var en stor grupp även med dagens mått mätt. Arrangemanget
måste enligt min mening ha varit av dansmästaren Gerber, idén var densamma som
han förverkligat i Schweiz. Jag går här inte in på minnesorden eller musiknumren av
utländska och inhemska kompositörer.
I den andra avdelningen ingick:
Dante och Beatrice, tablå efter Ary Scheffer.
Sång: Drei Volkslieder af Heine och Mendelsohn. Idyll efter Bellman.
Tablåer ur Fänrik Ståls Sägner: 1) Gamle Hurtig vid bivuaken. Musik till samma
stycke af K. Collan. 2) Den döende krigaren. 3) Lotta Svärd i tvenne tablåer:
a) dragonen och b) den förblödde ynglingen. Musik: Soldatgossen af Runeberg
och Pacius.
Festgrupper till hågkomst af Runebergs födelsedag.
Björneborgarnas marsch. Vårt land.
Tablåerne äro arrangerade af C. Sjöstrand.
(Programblad 1866)

Tablåerna var arrangerade av Sjöstrand. Efter tablåerna ur ”Fänrik Ståls Sägner”
hedrades Runeberg, ridån drogs upp och i mitten på scenen kunde publiken se
Runebergs lagerkransade byst omgiven av ”krigare” i uniformer från kriget 1808–
1809. Medan ”Björneborgarnas marsch” spelades ”framträdde partals flickor och
gossar i de olika nationaldrägterna, och nedlade wördnadsfullt bugande hwar sin
friska krans wid bystens fot” (Hufvudstadsbladet 10.2.1866). Efter uppvaktningen
följde ”Vårt land”. Här hade de folkdräktsklädda personerna fått en uppgift att
på sätt och vis defilera igen. Om alla trettio paren nedlade kransar, eller enbart
representanter för de olika grupperna, kommer inte fram.
Den tredje avdelningen åsyftade att ”representera folket så gott vi förmår”
(Topelius 1956:100) och bestod av dansuppvisningarna med sammanlagt trettio par,
som jag omtalar längre fram. Efter dansuppvisningarna framfördes ”Suomis sång
m.fl. sångstycken”. Kvällen fortsatte till sist med allmän dans som i programbladet
uttrycktes med ”Derefter fortsättes dansen af Sydfinnarne, representerade af
Helsingfors invånare” (Programblad 1866).
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Publiken uppgick till 350 personer. ”Den blandade sig nu i walser, kadriljer
och polkor, de brokiga folkdrägterna och uniformerna från 1808 med uniformerna
från 1865 och de höjdpunkten af mensklighetens kultur representerande frackarne
och släpklädningarne” (Hufvudstadsbladet 10.2.1866). Årsfesten var en fest för
medlemmar och närstående, därför var publiken rätt fåtalig. Man hade varit tvungen
att begränsa deltagarantalet, eftersom utrymmet var litet. Enligt ett brev av Otto Florell
var hela norra sidan av Brunnshussalongen omvandlad till scen för ”theatern” (OF
brev 2.2.1866). Man hade kunnat begränsa publikmängden med en hög inträdesavgift,
biljetten kostade 9 mark och i avgiften ingick ingen förtäring. Den tjugofyraårige Otto
Florell hade inte råd att övervara festen (OF brev 2.2.1866). Även de som uppträdde
betalade en inträdesavgift på 3 mark. Detta var dyrt menade Emelie Topelius, hon
hade ”disputerat med gubben” om både besväret med festen och om kostnaderna, men
lyckosamt var att dottern Aina inte hade behövt lägga ut något för en ”kostym”. Två
biljetter hade familjen skaffat, en till Zacharias och en till Aina (ET brev 11.2.1866).
Enligt Hufvudstadsbladet (10.2.1865) var festen ”nästan uteslutande nationell”.
Med tablåerna ur ”Fänrik Ståls Sägner”, uppvaktningen av Runeberg och i
”Björneborgarnas marsch”, ”Vårt land” och i ”Suomis” sång framhävdes det
finsknationella i hjältar och sång, hjältarna i den idealbild av finnen som Runeberg
skapat (jfr Klinge 1983:43f). Topelius skriver i sina anteckningar att festen med
nationalkostymerna och tablåerna ur ”Fänrik Ståls sägner” hade väckt stark
opposition på flera håll på grund av nöden i landet, men att Cygneus1 räknade ”äfven
konsten ibland de nödlidande”. ”Politiska farhågor läto äfven förnimma sig, mot
de 14 uniformerna från 1808 i tablåerna, men man skaffade [generalguvernören]
Rokassowskys 6 enskilda biljetter och de öfvertygade sig att ingen revolution var å
bane” (ZT Diarier Kosmos III:179). Årsfesten väckte mycket uppmärksamhet och
kommenterades i brev och i press.
Årsfesten var ”riksviktig” – ett träffande uttryck av Emelie Topelius. Med
årsfestens program strävade man till att väcka nationalandan2 genom att framhäva den
finska nationaliteten, det fosterländska arvet. I nationalistisk anda riktades blickarna
mot folket och dess kultur och enligt Max Engman (2000a:9) kunde man genom
att finna folksjälen väcka en nationalanda. Begreppet folk fick inom nationalismen
många betydelser (se Folket 2000), för finskhetsrörelsen innebar folk ett folk av
bönder och för de flesta nationella rörelserna blev bönderna urtypen för ”folket”
(Engman 2000a:12f, jfr Wolf-Knuts 2000:131). Man hade upptäckt folkdiktningen
och folkets alster som ansågs vara en resurs (Högnäs 2000:20f), enligt Lauri Honko
sågs folket och dess traditioner som en ”outtömlig resurs, en gömd skatt, som man
blott försiktigt behövde gräva fram ur jorden för att få den att glittra och glimma i
dagsljuset” (Honko 1980b:47). Ur denna resurs valdes på Konstnärsgillets årsfest 1866,
och fogades ihop, dans, musik och dräkt för första gången i Finland och framfördes i
1

Fredrik Cygneus (1807–1881), statsråd och professor i estetik och nyare litteratur.
Begreppet ”nationalanda” framkommer i pressen vid Konstnärsgillets möte i april samma år i ett
tal av dr Otto Donner, där han påpekade ”de rika ämnen wår folkdikt och wår historia erbjuda till
behandling för skulpturen, såsom medel att höja nationalandan” (Helsingfors Tidningar 24.4.1866).

2
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ett nytt sammanhang. Enligt Bo Lönnqvist började folkets alster nu revitaliseras och
det skedde en fördjupning mot det nationella-regionala genom programmet i ”Östra
Finland”, ”Österbotten” och ”Vestra Finland” (Lönnqvist 1983:190).
Den inhemska pressen ägnade ansenligt mer utrymme och åsikter åt dräkterna,
än åt dansen, varför jag här först stannar vid dräkterna. Man skriver entusiastiskt i
Hufvudstadsbladet 10.2.1886:
Det var en nästan förtrollande syn, att se den långa skaran av nationaldrägter
intåga i salen. Hwilka skiftningar, hwilka olikheter uti dessa! Säkylä-bondens
genuina patalakki, österbottningens storskärmade mössa med röda bandrosor
och hängen af glitterguld, och wiborgarens ryska hatt! Eller westfinskornas
bindmössor, österbottniskornas dukar och hucklen och Björkö-tärnornas utslagna
hår! Kronoborgaren i sin långa hwita skinnkaftan, österbottningen i skjortärmar
och randig wäst, Säkyliten i sin korta tröja. Der ett lifstycke i bjertaste rödt;
der den snöhwita ylletröjan, slutande sig tätt till smärta Björkö-flickans lif; der
Lappfjärdsmön omlindad med sin stora högröda sidenduk! - Och så widare,
hwem hade kunnat wänta sig en så pittoresk tafla!
Och alla dessa tredussin flickor, huru lifvade och wackra, och deras gossar,
raske, hurtige och förtjuste, när de tågade in där hand i hand, hwarje skara med
sina spelmän i spetsen!
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Österbotten [1]. Stående fr. v. Karl Petter Malmgren, Robert Fredrik Hermanson, Helena
Alexandra Eleonora Schulman, Jakob August Estlander, Hilda Lovisa Estlander, spelmannen
Spolander. Sittande fr. v. Mathilda Snellman, Augusta Johanna v. Kothen. Se vidare bilaga
2. Foto C. A. Hårdh, 1866, Nationalbiblioteket.
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Dessa grupper hade icke kunnat skapas på en dag. Man hade engång fått den
tanken att se en representation af de finska folkdrägterna häruti en hufwudstadens
salong, och man hade icke sparat någon möda för att göra allt så troget och så
genuint som möjligt. En del drägter woro ända till de minsta detaljer fullkomligt
trogna, till och med äkta. Hwar och en af de tre grupperna hade på sitt håll
gjort sitt bästa. Man hade med posten hemtat kjolar, dukar, rockar, kaftaner, ja
ända till de minsta småsaker, såsom knappar, bröstnålar och urnycklar, alltifrån
Bottniska wikens och Ladogas stränder. Hwad som icke war äkta, war eftergjort
med yttersta omsorg. Mycket af allt detta kunde i ett nationalmuseum förwaras
(Hufvudstadsbladet 10.2.1886).

Man behöver inte förvåna sig över Hufvudstadsbladets entusiasm. Att se
60 folkdräktsklädda personer tåga in hand i hand till musik var en syn som
huvudstadsborna aldrig tidigare sett, den var minst sagt ”förtrollande”.
Det var nu som medlemmar ur Konstnärsgillet försåg den folkliga dansen med
en utstyrsel, en dräkt som skulle föreställa en folkdräkt. Lönnqvist påpekar att
förutom språket blev sederna, främst dräktskicket ett viktigt karakteriseringsmedel
i fördjupningen mot det regionala, åskådliggjort i konstnärernas folklivsbilder
(Lönnqvist 1983:183), men även i den här uppvisningen av danser. För att kunna
uppvisas på en scen behövde danserna en folkdräkt, samtidigt som danserna fortlevde
i sina miljöer och dansades i kläder som för tillfället var i bruk i respektive miljö.
Över detta, att en folkdräkt behövdes som attribut till en folkdans, ironiserade en
anonym skribent i Viborg ännu tio år senare, 1875, och utropar: ”Man har nu en gång
den föreställningen att en folkdans, den må nu vara huru vacker och karakteristisk
som helst, icke har någon rätt att lefva, om den ej utföres i röda lif och korta kjolar.
Liksom åsynen af strumpor vore så nödvändig vid en folkdans!” (Östra Finland
22.12.1875).
Detta uttalande tolkar jag som att tidningsskribenten menade att själva dansen
hos dem som arrangerade folkdansuppvisningen, i sig inte hade mycket värde,
men genom att förse de dansande personerna med nationella attribut, folkdräkter,
blev dansen och dräkten nationella symboler i linje med konstnärernas intresse för
folkets dräkter (jfr Knapas 2000), för att stärka den nationella självkänslan. Tiden
var krinolinernas och Topelius dotter Aina förvånade sig även över dräkterna och
hur korta de var och skriver i ett brev till Inna [Alina] Haeggström: ”Underligt var
att se fruntimren, de flesta med korta kjolar och utan krinoliner, det såg så innerligt
nätt ut. Någon hade sagt, att det skulle bli roligt att gå på den festen bara för att få se
en sådan mängd fruntimmer utan krinoliner” (AT brev 1.3.1866).
Att dräkterna hade större betydelse än danserna då man framhävde det nationella
framgår även av vad man omtalar i Album, som enligt tidningarna (bl.a. Helsingfors
Dagblad 21.12.1866) utkom till julen 1866. I den finns en förteckning över artister
och litteratörer under rubriken ”Bidrag till konstens historia i Finland 1865. 1866”.
”Konsterna” sammanfattas under sex rubriker: ”Arkitektur”, ”Skulptur”, ”Måleri”,
”Musik”, ”Föredrag i konst och Literatur” och till sist ”Theater, Tablåer, Kostym”.
Underrubriken till ”kostym” är ”Finska folkdrägter: Österbottningar, Ostfinnar,
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Vestfinnar. Folkdanser” (Album 1866:23f). Varifrån dräkterna härstammade
räknades upp, medan danserna inte nämndes. Folkdansen är endast nämnd som
undergrupp till dräkterna. Min uppfattning är att dansen behövdes för att ge
personerna i dräkterna en roll, dansen var ett bihang till dräkterna. Den tidigare
nämnda ironiserande skribenten i Viborg 1875 påpekade även dansens underordnade
roll, och skriver att den sympati som man ägnat det inhemska, ”som wårt land
på senare tider gifvit sig luft inom alla möjliga förhållanden, icke utöfvat någon
inverkan på dansen. Visst har det händt att då och då i högtidslag några hos vårt
folk förekommande danser blifvit utförda, men någon egentlig väckelse har ej häraf
utgått”1 (Östra Finland 22.12.1875). Min åsikt får även stöd av hur Topelius senare i
sina mycket korta anteckningar om festen endast nämner dräkterna, han antecknar:
”Konstnärsgillets årsfest med nationalkostymerna och tablåerna ur Fänrik Stål
m.m.” (Topelius 2004:151).
Avsikten med årsfesten var att framhäva den finska nationaliteten, att framhäva
det fosterländska arvet och påminna överklassen om varifrån den härstammade,
”för att påminna trädets krona om den rot, ur hvilken hon vuxit” (Album 1866:2).
Fosterländskheten påpekades även i Helsingfors Dagblad, som ansåg att ”festen
var så fosterländsk, så hemvarm man någonsin kunnat önska den”, och fortsatte
med att tala om den nationella stämning som utbredde sig över ”denna i sitt slag
första fest här i landet” (Helsingfors Dagblad 7.2.1866). I Album publicerades själva
dansmelodierna, men man såg inte behov av, eller tänkte inte på att på något sätt
beskriva hur själva danserna hade utförts.
Helsingfors Dagblad omtalar att årsfesten även refererades av Göteborgs
Handels och Sjöfartstidning, som ansåg att ”den kan tagas till förebild å andra
orter”, och fortsatte med att påpeka att då man i Konstnärsgillet infört ”den
finska folkdansen, så är detta något, som borde vinna efterföljd äfven i Sverige”2
(Helsingfors Dagblad 23.6.1866). Göteborgstidningen betonade den nationella
dansen och att man även i Sverige borde införa den svenska dansen i stället för
t.ex. danser som kom från utlandet. Detta kan man redan se som ett försvar av det
svenska och som en motkultur till moderna danser utifrån (jfr Lönnqvist 1991a:13f,
16). Göteborgstidningen fortsätter: ”Det är helt visst, att likasom folkvisan blifvit
ett mäktigt element inom vår musikaliska bildning, så skulle folkdansen kunna
blifva ett mycket uppfriskande element i vårt enformiga sällskapslif, hvilket utgör
ett viktigt moment af ett folks kultur, ehuru man ännu ej rätt uppfattat dess betydelse
1

60

Detta skrives 1875, närmare tio år efter Konstnärsgillets årsfest. Ett par av de inhemska
folkdanserna som framfördes 1866, uppvisades även i ett bondbröllopsprogram av Emil Nervander
1874, vilket jag omtalar i kapitel IV. I det material som jag funnit uppvisas inga andra inhemska
folkdanser fram till 1875. Därför undrar jag vilka danser skribenten tänkte på då han ansåg att ”då
och då i högtidslag några hos vårt folk förekommande danser blifvit utförda”, om det kunde vara den
schweiziska koreografin Skördedansen som uppvisades ett antal gånger, vilket kommer att framgå
längre fram i detta kapitel.
2
Bakom texten låg Anders Herman Chydenius från Finland, som då vistades i Göteborg och
medverkade i tidningen (Landgren 1995:23, 37). Han var bror till J. J. Chydenius som uppträdde i
dansen (bilaga 2).
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i detta hänseende” (Helsingfors Dagblad 26.3.1866). Den sistnämnda tanken, att
folkdansen kunde bli ett uppfriskande element i sällskapslivet i Finland, det vill säga
att dansen skulle bli allmän i sällskapslivet, är förebådande och dyker upp i Sverige
inom dansföreningen Philochoros tjugo år senare, vilket kommer att framgå i kapitel
VII.
Folkdanserna – ”alldeles nytt och ovanligt”
Så till själva danserna. Vilka var de och hur hade man på så kort tid fått tag på
dem och hunnit lära sig dem? Danserna och deras ordningsföljd, och vilka grupper
som framförde vad, framgår av programbladet, som citerades av Hufvudstadsbladet
6.2.1866:
Vestfinnarne med deras spelman framträda i brudmarsch och utföra:
a) Ylänepolskan, under sång med ord af J. Krohn; b) Tanttuli, dansad i större
delen af vestra Finland och på Åland.
Karelarne med tvenne spelmän framträda och utföra: a) Björkö polskan från
nejden af Wiborg, samt b) Heinola polskan.
Österbottningarne med twenne spelmän framträda i brudmarsch och utföra
Pellhållarnes dans i tre afdelningar: a) menuett; b) vals; c) polska.

Österbotten [2]. Stående fr. v. Henrik Gustaf Borenius, Rudolf Josef Estlander, Alma
Maria Ehrström, Johan Jakob Chydenius, Walter Magnus Runeberg. Sittande framme fr. v.
Augusta Helena Bergbom, Fanny Maria Prytz. Se vidare bilaga 2. Foto C. A. Hårdh, 1866,
Nationalbiblioteket.
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Grupperna hade inövat två danser var, österbottningarna tre. Hur man fick tag på
danserna framgår inte, men den tidigare nämnda ironiserande skribenten i Viborg
1875 ger en del av svaret: ”Att kunskapen i våra folkdanser hos oss s.k. bildade är
mycket obetydlig, lärer ingen bestrida. När [K]onstnärsgillet i H:fors år 1866 beslutit
sig för att på årsfesten den 5:te febr. uppföra en mängd inhemska folkdanser, hade
det icke så litet svårighet att få tag i sådana” (Östra Finland 22.12.1875). Man hade
således svårt att få fram danser. Att ”få fram danser” är egentligen inte rätt uttryck.
Det gällde att komma i kontakt med traditionsbärare, en, eller två personer – ett par
– som kunde en dans och som kunde demonstrera den, det vill säga lära ut den åt en
grupp, därtill behövdes musik samtidigt. Vad fick man då lättare tag på? Tidningen
ger svaret. Ja: ”Vackra flickor, ståtlige svenner, röda lif, flätor med bandrosetter, hvita
strumpor, skor med korsband, puukkoknifvar, ’blommor i hågen’ m.fl. nationella
attributer egde man i öfverflöd. Allt var färdigt till dansen – bara dansen saknades”
(Östra Finland 22.12.1875). Hur fick man då tag på danserna? Tidningen svarar:
[M]an frågade den ena och den andra: Kan du dansa nationaldans? Och den
ena och den andra svarade: nej. Slutligen vände man sig i sin nöd till den finska
kyrkan – det var ju samtidigt som ’Dansen ur kristlig synpunkt’ utgått – man
vände sig ej förgäfves. En prest steg fram med hela famnen full med dansar, och
nu gick det lös till gamman och fröjd (Östra Finland 22.12.1875).

Det var prästmannen Henrik August Reinholm som man vände sig till. Reinholm
var den första i Finland som hade gjort anteckningar om folkets danser och som
då var verksam inom Sveaborgs församling (Rausmaa 1981:13).1 Av Reinholm
fick grupperna tre danser, Ylänepolskan, Tanttuli och Heinolapolskan, i praktiken
måste Reinholm ha kunnat demonstrera hur danserna gick till, någon av danserna
kunde han eventuellt även ha lärt sig i sin ungdom. Reinholm hade även upptecknat
dansmelodier (Vanhoja pelimannisävelmiä [1897] 1975:I, IX), sannolikt även till
nämnda danser.
Gruppen ”vestfinnarna” med tolv par uppträdde med ”Ylänepolskan” till ord
av Julius Krohn och med ”Tanttuli”, denna senare dans omtalas i den finskspråkiga
folkdanslitteraturen även under namnet Kaakkuri (Tanhuvakka 1997:72, Vanhoja
pelimannisävelmiä [1897] 1975:331). En av de deltagande studenterna beskrev
Ylänepolskan efteråt i ett brev: ”Först ställde sig en gosse och en flicka mot varandra
och låtsades gräla med varandra, men småningom övergick trätan till försoning
och sist svängde man om med varandra.” Dansen påminde om en danslek som han
hade upplevt i julhelgen i Dalsbruk (Andersson 1967:230). Ylänepolskan påminner
något om en dans med namnet Nyrkkipolkka (Tanhuvakka 1997:93), men även om
Knytnävspolska upptecknad på Åland (Heikel 1938:338). Enligt Aina Topelius
1
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Henrik August Reinholm (1819–1883) var född i Raumo. Han verkade som bibliotekarie vid
Universitetsbiblioteket, som intendent för de etnografiska samlingarna och senare som kyrkoherde
i Sveaborgs församling (Rausmaa 2007a:94f). Han kom senare att vara med i Västfinska
studentavdelningens hembygdsexpedition till Säkylä för att insamla uppgifter om dräktskicket
(Knapas 2000:103–105, jfr Lönnqvist 1991c:115).
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var Ylänepolskan en ”ringdanslek” och den sjöngs ”riktigt i stämmor” (AT brev
1.2.1866). Att dansleken framfördes till ord av Julius Krohn verkar förvånande.
Antingen hade Reinholm inte upptecknat några ord, alternativt var orden inte
”passande” eller så ville Julius Krohn föra fram ett eget alster. Det sistnämnda ligger
närmast till hands. Julius Krohn hade en poetisk ådra och skrev både dikter och
annat från unga år (Krohn 1942:68f). Härvidlag strävade man inte efter att återge
dansleken såsom den förekommit i folklig miljö. Melodin hade därtill arrangerats
i stämmor för att vara tilltalande och estetiken hade fått en roll redan vid ”första
framvisning”. Det kommer nedan att framgå att flera av de uppträdande, speciellt
inom den ”vestfinska gruppen” sjöng i tidens körer, man ville ge körsångarna
synlighet genom att uppträda under årsfesten.
”Ostfinnarna” eller ”karelarna”, även tolv par, framförde Heinolapolskan och
Björköpolskan. Heinolapolskan har undersökts av Pirkko-Liisa Rausmaa och hon
menar att den har drag av Nuuskapolkka (Snuspolka) med sina gester, örfilar och
kramar (Rausmaa 1981:10–14). Den andra dansen, ”Björkö polskan från Nejden av
Wiborg”, som på finska kom att gå under namnet Koiviston polska, anser Rausmaa
vara en konstruktion av en danslärare (Rausmaa 1994a:40, 1994b:9), och har aldrig

Östra Finland, karelarna [3]. Stående fr. v. Henrik Johannes Mickwitz, Gabriel Werner
Salingre, Adèle Therese Schiefner, August Ludvig Hartwall, Johannes Collan, W. Arppe,
Alexander Gabriel Geitlin. Sittande i mitten Anni Carolina Cajanus. Se vidare bilaga 2. Foto
C. A. Hårdh, 1866, Nationalbiblioteket.
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förekommit i folklig miljö som allmän dans. Dansen innehåller många turer och
element som inte förekommit i folkliga danser, strukturen är helt ofolklig. Dansen
är krävande att utföra, den innehåller bland annat hoppsteg i snabb takt och
under dansens gång bildar man olika formationer, börjande med stor ring, sedan
i tvåparsuppställningar som utför olika moment, varefter man dansar upp till en
flickring och en pojkring, vilka byter plats, för att sluta på två led med olika moment
(Collan 1905:2–5).
Björköpolskan blev enligt min mening skapad av den schweiziska dansmästaren
Gerber enkom för tillfället. Melodin till Björköpolskan fick man av lantmätaren,
kartografen Isak Inberg (1835–1893). Inberg inlämnade melodin tillsammans
med andra dansmelodier till Finska Litteratursällskapet på 1870-talet (Vanhoja
pelimannisävelmiä [1897] 1975:151, 156)1 och melodin är densamma som hade
tryckts i Konstnärsgillets Album redan 1866. Dansen måste ha lärts ut av sin
skapare,2 eftersom dansen med sina sinnrika turer hade fått övas många gånger. Jag
återkommer till Björköpolskan i kapitel V om folkdans i teatermiljö.
I den ”österbottniska” gruppen fanns, enligt uppgifter på gruppbilden (se bilaga
2), fyra syskon Estlander uppvuxna i Lappfjärd. Lönnqvist ser det inte som någon
omöjlighet att syskonen Estlander skulle ha påverkat valet av danser och dräkter
(Lönnqvist 1968:66ff). Den ene av de två spelmännen var likaså hemma från
Lappfjärd, gruppen skulle dansa ”äkta menuett och polska” skriver Topelius i ett
brev till sin mor (ZT brev 28.1.1866). Man kan utläsa en viss stolthet i detta ”äkta”,
att gruppen skulle framvisa en traditionell menuett och polska. Topelius kunde själv
dansa menuett och hade dansat den i sin ungdom (Biskop 1998:133).
Vem som kunde ”österbottningarnas” danser och lärde ut dem framgår inte,
men med all sannolikhet var det de ”österbottniska arbetare och deras hustrur” som
tjugo år senare skulle lära ut samma danser inför ett lotteri till förmån för finska
teatern (Helsingfors Dagblad 12.11.1886), som jag tar upp i kapitel VI. De fyra
syskonen Estlander hade flyttat från Lappfjärd i så ung ålder,3 att de, enligt min
1
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Isak Inbergs samling vid Finska Litteratursällskapet innehåller 34 dansmelodier (Rausmaa
2007a:94). Jag återkommer till Inberg i kapitel V, då han fungerar som spelman på Arkadiateatern.
2
Rausmaa menade i Tanhuvakka (1977:7) att Björköpolskan är skapad av dansläraren Hilma Liman
på 1880-talet, men avlägsnade uppgiften ur nyutgåvan av Tanhuvakka 1997. Petri Hoppu för dock
uppgiften vidare att Liman skapat Björköpolskan (Hoppu 2000:20), men så är inte fallet. Enligt Hirn
var Liman född år 1872 (Hirn 1982:122) och således inte född 1866 när dansen framfördes.
Min mening är att T. Gerber skapade Björköpolskan. Björköpolskans många omväxlande turer
med snabba steg och formationsförändringar saknar motsvarigheter i t.ex. Selinders danser och kan
inte vara en dans av honom, trots att den innehåller någon detalj som även han använde. Jag finner
det sannolikt att Gerber rent av uppmanades skapa Björköpolskan, och därför måste även danskursen
intensifieras. Jag kan föreställa mig följande händelseförlopp: genom Julius Krohn fick man fram
folkdräkter från Viborg och för att ge dräkterna en roll behövdes en dans. Då man inte fick fram någon
dans från Viborg, men hade en melodi från Björkö som Inberg tecknat upp, bad man Gerber skapa
en dans till melodin. Kanske trodde man sig skapa en ”inhemsk dans” då melodin var ”inhemsk”. På
detta sätt fick Gerber även kompensation för Skördedansen, som inte uppvisades.
3
De fyra syskonen Estlander som medverkade var: medicine- och kirurgiedoktorn, professorn
Jakob August, 35 år, bankkassören Rudolf Josef, 28 år och tvillingarna Olga och Hilda, 25 år (jfr
Schybergson 1916:2). Redan nämnda brodern Carl Gustaf Estlander (f. 1834), som var 32 år, uppträdde
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mening, inte kan ha lärt ut menuetten, trots att de sannolikt hade sett den dansas.
Men, de kände till vem som kunde dansa menuett. Någon av dessa ”österbottniska
arbetare och deras hustrur” kunde till och med vara tjänstefolk hos någon av
familjerna Estlander (jfr Ramsay 1993:23). Mindre sannolikt är det, att det skulle
ha varit spelmannen som var hemma från Lappfjärd, trots att en spelman kunde
lära ut danser (jfr Häggman 1979:66). Menuetten var rytmiskt svår att lära sig under
den korta tid de uppträdande hade på sig (jfr Biskop 2001a:286f), detta påverkade
sannolikt gruppens storlek. Den var den minsta av alla, endast sex par.
”Österbottningarnas” danser och ordningsföljden på dem väcker undran. Gruppen
föreställde ett bröllopståg och dansade pällhållarnas1 dans ”i tre avdelningar”
bestående av menuett, vals och polska. Varken tidningspressen eller programbladet
gav uppgifter om från vilka socknar de österbottniska danserna härstammade, men
genom att melodierna trycktes i Album (1866) får vi veta att menuetten och valsen
var från Lappfjärd, medan polskan var från ”Södra Österbotten”. Min undran gäller
här om man försökte återge bröllopets ceremoniella del med de pällhållardanser och
med den ordningsföljd på danserna, som danserna haft i folklig miljö i Lappfjärd.2
Samtidigt undrar jag även om polskan dansades parvis eller i stora ringar, eller
omväxlande parvis och i stora ringar. Den frågan får jag dock inte längre svar på.
Det som även väcker min undran är, varför polskan var från ”Södra Österbotten”
och inte från Lappfjärd, då den ena spelmannen var hemma från Lappfjärd och borde
ha kunnat någon polska från orten. Det fanns en rik tradition i Lappfjärd.3 Jag kan
inte se någon annan förklaring till att polskan inte var från Lappfjärd, än att melodin
som spelades var så allmän i södra Österbotten, att man inte ville uppge Lappfjärd
som proveniens. Det är svårt att tro att valet av polska berodde på estetiska orsaker,
att någon skulle ha ansett att just den spelade polskan var vackrare än någon annan
polska.

inte, han har senare uppgett om sig själv att han var en usel dansör, som möjligen kunde reda sig i
en kadrilj, men inte utan ”äfventyr kasta [sig] in i en vals eller polka” (Estlander 1913:183). Modern
avled då flickorna var två år. Pojkarna flyttade i ung ålder hemifrån och gick i skola i Vasa och tog
studenten i 17-årsåldern, varefter de flyttade till Helsingfors. Tvillingflickorna sändes, enligt tidens
sed, först i skola till Vasa och Jakobstad och sedan till Stockholm i pension och kom till Helsingfors i
sextonårsåldern (Schybergson 1916:2–7, 46).
1
Med pällhållare avses brudtärnor och -svenner, brudparets ogifta vänner, som under vigselakten
höll en päll över brudparet. Med pällhållardans avses ceremoniella danser i början av bröllopet som
utfördes av enbart pällhållarna eller av pällhållarna och brudparet (se närmare t.ex. i Biskop [1993–
2005] 1994/5:4–9).
2
Det som kan förvåna är att menuetten inte följdes av en polska, men å andra sidan har menuetten
inte alltid följts av en polska. Heikels uppfattning är att menuetten följdes av en polska (Heikel
1938:IX) och i Musik i Norden menar Bjørn Aksdal att i finlandssvenska områden ”knöts menuett
och polska samman som ett oupplösligt par: en menuettdans skulle alltid bestå av en menuett med
en efterföljande polska” (Aksdal 1997:169). Själv har jag funnit flera exempel på att menuetten inte
alltid följdes av en polska, inte heller i Lappfjärd (Biskop 1999b). Också i Heikels Dansbeskrivningar
finns ett exempel från Lappfjärd utan efterföljande polska (Heikel 1938:405). Enligt Konstnärsgillets
programblad och pressen dansades vals efter menuetten, jag uppfattar dem som två fristående danser.
3
Hur rik traditionen var i Lappfjärd visas bland annat av att en spelman, Erik Ebb, född 1814, hade
40 menuetter, 30 polskor och ett antal valser på sin repertoar (Forslin 1978:61f, jfr Häggman 2006:30).
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Vi ska se närmare på valsen i ”österbottningarnas” avdelning. Valsen var en
allmän dans på 1860-talet och förekom vid Konstnärsgillets möten då damer fick
närvara och min uppfattning är att man inte uppträdde med en vals som var allmän,
utan med en äldre typ. Det är möjligt att det var den vals som i allmogemiljö gick
under namnet slätvals (Heikel 1938:4), som i praktiken kunde vara samma vals som
dansläraren F. A. Gjörcke beskriver i sin bok 1850.1
Att menuett, vals och polska skulle ha förekommit som pällhållardans i
Lappfjärd i en och samma situation och i den ordningsföljden genast efter varandra,
har jag inte funnit andra belägg för. Av programbladets och pressens uttryck, att
pällhållardanserna utfördes ”i tre avdelningar”, vill jag dra slutsatsen att danserna
var tre fristående danser. Man försökte kanske spegla en situation enligt denna i
Lappfjärdsmiljö: menuetterna var många eftersom alla pällhållarpojkarna skulle
dansa med alla pällhållarflickorna. Menuetterna dansades först2. Då de var
genomdansade dansades vals. Därpå vilade man en stund och sedan dansades
polskan. (Om att vila före polskan i Lappfjärd, se Heikel 1938:18.) Eventuellt
kunde polskan även spegla de så kallade ringarna i slutet av bröllopet, då brudparet
dansades ut ur det ogifta ståndet och in i det gifta ståndet (se t.ex. Biskop [1993–
2005] 1994/2:4–9, jfr Heikel 1938:48f, jfr Forslin 1978:64f). Att menuetten inte
alltid följts av en polska visas således även av Konstnärsgillets årsfest 1866. Hur
menuetten och valsen från Lappfjärd och polskan från södra Österbotten, det vill
säga själva danserna, såg ut vid uppvisningen i februari 1866 vet vi ingenting om.3
Vad detta ”framträdde i brudmarsch” egentligen innebar i praktiken hade förblivit
oklart om inte Aina Topelius i ett brev hade berättat om sin kommande roll vid
festen. Hon skulle nämligen inte vara någon ”lappoflicka” som uppträdde i dansen,
utan en ”värdinna”, klädd i en vit ”slät klädning, ett blått skärp och en blå bandros på
axeln”. Hennes uppgift var att vara ”en fin dam”. Då grupperna promenerade fram
till dansuppställningen, ”hand i hand på bondevis” som hon uttrycker det, skulle en

1
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Gjörcke skriver att valsen började med att paret först går med vanliga promenadsteg under 4 takter
för att sedan dansa om. Omdansningen består av sex steg och vid omdansningen börjar kavaljeren
tre steg före damen (Gjörcke 1850:69, jfr Biskop 1991:91). I praktiken är det som i slätvalsen, där ett
slätvalssteg tas under två takter i ¾ musik och kavaljeren börjar sina slätvalssteg en takt före damen.
Dam och kavaljer kommer att befinna sig i olika skeden av steget under de två takterna (Heikel
1938:4). Det ter sig som om de dansade i otakt med varandra. Detta går jag mera in på i kapitel XII
om insamling av danser.
2
Det förekom variationer i vem som dansade med vem, och i vilket skede brudparet dansade med
pällhållarna (se t.ex. Biskop [1993–2005]: 5/1994:4–9, 6/1994:6–11).
3
Om man 1866 hade haft tankar om att på något sätt dokumentera hur danserna utfördes hade det
varit lätt att uppge t. ex. om polskan dansades parvis eller i stora ringar, eller både parvis och i stora
ringar i den form som Heikel senare upptecknade i Tjöck och Lappfjärd (Heikel 1938:47ff). Här vill
jag även påpeka, att det som uppvisades från Österbotten vid Konstnärsgillets årsfest 1866 var en
menuett, en vals och en polska, vilket tydligt framgår även hos Otto Andersson (Andersson 1967:229).
Om man skriver att de österbottniska danserna utgjordes av ”polskor och menuetter”, i pluralis, med
hänvisning till Andersson, är det en missuppfattning, liksom även att folkdanser skulle ha framförts
vid Konstnärsgillets ”fester och samkväm”, på sätt som Nyqvist låter läsaren förstå (Nyqvist 2006:28,
2007:124). Det kommer längre fram att framgå, att folkdansuppvisningen inom Konstnärsgillet var en
engångsföreteelse vid årsfesten 1866.
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Östra Finland, karelarna [4]. Stående fr. v. Anders Thiodolf Sælan, Ina Blenda Augusta
Forstén, Johannes Gripenberg, Henrietta Gustava (Jenny) Lindroos, Karl Collan, Henrik
Julius Lindroos, Arthur Edward Degener. Sittande fr. v. Maria Amalia Kuhlman, Maria
Margareta Pacius. Se vidare bilaga 2. Foto C. A. Hårdh, 1866, Nationalbiblioteket.

brudmarsch spelas och då ungdomarna gick förbi Aina skulle de niga och bocka,
och hon skulle ge dem ”en nådig blick” (AT brev 1.2.1866). Här förverkligades en
gammal tradition att buga för den högsta i rang, på bröllopen för bruden, prästen
eller spelmannen (jfr Klein 1978:73).
I hur intåget omtalades i programbladet förekommer en nyansskillnad.
”Vestfinnarna” och ”österbottningarna” tågade in till en brudmarsch föreställande ett
bröllopståg, medan ”karelarna”, som dansade koreografin Björköpolska, inte gjorde
det. Enligt min mening hade Gerber arrangerat det festliga intåget och det var hans
idé att två grupper ”framträdde i brudmarsch”, han hade förverkligat motsvarande
intåg i Schweiz. De två förstnämnda grupperna dansade danser från folklig miljö,
förutom att danslekens text var av Krohn, medan Gerber visste att Björköpolska
inte förekommit i folklig miljö och inte hörde ihop med ett inhemskt bröllopståg.
I bröllopståget kan vi även redan skönja en början till de bondbröllopsprogram
som utvecklades till större sceniska program under de följande årtiondena, dessa
program lyfter jag fram i kapitel IV och IX.
67
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Avdelningen med danser var ”någonting alldeles nytt och ovanligt”, skriver man
i Helsingfors Dagblad 7.2.1866 och fortsätter: ”Det var finska folkdanser, utförda
af en ung och vacker skara i finsk[a] folkdrägter. Anblicken var desto intressantare,
som kostymerna mången gång i de minsta detaljer voro utförda med en minutiös
noggrannhet och sjelfva dansen bevarat mycket af den karakteristiska naivitet,
som folket sjelft deruti inlägger.” I nationalromantisk anda framhävde pressen en
idealiserande bild av det som försiggått. Folkdanserna var finska, de uppträdande
var unga och vackra och de bar finska folkdräkter, vilka var ”minutiösa” kopior av
modellerna som skaffats fram. Folkdanserna, som man uppvisade, karakteriserades
av naivitet och då ”folket” dansade, speciellt pällhållardanserna skulle jag tro att
avsågs, var situationen naivistisk. De uppträdande hade även tagit sig finska namn
för tillfället för att framhäva det finsknationella, enligt Andersson (1967:230) hette
studenten Edvard Stenbäck Eero och hans flicka Elsa. Finlands Allmänna Tidning
(6.2.1866) kallar danserna ”nationaldanser” och skriver kort att en ”skara i finska
folkdrägter utförde nationaldanser”.
Hur kommenterades då själva danserna i pressen? Om Ylänepolskan och
Tanttuli gavs kommentaren att de var ”begge på en gång städade och omväxlande”,
om Björköpolskan och Heinolapolskan att de utfördes med ”mycken friskhet och lif”
(Helsingfors Dagblad 7.2.1866). Koreografin Björköpolskan var, som redan framkom,
en dans i många omväxlande turer med snabba steg och formationsförändringar, men
detta hade man inte ord för. I Hufvudstadsbladet ansågs att danserna framfördes
”med den förträffligaste precision”, bröllopsmenuetten var ”högtidligt-seriös” och
”något enformig” (Hufvudstadsbladet 10.2.1886). Allmänt ville jag säga att pressen
inte hade språk för danserna och inte kunde berätta någonting om hur de gått till i
likhet med de detaljer som framkom om dräkterna. Dansmusiken kommenterades
överhuvudtaget inte i pressen.
Menuetten kommenterades mest. Pressen ansåg att den ”afspeglade det allvar
och den styvsinthet om vi så får säga, som ingår såsom drag i folkkaraktären på
denna trakt av landet” (Helsingfors Tidningar 6.2.1866). Denna skribent kände inte
till att i sitt sammanhang som pällhållardans, ceremonidans, dansades menuetten
med allvar och värdighet överallt i landet och inte hade samband med vare sig allvar
eller styvsinthet i folkkaraktären i trakten. Även Aina Topelius kommenterade
menuetten och ansåg: ”Österbottningarnas menuett tyckte alla mest om, den var
ypperlig. I synnerhet var Valter Runeberg en sådan verklig Österbottning, alla
skrattade åt honom, der han gick i dansen med den högtidligaste och allvarsammaste
min i verlden. Hans par var Alma Ehrström, och hon var så utmärkt söt, de voro just
ett par präktiga Österbottningar” (AT brev 1.3.1866). Aina Topelius karakteristik
av menuettdansandet som pällhållardans är träffande, i den situationen dansades
menuetten långsamt och värdigt. Aina Topelius har understreckat gick i dansen,
vilket också återspeglar sättet att ”stiga ut en menuett” (jfr Huldén 1984b:10, jfr
Biskop [1993–2005] 1994/5:19–24). Att åskådarna på festen däremot inte kände
till att menuetten som pällhållardans utfördes just såsom den nu dansades, visades
av att man skrattade åt kavaljeren Runeberg som steg ut menuetten högtidligt och

III

Konstnärsgillet uppvisar folkdans i folkdräkt

allvarligt. Detta speglar även den bildade klassens okunnighet om dialekterna
som Otto Andersson talar om, vilket medförde den bildade klassens förakt för
allmogespråket (Andersson 1967:120).
I Helsingfors Dagblad kommenterades den österbottniska gruppen som den mest
hemmastadda i sina dräkter. Gruppen ”föreställde ett österbottniskt brudtåg och
utförde också med det djupaste allvar Pellhållarenas högtidliga dans, nästan öfverallt
bärande spår af den lugna hållning, som man med rätta ansett så egendomlig för
Finlands folk” (7.2.1866). Inte heller denna skribent kände till att pällhållardansen
i sin miljö dansades med djupaste allvar, utan idealiserade karaktären som att hela
Finlands folk har en lugn hållning.
Överklassen, dit även pressen kunde hänföras, beskrev folket bland annat
som naturligt och enkelt, som levde nära naturen och som inte hade fördärvats
av utländska seder (Burke 1978:23, 36). Detta avspeglar sig även i pressens bild
av folket som kom till uttryck bland annat i att flickorna var ”vackra”, gossarna
”hurtiga och raska”, i allmogens klädedräkt som var ”pittoresk” och i klara färger, i
allmogens karaktärsdrag som ”styvsinthet” och ”lugn hållning” och i seder som att
”bönder gick hand i hand” och att folket lägger ”naivitet” i sin dans.
Med hänvisning till Robert Redfield och Peter Burke kan man även anse att
den uppträdande societeten, eliten, med tillgång till den stora traditionen, hade
anammat folkets kultur, den lilla traditionen och uppfört den i den stora traditionens
rum (jfr Burke 1978:39). De flesta av de uppträdande hade förmodligen trevligt
tillsammans under förberedelserna och under själva uppvisningen. Burke anser att
societeten upplevde den lilla traditionen som en lek (Burke 1978:43f), som bland
annat låtsas och är spännande (Ulvros 2004:32). Spänningselementet spelar ”till
och med en mycket viktig roll” (Huizinga 1945:20). För de uppträdande var det
spännande att lära sig gamla danser och offentligt uppvisa något som var helt nytt
för publiken. Karakteristiskt för leken är vidare en undantagsställning, att skilja
sig från de andra, och det annorlunda och hemlighetsfulla kan komma till uttryck i
förklädnad (Huizinga 1945:21f). De uppträdande skiljde sig från alla övriga, de hade
en förklädnad i folkdräkten, de låtsades vara allmoge.
De som dansade och spelade
Vem var då dessa vackra, hurtiga och raska som tågade in hand i hand och låtsades
vara allmoge? Jag har dryftat vem de samlande krafterna och de uppträdande
personerna kunde vara, lyckligtvis togs bilder av de uppträdande grupperna och
personernas namn kommer fram.1 Efter att ha analyserat personförteckningen
(bilaga 2) och begrundat gruppbilderna har jag funnit ledtrådar och sett ett mönster.
1

Efter årsfesten togs bilder av grupperna och bilderna handkolorerades. Bilderna sändes till Johan
Ludvig Runeberg i Borgå som gåva på födelsedagen (Topelius:1956:111). Runeberg låg då sjuk efter
en hjärnblödning två år tidigare. Under bilderna hade Topelius skrivit personernas namn med blyerts.
Männen har efternamnet, kvinnorna har förnamnsinitialen och efternamnet, några namn saknas.
Bilderna finns i Nationalbiblioteket (Hårdh, C. A.). På Museiverket finns bilderna i svart-vitt och
på fyra av gruppbilderna har antecknats personernas för- och efternamn, damernas även som gift,
födelse- och dödsår och titel.
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Östra Finland, karelarna [5]. Stående fr. v. Peder Hugo Cadovius Degener, Jenny Nina
Pacius, Johannes Eduard Pacius, Ida Henrietta Klärich, Carl Emil Borgström, Georg
Wladimir Hjelmman?, Gråstén? Sittande fr. v. Alma Elvina Tollander, Maria Wilhelmina v.
Willebrand? Se vidare bilaga 2. Foto C. A. Hårdh, 1866, Nationalbiblioteket.

Jag återkommer till frågorna som jag ställde tidigare, och vill ytterligare diskutera
och framlägga min tolkning av hur det gick till. Vem som först framkastade idén att
arrangera årsfesten som en nationalfest har jag inte fått fram ur något dokument.1 Då
Konstnärsgillet stiftades i maj 1864 hade Topelius och Estlander sammankallat till det
stiftande mötet, de var de ”ivrigaste” med att få till stånd ett gille (Koroma 1964:7).
Dessa två började, enligt min mening, tillsammans med andra styrelsemedlemmar,
bland dem skulptören Carl Eneas Sjöstrand och tonkonstnären, biblioteksmannen,
doktor Karl Collan diskutera nationalfesten som sådan redan på hösten 1865. Det
nationella skulle framställas genom historiska tablåer och folkdräkter. Sjöstrand
talade för tablåerna och började planera dem. Topelius talade för folkdräkter som
publiken skulle klä sig i, och även för dans och sång. I fråga om dansen avsåg
man dans som kunde symbolisera allmogedans. Adelaïde Ehrnrooth kontaktade
1
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Jag har granskat brev skrivna av Topelius och ställer mig undrande till att han inte fäster vikt vid
årsfesten, i ett tidigare skede än han gör. Möjligen har breven inte bevarats. Det första brevet som jag
funnit, där han nämner årsfesten, är från mitten av januari 1866 då han ber om en modejournal av sin
mor. Dottern Aina, som skrev dagbok till utgången av 1865, omtalar inte heller årsfesten. Inte heller
har jag funnit brev av henne där hon skulle ha berättat om förberedelserna. Jag har inte heller funnit
brev eller memoarer som skulle vara skrivna av någon av dem som uppträdde, som skulle ha belyst
årsfesten.

III

Konstnärsgillet uppvisar folkdans i folkdräkt

schweizaren Gerber som ”inkallades” till Finland för att lära ut Skördedansen och
menuett. I detta skede tänkte man inte ännu på inhemska folkdanser. Det är sannolikt
att Topelius ville se en sångkör sjunga i något slag av ”folkdräkt”, dottern Aina
sjöng i damkören ”Vårföreningen”.1 Som förebild kan kören ”Nationalsångarna”
från Sverige ha varit, kören uppträdde iklädd folkdräkt och gav konserter runt om i
Finland (Andersson 1992:221). Till kören återkommer jag i följande kapitel. Det kan
även ha varit Gerbers förslag, han hade körsång med i sin föreställning i Schweiz.
Enligt min mening var det Jakob August Estlander som började tala för att
inhemska folkdanser skulle lyftas fram. Estlander var vid sidan av läkarbanan
politiskt aktiv tillsammans med sin bror Carl Gustaf (jfr Schybergson 1916:93,
Landgren 1995:22). Estlander kunde föreslå inhemska danser, eftersom han kände
till traditionsbärare från Lappfjärd, idén hade han sannolikt diskuterat inom
familjekretsen. Det är möjligt att det var någon inom familjekretsen som påpekade
för Estlander att det fanns Lappfjärdsbor i närheten, traditionsbärare, sannolikt
tjänstefolk, som kunde danser. Därefter gick man in för att få fram inhemska danser
och folkdräkter. Av personförteckningen har jag kunnat utläsa att Estlander sedan
var en drivande kraft inom dansen. Han lockade med sig flera män, studenter och
kolleger från det medicinska området vid Kejserliga Alexanders-Universitetet där
han då var professor, förutom från den egna familjekretsen.
Topelius och Collan hade kontakter inom musiklivet och de fick med sig både
sångare, sångerskor och dansare. I Aina Topelius sångarvänkrets ingick Henrik
Borenius, som komponerade melodier för ”Vårföreningen” och även dirigerade
Akademiska sångföreningen och andra grupper av sångare (Topelius 1922:254,
Dahlström 1988:37, 283, Paalanen 2004). Henrik Borenius var juris kandidat,
av personförteckningen kan jag se att Borenius fick med sig nio män från det
juridiska området vid universitetet, bland dem även en spelman, själv fungerade
han även som den ena av spelmännen för ”österbottningarna”. Vid genomgången
av personförteckningen har jag funnit trettiofem personer som hade anknytning
till musiklivet och till familjen Topelius, många var Aina Topelius vänner
eller sångarvänner. Thérèse Decker, vän till Aina och grundare och ledare av
”Vårföreningen” (Topelius 1922:194, 254, Dahlström 1988:36, Paalanen 2004),
uppträdde i dansen, liksom även hennes syster och fem av flickorna i hennes kör.
Inom musikkretsar fanns många av dem som uppträdde, bland dem tre döttrar till
tonkonstnären Fredrik Pacius, en av dem, Maria, blev någon månad senare Karl
Collans hustru.
Genom kontakter förmedlade av Topelius, Estlander, Borenius och Collan fanns
det redan över femtio personer som uppträdde i danserna och över hälften av de
uppträdande herrarna hade lockats med från universitetsvärlden av Estlander och
Borenius. Åtminstone tjugo personer var på något sätt släkt med varandra.

Namnet syftar inte på årstiden våren, utan på flickornas förening, ”vår förening” (Topelius
1922:254)
1
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Westra Finland, Säkylä-gruppen [6]. Stående fr. v. Lars Oskar Wilhelm af Heurlin, Flora
Helena (Ellen) Nervander, Edvard Otto Stenbäck, Zacharias Topelius, Torsten Osvald
Ilmoni, Sigrid Johanna Crohns. Sittande fr. v. Majken (Maria) Malm, Karl Wilhelm Sacklén.
Se vidare bilaga 2. Foto C. A. Hårdh, 1866, Nationalbiblioteket.

Gruppen ”österbottningar” hade åldersmässigt sett de äldsta deltagarna både
när det gällde herrar och damer, med syskonen Estlander i spetsen. Herrarnas
genomsnittsålder var omkring tjugosju år, damernas omkring tjugoett. Äldst i
gruppen var professorn själv, J. A. Estlander, med sina trettiofem år. Han hade drivit
på och föregick med exempel inför sina kolleger. Därför anser jag Estlander vara
initiativtagare till att inhemska folkdanser uppfördes vid Konstnärsgillets årsfest
1866. I uppvisningen medverkade även ett gift par, Hilda Estlander och Johan Jakob
Chydenius som hade gift sig 1862. Augusta Johanna v. Kothen var även gift. Detta
kan man måhända tolka som om det hade varit något svårt att få medverkande.
Herrarna i gruppen ”österbottningar” var medlemmar i Konstnärsgillet och kan
anses ha haft finsknationella strävanden som drivkraft även när det gällde danserna.1
För musiken stod Henrik Borenius och klockaren Spolander från Lappfjärd.

1
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Två av de uppträdande, J. A. Estlander och J. J. Chydenius, var politiskt aktiva och fanns bland
dem som Landgren (1995:21f, 37f) kallar ungliberaler eller dagbladsliberaler, bakgrundskrafter inom
Helsingfors Dagblad, som var organ för den liberala oppositionen och språkrör för dess strävanden.
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Westra Finland, Säkylä-gruppen [7]. Stående fr. v. Uno Alexander Kurtén, Fanny
Wilhelmina Decker, Nils Petter Elias August Paldani, Frans Fabian Stenfeldt, Emil
Theodor Fredrik Magnus Paldani, Johanna Sofia Thérèse Decker, Karl Viktor
Ekroos. Sittande fr. v. Ada Linsén, Rosa Augusta Cadenius. Se vidare bilaga 2. Foto
C. A. Hårdh, 1866, Nationalbiblioteket.

I gruppen ”Östra Finland, karelarna”, var herrarnas genomsnittsålder omkring
tjugofem år, damernas omkring nitton. I gruppen ingick Karl Collan, trettiosju
år, han kan anses ha haft det nationella som drivkraft. Flera av de medverkande
fanns inom det medicinska eller juridiska området eller inom sångarkretsarna,
vilka Aina Topelius omtalar i brev och i sin dagbok (AT SLSA 584, SLSA 817).
För musiken stod violinisterna, bröderna Arthur och Hugo Degener, den förre
endast femton år.
Gruppen ”Vestra Finland, Säkylä-gruppen” var åldersmässigt den yngsta
när det gällde herrar, genomsnittsåldern var omkring tjugofyra år. Damernas
genomsnittsålder var tjugo år, bland dem fanns två sextonåringar. Om den ena, Olga
Toppelius, skriver Emilie Topelius i ett brev till sin mor att ”Lilla Olga stackare,
måste också tillvägs och dansa mot sin vilja uti det vestfinska Säkylä-sällskapet” (ET
11.2.1866). I gruppen ingick den då nittonåriga Aina Topelius1 vänner, både manliga
och kvinnliga (Topelius 1956:112), dessa träffades till sångaftnar, ”oppsittu”, hemma
hos familjerna Topelius, Decker, Cadenius eller Crohns, varvid upp till 20–30
personer kunde delta (t.ex. AT dagbok SLSA 817, jfr Topelius 1922:254f, jfr Paalanen

1

Aina Sofia Topelius, g. Nyberg, var född den 5 oktober 1846.
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2004). Av förteckningen i bilaga 2 framgår även att genom sången och musiken
kom manliga studenter, som var hemma från olika delar av landet, in i sällskapslivet
inom den privata sfären i Helsingfors.1 För musiken under dansuppvisningen stod
juridikstuderanden Karl Viktor Ekroos på fiol. Musik behövdes bara till den ena
dansen, till den andra sjöng gruppen i kör.
Åldersmässigt var herrarna främst vuxna personer, vilket tyder på ett allvar i
”sällskapsleken” att uppvisa allmogekultur. De yngre herrarna fanns inom den
”vestfinska” gruppen. De flesta damerna kunde hänföras till ”ungdomar”, några var
något äldre. Aina Topelius nämner i sin dagbok flera unga män vid namn, vilka
sjöng under sitsar i de omtalade hemmen och dansade både valser, polkor, fransäser
och cotillon, men som inte nu uppträdde. Måhända ville de inte uppträda, varvid
upp till trettioåriga män fick träda in i ”sällskapsleken”. Av gruppbilderna framgår
att fyra av männen bar dräkter som användes i de historiska tablåerna, vilket visar
att männen hade dubbla roller. Även det kan man tolka som om man inte fick med
tillräckligt många ”frivilliga” män. För de yngre var dansuppvisningen främst en
sällskapslek, men alla tyckte inte om att vara med i den leken.
De flesta herrarna hade Kejserliga Alexanders-Universitetet som gemensam
nämnare. Över hälften av männen som hörde till den akademiska världen var födda i
olika delar av landet till föräldrar inom de högre samhällsskiktena och hade kommit
till Helsingfors för att studera, några kom från välbärgade borgarhem. De flesta
av damerna kom även från de högsta samhällsskiktena, över femton av damerna
var födda i Helsingfors och de övriga på olika håll i landet. Personernas sociala
bakgrund framgår ur bilaga 2.
Genom att analysera gruppbilderna har jag sett att det inom varje grupp finns en
mansperson iklädd ”mörk kostym”, halvsittande något bakom. Inom ”Österbotten”
är det Jakob August Estlander, inom ”Östra Finland” är det Karl Collan och inom
”Vestra Finland” Zacharias Topelius. Klädseln markerar att de på något sätt skilde
sig från gruppen och detta skulle dokumenteras på bilderna. Jag tolkar detta som att
dessa tre, Estlander, Collan och Topelius, var de drivande krafterna för respektive
grupp. Då jag räknar antalet herrar i de uppträdande grupperna kommer jag till att
Estlander måste har uppträtt bland ”österbottningarna” för att de skulle bli sex par,
han hade ”mörk kostym” för att markera att han var den drivande kraften. Collan
och Topelius uppträdde inte, det fanns tolv par i vardera grupperna utan dem. På den
ena gruppbilden i färg av ”Österbotten” har Olga Estlander bortretuscherats, hon
finns på den svart-vita bilden, men inte iklädd folkdräkt. Hon spelade Lotta Svärd i
en av tablåerna (ZT brev 3.2.1866).2 Hennes roll i dansuppvisningen ville jag tolka
1
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Hur viktigt det var med sången i sällskapslivet inom den privata sfären framgår av Topelius ord i
ett brev till sin mor, där han skriver om den sextonåriga Jakobstadsflickan Majken (Maria) Malm, en
av de uppträdande, att hon först bodde hos dem, men nu hos Linséns, ”hon lärer ha ledsamt. Hon har
kommit hit för att roas, men en flicka som ej sjunger eller spelar får sköta sig sjelf” (ZT 15.10.1865).
2
Även av de tre grupperna som uppträdde i de historiska tablåerna togs bilder som finns på
Nationalbiblioteket (Hårdh, C. A.). På varje gruppbild finns även en person i bakgrunden iklädd
mörk kostym. Dessa är arkitekten Brander och skulptören Sjöstrand. Brander uppträdde även med
dans i den ”vestfinska” gruppen och var den ena av dem som stod för dekorationerna i Societetsuset.
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Olga Estlander, som bortretuscherats ur
färgbilden, sittande här bakom till vänster,
jfr bilden sidan 61. Detalj av svart-vit bild.
Foto C. A. Hårdh, 1866, Museiverkets
historiska bildarkiv.

som att det var hon som föreslog för brodern vem som kunde Lappfjärdsdanser och
därmed hörde till gruppen.
Dansuppvisningens betydelse
Vad gav då uppvisningen 1866 i dansväg? Vilken betydelse hade då den, enligt
mina källor, första uppvisningen av inhemsk folkdans i folkdräkt för senare tiders
kännedom om folklig dans i Finland? Konstnärsgillets årsfest 1866 hade betydelse
för de folkliga dansernas och dräkternas framtagande i en utåtriktad verksamhet.
Idén var väckt, intresset likaså. Idén att en folkdans skulle uppvisas i folkdräkt, var
likaså väckt. Härvidlag hade pressen den största rollen att sprida idén.1 Dräkterna
var inte på något sätt autentiska, men man försökte efterlikna folkliga förlagor så
gott man kunde. Hur autentiska danserna var kan jag inte uttala mig om, jag har
namnen att utgå ifrån eftersom ingen i detalj beskrev hur danserna gick till. En
dansuppvisning hade nu även visat sig vara god underhållning.
Folkdräkterna hade avsevärt större betydelse inom Konstnärsgillet än danserna.
I folkdräkter kunde man konkret synliggöra folket, själva dansens utförande
var endast en flyktig rörelse som var över på några minuter. Dansmelodierna
upptecknades och publicerades med proveniens och gavs på så sätt ett konkret värde
för framtiden. För själva danserna hade man inte något språk som kunde förklara
hur de gått till, så att de skulle ha bevarats för eftervärlden på samma sätt som
melodierna. Dansernas utförande kunde man inte dokumentera. Kanske tänkte man
inte ens på att danserna skulle bevaras såsom de utförts. Måhända menade man
att Reinholm hade beskrivit vissa danser och dansläraren hade sin dans på papper.
Menuetten, valsen och polskan kunde ju de som hade lärt ut dem.

Brander och Sjöstrand var de drivande krafterna för respektive historisk grupp. Den tredje personen
har jag inte kunnat identifiera. På någon av dessa bilder borde även Olga Estlander, ”Lotta Svärd” ha
funnits, men hon fanns bland de dansande.
1
Idéerna spriddes av Konstnärsgillet och de uppträdande. Chefredaktörerna för tidningarna som
skrev utförligt om årsfesten, Robert Olof Lagerborg för Helsingfors Dagblad och August Schauman
för Hufvudstadsbladet (Topelius 2004:378), var båda aktiva inom Konstnärsgillet och medverkade i
de historiska tablåerna, detta framgår av gruppbilderna i Nationalbiblioteket.

75

III

Konstnärsgillet uppvisar folkdans i folkdräkt

Vid Konstnärsgillets årsfest hade ”nationalandan” väckts genom att man
framhävde den finska nationaliteten i vissa av programnumren, framför allt i
folkdräkterna. Enligt Marianne Koskimies-Envall talade man i konstnärskretsar i
hänförd ton om årsfesten, speciellt den klarröda Lappfjärdsdräkten fastnade i minnet.
Några år senare reste Adolf von Becker och Arvid Liljelund till Sydösterbotten för
att måla och blev banbrytare i Finland på folklivsskildringens område (KoskimiesEnvall 2002:60–64).
Som helhet ansågs om programmet med dräkterna och danserna att den
delen utgjorde ”den mest öfwerraskande och lifwande delen af festens program”
(Hufvudstadsbladet 10.2.1886). Att det var så, kommer även fram i senare fester
där dans var ett av attraktionsnumren, vilket kommer tydligt att framgå i kapitel
VI. Uppmärksamheten i pressen var stor, och händelsen omtalades ännu tio år
senare. Årsfesten 1866 gav efterklang, idéer och impulser till fortsatt användning av
allmogealster i scenprogram för all framtid. Årsfesten var, trots att själva händelsen
blev en engångsföreteelse inom Konstnärsgillet, en inspirationskälla för senare
arrangörer. De sextio personerna från den bildade klassen spridde erfarenheterna
från tillställningen och i kapitel IV och VI kommer det att framgå hur några av dem
som nu medverkade, senare uppträdde i, och bidrog till, sceniska framträdanden.
Det första programnumret på årsfesten var det uppseendeväckande intåget av
folkdräktsklädda personer, som väckte entusiasm. Det sista avsnittet med danserna
var det mest anslående, då samma personer uppträdde med folkdanser. Programmet
hade lagts upp på ett sätt som gäller än i dag, med att ”först väcka intresse och
med att det bästa kommer till sist”. Folket, med vilket man avsåg allmogen, hade
befunnits inneha resurser, och ur dessa resurser valde man inför årsfesten ut dräkter
och danser för att uppvisas. Man fick alstren till och med att glittra och glimma för
att använda Honkos ord (1980b:47).

Skördedansen – med allmogerekvisita
Efter Konstnärsgillets årsfest samlades alla grupper i Socitetshuset den 12 februari
till en ”afskedssoiré i kostym”, där alla danser framfördes ”innan allt försjunker i
glömska”, skriver Emelie Topelius i ett brev. Hon konstaterar vidare att ”[n]og ha
de haft så roligt att det aldrig glöms, säga de unga” (ET brev 12.2.1866). Topelius
anteckningar visar att dottern Ainas vänner ”vestfinnarna” uppträdde i Kleinehs
hotell den 10 februari och hos Cadenius den 15 februari (ZT Diarier:53). Uppvisningen
i Kleinehs hotell har jag inte lyckats finna några omtalanden om i pressen, vilket
tyder på att den var privat, liksom uppvisningen hos familjen Cadenius. Ovan
framförde jag min uppfattning att avsikten hade varit att Skördedansen skulle
uppvisas vid Konstnärsgillets årsfest i februari, men att man avstod på grund av att
man fick fram inhemska danser och på så sätt kunde göra festen mer finsknationell.
Skördedansen uppvisades sannolikt vid den privata tillställningen i Societetshuset,
76

III

Konstnärsgillet uppvisar folkdans i folkdräkt

vilket framkommer nedan, och därtill planerades en offentlig tillställning för att
uppvisa Skördedansen.
Den offentliga uppvisningen av Skördedansen kom två månader efter
Konstnärsgillets årsfest. I Helsingfors Tidningar (7.4.1866) ingick en notis med
följande text: ”Till förmån för barnhemmet gifwes i öfwermorgon måndag en
‘musikalisk soirée med dans’, i Arkadia-Theatern, som för tillfället förvandlats till
salong.” Om programmet påpekades att det upptog ”schweiziska nationaldanser,
inöfwade af ett större antal unga damer och herrar, några af de wid konstnärsgillets
årsfest utförda finska folkdanser, m.m.” Programmet hade följande innehåll:
1. Musik utförd vid vinskördsfesten i Vevey 1865, comp. af Fr. Grast
2. Festmarsch med intåg af tre kostymerade kadriljer[1]
3. Sånger för blandad kör
4. Solosång
5. Polonaise för Piano och Violincello af Chopin
6. Dans af Vestfinnar
7. Schweizisk bonddans
8. Dans af Ostfinnar
Allmän dans
(Helsingfors Tidningar 7.4.1866)

Av annonsen framgår att Schweiz ligger i fokus, soarén inleddes med musik från
vinskördsfesten i Vevey och den ”schweiziska bonddansen” uppvisades. Jag tolkar
detta som att man arrangerade soarén enkom för att uppvisa den ”schweiziska
bonddansen”, såsom man sannolikt hade lovat Gerber. Han hade även vid denna
soaré arrangerat intåget till musik av de folkdräktsklädda, på samma sätt som i
Vevey och vid Konstnärsgillets årsfest. För att ha en orsak att arrangera soarén gavs
den till förmån för barnhemmet.
Soirén väckte uppmärksamhet i pressen och refererades utförligt av
huvudstadstidningarna. Hufvudstadsbladets (11.4.1866) skribent var entusiastisk
och ansåg att soarén i alla avseenden var lyckad. Skribenten beskriver hur salongen
”ifrån golf till tak, från underjord till paradis, [var] beklädd med en den elegantaste
societet, hwarpå Helsingfors har att bjuda”. Texten fortsätter: ”Finska gardesmusiken war placerad uppe i andra radens fond och öppnade soarén med musiken
från sistl. års stora vinskördsfest i Vevey – hwilken fest äfwen i detta blad blifwit
med liflig penna skildrad af ett ögonwittne.” Efter att ha omtalat musiknumren
kommer skribenten fram till danserna:
Sedan kommo kostymdanserna: tre grupper, twenne finska förut bekanta
för deltagarne i konstnärsgillets årsfest, och en schweizisk – d.w.s. klädd i
fantasikostymer, hemtade från den förut omtalade festen i Vevey – intågade efter
hwarandra. West- och ostfinnar utförde först sina danser och sedan rörde sig fram
1

Kadrilj innebär i detta sammanhang en grupp av dansare som inövat danser för att visas upp (jfr
Bakka 1983:13).
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på golfwet den schweiziska gruppen i sina lätta blå och hwita ’schäfer-kostymer’,
flickorna med räfsor, gossarne med liar i händerna. Denna dans utgjorde pärlan
i programmet; med stor omsorg inöfwad under ledning af en infödd schweizare,
hr Gerber, utfördes den med lätthet och behag och måste på warochen göra det
angenämaste intryck (Hufvudstadsbladet 11.4.1866).

Skribenten talade om och hänvisade till den ”vingårdsfest” och ”Vevey” som läsarna
fick läsa om på sommaren och hösten 1865, och som jag tidigare tog upp. För ”vestoch ostfinnarnas” danser hade skribenten inga ord, men den schweiziska dansen
utgjorde pärlan i programmet och utfördes med lätthet och behag och gjorde det
angenämaste intryck. De inhemska folkdanserna kom mycket snabbt i skymundan.
Skribenten påpekade även att den schweiziska dansen var inövad av en ”infödd
schweizare” herr Gerber, som jag tidigare omtalat. Tidningen påpekade även att
soarén kommer att upprepas till förmån för de fattiga.
I Helsingfors Dagblad (10.4.1866) skriver man även entusiastiskt och berättar
om hur gårdagens soiré till förmån för barnhemmet var mycket talrikt besökt.
Skribenten påpekar att den ”intressantaste delen i programmet utgjordes af
nationaldanserna” och räknar upp vad som framfördes och hur danserna tedde sig:
”De Vest- och Ostfinska – de samma som förekommo vid Konstnärsgillets årsfest
– bildade i sin okonstlade enkelhet en märkbar kontrast till den särdeles fint hållna
schweiziska skördedansen, hvilken, omsorgsfullt inöfvad och utförd med mycken
grace, icke förfelade att göra ett högst angenämt intryck på åskådarene.” Därpå gick
skribenten ovanligt detaljerat in på hur dansen utfördes:
Först såg man en rad schweitzergossar, hvilka klädde i blått och hvitt, framskredo
med sina liar, liksom hade det gällt en verklig skörd; derpå följde en vacker rad
schweitzerflickor, likaså klädda i hvitt och blått och med de aldra täckaste små
halmhattar kokett framskredo långsamt med sina räfsor, likasom uppfångande
den slagna säden. Efter denna åskådliga framställning af sjelfa skördearbetet
utfördes ännu en mängd lifliga och sinnrika turer, alla i nära öfverensstämmande
med dansens egendomliga natur (Helsingfors Dagblad 10.4.1866)

Denna skribent gav detaljer som visar att gossarna rörde sig i en rad och flickorna
i en annan rad och att det skedde långsamt samt att man efterapade skördearbetet.
Enligt skribenten bildade de inhemska folkdanserna i sin ”okonstlade enkelhet”
en ”märkbar kontrast” till den ”särdeles fint hållna schweiziska skördedansen”.
Efter programmet följde allmän dans till långt in på kvällen (Helsingfors Dagblad
10.4.1866). Skribenten nämnde inte vem som inövat dansen, som var en viktig
uppgift, men följande dag infördes ett tillägg: ”Såsom tillägg till vår notis om
denna soirée böra vi meddela att de vackra danser, hvilka dervid förekommo, blifvit
inövade af en ung Sweitzare, dans- och fäktläraren Gerber” (Helsingfors Dagblad
11.4.1866). Gerber var mån om sitt anseende och om sin skapelse Skördedansen och
”fordrade” kanske att hans namn skulle nämnas då dansen framfördes offentligt.
Tilläggsnotisen ger även en annan uppgift än vem som inövat Skördedansen,
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Westra Finland, Säkylä-gruppen [8]. Stående fr. v. Olga Maria Toppelius, Gustaf
Viktor Eklund, Karl Viktor Ekroos, Mårten Magnus Wilhelm Brenner, Majken
(Maria) Malm. Sittande i mitten Elisabeth (Betty) v. Wright, Adolf Fredrik Brander.
Se vidare bilaga 2. Foto C. A. Hårdh, 1866, Nationalbiblioteket.

i det man skriver att ”de vackra danser”, i pluralis, var inövade av Gerber. Han var
sannolikt även behjälplig vid inövandet av de inhemska folkdanserna, enligt min
mening bland ”ostfinnar” och ”vestfinnar”, det vill säga de danser som Reinholm
demonstrerade.
Även Helsingfors Tidningar skriver att ”största uppmärksamhet ådrogo
sig nationaldanserna” och fortsätter med att berätta att först utförde ”vest- och
ostfinnar” samma ”egendomliga danser” som framförts vid Konstnärsgillets årsfest
och att de finska folkdanserna representerade den ”finska allmogen i sin verklighet,
utan någon idealisering, hwilken man på ett troget sätt lyckades återgifwa i sin
naiva enkelhet”. I tidningen påpekades vidare att de inhemska folkdanserna därför
fick en ”farlig medtäflare i den af konstens ande redan berörda skördedansen från
Wewey”, utförd av ungdomar ”med ett behag och en finhet som wäckte allmän
beundran”. Man fortsatte med att tala om ”schweizarnas” kläder ”i blått och hvitt”
och beskriver hur det hela gick till då ”schweizergossarne” med sina liar avmejade
säden, och mellan deras rader ”swäfvade med lätta fjät de täcka schweizerflickorna
liksom uppsamlande stråna med sina räfsor” (Helsingfors Tidningar 10.4.1866).
Sistnämnda tidning påpekade något som jag först hade svårt att tolka, nämligen
att Skördedansen var ”av konstens ande redan berörd”, men den hade framförts i
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Societetshuset då alla grupper samlades till en ”afskedssoaré”, som Emilie Topelius
nämnde i ett brev, och var därför redan ”berörd”.
I pressen omtalades att de inhemska folkdanserna fick en ”farlig medtävlare”,
en konkurrent och de ”vestfinska” folkdanserna, Ylänepolska och Tanttuli, de
”ostfinska” Björköpolska och Heinolapolska ansågs nu ha blivit framförda ”i sin
naiva enkelhet” och ”i sin okonstlade enkelhet” (Helsingfors Tidningar 10.4.1866).
Här kom enligt tidningen en koreografi, Björköpolskan, till korta mot en annan
koreografi, Skördedansen, danserna var av samma hand. Sannolikt var det rekvisitan
av liar, räfsor och halmhattar som väckte allmän beundran. Detta hade man inte
tidigare sett, det nya var intressant för pressen. Även de finska ”folkdräkterna” kom
nu i skymundan i jämförelse med ”schweizarnas” skapelser i blått och vitt. Pressen
tröttnade förvånansvärt snabbt på att framhäva de inhemska dräkterna och danserna
som ett led i nationella strävanden. Det är skäl att lägga märke till ”schweizarnas”
klädsel, dansmästaren Gerber hade inte haft för avsikt att få Skördedansen att te sig
som en folkdans i folkdräkt från någon bygd i Finland.
En andra föreställning gavs 16.4.1866 med ett litet annorlunda program. Den
första programpunkten hade utbytts mot ”Ouverture” och ordningsföljden hade
ändrats så att festmarschen var nummer fyra och efter den följde dans av ”vestfinnar,
ostfinnar, sång av blandad kör” och sist framfördes ”Schweizisk bonddans”. I
annonsen påpekades att dansernas ordningsföljd hade ändrats så att den schweiziska
bonddansen framfördes sist i programmet (Helsingfors Dagblad 16.4.1866). Min
uppfattning är att man här hade flyttat på ordningsföljden så att det bästa, mest
spektakulära numret – ”Schweizisk bonddans” som omtalades så positivt i pressen
– kom sist. Efter föreställningen kallar Helsingfors Tidningar (17.4.1866) dansen för
”skördedansen från Vevey” och dansen började senare allmänt kallas Skördedansen,
även benämningen Schweizerdans förekom.
Annonseringen inför de två soaréerna hade varit massiv med annonser den 7, 9
och 16 april i Helsingfors Tidningar, Helsingfors Dagblad och Hufvudstadsbladet
och den 9 april 1866 i Finlands Allmänna tidning. I den andra annonsomgången
den 16 april påpekades även att ändamålet förändrats, att hälften av inkomsten
skulle komma att tillfalla de nödlidande och den andra hälften barnhemmet,
sannolikt för att inkomsterna blev så stora. Inhemska folkdanser och en inhemsk
och utländsk koreografi nyttjades i ekonomins tjänst. Soarén arrangerades av
Fruntimmersföreningen i Helsingfors (Helsingfors Dagblad 26.4.1866), som
arbetade för de fattiga och som fick in medel genom nöjestillställningar (jfr Ramsay
1993: speciellt 141–146). Det var viktigt med öppenhet när det gällde inkomster
och utgifter (Lehtonen 1994:25) och dessa publicerades i detalj, även antalet sålda
biljetter. Till soarén den 9 april såldes 675 biljetter som inbringade 1.687,50 mk.
Kostnaderna utgjorde 286,06 mk och vinsten blev 1.401,44 mk. Till den 16 april
såldes 501 biljetter som inbringade 1.312,50 mk och med avdrag av kostnaderna
på 217,36 mk blev överskottet 1.095,14 mk. Vidare uppgavs hur medlen fördelats
mellan barnhemmet och de fattiga och samtidigt tackade Fruntimmersföreningen
80

III

Konstnärsgillet uppvisar folkdans i folkdräkt

Medverkande i Skördedansen. Stående fr. v. Ida Berta Lovisa Blidberg, Otto Wilhelm
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Alfons Spåre, Aline Furuhjelm. Se vidare bilaga 2. Foto C. A. Hårdh, 1866, Museiverkets
historiska bildarkiv.

alla som medverkat (Helsingfors Tidningar 25.4.1866, Helsingfors Dagblad
26.4.1866). Dessa uppvisningar av danser i scenprogram blev sedan modell för
många arrangörer att använda dansen i ekonomins tjänst. Samtidigt kan vi lägga
märke till att närmare tusentvåhundra personer hade sett Skördedansen och några
av de inhemska folkdanserna uppföras.
Att Gerber inte hade nöjt sig med att Skördedansen uppvisades vid endast
en privat tillställning i Helsingfors visas även av att han stannade kvar tills den
framförts offentligt. Två tidningar skriver att han ”godhetsfullt härstädes dröjt kvar
några dagar för soaréns skull” (Helsingfors Tidningar 11.4.1866, Finlands Allmänna
Tidning 12.4.1866). Enligt min tolkning arrangerade Gerber en danskurs i Tavastehus
i väntan på den officiella framvisningen. Han annonserade i Hämäläinen (23.2.1866
och 2.3.1866) att en danskurs skulle inledas den 15 mars. Vart Gerber reste efter den
offentliga uppvisningen i april 1866 framkommer inte ur pressen.
Vem var det då som uppträdde med Skördedansen? Genom en kort notis i ett
brev i oktober 1866, således ett halvt år senare, fann jag ledtråden. Då skriver Aina
Topelius i ett brev till Inna Haeggström att under en sits hemma hos dem ”dansades
på lek de der schweizer- och andra danserna och det var ett sådant lif” (AT
9.10.1866). Aina, och hennes vänskapskrets dansade även Skördedansen, hur kunde
det komma sig? Även i detta fall ger gruppbilden svaret. Mitt i bilden, inte skymd,
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sitter Adelaïde Ehrnrooth,1 således den drivande kraften angående Skördedansen
och kontaktpersonen till dansmästaren Gerber, och den som även hade tänkt att
Skördedansen skulle uppföras på Konstnärsgillets årsfest. Ehrnrooths klädsel skiljer
sig även från de övrigas och markerar att hon hade en ledande roll. Ehrnrooth var
aktiv inom Fruntimmersföreningen (Helsingfors Tidningar 29.12.1865) och således
arrangör för uppvisningen. Av förteckningen i bilaga 2 framgår att två av herrarna
kom från det medicinska och juridiska området vid universitetet. De som uppträdde
med Skördedansen ingick i samma överklasskretsar som de som uppträdde på
årsfesten. Detta visar även att Gerber verkligen stod för den praktiska dansinövningen
bland ”vestfinnarna”, ”ostfinnarna” och ”schweizarna”. ”Österbottningarna”, med
medlemmar, herrar, från Konstnärsgillet i leden med nationella strävanden som
drivkraft, och två av herrarna politiskt aktiva, medverkade inte i dessa soaréer där
Skördedansen framfördes. De uppträdande ur Konstnärsgillets led gick med allvar
in i ”leken” med nationalistiska förtecken, men avstod ifrån att stiga upp på estraden
då målsättningen var att ge Skördedansen synlighet.
I början av 1867 dyker Skördedansen upp igen, nu i Uleåborg.2 Då annonserade
en sångförening att den arrangerade den tredje subskriberade ”Musikaliska soiréen”
den 14 januari i Societetshusets stora salong, ”hwarvid kommer att utföras ’ballet af
Schweiziskt bondfolk med solodans’” och sånger för blandad kvartett (Oulun WiikkoSanomia 12.1.1867). Dansen ser ut att ha lyckats väl, eftersom sångföreningen under
den följande subskriberade soarén som gavs i anledning av lantdagen, tisdagen
den 22 januari, på allmän begäran uppförde ”Schweizisk skördedans från Vevey” i
kostym (Oulun Wiikko-Sanomia 19.1.1867). Tillställningen var festlig i anledning av
lantdagen, man skriver:
Gruppbilden finns på Museiverket, både som svart-vit bild och handkolorerad. Jag har känt till
bilden och publicerat den (Biskop 2007b:34), men inte kombinerat den med den grupp som uppträdde
med Skördedansen 1866. Detta beror på att man vid Museiverket har antecknat att bilden föreställer
”Dans hos överste Standertskjöld”, det har jag förlitat mig på. Detta är dock ett misstag, Museiverket
har även misstagit sig i fråga om Ehrnrooths förnamn och skrivit Adele i stället för Adelaïde. Då
jag jämförde bilderna från Konstnärsgillets årsfest med denna bild märkte jag att ”ateljén” är exakt
densamma. Samtliga bilder torde ha tagits då alla grupperna var samlade till avskedssoaré på
Societetshuset, som Emilie Topelius talade om. Personerna som uppträdde med Skördedansen var
även i samma ålder som de som uppträdde på årsfesten.
2
Det var den ambulerande danslärarinnan Fredrique Tornberg, bosatt i Uleåborg (Hirn 1982:127, jfr
Oulun Wiikko-Sanomia 25.4.1867), som hade Skördedansen på sitt program. Tornberg verkade även
i andra städer. På ”fröken Tornbergs” slutbal i Joensuu uppfördes ”en mycket lyckad Schweizerdans
af hennes elever, kostymerade till skördefolk med liar och räfsor” (Helsingfors Dagblad 10.2.1871).
Tornberg arrangerade danskurs även i Vasa (Vasabladet 15.8.1868) och i Kuopio (t.ex. Tapio
4.4.1868, 29.8.1868). För allmänheten uppvisades Skördedansen vid en förstamajfest i Kuopio (Åbo
Underrättelser 21.5.1867). Det är möjligt att Tornberg var en av dem som gick i Gerbers dansskola i
Helsingfors eller Tavastehus.
Sedan blir det tyst om Skördedansen ända till 1880-talet. Om beskrivningen fanns hos Adelaïde
Ehrnrooth och om hon gav den åt dansläraren Carl Fredrik Nelson, eller om Nelson hade dansen
med sig då han, enligt Hirn (1982:125), med sin hustru Cläry flyttade från Stockholm till Finland och
började bedriva en ambulerande verksamhet under 1880- och 1890-talet, känner jag inte till. Nelson
hade ”Schweizerdans” på sitt program och vid en slutbal i Vasa 1883 uppvisades den (Vasabladet
10.11.1883). Skördedansen publicerades av Anni Collan 1905 och upptogs av folkdansrörelsen.
1
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Musikläktaren, äfvensom wäggarne i stora salen å societetshuset woro festligt
dekorerade med transparent och flaggor. Efter en ouverture, några sångnummer
och deklamation, uppläste kollegan wid elementarlärowerket, mag. Schlüter ett
längre, historiskt föredrag, och dröjde isynnerhet wid några för utwecklingen
af Finlands nuwarande stats-skick wigtiga momenter. Föredraget slutade med
en varmt utbragt skål för lantdagen och de nu församlade ständernas wälgång,
hwilken utdracks under lifliga hurrarop, hwarpå ett allmänt ‘Wårt land’ under
ackompagnement af bataljonens musikkorps afsjöngs. [...] Sedan den första
rörelsen efter skålen lagt sig, utfördes af amatriser och amatörer en ‘schweizisk
skördedans’, hwars arrangement redan för en föregående soirée tillwann sig ett
odelat och wälförtjänt bifall. Kostymerna woro smakfulla och eleganta, och
dansen utfördes, i synnerhet å ‘bondflickornas’ sida, med mycken ledighet och
behag (Hufvudstadsbladet 5.2.1867).

Festen var talrikt besökt. De uppträdandes klädsel var enligt tidningen ”kostymer”,
måhända något i ”blått och vitt”. I detta synnerligen fosterländska sammanhang och
vid firandet av landets statsskick i utrymmen dekorerade med nationella symboler
och avsjungande av landets nationella sång framvisades så en utländsk dans, en
schweizisk publikdragande koreografi. För soaréarrangören hade det uppenbarligen
ingen betydelse varifrån dansen härstammade, bara den lockade publik.
Här har jag lyft fram Konstnärsgillets arrangemang 1866 med att uppvisa
inhemska folkdanser i folkdräkter och uppvisningen av den schweiziska koreografin,
Skördedansen, i fantasikläder med liar och räfsor som rekvisita. Därpå frågar jag:
Hurudant var Konstnärsgillets fortsatta intresse för de inhemska folkdanserna och
folkdräkterna, uppvisades de på nytt för att stärka nationalkänslan? Eller, slutade
man använda danserna i nationellt syfte? Eller, uppvisade man andra danser, i andra
dräkter?

Konstnärsgillets fortsatta intresse för dans
Konstnärsgillet arbetade inte vidare med att använda den inhemska folkdansen i
sina program, händelsen 1866 var en engångsföreteelse. Folkdräkterna däremot
hade en roll vid följande årsfest, 1867. Ovannämnda soaré med penninginsamling
till förmån för de fattiga, där Skördedansen och ”vest- och ostfinnarnas” danser
uppfördes, inspirerade Konstnärsgillet till att redan i oktober 1866 besluta att vid
följande årsfest samla in medel till inköp av Walter Runebergs staty Ilmarinen
(Helsingfors Dagblad 27.2.1867). Före årsfesten påpekades i en tidning att folkdräkter
skulle komma att ingå i programmet och hur dräkterna hade uppfattats 1866: ”Det
stundar nu snart en fest, som ifjol lifligt eldade publikens intresse och nyfikenhet:
Konstnärsgillets årsfest wid hwilken uppträdde finska nationaldrägter, som kommo
månget fosterländskt hjerta att klappa så wåldsamt att – det ännu fortfarande slår
i otakt” (Hufvudstadsbladet 31.1.1867). Tidningen talade endast om dräkterna att
dessa väckt fosterländskhet, inte om danserna.
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Årsfesten 1867 försiggick på Arkadiateatern för att man skulle nå en större
publik då behovet var penningmedel, 600 personer infann sig (Helsingfors Dagblad
6.2.1867). Programmet var indelat i avdelningar och tredje avdelningen bestod av ett
divertissement av Topelius, arrangerat av herr Frithiof Raa. Scenen föreställde en
del av torget i Gamla Vasa under en höstmarknad under obestämd tid. Tolv personer
hade egna roller, därtill medverkade en italiensk gipsmakare som sjöng en italiensk
visa, marknadsfolk, sjömän och en kör som sjöng ”tre visor enligt folkmelodier,
antecknade i nejden av Wasa” (Programblad 1867). I programmet ”framträdde”
folkdräkter från föregående år, folkdräkterna var från ”Wasa län m.fl. orter”
(Helsingfors Dagblad 6.2.1867). I divertissementet uppträdde tre ”bondflickor” och
tre ”bondgossar” (Programblad 1867), de bar de österbottniska folkdräkterna.1 Kören
som sjöng folkvisor var troligen samma ”vestfinska” grupp som hade uppträtt 1866,
nu fick gruppen uppträda med den mängd folkvisor som Topelius måhända hade
önskat redan då. Jag får uppfattningen att Topelius hade skrivit divertissementet för
att de österbottniska dräkterna och dottern Ainas sångarvänner skulle få framträda
på nytt.
För övrigt hade själva årsfesten åter mycket att bjuda på, bland annat tablåer och
annat likartat program som 1866, men man lyckades inte entusiasmera publiken
såsom föregående år, ”utan omdömet utföll tillochmed ganska omildt och kallt”.
En andra föreställning gavs och var föga besökt (Hufvudstadsbladet 18.2.1867).
Om årsfesten antecknade Topelius endast ett ord: ”Fiasco.” (Topelius 2004:172).
Det positiva var dock att för pengarna, 1.600 mk, kunde man inköpa gipsmodellen
av Runebergs ”Ilmarinen smider Sampo” (Topelius 2004:172, jfr Smeds 1996:175).
Publiken tröttnade snabbt på de inhemska folkdräkterna, varvid varken dessa eller
inhemska folkdanser uppvisades senare vid Konstnärsgillets årsfester. Däremot fick
konstnärer intresse för folkdräkterna, såsom jag ovan påpekade.
Inom Konstnärsgillet visste man dock att dans i någon form kunde locka. Då
man behövde ett attraktivt program för att locka publik då målsättningen var att
samla in medel till förmån för en pensionskassa, tog man åter till dans, men inte de
inhemska danserna. Inför årsfesten 1870 hänvisade man så till årsfesten 1866 och
inbjöd ledamöter till ett planeringsmöte den 15 januari för att ”i kostym framställa
Europas skilda nationer”. Man gav ledamöterna rätt fria händer: ”Val af tidskostym
och dithörande karakterer lemnas fritt; dock såge Gillet helst, att man ville ena sig
till grupper, hvilka hvardera utföra en dans eller lek, som är egendomlig för det
framställda folket” (Festbestyrelsens inbjudan).
Årsfesten försiggick sedan på Nya Theatern i Helsingfors. Temat var skalder,
konstnärer och litteratörer i Europa (Programblad 1870), kanske kunde temat ses
som ett uttryck för europeism eller internationalism. Dekorationerna var nationella
symboler på samma sätt som 1866. Det är möjligt att inspiration och idéer kom
från världsutställningen i Paris 1867 som enligt Kerstin Smeds hade en ”etnografisk
På programbladet hade med blyerts antecknats några namn. ”Bondflickorna” var Augusta Cadenius,
Augusta Bergbom och Alma Ehrström, vilka uppträdde i danserna 1866. En roll hade även Aline
Furuhjelm, som uppträdde i Skördedansen. Bland ”bondgossarna” hade Eduard Pacius uppträtt 1866.
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karaktär”. Det var då första gången som nationerna hade egna nationella paviljonger
(Smeds 1996:96), detta omtalade jag i inledningen.
Programmet var även här indelat i tre avdelningar. Den första började med
”Fest-ouverture” och därpå följde en lång rad minnesord över skalder, konstnärer
och litteratörer i Europa, varefter följde sång och ”Vårt land” (bl.a. Programblad
1870). Den andra avdelningen inleddes med en festmarsch och ett festtåg av de olika
”nationaliteterna”. Vilka nationaliteter, och vad, hade ledamöterna då kommit på
att visa fram? Först härolder och två marskalkar i forntida dräkter, ”fransmän” i
dräkter från år 1770, ”ryssar” i nationalkostymer, ”ungrare” (magyarer och serber)
i klirrande sporrar och praktfulla dräkter av siden och sammet och sist en lång
skara ”svenskar” i dräkter från Skåne, Blekinge, Värend och Vingåker. Grupperna
uppträdde med en dans var och före dansen framfördes en folksång från landet ifråga.
Medlemmar ur Akademiska sångföreningen sjöng och finska gardets musikkår
spelade. ”Fransmännen” uppträdde med menuett,1 ”ungrarna” med çzárdas och
”svenskarna” med en stor polska (Programblad 1870, Hufvudstadsbladet 6.2.1870,
Helsingfors Dagblad 7.2.1870).
Den tredje avdelningen bestod av omväxlande ”nationalsånger” och ”wanlig
sällskapsdans”. Man inledde med ”Savolaisten laulu” [Savolaxarnas sång] av Collan
och sedan vals som allmän dans. Därpå följde en svensk, dansk och norsk sång
och som allmän dans fransäs och polka. Följande avdelning av sånger bestod av
en amerikansk, rysk och tysk folkvisa, följda av danserna fransäs och mazurka.
Som sista programpunkt framfördes en skotsk, engelsk och finsk folkvisa varpå
man dansade fransäs och som sista dans en vals. Då var klockan redan två på natten.
Publiken uppgick till över 900 personer (Programblad 1870, Hufvudstadsbladet
6.2.1870, Helsingfors Dagblad 7.2.1870).
Man hade gjort stora ansträngningar med dräkterna. Danslärarna hade även
haft ett styvt göra att få ”fransmännens” menuett och ”ungrarnas” çzárdas inövade.
Vad den svenska ”stor polskan” var, eftersom den var en ”stor” sådan och hur
den utfördes hade varit särdeles intressant att få veta, måhända var den någon av
Selinders danser. De som uppträdde i dräkter från Skåne, Blekinge, Värend och
Vingåker var troligen de rikssvenska skådespelare som sedan 1860-talet upprätthöll
den svenska teaterscenen i Helsingfors (jfr Lille 1921:319), och då ligger det nära till
hands att det var någon av Selinders danser.
1

Topelius övervar självfallet tillställningen, han var ordförande för Konstnärsgillet. Fredrika
Runeberg, som däremot inte hade varit närvarande, kommenterade i ett brev till Topelius programmet
med ”fransmännens” menuett. Hon berättade om hur hon mindes menuetten från sin barndom, hon
skriver: ”Det måtte varit roligt att se menuetten [...]. Som barn såg jag den en gång dansas av gammalt
herrskap, vilka ville visa det då unga släktet den berömda dansen. Dessa gamla herrar och fruar hade
i sin tid varit ansedda som goda dansare, så att jag har tämligt begrepp om denna dans” (Topelius
1956:144f). Fredrika Runeberg, som var född i Jakobstad 1807 och uppväxt i Åbo och Pargas
(Rahikainen 2007:10f) hade i sin barndom även sett allmogen dansa menuett som hon jämförde med
den menuett hon såg herrskapet dansa, hon fortsatte: ”På bondbröllop sågs den tiden och en avart eller
karrikatyr därav” (Topelius 1956:145). Hur Topelius, som själv i sin ungdom hade dansat allmogens
menuett i Nykarleby (Biskop 1998:132f) uppfattade den skämtsamma tonen framgår inte. Det var
även en motsvarande menuett som hade framförts vid Konstnärsgillets årsfest 1866.
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Den ryska nationaliteten kunde man åskådliggöra genom kostymer och en
folksång, men någon dans hade man inte lyckats få. Några nationaliteter hade man
varken dräkter eller danser till, utan dessa åskådliggjordes endast genom sång.
Således sjöng man en amerikansk, tysk, skotsk, engelsk, dansk och norsk folkvisa.
Man ser ut att ha ansträngt sig mycket med att få fram danser, speciellt med att få
fram en dans – ”Ribe-dans” – som omtalades i pressen av en mycket ovanlig orsak,
nämligen för att den inte hann inövas. Enligt pressen var ”Ribe-dans” en dansk
historisk dans som omtalades i Bernhard Severin Ingemanns historiska romaner
och därför ansågs vara känd för ”de flesta av våra läsare”. En av Konstnärsgillets
medlemmar hade stått i kontakt med en yngre dansk diktare, ”fullmäktig Fromm”,
genom vilken balettmästaren vid Köpenhamns teater August Bournonville med
utmärkt välvilja hade ”skyndat att ställa till Gillets disposition ord, musik och en
fullständig choreografisk beskrifning på denna folkdans” (Helsingfors Dagblad
7.2.1870, Borgåbladet 12.2.1870).1 Konstnärsgillets intresse för ”Ribe-dans” speglar
enligt min syn det som Lönnqvist tar upp i artikeln ”Drakskepp och runslingor”, där
han bland annat belyser kulturkretsarnas i Helsingfors tankar om det skandinaviska
ursprunget och intresset för forntiden (Lönnqvist 2001c, jfr Högnäs 1995:51–74).
Detta är samtidigt ett utmärkt exempel på flera fenomen: vilket kontaktnät man
kunde ha, hur lätt balettmästarnas koreografier kunde spridas, hur tidningsskribenter
ansåg en dans vara en folkdans trots att skribenten samtidigt påpekade att dansen var
gjord av en balettmästare. Kanske var det på grund av staden ”Ribe” som skribenten
fick uppfattningen att dansen var någonting ”lokalt särpräglat” och dansen därmed
blev ”folkdans”.
I fråga om danserna och dräkterna är min uppfattning att man främst gav utlopp
för kreativa idéer, att man skapade ett så attraktivt program som möjligt med tanke
på temat, allt för att locka en så stor publik som möjligt med tanke på pensionskassan
som skulle bildas. Årsfesten inbringade omkring 2.250 mk, som var en ”ganska
god behållning” för den blivande pensionskassan (Hufvudstadsbladet 15.2.1870).
Här vill jag speciellt peka på syftet med arrangemanget, som var en årsfest med
ett ekonomiskt behov som drivkraft att utforma programmet så lockande som
möjligt för att nå bästa ekonomiska resultat. För samma ändamål arrangerades ett
stort tvådagarslotteri 1888, enligt idéer från världsutställningarna, som jag tar upp i
kapitel VI. Jag vill här även understryka att mitt material har gett en helt ny bild av
Konstnärsgillets dansppvisning, som den tidigare forskningen inte känt till.
***

1
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Enligt Henning Urup hade Ingemanns roman inspirerat August Bournonville till baletten ”Erik
Menveds Barndom”, som hade framförts 1843 utan att bli någon succé. I baletten intogs slottet
Riberhus under dans. Musiken ”Riberhuus Marsch” blev däremot populär och Bournonville lade
under 1860-talet in den i en vapendans i en senare balett ”Valdemar”. Denna balett hade ingen
anknytning till staden Ribe (muntlig uppgift av Urup, jfr Urup 2007a:31). Det är möjligt att någon ur
Konstnärsgillet hade upplevt någondera baletterna.
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I detta kapitel har jag ägnat mig åt uppvisningen av inhemska folkdanser som enligt
mina källor var den första i sitt slag. Jag har lyft fram impulser, beskrivit hur det hela
gick till, vilka danser som uppfördes och åsikterna om dem och vilken betydelse
dansuppvisningen hade för framtida motsvarande tillställningar. Det behövdes
en utlösande impuls för att Konstnärsgillet skulle förverkliga årsfesten 1866
som en nationell fest, den impulsen kom från Schweiz. Jag vill här sammanfatta
händelseförloppet, i min tolkning gick det till på följande sätt:
Konstnärsgillet fick idén till att en nationell fest borde ordnas för att stärka
det nationella medvetandet efter att två personer sommaren 1865 skrivit om
nationalfesterna och vingårdsfesten i Schweiz och direkt uppmanade till att man
borde arrangera någonting motsvarande i Finland. Man följde uppmaningen
och balettmästaren Gerber från Schweiz ”inkallades” för att lära ut sina danser,
i detta skede hade man ännu inte tankar om att danserna skulle vara inhemska.
Det nationella skulle framställas i historiska tablåer och i folkdräkter som publiken
skulle klä sig i. I mitten av januari föreslog Jakob August Estlander, eftersom han
kände till traditionsbärare från Lappfjärd som kunde lära ut danser, att inhemska
danser skulle uppvisas och därefter började man i forcerad takt arbeta med att få
fram inhemska danser.
Då man fått fram tillräckligt med inhemska danser avstod man ifrån att
uppvisa den schweiziska Skördedansen, för att göra årsfesten så finsknationell
som möjligt. Genom tablåerna, folkdräkterna, folkdanserna, vissa musiknummer
och dekorationer gjordes årsfesten 1866 sedan till en nationell fest. ”Folkdräkter”
från olika trakter kombinerades med danser från samma trakt och det skedde en
fördjupning mot det regionala. I nationalromanstisk anda upphöjdes dräkterna till
”konst” i strävandena att försöka skapa och stödja en nationell konst.
Tidningspressen bidrog i allra högsta grad till att stärka nationalkänslan genom
att starkt betona fosterländskheten, referera programmet i detalj och tala om den
nationella stämning som rådde. Uppvisningen av danser och dräkter blev en
inspirationskälla för senare arrangörer. För att Gerbers koreografi Skördedansen
skulle få ett offentligt framträdande arrangerades en soaré, där Skördedansen och
vissa av de inhemska folkdanserna framfördes. För att ha en orsak att arrangera
soarén gavs den till förmån för välgörande ändamål, folkkulturen befann sig i
ekonomins tjänst.
Konstnärsgillets uppvisning av folkdanser var en engångsföreteelse. Den
inhemska folkdansen var inte någonting med vilken man allmänt inom Konstnärsgillet
ville framhäva någonting nationellt. Man strävade inte heller efter att bevara själva
danserna för eftervärlden. Men, idén att uppvisa folkdans bestod. Några av de
österbottniska dräkterna framträdde vid följande årsfest i ett divertissement av
Topelius. Vid en senare årsfest, 1870, ägnade man sig åt europeiska ”nationaldanser”
som man menade att speglade något slag av etnicitet i samband med att hela årsfesten
uppmärksammade europeiska skalder och konstnärer. Målsättningen var att samla
in medel till en pensionskassa. Behovet av penningmedel var en drivkraft.
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Pressen såg ingen skillnad, eller rättare sagt saknade insikter i vad som
härstammade från folklig miljö och vad som var koreografier. I beundran av det
lantliga och nationella hade det för pressen ingen betydelse varifrån dansen
härstammade, trots att ursprunget framgick klart och detaljerat.
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I föregående kapitel framkom att folkdanser uppfördes för publik och att en av
danserna var en vals från Lappfjärd. Denna valsmelodi ur folklig miljö kom
fem år senare åter att framföras för publik på en soaré arrangerad av Finska
Fornminnesföreningen, nu utan några dansande människor. I detta kapitel lyfter
jag fram i vilka sammanhang, och tillsammans med vilka andra programnummer,
dansmelodierna skildes från själva dansernas utförande och blev nummer på
soaréer, samt drivkrafterna till att de arrangerades. Vidare lyfter jag fram ett annat
tillfälle, då dansmelodier åter skildes från dansernas utförande och blev låtar som
framfördes i en spelmanstävling. När det gäller arrangemangen fäster jag speciell
vikt vid varifrån impulserna kom.

Emil Nervander tar initiativ till folkmusik på scen 1871
Finska Fornminnesföreningen grundades 1870 på initiativ av Johan Reinhold
Aspelin (1842–1915). Föreningens målsättning var att ”uppdaga, samla samt från
förstörelse och glömska bevara fosterlandets konst- och fornlämningar, dess sång
och saga” (Andersson 1967:161). De stiftande tjugotvå medlemmarna var alla under
trettio år och därför valde man Zacharias Topelius till ordförande för att ge tyngd åt
företaget.1 Inom föreningen föreslog Emil Nervander att man skulle ordna en soaré
med folkvisor och dansmelodier på programmet (Finska Fornminnesföreningen,
protokoll 6.3.1871). Förslaget förverkligades och den nämnda valsen, och ett antal
andra dansmelodier, framfördes därpå vid en ”Litterär-Musikalisk Soirée” 1871.
Nervander var därmed banbrytare med att skapa en helaftonsföreställning med
alster främst ur folklig miljö på estraden och jag vill se Emil Nervander som en
eldsjäl inom detta område.
Emil Nervander (1840–1914) var född i Helsingfors som son till professorn
Johan Jakob Nervander och Agata Emerentia Öhmann. Han avlade magisterexamen
i konsthistoria och kom att verka inom tidningsbranschen och som teater- och
litteraturkritiker. Nervander skrev artiklar i tidningar, dikter och små pjäser och
1

http://www.muinaismuistoyhdistys.fi/historia/index.html
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var Finlands första novellist. Han
räknas som grundläggare av den
finska konstens historia, bland annat
genom sina studier av den medeltida
kyrkokonsten (Knapas 1999:360, jfr
Valkeapää 2007:41). Enligt Rainer
Knapas var han en ”typisk historist,
som försökte ställa sig utanför den
språkliga
polariseringen
genom
att utge sina arbeten på svenska
och finska” (Knapas 1999:360, jfr
Valkeapää 2007:40). Detta ser man
även i de tvåspråkiga idéer som
jag här kommer att ta upp. Bland
övriga ledande personer inom
Finska Fornminnesföreningen fanns
finskhetsivrare, t.ex. J. R. Aspelin
Emil Nervander.
Åbo Akademis bildsamlingar.
och hans bror Eliel Aspelin (Smeds
1996:165).
Emil Nervander var en idérik
person, ”den som alltid kom på något nytt” (Steinby 1992:74). I unga år var
amatörteater och dans Nervanders ”käraste sysselsättningar” och inom den
österbottniska studentnationen vid universitetet i Helsingfors visade han prov på att
kunna organisera, leda och ordna. Vid en fest i Societetshusets stora sal i Helsingfors
1868, då Studenthusets grundsten lades, hade han visat sig vara en oöverträfflig
festarranggör (Steinby 1992:67, 74f). Han var även en i kretsen kring damkören
”Vårföreningen” som omtalades i föregående kapitel (Topelius 1922:254). Impulsen
att arrangera en folkmusikkonsert fick Nervander från olika håll, bland annat från
Richard Dybecks aftonunderhållningar, detta framgår nedan. Folkmusikkonserten
var enligt mina källor, den första i sitt slag i Finland.
Redan från början av 1860-talet började enskilda arrangerade folkvisor ingå
i konsertprogram. Allt från 1860 besöktes Finland av de s.k. ”Nationalsångarna”
från Sverige som gav konserter runt om i Finland, även i övriga Skandinavien, på
initiativ av organisten och körledaren August Jahnke (Andersson 1992:221). Kören
uppträdde i folkdräkter. Under en konsert i Societetshusets salong framfördes
folkvisor från Sverige, bland dem ”Wermlandsvisan”, ”Wallvisa”, ”Domaredansen”
och ”Kulldansen” (Hufvudstadsbladet 10.8.1869). I maj 1870 annonserades stort
att ”De svenska nationalsångarne klädde i nationaldrägter” skulle ge en konsert
i Societetshusets stora salong söndagen den 8 maj. Konsertens tredje avdelning
bestod av ”Ur Bondbröllopet. Skildring ur folklifvet af R. Gustafsson, musiken af
A. Söderman” (Hufvudstadsbladet 8.5.1870). Salen var fylld till trängsel, livliga
bifallsyttringar gavs efter varje nummer, många sånger måste ges da capo. I
recensionen nämndes att en andra konsert skulle komma att ges två dagar senare
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(Hufvudstadsbladet 10.5.1870).1 Folkvisorna som ingick i dessa konserter var
enskilda nummer, Emil Nervander i Helsingfors gick längre. Han kom på att man
kunde skapa en helaftonsföreställning med främst folkligt material.
Finska Fornminnesföreningens soaré kallades en ”Litterär-Musikalisk Soirée”
och gavs den 13 april 1871 i universitetets solennitetssal i Helsingfors. Före soarén
ingick i tidningspressen ett inlägg under rubriken ”Finsk folkmusik”, av sign. E.N.,
troligen Nervander själv, där han omtalar att finsk folkmusik, folkvisan, haft en
undanskymd ställning i konserterna under det senaste årtiondet, medan Richard
Dybeck i Sverige redan tolv år tidigare arrangerat så kallade aftonunderhållningar,
där endast folkvisor och melodier framfördes. Föreställningarna lyckades där
förträffligt och allmänheten hänfördes av skönheten i den enkla folkmusiken
(Hufvudstadsbladet 13.4.1871, jfr Eriksson 2004:55f). Nervander ger här uttryck för
att idén kommer från Sverige. Samtidigt kan vi räkna med att Nervander och andra
inom Finska Fornminnesföreningen kände till den ambulerande kantelespelaren
Kreeta Haapasalo och hennes verksamhet runt om i landet från slutet av 1840-talet
och hennes resor till Helsingfors, detta återkommer jag till längre fram i detta kapitel.
Nu hade så Finska Fornminnesföreningen beslutat att planera ett program av
”finsk folkmusik”. För planeringen stod Emil Nervander, J. R. Aspelin och Oskar af
Heurlin2 (Finska Fornminnesföreningen, protokoll 6.3., 2.4.1871). Texterna trycktes
i ett häfte och gällde som inträdesbiljett. Jag citerar här hela det långa programmet
vid Finska Fornminnesföreningens soaré, unik i sitt slag:
1. Marsch från 30-åriga kriget. Arr. af E. W. Floessel. Utföres af Finska
Gardesbataljonens musikkorps.
2. Föredrag af D:r O. Donner.
3. a) Finska arméns marsch från 1808.
b) Parola-marsch.
4. Folkvisor, arrangerade för blandad kör:
a) ”Elä vietä köyhän lasta”. Upptecknad 1854 i Saarijärvi af F. v. Schantz.
Arr af R. Lagi.
b) ”Ei nyt enää”. Upptecknad af H. A. Reinholm i Kivinebb. Arr. af K. C.
5. Folkvisor, sjungna af fröken E. Mehlin:
a) ”Kaipaus”. Upptecknad 1866 af F. W. Illberg, i Jockas och St. Michels
socken. Arr. af A. P. Bergreen i Köpenhamn. Såväl melodi som ord sannolikt
af modernt ursprung.
b) ”Äiti ja Tytär”. Melodin och ordens första vers upptecknade i Sääksmäki af
H. A. Reinholm. Arr. af K.C. De två sednare verserna tillagda.
1

Kören från Sverige var enligt Helsingfors Dagblad (14.5.1870) en manskvartett, och gav en konsert
även i Borgå (Borgåbladet 14.5.1870). ”Nationalsångarne” hade uppträtt på olika håll i Finland allt
från början av 1860-talet (t.ex. Oulun Wiikko-Sanomia 25.8.1860, Björneborgs Tidning 14.9.1860, Åbo
Tidningar 28.9.1860, Papperslyktan 22.10.1860, Vasabladet 4.5.1861, Helsingfors Dagblad 27.6.1862,
Finlands Allmänna Tidning 12.11.1868). År 1865 gjorde gruppen en turné genom Finland och besökte
Uleåborg, Vasa, Björneborg, Åbo och Helsingfors (Oulun Wiikko-Sanomia 29.4.1865, Vasabladet
13.5.1865, Björneborgs Tidning 13.5.1865, Åbo Underrättelser 18.5.1865, Helsingfors Tidningar
7.6.1865).
2
Oskar af Heurlin var en av de dansande herrarna vid Konstnärsgillets årsfest 1866.
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c) Ballad. Upptecknad efter en ung flickas sång vid spinnrocken, af J. R.
Aspelin i Sideby kapell af Lappfjärds socken, 1870. Arr af K. C. Orden ega
flera motsvarande varianter i Sverige, Danmark, Skottland och Irland samt på
Färöarna.
d) Sjömansbruden. Melodin från Gamla Karleby, upptecknad af J. E. Wefwar.
Arr af K. C. Första versen folkvisans. De öfriga tillagda.
6. Dansmelodier för violin. Arr. af R. Faltin.
a) Polska fr. Ilmola, uppt. af K. H. Kahelin.
b) Polska fr. Kalajoki, uppt. 1854 af F.v. Schantz.
c) Melkutus. Allmän i finska landsbygden.
d) Vals fr. Lappfjärd. Dansad i kostym vid Konstnärsgillets årsfest 1866.
e) ”Pukki” fr. Pielis, uppt. af K. Collan 1854.
f) Polska fr. Tohmajärvi, uppt. af K. Collan 1854.
7. Folkvisor (för tenor):
a) Vihaava ystävä. Ord och melodi upptecknade i Tavastland af E. Lönnrot.
Arr. af C. K.
b) En moders längtan. Melodin efter särskilda uppteckningar i Östra Nyland
1847 och 1870. Arr. af K. C. Texten till första och hälften af andra versen
tillhöra folkvisan. Resten tillagd.
c) Sjömansvisa. Upptecknad i Östra Nylands skärgård af Arv. Nyberg 1870.
Arr. af K. C., efter särskilda varianter.
8. Hornlåtar och Vallmelodier från norra Karelen. Upptecknade 1854 af K. C.
Arr. af R. Faltin.
9. Folkvisor, arr. för blandad kör:
a) ”Ei taivaan alla”. Melodin upptecknad i Finska Lappmarken af fru
Ingeborg Malmström. Arr. för blandad kör af K. C. Texten till första versen
tillhör folkvisan; den andra tillagd.
b) Suomen Salossa. Melodin af nyare ursprung, upptecknad i Jockas 1866 af
F. W. Illberg. Arr. för blandad kör af K. J. Moring. Orden af Y. Koskinen.
(Bilaga, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Pöytäkirjat, Finska
Fornminnesföreningens protokoll 1870-1875)
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På programmet stod tio folkvisor upptecknade på finska eller svenska, hornlåtar,
en ballad, vallmelodier och sex dansmelodier, förutom föredrag och marscher. Ett
eget avsnitt bildade dansmelodierna, i tidningen annonserades de som ”folkdanser”,
upptecknade i olika delar av Finland (Hufvudstadsbladet 12.4.1871). Det tryckta
programhäftet var en tidig publicering av folkvisor med uppgifter om upptecknare,
tid och ort, samtidigt som bladet var ett tidigt sånghäfte. För att göra några av
visorna mer publikvänliga försåg man dem med tillagda verser, vilket noggrant
uppgavs i programbladet, likaså uppgavs om visan eller melodin var arrangerad och
av vem. Bland folkvisorna från svenskspråkiga trakter i Finland fanns en ballad
upptecknad av J. R. Aspelin i Sideby, vilken uppgavs ha motsvarigheter i andra
länder. Första strofen till ”Sjömansbruden” var upptecknad av Jakob Edvard Wefwar
och melodin från Gamla Karleby, till visan hade någon icke nämnd person tillagt
strofer. ”Sjömansvisan” var upptecknad av Arvid Nyberg föregående år i östra
Nylands skärgård och arrangemanget var efter särskilda varianter. Dansmelodierna,
enligt tidningen ”folkdanserna”, hade arrangerats för violin av Richard Faltin. Bland
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melodierna fanns den vals från Lappfjärd som man hade uppträtt med i folkdräkt
vid Konstnärsgillets årsfest 1866. Det ser även ut att ha varit viktigt att nämna att
valsen framförts i folkdräkt, dräkterna kom att symbolisera det nationella. Dansen
Melkutus har omtalats av både Elias Lönnrot och H. A. Reinholm (Tanhuvakka
1997:87), dansen finns även beskriven. Vi kan lägga märke till att redan vid denna
första folkmusikkonsert hade man arrangerat folkets alster till att bli så tilltalande
som möjligt.1 Melodin till ”ringdansen” Ylänepolska hade arrangerats redan vid
Konstnärsgillets årsfest 1866.
Soarén bevistades av 800 personer och refererades utförligt på finska, det
”omituinen programmi” [det egendomliga2 programmet] fick idel lovord. Om
dansmelodierna ansåg man att: ”Suurta suosiota saawuttivat myöskin ne polskat,
walsit, ‘melkutukset’, torvisoitotukset ja paimensäweleet, jotka hra R. Faltin on
sowittanut [Stort bifall vann också de polskor, walser, melkutus, hornblåsningar och
vallåtar, som hr R. Faltin har arrangerat].” Texten slutade med att arrangemangen på
allt sätt var utomordentligt lyckade och att en livgivande fosterländsk anda påverkade
alla. Till slut önskade skribenten flera liknande musiktillfällen (Uusi Suometar
14.4.1871). Vid den tvåspråkiga soarén, med bidrag från båda språkgrupperna,
samsades de svensk- och finskspråkiga i Finland kring en gemensam satsning och
slutresultatet var en manifestation för den finsknationella identiteten. Finskhetsivrare
var med om att lyfta fram folkets alster även från svenskspråkiga trakter. En
separering mellan svensk- och finskspråkiga kom att få sin början först tio år senare
(se Lönnqvist 2001a:16, jfr Högnäs 1995:44). Med hänvisning till Burke (1978)
uppfördes alster från den lilla traditionen för representanter för den stora traditionen
i den stora traditionens hus.
Man kan undra över att Nervander genast då föreningens stiftades föreslog
att man skulle börja planera en så stor konsert, om det var det finsknationella som
var drivkraften. Avsikten med soarén var dock mycket mera karg. Man samlade
in medel för den nygrundade föreningen och för en konsthistorisk expedition
(Hufvudstadsbladet 11.4.1871). Nervander visste på vilket sätt det bäst skulle
lyckas, detta framgår längre fram. Avsikten framgår även av ett protokoll trettio år
senare, där det uppges att intäkterna blev så stora att föreningen kunde företa sin
första expedition samma år (Finska Fornminnesföreningen, årsmötesprotokoll vid
föreningens trettioårsjubileum 1900, jfr Tallgren 1920:73). Genom sin ordförande
Topelius hade föreningen tidigare fått 1.000 mk från universitetet och med tillskottet
från konserten företogs expeditionen till Åland och Åboland under Nervanders
1
I ett privat sammanhang hade av Richard Faltin arrangerade dansmelodier sedan framförts 1879 vid
en middag för senatorn och riddaren Emil Lönnblad, som utnämnts till president i Wiborgs hovrätt.
Bland tio musiknummer fanns då även ”Finska dansmelodier, arr. af R. Faltin” (http://bibbild.abo.fi/
hereditas/menu/15b.jpg, jfr Wiborgs Tidning 24.4.1879)
2
Egendomlig har många betydelser. Enligt Svenska Akademins Ordbok, bl.a. utmärkande,
karakteristisk eller specifik, men även säregen, egenartad, ursprunglig eller originell, därtill
märklig, märkvärdig, besynnerlig eller underlig (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/). Det var första
gången tidningsskribenten åhörde en konsert av detta slag och hade, enligt min uppfattning, närmast
”märklig” eller ”säregen” i tankarna.
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ledning (Hirn 1970:10, jfr Tallgren 1929:73, jfr Steinby 1992:64, jfr Valkeapää
2007:43). Hur stora intäkterna från konserten blev i verkligheten framgår av
bokslutet för det första verksamhetsåret, nettobehållningen blev 853:74 mk, vilket
var närmare hälften av årsinkomsten (Helsingfors Dagblad 10.5.1871). Konsertens
bruttoinkomst måste ha varit ansenligt större eftersom man sannolikt även hade en
hel del utgifter.
Denna tvåspråkiga folkmusikkonsert torde ha varit den första i vårt land, där
dansmelodier och visor hade arrangerats av estetiska skäl speciellt med tanke på
publik i ekonomiskt syfte. Detta vill jag starkt betona. Otto Andersson (1967:161)
har känt till denna konsert 1871, men för övrigt ser den ut att ha förblivit okänd,
liksom den ekonomiska drivkraften bakom.
Emil Nervander, som tog initiativet till denna penninginsamling genom en
folkmusikkonsert, hade erfarenhet från tidigare insamlingar. Han hade redan 1867
haft tankar om att en pensionskassa för författare och konstnärer borde bildas,
medlen skulle man få in genom att ge sällskapsspektakel och dem skulle han själv
leda (Aspelin-Haapkylä 1906:34). En pensionskassa bildades snart därefter och
medel samlades in vid Konstnärsgillets årsfest 1870, detta tog jag fram i föregående
kapitel. I februari 1869 hade Nervander tillsammans med Emilie Bergbom,
föregångsgestalt – tillsammans med sin yngre bror Kaarlo – vid grundandet av
den finska teaterscenen (Aspelin-Haapkylä 1906:96–124), arrangerat en soaré
i Societetshuset i Helsingfors till förmån för den unga fattiga skulptörsplantan
Johannes Takanen (1849–1885), som studerade i Köpenhamn (Aspelin-Haapkylä
1906:126, jfr Steinby 1992:58). På programmet stod då musik, sång och allmän
dans och därutöver någonting alldeles nytt som Nervander hade kommit på. Han
hade lyckats få bokförläggare och -handlare samt privatpersoner att donera böcker
som såldes i vackra stånd av femton unga damer från akademiker-, borgar- och
ämbetsmannakretsar, iklädda olika länders nationaldräkter biträdda av lika många
unga studenter (Aspelin-Haapkylä 1911:77f, jfr Steinby 1992:58, 75). Här torde
Nervander ha fått idén direkt från världsutställningen i Paris 1867. Där hade SverigeNorge, Danmark och Ryssland var sitt café i närheten av sina paviljonger och i
caféerna serverade nationaldräktsklädda personer nationella delikatesser (Smeds
1996:103). Medel fick man in även genom att saluföra tryckta sånger av Topelius
och en liten skrift, Mejseln, som skrivits och tryckts i hemlighet.1 Nettobehållningen
blev omkring 1.500 mk och med den summan kunde Takanen fortsätta studierna för
Wilhelm Bissen d.y. i Danmark i ”långa tider framåt” (Aspelin-Haapkylä 1911:77f,
Åbo Underrättelser 8.2.1869, Steinby 1992:75f).
Då Finska Fornminnesföreningens kassa var så gott som tom (Morgonbladet
22.11.1875) arrangerade föreningen en andra soaré i november 1875 med ett
liknande program. Vem som tog initiativet framgår inte. Nervander verkade vid
den tidpunkten i Åbo (Steinby 1992:55), men hans idé upprepades. Annonsen i

1
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Mejseln innehöll bidrag av Adelaïde Ehrnroth, Emil Nervander, Eliel Aspelin, Kaarlo Bergbom,
Ernst Oskar Stenberg, Karl Fredrik Eneberg och Karl Jacob Gummerus (Aspelin-Haapkylä 1911:78).
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Hufvudstadsbladet (20.11.1875) uppger: ”Med benäget biträde af musikdirektör
R. Faltin, gardesorkestern, musikälskarinnor och musikälskare gifver Finska
Fornminnesföreningen Lördagen den 20 November en Litterär-Musikalisk SOIREE
i Universitetets solennitetssal.”
I programmet skulle ingå:
1. Marsch, spelad i äldre tider af Björneborgska regementet arr. af A. Leander.
2. Mansqvartetter [i arrangemang av R. Faltin]:
a) Sotilaslaulu
b) ”En visa vill jag sjunga”...
c) Arg Kosilane, Estn. folkvisa
d) Kullan ylistys
3. Föredrag: illustreradt af runomelodier.
4. Sånger för en röst:
a) Jungfru Maja och vår Herre Krist, arr. af M. Wegelius
b) Miks sa nuttad. Estn. folkvisa, arr. af R. Faltin
c) Wienan rannalla, arr. af R. Faltin
5. Sånger för blandad kör [i arrangemang av M. Wegelius]:
a) Vallkulla...
b) ”Jag borde intet sjunga”...
c) Hääruno
6. Finska dansmelodier för orkester, arr. af R. Faltin
(Instrumenteringen af A. Leander)
(Hufvudstadsbladet 20.11.1875)

Texterna publicerades även denna gång i en textbok som såldes för 25 penni. Körer
och en solist framförde folkvisor och folkdiktsinsamlaren, mag. Axel Borenius
höll ett föredrag om runomelodier som illustrerades med estniska och finska
runomelodier framförda av en ”musikälskarinna” (Hufvudstadsbladet 21.11.1875, jfr
Finlands Allmänna Tidning 23.11.1875). De finska dansmelodierna, som denna gång
inte uppräknades i likhet med andra nummer, hade åter arrangerats av Richard Faltin
och spelades av en orkester. Om dansmelodierna var för ”obetydliga” och därför
inte räknades upp, får jag inget svar på. Soarén var tvåspråkig, såsom Lönnqvist
(1983:184) påpekar. De svenska visorna var fyra till antalet, enligt Lönnqvist var två
av dem, ”Jungfru Maja...” och ”Valkulla”, upptecknade av medlemmen i Svenska
landsmålsföreningen Ivar Othman i Borgå och Strömfors (Lönnqvist 1983:184).
Visan ”Jungfru Maja” har identifierats som visan om Maria Magdalena (Häggman
1992:86).
Finlands Allmänna Tidning (23.11.1875) ansåg att konserten inte var en konsert
i egentlig mening med stora kompositioner eller berömda namn, utan det som man
försökte ge här var ”en intresseväckande inblick i den nationella sångens art och
väsende, sådan den utvecklat sig i runomelodierna och folkvisorna”. I Morgonbladet
påpekades: ”Programmet bjöd på idel gammalt, men ändå fullkomligt nytt för
publiken.” Samma tidning låter läsaren veta att det var premiär för ”Marsch,
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spelad i äldre tider af Björneborgska regementet”,1 som bisserades och ”helt säkert
hädanefter ofta kommer att höras i raden af fosterländska marscher” (Morgonbladet
22.11.1875). Denna skribent hade helt glömt bort den tidigare soarén, eller var ny på
sin post, och kände inte till den föregående.
I Hufvudstadsbladet (21.11.1875) omtalades konserten som ”en konsert af alldeles
egendomligt slag, den hade blott en aflägsen likhet med wåra wanliga musikaliska
njutningar och äfwen publiken war mycket olika”. Skribenten påpekar att programmet
endast bestod av ”marscher, folkwisor och dansmelodier och orkestern utgjordes av
finska gardets musikkorps”. Om visorna och melodierna ansåg skribenten att de var
”[e]nkla och rörande, sorgliga och glada”, vidare att de var upptecknade ”från såwäl
den finska som den swenska allmogens i wårt land läppar, äfwensom några estniska
folksånger” (Hufvudstadsbladet 21.11.1875). Skribenten nämnde inte att något
liknande inträffat tidigare, utan menade att konserten var av alldeles egendomligt
slag, trots att liknande program förekommit fyra år tidigare.2
Man kan fråga varför jag här har fäst så stor uppmärksamhet vid dessa av Finska
Fornminnesföreningen arrangerade soaréer med bland annat dansmelodier ur folklig
miljö på estraden, utan att någon dansade till melodierna. Jag har tagit upp dem av
tre skäl. För det första har jag tagit upp soaréerna på grund av drivkraften som var
behovet av penningmedel. Bland annat dansmelodier ur folklig miljö arrangerades
och brukades i program där soaréns målsättning var att samla in medel för
föreningens verksamhet. Som redan framkom var nettobehållningen av den första
soarén närmare hälften av årsinkomsten. Den andra soarén arrangerades närmast
som ett nödrop på hjälp om bidrag. Finska Fornminnesföreningens ekonomi var
mycket svag framgår av årsmötet 1875, där vice ordföranden doktor K. F. Ignatius
förklarade att föreningen inte hade kunnat verka i enlighet med målsättningarna och
önskade att regeringen under nästa år skulle bevilja större bidrag (Uusi Suometar
22.11.1875). I en annan tidning uppgavs att det årliga bidraget på 1.000 mk från
1
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Morgonbladets skribent misstog sig vad gäller ”premiären” för ”Marsch, spelad i äldre tider af
Björneborgska regementet”. Marschen uppfördes som program under namnet ”Björneborgarnas
marsch” redan vid Konstnärsgillets årsfest 1866 och följdes då genast av ”Vårt land”, vilket framkom
i föregående kapitel. Under namnet ”Björneborgs marschen” förekom den på estraden i skådespelet
”Ur Lifvets strid” av Fredrik Berndtson 1851 (Finlands Allmänna Tidning 19.5.1851, Helsingfors
Tidningar 28.5.1851), under annat namn redan tidigare (se Sånger för alla 2007:9).
2
Förutom tidningsskribenter fanns det även en annan som inte heller har känt till den första konserten
1871, nämligen Zachris Schalin. Han var den första sekreteraren för Svenska landsmålsföreningen
i Finland, grundad 1874. Då Schalin 1929 i ett föredrag, publicerat i Budkavlen 1930, beskriver
landsmålsföreningens verksamhet och uppkomst under de fyra första åren belyser han upptecknandet
av folkvisor och nämner Jakob Edvard Wefvars och Ivar Othmans insamlingsarbete. Då Schalin talar
om Othman, nämner han att flera av hans visor framfördes redan hösten 1875 vid den märkliga konsert,
som Finska Fornminnesföreningen föranstaltade i Helsingfors, ”vilken konsert med dess orienterande
föredrag och sångprov rent av bildar epok i vår inhemska folkloreforsknings historia i det att genom
densamma ett från huvudstaden utgående intresse väcktes i vida kretsar i vårt land för våra finska
och svenska folkvisor” (Schalin 1930:50). I samma text påpekar Schalin att alla fyra folkvisorna vid
konserten 1875 var upptecknade av Othman. Det är å ena sidan litet märkligt att Schalin inte kände
till vad som hade arrangerats fyra år tidigare och att han inte nämnde att en av Wefvars visor hade
framförts vid den första konserten 1871. Men å andra sidan hade landsmålsföreningen inte grundats
ännu 1871 och Schalin, född 1854 hade då ännu inte kommit till Helsingfors för att studera.

IV Dansmelodier på estraden

landets styrelse hade uteblivit, men man tackade på förhand för soarén som skulle
hållas på kvällen och som förväntades ge inkomster (Morgonbladet 22.11.1875).
Finska Fornminnesföreningen arrangerade inte fler soaréer, måhända motsvarade
inkomsterna inte insatserna. Enligt Morgonbladet hade soarén varit förtjänt av en
större publik (22.11.1875).
För det andra vill jag mena att soaréerna ingick i de nationella strävandena.
Sedan Nervander väl kom på att penningmedel kunde samlas in vid en soaré skulle
den vara nationell eftersom Finska Fornminnesföreningens arbete gick ut på att
bevara fosterlandets konst- och fornlämningar, dess sång och saga. Intresset för våra
folkvisor väcktes och soaréerna gav impulser till att fortsätta att revitalisera folkets
alster.
För det tredje har jag tagit upp soaréerna för att det nu torde ha varit första
gången som bruksmusiken till danserna framfördes som konsertmusik på en estrad.
Melodierna skildes från själva danserna och arrangerades för att kunna framföras
för en publik, vid den första soarén för violin och vid den andra enligt Morgonbladet
(22.11.1875) för blåsinstrument. Estetiska värden hade kommit in i bilden i fråga
om folkets alster som måste förskönas för att kunna framföras (jfr Nyqvist 2007:
t.ex. 96f). Även folkvisorna arrangerades och förlängdes. Om folkvisorna och
dansmelodierna kunde man enligt Redfield och Burke även mena att eliten tog upp
den lilla traditionen. Enligt elitens uppfattning måste folkets alster dock arrangeras
för att bli underhållning i den stora traditionens miljö. Eliten dels lånade, dels
omvandlade det lånade (Burke 1978:78).
Till sist vill jag här speciellt påpeka att impulserna – att man kunde använda
folkets alster i scenframträdanden då man samlade in medel för olika ändamål – gick
vidare och upptogs av många arrangörer under långa tider framåt. Även impulsen att
folkvisor och dansmelodier måste arrangeras för att tilltala en publik.

Emil Nervander arrangerar en ”Festlig representation” i Åbo 1874
Någon tid efter Finska Fornminnesföreningens första soaré flyttade Nervander till
Åbo och verkade 1874–1879 som chefredaktör för Åbo Posten (Steinby 1992:55).
Med idéer från soarén 1871 arrangerade Nervander den 15 mars 1874 en liknande
soaré i Åbo. Festen försiggick på Åbo teater och arrangerades i anledning av att
man firade hundraårsminnet av skalden Michael Choraeus födelse. Tillställningen
kallade Nervander en ”Festlig representation”. Firandet var ett uttryck för den
nationella historien och litteraturen med dess stormän, som enligt Rainer Knapas
blev föremål för ”offentliga hyllningar, jubelfester och publikevenemang” (Knapas
1999:358).
Programmet upptog tre avdelningar. I den första ingick ouverture,
inledningsord, tablå och föredrag. I den andra avdelningen ingick först ”finska
folkvisor arrangerade för orkester” och därpå ”folkmusik från Finland” vari ingick
”inhemska sång- och dansmelodier, marscher och hornlåt, sammanställda till ett
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divertissement ’Ett bondbröllop i skärgården’”. Personerna i bondbröllopet var:
”Bruden; Brudgummen; Klockaren; Spelmannen; Erik, en sjöman; Anna, hans
trolofvade; Brita, Karin, bondflickor; Sjömän, bondfolk.” Den tredje avdelningen
innehöll ouverture, deklamation, ”Suomis sång” och ”Öfver alla trötta hjertan”
framförda av manskvartetter och som avslutningsnummer tablån ”En afton
på Runsala” (Åbo Posten 14.3.1874, Åbo Underrättelser 14.3.1874). Tablåerna
och bondbröllopet var sammanställda av Emil Nervander (Åbo Underrättelser
16.3.1874, 20.3.1874). Det är möjligt att Nervander fick impulsen av August
Södermans komposition ”Bondbröllopet” som framförts av en kör från Sverige
i Helsingfors 1870 och som genom sång ”belyste” bröllopets olika skeden. Det
är även möjligt att Nervander hade
det
österbottniska
bröllopståget
från Konstnärsgillets årsfest 1866 i
tankarna. Händelseförloppet förlade
han till den finska skärgården. I
Nervanders bondbröllop medverkade
olika ”namngivna” personer i
rollerna, detta var enligt mina källor
Nervander den första att förverkliga.
I
tidningspressen
omtalades
efteråt att publiken ”härstädes (första
gången) gjorde bekantskap med
en s.k. folkmusikskonsert, hwars
numror dock denna gång woro
sammanställda till ett litet sceniskt
divertissement: ’Ett bondbröllop i
skärgården’”. Programmet utfördes
av ett större antal ”damer och herrar
af stadens societet”. Texten fortsätter:
”Den lifliga anblicken af så mycken
ungdom, utförande bland annat några
glada inhemska bonddanser, anslog
publiken, som begärde den bekanta
Säkylä-dansen ’Tantuli’ da capo” (Åbo
Posten 17.3.1874, Hufvudstadbladet
20.3.1874, Morgonbladet 20.3.1874,
Helsingfors
Dagblad
20.3.1874,
jfr Åbo Underrättelser 16.3.1874,
jfr Sanomia Turusta 20.3.1874,
Nervanders annons i Åbo Underrättelser Suomenlehti 31.3.1874). Tanttuli hade
14.3.1874. Förutom programmet framgår även ingått i Konstnärsgillets program 1866
att biljetter till olika platser såldes på olika och var bekant.
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platser i teaterhuset.
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Emil Nervander kombinerade idéer från den ovan omtalade folkmusikkonserten
med idéer från Konstnärsgillets årsfest, där tablåer och en dansuppvisning ingick.
Jag har funderat på hur Nervander fick fram danserna i Åbo. Nervander var inte med
om Konstnärsgillets årsfest 1866 utan befann sig, enligt ett brev av Otto Florell, på
Voipaala gods i Sääksmäki (om Voipaala se Steinby 1992:62). I brevet till Nervander
berättar vännen Florell bland annat att repetitionerna inför årsfesten pågick (OF brev
2.2.1866). Det var Ellen Nervander som låg bakom dansen, hon var enligt Steinby
(1992:75) syster till Emil. Ellen Nervander var en av de uppträdande 1866, hon hörde
till ”vestfinnarna” som uppträdde med Tanttuli och Ylänepolskan, och hon sjöng
i kören ”Vårföreningen” som jag omtalade i föregående kapitel. Emil Nervander
var en av körens trognaste beundrare (Paalanen 2004:13). Enligt min tolkning var
det gruppen ”Vestra Finland”, eller delar därav, som uppträdde i dansen och sjöng i
Åbo.1 Det är även möjligt att Emil Nervander enkom skrev divertissementet för att
dansgruppen med sina sångare skulle få uppträda.
En del av de inövade programnumren, de av Nervander arrangerade tablåerna
som jag här inte omtalat, och divertissementet med bondbröllopet framfördes på
nytt på teatern den 19 mars då man arrangerade en soaré till förmån för de fattiga
(Åbo Underrättelser 20.3.1874). I pressen framkom inte uppgifter på förhand om att
festen i anledning av hundraårsminnet av Michael Choraeus skulle ha givits i avsikt
att samla in medel. Trots det redogjorde man i pressen efteråt för det ekonomiska
resultatet. Med inträdesavgifterna måste man täcka utgifterna. Inkomsterna blev
848 mk och på utgiftssidan uppräknades tjugotvå poster, bland dem gällde de
största posterna teaterhyra, gas och dekorationer, behållningen blev 41,69 mk. Den
ansågs vara liten och utdelades bland de fattiga. Från den egentliga tillställningen
för de fattiga blev resultatet inte bättre, salen ser ut att ha fyllts till hälften eftersom
inkomsterna endast uppgick till 421,70 mk. Utgifterna var 398,64 mk, varvid
behållningen blev omkring 23 mk (Åbo Underrättelser 20.3.1874). Borgerskapet i
Åbo ser inte ut att ha haft något större intresse för folkets alster på scen.
Emil Nervanders divertissement 1874, med ett visst tema – bondbröllop – och
med dans på scen, var enligt min uppfattning det första i sitt slag på estraden i
Finland. Idén blev ingen engångsföreteelse, i kapitel IX om bondbröllopsprogram,
tar jag upp en rad efterföljare.

Den första finlandssvenska spelmanstävlingen 1883
Vid Finska Fornminnesföreningens två soaréer med folkkultursbetonat program
1871 och 1875 framfördes dansmelodier i arrangerad form, åtskilda från sitt
brukssammanhang. När så dansmelodier hade skilts från sitt sammanhang var

1
I Åbo bodde och verkade några av dem som uppträtt i gruppen ”Vestra Finland” 1866. Torsten
Ilmoni innehade en lärartjänst i Åbo (Åbo Underrättelser 2.5.1870). Till gruppen hörde även Sigrid
Chrohns, sångerska och sånglärare, som något senare gifte sig med Torsten Ilmoni (Åbo Underrättelser
5.7.1876). Verner Salingre var registrator vid Åbo Hovrätt (Helsingfors Dagblad 29.4.1872).
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steget inte långt till att tävla i att uppföra dansmelodier solo i oarrangerad form. Här
går jag därför in på den spelmanstävling som försiggick på en folkfest i Vörå 1883,
som enligt vad jag funnit är den första offentliga i sitt slag i Svenskfinland. Av stort
intresse är även varifrån impulsen kan ha kommit. Jag tar med tävlingen här, trots
att det endast var dansmelodier som framfördes, med motiveringen att folkfesten var
ett tidigt arrangemang uttryckligen med det svensknationella som drivkraft och ett
exempel på ihärdigheten att väcka landsbygdsbefolkningens kärlek till hembygden
och fosterlandet.
Tävlingen i Vörå 1883 var dock inte första gången som folkmusik framfördes i
oarrangerad form i Finland utan hade framförts med mål att få in medel redan långt
tidigare och fått uppmärksamhet i pressen genom den ambulerande kantelespelaren
Kreeta Haapasalo från Kaustby. Hennes verksamhet från slutet av 1840-talet
utsträckte sig först till närliggande orter och städer och sedan till hela landet. Till
Helsingfors kom Haapasalo första gången 1853, då fick hon mycket stöd av Topelius.
Senare besökte hon Petersburg och Stockholm. Under hennes femte resa till
Helsingfors 1868, då hon besökte Borgå, jämfördes hennes musik med en konsert
av annat slag, den spirande konstmusiken (Laitinen 1990). Borgåbladet ansåg att
Haapasalos besök inträffade vid en icke lämplig tidpunkt eftersom musikern och
sångläraren Gabriel Linsén med hjälp av Frivilliga Brandkårens sångare gav en
konsert, där ”helt annan (konst)musik bestods” (7.11.1868). Haapasalos musik kom i
underläge och tidningen yttrade andra icke fördelaktiga ord (Laitinen 1990, speciellt
s. 41). Det är anmärkningsvärt att två år tidigare hade den inhemska folkdansen
jämförts med koreografin Skördedansen från Schweiz och likaså kommit i underläge.
Pressen saknade insikter i skillnader mellan folkliga alster och konstprodukter,
men hade trots det makt att påverka attityderna. Haapasalo återvände inte senare
till Helsingfors. I början av 1870-talet spelade hon vid marknader i östra Finland
(Laitinen 1990:42). Där hade någon kommit på att man kunde tävla offentligt i att
spela på kantele.
I pressen noterades 1880 att en ”Ny slags täflan” ordnats vid en folkfest i
Nurmes i Karelen. Man hade tävlat i ”kantele-spel”, där ”endast tvenne åldringar”
deltagit och båda belönades med pris, 12 och 8 mk (Helsingfors 24.9.1880, Östra
Finland 24.9.1880, Wiborgs Tidning 26.9.1880). I Finlands Allmänna Tidning och
Åbo Underrättelser (23.9.1880) samt i Vaasan Sanomat (4.10.1880) förundrade man
sig över att de tävlande endast var två trots att trakten var rik på sådana konstnärer.
Följande år arrangerades en ny tävling i kantelespel i Pielisjärvi i samband med
ett lantbruksmöte. Tävlingen hölls i början av september men omtalades långt på
förhand i många tidningar.1 Ursprungskällan var Tapio (30.7.1881), som samtliga
Under rubriken ”Täflan i kantelespel” ingick notisen ”Kantelespelare i Karelen skola hafva för
afsikt att sammanträffa wid lantbruksmötet i Pielisjärvi, hvilket äger rum i instundande september
månad, för att sinsemellan täfla i spel på kantele” i Helsingfors Dagblad och Helsingfors (3.8.1881), i
Wiborgs Tidning och Åbo Underrättelser (4.8.1881) samt i två österbottniska tidningar Wasa Framåt
(9.8.1881) och i Vasabladet (10.8.1881). Hufvudstadsbladet (3.8.1881) hade ändrat orden något och
skrev under samma rubrik ”’Gubbarne’ i Karelen torde ha för afsikt att sammankomma till det
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tidningar hänvisade till. Notisen kan måhända redan här ha gett en impuls till den
tävling som jag ska omtala.
Att så många tidningar citerade vad som skulle komma att ske hos den
finskspråkiga befolkningen långt borta visar att pressen uppfattade tävlingen
som viktig att ha vetskap om, även hos den svenskspråkiga befolkningen (jfr
Lehtonen 1994:25). Lantbruksmötet och tävlingen omtalades efteråt även i flera
svenskspråkiga tidningar. Fyra tävlande hade deltagit men något egentligt pris
hade man inte kunnat tilldela någon. Som uppmuntran gavs 15, 10 och 5 mark
till de tre främsta. Tidningarna konstaterade även att i närheten bodde en 80årig gubbe som ansågs vara en skicklig spelare men han hade inte deltagit i
tävlingen (Finlands Allmänna Tidning, Hufvudstadsbladet och Morgonbladet
15.9.1881, Åbo Underrättelser och Östra Finland 16.9.1881, Vaasan Sanomat
26.9.1881). I ett kort sammandrag av inhemska notiser ur olika tidningar nämnde
Östra Finland (19.9.1881) tävlingen ännu en gång som en ”märkvärdighet” vid
lantbruksmötet. Samma tidning återkom någon dag senare till lantbruksmötet
med sina utställningar och tävlingen i kantelespel i ett stort reportage (Östra
Finland 21.9.1881). Med denna grundliga genomgång av synligheten i pressen
ville jag mena att idén till att tävla i att spela på något instrument spriddes till
vida kretsar, kanske även till den som följande år tog initiativet till att tävla i
violinspel i Vörå.
Sommaren 1883 tävlades det i kantelespel igen, denna gång vid en folkfest i
Sordavala och omskrevs även nu, trots att en sådan tävling inte längre var någon
”nyhet”. Hufvudstadsbladet (29.6.1883) citerade Laatokka som uppgav att folkfesten
förutom en tävling i kantelespel innehöll tävlingar av andra slag och mycket annat
program samt besöktes av 1.500 personer (Laatokka 19.6.1883). Samma uppgift
om en ”täfling af alldeles tilldragande beskaffenhet” förekom även den 29 juni i
Morgonbladet, Finlands Allmänna Tidning, Åbo Tidning och i Helsingfors Dagblad
och den 30 juni i Wiborgsbladet. Vid en folkfest i Vörå något över en månad senare
tävlades sedan i violinspel.
Initiativet till en folkfest i Vörå togs enligt Norra Posten (9.8.1883) av lektorn
i matematik och naturkunskap vid seminariet i Nykarleby, Max (Maximilian)
Strömberg.1 Wasa Tidning skriver att initiatet utgick ”ifrån en utsocknebo, för
hwilken den swenska befolkningens framtid ligger nära om hjertat” (10.8.1883),
medan Norra Posten uttryckte samma sak med att Strömbergs hjärta klappade
varmt ”för wår swenska allmoges odling och förkofran” (9.8.1883). Strömberg hade
kommit till seminariet i Nykarleby 1878 (Matrikel 1958:50, 45) och var radikal
svenskhetsivrare (Huldén 1941:83). Folkfesten planerades försiggå redan sommaren
under instundande september tilltänkta landtbruksmötet i Pielisjärvi för att täfla i kantele-spel”, med
hänvisning till Tapio.
1
Maximilian Strömberg (1853–1889), var son till länsmannen Jakob Wilhelm Strömberg och Johanna
Maria Frisenfelt i Taivassalo, Egentliga Finland. Studentexamen avlade han 1872 vid gymnasiet i
Vasa, magister blev han 1877. Gift 1879 med Hulda Karolina Wangel (Studentmatrikel 1853–1899
www.helsinki.fi).
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1882, men då ”förslaget vann ringa, ja man kan nästan säga inga, sympatier bland
ortens ståndspersoner, lät man det tillsvidare förfalla” (Helsingfors Dagblad
23.8.1883). Om festen skulle försiggå sommaren 1882 hade Strömberg måhända
redan året förut fört ärendet på tal med dem som han tänkte sig som medarrangörer,
enligt samma tidning var det seminarister och ett par unga män från Vörå. Det
ringa intresset för en folkfest med mål att stärka fosterlands- och hembygdskärleken
speglar Arvid Mörnes åsikt att den svenska allmogen saknade nationell självkänsla
(Mörne 1900:233–246).
Strömberg, och de som han fått med sig och som ivrade för den svenska
allmogens bildning och väl, gav inte upp trots ringa intresse hos vissa i Vörå. Från
Oravais och Kimo fick man löfte om kraftigt bistånd, varvid man upprättade en
subskriptionslista och då man såg att beloppen av de tecknade bidragen kanske
täckte kostnaderna grep man sig verket an (Helsingfors Dagblad 23.8.1883). Norra
Posten (9.8.1883) och Wasa Tidning (10.8.1883) påpekar: ”Det som förr ansetts för en
orimlighet hade inträffat: wi fingo fira en folkfest i Wörå.”
Man kan undra över varifrån ”utsocknesbon” Strömberg fick idén att arrangera
en folkfest i Österbotten. Enligt min uppfattning kan den dels ha kommit från
folkfester som arrangerades bland den finspråkiga befolkningen i Österbotten och
dels från diskussioner inom studentavdelningarna i Helsingfors. Bland finskspråkiga
arrangerades folkfester med nationella förtecken i stor omfattning runt om i landet
från och med slutet av 1870-talet. Inom finskhetsrörelsen strävade man speciellt
till att stärka böndernas nationella medvetande (jfr Engman 2000a:12). Även i
finskspråkiga Österbotten arrangerades rikligt med folkfester, som finskhetsivrare
skrev om på förhand och efteråt, vid vilka det hölls brandtal om den finska
nationalismen och fördes diskussioner om att i den socknen inte ännu arrangerats
någon folkfest.1
Det ser ut som om de svenskspråkiga först in på 1880-talet började arrangera
motsvarande stora folkfester enkom för att stärka självkänskan hos den
svenskspråkiga allmogen. Folkfesten i Vörå 1883 ser ut att vara en av de tidiga i
Österbotten. Den arrangerades sannolikt som reaktion mot de finska folkfesterna. I
Helsingfors hade studenter inom den Österbottniska avdelningen 1881 bildat en rent
svensk fraktion, föreningen U.V. (Uleåborgare och Vasaiter) på Viktor Karl Emil
Wichmanns initiativ (pseud. Gånge Rolf). En av de mest verksamma medlemmarna,
Ivar A. Heikel, framhävde att ”arbetet för den svenska befolkningen och för det
svenska modersmålet var ett lika fosterländskt arbete som för motsvarande finska
samt att detta arbete som en helig plikt ålåg den svenska bildade klassen i landet”
(Cavonius 1982:16, jfr Högnäs 1995:46). Man kan mena att Strömberg med initiativet
gjorde ”sin plikt”.2
1
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Folkfester omtalades t.ex. i Vaasan Sanomat (12.3.1878, 12.5.1879, 14.7.1879, 8.9.1879, 19.7.1880,
20.9.1880) och i Waasan Lehti (31.1.1881, 13.6.1881). Med sökordet ”kansanjuhla” (folkfest) kom det
fram 500 uppslag för tiden 1.1.1877–1.1.1882 (sökdag 26.4.2010).
2
En andel i att folkfesten i Vörå verkligen blev av 1883 torde även en artikel i Norra Posten (14.6.1883)
av Viktor Karl Emil Wichmann ha haft. Wichmann betonade kraftigt folkfesternas betydelse genom
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Nyländska studenter hade sommaren 1882, samma år som man försökte få till
stånd en folkfest i Vörå, arrangerat en stor folkfest vid Raseborg med mål att minska
avståndet mellan ”herremän och allmoge” (Vestra Nyland 25.8.1882), vilket visar
att de västnyländska studenterna redan tidigare gick i spetsen med folkfester för det
svenska.1
Så till folkfesten i Vörå, vid vilken tävlingen i violinspelande förekom och
dansmelodier framfördes åtskilda från dansformen. Festen arrangerades den
5 augusti 1883 på nämndeman Herman Murkais gårdsplan mitt i Vörå (Wasa
Tidning 31.7.1883). Seminarister och Vöråbor hade prytt vägen till gårdsplanen
med nationella symboler: flaggor, björkar, granar och girlander och på gården
ståtade en majstång med en svensk flagga i toppen. Flaggan hade enkom för
tillfället ”godhetsfullt” förfärdigats av fröken Hedberg i Oravais. Genom flaggan
markerades en svenskhet och skandinavism, en identitetsorientering västerut (jfr
Lönnqvist 1983:199).
”En böljande menniskomassa, ifrån när och fjerran, representerande alla
wåra samhällsklasser hade infunnit sig.” Klockan 4 på eftermiddagen öppnades
festen med musik av ”Wasa stadskapell”. Lektor Strömberg hälsade välkommen
och ”framställde i korta men kärnfulla drag ändamålet med fester i allmänhet,
och denna särskildt” hur de skulle firas utan superi och utan slagsmål. Därpå
följde tävlingar av olika slag, bland annat klättring, balansering på stång och
bock och säcklöpning med priser bestående av dukar, mössor, bälten, knivslidor,
blyertspennor, grifflar, stålpennor med skaft, bläckhorn m.m. Samtidigt dansades
på flera andra ställen på festplatsen ”så godt sig göra lät i den täta menniskomassan”
till hornmusik under det sångarna, en tredubbel kvartett, ”här och der afsjöngo
sina hurtiga sånger på ett berömwärdt sätt” under ledning av magister G. Wangel.
Folkskolläraren Johan Hagman höll ett ”genom märg och ben gående tal till
fosterlandet, uppmanande hwar och en i sin stad att af själ och hjerta arbeta derför”.
att samla ”hela folket, ung och gammal, hög och låg, rik och fattig” till gemensamma folk- eller
nationalfester för att skapa gemensamhetskänsla och väcka fosterlandskärlek. Han påpekade att
sådana folkfester redan arrangerats av de finskspråkiga. Wichmann hade samma vår utnämnts till
lektor vid Nykarleby seminarium.
1
Initiativtagarna till folkfesten vid Raseborg den 10 augusti 1882 uppges vara några i Snappertuna
bosatta studenter (Östra Nyland 2.8.1882). Studenten Oskar Hultman höll ett brandtal om klyftan
mellan samhällsklasserna och ansåg att den måste minska. Därtill nämndes studenten E. Lille som
även höll ett tal till allmogen och arkitekt Lindberg. Folkfesten besöktes av 1.500 personer ”från alla
stånd” och hölls på I. J. Silfwerbergs översteboställe vid Raseborg (bl.a. Vestra Nyland 25.8.1882,
Finlands Allmänna Tidning 28.8.1882, Helsingfors 26.8.1882). Folkfesten var enligt Vestra Nyland
(18.8.1882) den första i sitt slag i västra Nyland och gavs till förmån för Snappertuna folkbibliotek.
Två år senare arrangerade samma studenter en liknande folkfest på samma plats med Ernst Lagus
som talare, som i kraftigaste ordalag framhävde betydelsen av fosterlandskärlek. Talet avslutades med
ett niofaldigt kraftigt leve för fosterlandet. Festen övervars även nu av omkring 1.500 personer (bl.a.
Nya Pressen 12.8.1884, Ekenäs Notisblad 13.8.1884, Morgonbladet 13.8.1884). I minnesteckningen
över Ernst Lagus tog Gunnar Landtman fram denna folkfest vid Raseborg den 10 augusti 1884, som
Landtman menade att ”antagligen [var] den första större sommarfest i sitt slag, som föranstaltats i
våra bygder” (Landtman 1924). Landtman kände inte till den föregående festen, kanske just för att
det var studenter ”i västra Nyland” som hade arrangerat den. Landtman kände troligen inte heller till
folkfesten i Vörå 1883 .
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Talet ansågs uppfattas på rätt sätt då de 2.000 deltagarna efter talet utropade ett
flerfaldigt ”hurra!” för fosterlandet, ”hwars eko gav genljud långt bort i berg och
dal”. Sedan spelade musikkapellet ”Vårt land”. Den allmänna dansen fortsatte och
snart följde en tävling, ”något ovanlig i sitt slag”, en tävling i violinspelning. Om
deltagarna var fler än två framgår inte, men tävlingen vanns av Matts Lindbäck
från Kimo som fick ett pris på 5 mk och tvåa blev Fredrik Berg från Vörå som
erhöll 3 mk. Prisdomaren magister Wangel önskade att det vackra violinspelandet
skulle vinna ännu större spridning och omfattas med ännu mera intresse, och
önskade, om festen skulle arrangeras även nästa sommar i dessa bygder att man
då efter råd och lägenhet skulle kunna utbetala större och fler premier. Vidare
deklamerades ”Sven Dufva” och ”Löjtnant Zidén”. Avslutningsorden hölls
av lektor Strömberg som slutade med ett leve för den svenska befolkningen i
Finland i allmänhet och för den i Vörå i synnerhet, ”hwari sedan hela menigheten
stormande ’hurra’ instämde”. Hornkapellet spelade ”Björneborgarnas marsch”,
till vilken festpubliken tågade bort.
Denna första folkfest i Vörå omtalades mycket i pressen, både med annonser
före (Wasa Tidning 31.7., 3.8.1883) och med referat efteråt (Norra Posten 9.8.1883,
Wasa Tidning 10.8.1883, Nya Pressen 14.8.1883, Åbo Tidning 15.8.1883, Folkwännen
15.8.1883, Hufvudstadsbladet 17.8.1883, Helsingfors Dagblad 23.8.1883).1 Man kan
anse att folkfesten fick ansenligt med publicitet. Det föranledde även en tilläggsnotis
”Bättre sent än aldrig” långt senare att en av de mest verksamma krafterna inte
hade blivit nämnd, ”nemligen provisor Viktor Haglund från Wörå” (Norra Posten
30.8.1883).2
Folkfesten är ett utmärkt exempel på hur man väckte och eggade allmogen till
fosterlands- och till hembygdskärlek. Festen innehöll uttryckligen element för att
väcka den svenska befolkningen till nationellt medvetande och till hembygdskärlek
både i symboler och dekorationer, i tal och musik samt historiska hjältar och pressen
spelade på både bibliska och lyriska strängar i referaten över vad som sades och
utfördes.
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Beskrivningen av folkfesten är ett ytterlighetsexempel på mitt ”pusselarbete”. Olika tidningar
nämnde olika detaljer. För att få en läsbar helhetsbeskrivning har jag avstått ifrån att nämna vilken
detalj som nämndes i vilken av de sju tidningarna.
För mig var omtalandena av spelmanstävlingen huvudsaken. Alla tidningar nämnde den förutom
Helsingfors Dagblad (23.8.1883) som under rubriken ”Korrespondens från landsorten” publicerade
en skildring av folkfesten skriven av signaturen ”J. H–n”, som enligt min uppfattning var Johan
Hagman, folkskollärare i Koskeby i Vörå (f. 1852), han som höll det brinnande talet. Signaturen
nämnde inte tävlingen i violinspel överhuvudtaget, men omtalade nog övriga tävlingar. Jag förundrar
mig något över att han som ortsbo inte nämnde tävlingen. Kanske glömde han den, vilket kunde
betyda att han inte hade varit med om att få tävlingen till stånd, kanske ansåg han den inte vara viktig,
kanske hade han varit emot att det tävlades i violinspel eller kanske tävlade han själv och spelandet
inte lyckades så bra. Ett mindre sannolikt alternativ kunde vara att Helsingfors Dagblad hade klippt
bort just den detaljen.
2
Festen hade bland annat refererats i Norra Posten (9.8.1883) just av signaturen ”V. H–d”, som jag
uppfattar som Viktor Haglund, och han hade inte nämnt sig själv.
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Av prisdomaren Gustaf Adolf Wangels önskan att det vackra violinspelandet
skulle få ännu större spridning och väcka ännu större intresse får jag uppfattningen
att Wangel kanske ville få fler deltagare i en eventuell följande tävling och därmed
öka intresset för violinen (jfr Ternhagen 2010:72). Det är även möjligt att Wangel,
som ”utsocknesbo” inte kände till att violinen förekom i många hem.1 Efter de
båda tävlande spelmännen upptecknade Otto Andersson tjugo år senare ett stort
antal melodier. Segraren Matts Lindbäck, ”Bagg-Matt”, var vid tävlingstillfället 21
år och hade enligt Andersson en större menuettrepertoar än någon annan, kanske
spelade han en menuett även i tävlingen. Tvåan Fredrik Berg, ”Sepp-Fredrik”,
var då 36 år och hörde till dem som hade den största repertoaren (Andersson
1963:XCII, XCIV).
Folkmusiktävlingar med tydliga nationella förtecken hade enligt Niklas Nyqvist
ordnats ute i Europa redan i slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet. Nyqvist
påpekar att Otto Andersson inte uppmärksammat dessa, liksom Andersson inte heller
hade nämnt spelmanstävlingarna i Norge fr.o.m. 1888 (Nyqvist 2007:161f). När det
gäller tävlingen i violinspelande i Vörå 1883, som ingen folkmusikforskare omtalat,
var den enligt mina källor den första tävlingen i Svenskfinland, där dansmelodier
framfördes för publik åtskilda ur sitt sammanhang i oarrangerad form.
Folkfesten i Vörå inpirerade högst sannolikt andra till motsvarande
arrangemang med motsvarande fosterländska element i programmet, även till
senare spelmanstävlingar (jfr Nyqvist 2007:162). På Föreningen Brages första
möte i maj 1906 diskuterades frågan om återupplivande av fiolspel på landsbygden
och då omtalade läraren Mårten Thors att man i hans hemtrakt i Österbotten på
senare tider hade sökt ”återuppväcka intresset för fiolen genom att vid folkfester
anordna tävlingar med utdelande av premier, och detta sätt hade visat sig verksamt”
(Andersson 1917:18, jfr Nyqvist 2007:161). Thors uttryck ”på senare tider” vill
jag närmast tolka som att tävlingarna hölls senare än 1883, det år då den första
arrangerades i Vörå, men visar samtidigt att idén upptogs av andra. Tävlingen i Vörå
kan ses som en mycket tidig förelöpare till Brages spelmanstävling 1907.
***
På förslag från Emil Nervander förverkligade Finska Fornminnesföreningen sin
första soaré 1871 med mål att samla in penningmedel. Programmet bestående
bland annat av folkvisor och dansmelodier var ett uttryck för det finsknationella
och exemplifierade hur man kunde använda folkets alster i ekonomiskt syfte.
Dansmelodier skildes från danserna, arrangerades av estetiska orsaker och blev
”konsertmusik” på en estrad. Emil Nervanders soaré i Åbo 1874 för att hedra en
storman kan även ses som ett uttryck för det finsknationella. Folkfesten i Vörå
1

Gustaf Adolf Wangel (1854–1924) var född i Pörtom som son till fabrikören Anders Reinhold
Wangel och Edla Julia Hedberg. Han blev magister 1877, lärare i matematik, även sånglärare,
sedermera rektor i Brahestad (Studentmatrikel 1853–1899, www.helsinki.fi/). Han var inte knuten till
seminariet i Nykarleby (Matrikel 1958). Sannolikt var han släkt med Max Strömbergs hustru, född
Wangel.
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1883 var uttryckligen ett slag för svenskheten, för att väcka den svenskspråkiga
allmogens hembygds- och fosterlandskärlek. På folkfesten försiggick den första
spelmanstävlingen bland svenskspråkiga i Finland, dansmelodierna skildes från
dansens utförande och framfördes för publik i oarrangerad form.
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Folkliv hade avbildats redan 1866 i Konstnärsgillets program och bland annat
dansmusik hade förekommmit på estraden vid Finska Fornminnesföreningens
konserter. Topelius tog redan 1852 in folkliga motiv i en opera och på den svenska
scenen i Helsingfors framfördes det rikssvenska folkskådespelet ”Värmlänningarna”
med jämna mellanrum. Någon motsvarande inhemsk pjäs på svenska språket, hade
enligt mina källor, inte framförts i Finland. Detta ville man åtgärda inom Nyländska
studentavdelningen som ihärdigt strävade till att få fram ett inhemskt folkskådespel,
där folkvisor och folkdanser skulle vara inflätade. På den finska scenen inbakades
några folkdanser i programmet då man firade landets stormän. Hur man i teatermiljö
använde sig av folkdans står i fokus i detta kapitel.
Mina exempel är få, men det är skäl att lyfta fram dem. Motsvarande exempel,
med en namngiven folkdans inom professionell teater eller balett, nämns sparsamt
i övriga Norden under den tidsperiod som jag behandlar. I Danmark använde
balettmästaren August Bournonville i någon mån nordiskt folkloristiskt stoff i sina
baletter (Urup 2007b:203f, jfr Fiskvik & Bakka 2008) och i Norge gjorde Ole Bull
ett försök med att ta in norsk folkdans i sitt arbete med att etablera en norsk teater i
Bergen i mitten av 1800-talet (Bakka 2007b:215f).

Folkliga inslag i Finlands första opera 1852
I mitten av 1800-talet kom folkliga inslag in i Finlands första opera. I libretton
till ”Kung Carls Jagt” till musik av Fredrik Pacius tog Topelius enligt pressen in
”folkdans”. Operan framfördes på ”Helsingfors Theater” av amatörkrafter med
premiär den 24 mars 1852 (Morgonbladet 22.3.1852) med stor framgång1 och Åbo
Underrättelser (30.4.1852) påpekade att amatörer kan åstadkomma skön konst.
Operan fick varaktig betydelse för den dramatiska konsten i Finland även av ett annat slag eftersom
man efter den första föreställningen genast på allvar började planera för ett nytt teaterhus i sten (bl.a.
Morgonbladet 29.3.1852), det gamla var i trä från år 1827 (Helsingfors Tidningar 27.3.1852). Det nya
teaterhuset kunde invigas 1860 (Papperslyktan 3.12.1860) och den gamla träteatern flyttades 1861 och
blev hemvist för den finska scenen och började kallas Arkadia-teatern (Papperslyktan 23.12.1861).
Det nya teaterhuset, med hemvist för den svenska scenen, brann dock ner 1863 (Finlands Allmänna
Tidning 8.5.1863), men återuppfördes och invigdes 1866 (Finlands Allmänna Tidning 8.10.1866).

1
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Handlingen utspelade sig i september 1671 på Åland nära Kastelholms slott under
den 16-årige konungens jaktfärd (Koivisto 2007:82). Tidningpressen i Finland skrev
överlag rätt kort om operan och nämnde inte att dans förekom, än mindre vilka
danserna var. Däremot nämndes dans i pressen då operan framfördes i Sverige fyra
och ett halvt år senare.
Operan hade premiär i Sverige den 1 december 1856 (Finlands Allmänna
Tidning 10.12.1856). Efter den premiären publicerades en mycket lång text, ”Bref om
Konst”, från Sverige i Finlands Allmänna Tidning (19.12.1856), citerad efter Svenska
Tidningen. Operan granskades kritiskt, här tar jag fram endast det som berör mitt
område. Skribenten ansåg bland annat att det var skada att en finsk folkvisa ”t.ex. den
i fem fjerdedelstakt” inte lagts i körens mun. Skribenten saknade även ett brudtåg och
en dans i vilken ”sjelfva kung Karl hade svängt sig med sin räddarinna, hwilket lif
kunde dessa scener icke hafwa tilldelat hela dramen”. Tidningen skriver att ”[d]anser,
lekar, dryckeslag och komiska uppträden bli möjliga genom hr Topelii (ordskaldens)
framkallande af finsk allmoge, krämare, ’marktschrejare’, en [...] krögare, m.fl.”
Texten låter mig förstå att danser ingick. Texten fortsätter: ”Till och med textens
muntrande scener utgöra nästan blott återsken af redan tända ljus. Björndansen och
gubben med skåpet [gyckelskåp, tittskåp] påminna starkt om ’Tillfället gör tjuven’.
De sakna (för Stockholm åtminstone) nyhet.” Efter den kritiska granskningen ges
operan även lovord och ansågs överträffa många av de tyska, franska och italienska
som framförts i Stockholm. Bland det som i längden mest skulle komma att anslå
menar skribenten att fanns ”folkleken, i hvilken en gammal svensk sed med dans,
handklappning o.s.w. föreställes” (Finlands Allmänna Tidning 19.12.1856). Några
dagar senare citerade Finlands Allmänna Tidning (24.12.1856) en annan tidning från
Sverige som använde ordet folkdans, tidningen skriver: ”I tredje akten förekommer
en marknadsscen, rytmiskt liflig och målande samt en nordisk folkdans, den enda
musiknummern af rent nordisk karakter.”
Det är med spänning jag försöker finna ut vilka danser den i ungdomen så
dansante Topelius (se Biskop 1998) hade infogat i 1600-talshändelserna. Pressen
nämnde Björndansen som inte ansågs vara någon nyhet i Stockholm. Dansen
kunde vara den som beskrivs i tredje delen av A. I. Arwidssons utgåva av Svenska
Fornsånger, som hade utkommit 1842. Utgåvan torde ha varit bekant för Topelius.
Arwidsson publicerade både beskrivning och melodi och dansen kunde således
vara ”lättillgänglig”. I folkdanssammanhang har jag sett Arwidssons form av
Björndansen utföras i förenklad form och känner till det som redan Arwidsson
påpekade, nämligen att dansen fordrade mycken vighet och styrka.1
1
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Arwidsson ger följande beskrivning av Björndansen: ”Björn-Dansen. Begagnas i Norrland. Fyra
eller flere karlar, lägga sig framstupa på golfvet, med hufvudet vändt inåt, mot samma medelpunkt, och
kroppen såsom radier i en cirkel. Golfvet vidröres endast med flata handen och tåspetsarne. Sålunda
hoppa de på händer och fötter, efter takten af nedanstående musik, under oafbruten kretsrörelse,
hvarvid de, vexelvis, draga händer och fötter tillhopa, och sträcka dem åter utåt. I förra händelsen
vändas händer och fötter inåt mot hvarandra. Dessa rörelser äro så snabba, att de ske två gånger
inom hvarje takt. – Dansen erfordrar mycken både vighet och styrka.” Även melodin publicerades
(Arwidsson 1842:453f).
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Pärmbild av Robert Wilhelm Ekman på nothäftet "Sångstycken ur Kung Carls Jagt", 1853.
Nationalbiblioteket.

Denna vetskap fick mig att betvivla pressens uppgift. Vid en noggrannare
granskning av operan kom jag Björndansen ”på spåren”. Juhani Koivisto har
undersökt operan utgående från pianopartituret 1902 (Koivisto 2007:81) och av hans
arbete framgår att björnen var en i lurvig dräkt utklädd person som symboliserade
Finland. Björnföraren uppmanade ”björnen” att dansa och björnen dansade
klumpigt för att åskådliggöra att Finland tog sina första steg in i den civiliserade
världen (Koivisto 2007:62).1 Scenen ingick i tredje aktens marknadsscen, liksom
även ”den gamla seden med handklappning” som enligt den ursprungliga versionen
1852 var sångleken ”Och viljen I veta” som utfördes till beledsagning av kören.2 Då
pressen även talade om en ”nordisk folkdans” som ”enda musiknummern av nordisk
karaktär” kunde den kanske hänsyfta på sångleken. Enligt Koivisto genomgick
marknadsscenen förändringar och senare tillfogades sånglekarna ”Skära, skära

1
I libretton 1902 nämndes att björnen dansade galopp, polka och mazurka (Koivsto 2007:120), i
det tryckta häftet 1852 sägs om björnen att ”Han kan valse i galopp... Polka und mazurka hopp!”
(http:// www.topelius. fi/faksimil.php?id=4&page=30). Om personen, björnen, verkligen allena
försökte dansa nämnda danser klumpigt, eller om dansernas namn endast uttalades medan personen
klumpigt hoppade omkring kan inte fastställas. I libretton förekom inte benämningen ”björndans”,
det var endast pressens benämning. Av detta framgår även att pressens uppgifter som sådana kan vara
missvisande. I Nationaloperans uppsättning 2007, som jag såg, ingick inte danslekar som jag skulle
ha känt igen, endast dansande i ring eller i ett fritt mönster.
2
http://www.topelius.fi/faksimil. php?id=4&page=33
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havre” och ”Höga berg och djupa dalar” (Koivisto 2007:37ff, 125f).1 Koivisto lyfter
även fram och diskuterar operans betydelse för den nationella självkänslan (Koivisto
2007:t.ex. 59–70). Topelius hade inte valt någon dans, han hade valt ”danslekar”,2
något som vi idag kallar sånglekar.

Nyländska avdelningen utlyser en tävling 1874
Inom Nyländska avdelningen vid Kejserliga Alexanders-Universitetet i Helsingfors
gick Axel Olof Freudenthal i spetsen och förde fram nationalitetstanken och talade
för den svenskspråkiga befolkningens rätt att behålla sitt svenska modersmål i
Finland samtidigt som den allmänna uppfattningen hos studenterna var att Finland
borde bli enspråkigt finskt (Andersson 1967:146, 149, Mörne 1927a: t.ex. s. 4).
Freudenthal idkade vid sidan av språkstudier fornhistoriska och arkeologiska studier
och företog 1860 en omfattade sommarvandring genom den nyländska bygden för
att studera fornlämningar och kom då i kontakt med allmogen, och även under
senare forskningsresor i Österbotten (Mörne 1927a:105–110), varvid hans intresse
för allmogen och hembygden väcktes.
Freudenthals nationalitetstanke födde även en ”ny syn på hembygden, dess
språkliga och nationella egenart, dess hotade läge i ett land, där tidens lösen var
finskhet” (Mörne 1936:82). En kärnpunkt i Freudenthals nationalitetslära blev
att ”bevara och förkovra hembygdens svenskhet” (Mörne 1936:85). Nyländska
avdelningen kom även att bedriva den tidigaste insamlingen bland Nylands
svenskspråkiga allmoge. I föregående kapitel framkom att visor som insamlats av
en av avdelningens studenter, Ivar Othman, revitaliserades redan 1871.
Våren 1874 utlyste Nyländska avdelningen en tävling för att få fram ett
folkskådespel. Initiativet kom från en icke namngiven tidigare medlem som till
avdelningen donerade en ”hypotheksföreningens obligation på 500 mk” för att ges
som pris till den person inom studentavdelningen, som skriver ett teaterstycke på
svenska språket, vari borde ingå ”folkvisor och danser brukliga bland vårt lands
swenska allmoge”. Teaterstycket kunde vara original eller bearbetning och styckets
vidd var författarens ensak. Stycket skulle inlämnas till den svenska teaterscenen
före årets slut. Närmare uppgifter skulle komma att framgå av annonser (Helsingfors
Dagblad 6.5.1874, Hufvudstadsbladet 7.5.1874).
Tio dagar senare ingick i Helsingfors Dagblad ett ”Tillkännagivande”, där
påpekades att i pjäsen ”bör” ingå folkvisor och danser, medan i den första notisen
uppgivits att dessa ”borde” ingå. Vidare preciserades kraven. Prissumman skulle
1
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Vid vilken tid dessa danslekar infogades framgår inte. 1860, då omarbete pågick, skriver Topelius
i ett brev till Pacius att han väntat på att få folklekar och melodier av Reinholm och på dessa
beror första danskören och finalen. I ett följande brev skriver han att om vi förlägger ”scenen med
körerna till Cypern, så kunna vi umbära Reinholms och andra finska motiver” (ZT brev 14.6.1860,
29.7.1860). Om han fick material av Reinholm, eller om danslekarna var ur Topelius egen tradition,
framgår inte.
2
http://www.topelius.fi/faksimil.php?id=4&page =32
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utbetalas efter att pjäsen framförts åtminstone tre gånger med bifall på Svenska
teatern. Därefter kunde författaren anmäla sig hos avdelningens kurator för att få
ut prispengarna. Vidare meddelades att avdelningen hade en rik samling nyländska
folkvisor och dansmelodier som intresserade gärna fick genomse och använda ett
urval av (Helsingfors Dagblad 16.5.1874).
Det utskrevs aldrig vem donatorn var, men det var sannolikt mecenaten, magister
Nikolai Kiseleff (1820–1883), direktör för den svenska scenen under omkring
tio år fram till 1876.1 Han utnämndes till kommerseråd 1876. Han var äldre bror
till kommerserådet Feodor Kiseleff som gav den stora donationen till Nyländska
avdelningen vid universitetet i Helsingfors i juni 1874 (Lille 1921:135, Vikingen
8.8.1874). Nikolai Kiseleff hade tidigare, 1858, donerat hundra silverrubel, som senare
höjdes till hundrafemtio, till Finska Litteratursällskapet att ges till den person som
skriver ett teaterstycke på finska språket. Då inkom tre bidrag och med segern utgick
studenten Alexsis Stenvall (fr.o.m. 1860 Aleksis Kivi) med sin pjäs ”Kullervo”.2
I början av 1870-talet, då Nikolai Kiseleff ledde den svenska teaterscenen
i Helsingfors, fördes diskussioner om behovet av en svensk scen, vars kulturella
och svensknationella betydelse framstod ”under årens lopp allt klarare för
de svensksinnade bland den teaterbesökande allmänheten” (Lille 1921:319,
jfr Schybergson 1916:192). Kiseleff var väl införstådd med att det samtidigt
även handlade om utrymmen. Den finska scenen verkade enligt Axel Lille i
oändamålsenliga utrymmen i den gamla träteatern som flyttats till Arkadia och
kallades ”Arkadiateatern”, medan den svenska scenen verkade i ett nytt hus (Lille
1921:320). Det behövdes en inhemsk pjäs på svenska språket på den svenska scenen
för att försvara en svensk scen i Helsingfors.
Här frågar jag mig om idén månne kom från Nervanders program med bröllop
som tema och med namngivna personer i rollerna, som hade framförts mindre än två
månader tidigare på teatern i Åbo, som jag omtalade i föregående kapitel. Kiseleff
kan ha fått idén redan av Emil Nervanders folkmusikkonsert 1871, dessa två program
innehöll traditioner både från det finska och det svenska språkområdet i Finland.
Donatorn hade eventuellt även folkskådespelet ”Värmlänningarna” i tankarna som
framfördes med jämna mellanrum på den svenska scenen (t.ex. Finlands Allmänna
Tidning 16.9.1871, Morgonbladet 5.3.1873, Hufvudstadsbladet 16.1.1874, Helsingfors
Dagblad 24.12.1874, Finlands Allmänna Tidning 17.2.1876).3

http://www.kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/?iid=128, jfr Lille 1921:319. Nikolai Kiseleff
hade även medverkat i operan ”Kung Carls Jagt” i en av de större rollerna som Gyllenstjerna, kungens
förtrogna (Koivisto 2007:140).
2
http://www. finlit.fi/kivi/index.php?pagename=sksnkivikirjat
3
Även andra folkskådespel kan ha inspirerat Kiseleff. Så t.ex. framfördes folkskådespelet
”Svantevits dotter” i fem akter med ”sånger, körer och melodramer” i maj 1867 på den svenska
scenen, en bearbetning av Fredrik Berndtson efter M. B. Bruns danska original, musiken av A.
Meissner. I medeltidsstyket agerade omkring tjugo personer, bland dem tre unga ”bondflickor” och
tre unga ”bonddrängar” (Helsingfors Dagblad 10.5.1867), som enligt pressen dansade ”folkdanser”
som ansågs vara vackra (Helsingfors Dagblad 11.5.1867). Det framgår inte vilka danserna var.
1
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Året 1874 gick, Nyländska avdelningens upprop väckte föga intresse. Endast
en pjäs inkom och den kunde inte godkännas. Tävlingen utlystes på nytt och pjäsen
skulle inlämnas inom ett år, före utgången av 1875 (Morgonbladet 13.2.1875). Inom
utsatt tid inlämnades två skådespel, men inte heller de godkändes. Tanken gavs dock
inte upp, utan man utlyste tävlingen en tredje gång, i januari 1876. I Folkwännen
påpekades då att ”en storsinnad man härstädes” för två år sedan skänkt prissumman
för att belöna ”den som på wårt modersmål författade det bästa folkskådespelet”.
Kraven hade sänkts så att prissumman skulle utbetalas då skådespelet ”med
framgång” hade uppförts på den svenska teatern i Helsingfors. I utannonseringen
hade man nu begränsat sig till det regionala genom att det var nyländska folkvisor
och folkdanser som ”böra ingå” (Folkwännen 12.1.1876). Pjäsen skulle inlämnas
under 1876.
Vid den tidpunkten då tävlingen utlystes för tredje gången, i januari 1876, hade
Aleksis Kivis folkskådespel ”Nummisuutarit” [Sockenskomakarna] för första gången
framförts på den finska scenen i Helsingfors (Hufvudstadsbladet 31.12.1875). Premiär
hade pjäsen haft på finska teatern i Uleåborg några månader tidigare (Morgonbladet
27.9.1875). Pjäsen skrev Kivi 18641 och den väckte uppmärksamhet i pressen redan
i mitten av 1860-talet (t.ex. Helsingfors Tidningar 7.3.1865). ”Nummisuutarit” var
måhända även en av anledningarna till att man inom Nyländska avdelningen inte
gav upp målsättningen att få fram ett svenskt folkskådespel i Finland.
Avsikterna med donationen var enligt min uppfattning minst tre. Kiseleff ville
övertyga ”beslutsfattarna” om att det i Helsingfors behövdes en svensk scen, ett
eget teaterhus vid sidan av den finska scenen. Den andra avsikten var att få fram
ett inhemskt folkskådespel på svenska språket, för att motivera en svensk scen,
sådana skådespel saknades tillsvidare (jfr Helsingfors Dagblad 12.3.1877). Den
tredje avsikten var att man genom en utåtriktad verksamhet kunde synliggöra den
nyländska folkkulturen i svensknationella strävanden och visa att den svenskspråkiga
befolkningen i Finland hade traditioner värda att bevara. Bland annat knöts
begreppet ”folkvisa” länge enbart till den finska folkvisan (Andersson 1967:228).
Och det som man i en teaterpjäs kunde visa upp var just folkvisor och danser, och
sådana ingick även i ”Värmlänningarna”. Danserna hade visat sig slå an på publiken
och ofta fått ges da capo. Tävlingen utlystes för att få fram ett folkskådespel, enligt
min uppfattning, för att stärka den svensknationella identiteten i Finland.
Nyländska avdelningens upprop riktade sig till ”personer inom
studentavdelningen”, personer som kunde skriva och författa. Man räknade inte med
att studenterna själva skulle ha en egen tradition med folkvisor och dansmelodier,
utan man påpekade att avdelningen hade en ”rik samling nyländska folkvisor och
dansmelodier som gärna får användas”. Man talade inte om själva danserna, sådana
hade man inte upptecknat. Kanske räknade man med att skribenten skulle kunna
danser från sin hemtrakt eller fråga någon i hemtrakten, kanske var danserna sist
och slutligen en av stötestenarna.
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Därtill vill jag framhäva att det behövdes mer än endast en dans. Det behövdes
både en melodi och en dans som hörde ihop och en grupp, i detta fall skådespelare
eller dansare, som utförde den. Det räckte inte med att den som skrev pjäsen själv
kunde en dans, dansen skulle därtill läras ut åt gruppen som skulle samlas för att
inöva den och vid samma tid skulle en musikant vara på plats och kunna spela till
dansen ifråga, alternativt skulle dansen läras ut åt en danslärare som lärde ut den
åt dem som skulle uppträda i dansen. Dansen behövdes eftersom ett av kriterierna
var att folkdans skulle ingå. Om dansen verkligen var stötestenen, så valde man
i svensknationell-regional anda bort danser från andra delar av landet och danser
som hade förekommit vid Konstnärsgillets årsfest 1866, liksom även danslärarnas
danser.
Att tävlingen utlystes en tredje gång och att man under mer än två och ett halvt
år försökte få fram en pjäs, belyser förvisso även den betydelse som man tillmätte
företaget. Kanske hägrade en motsvarighet till ”Värmlänningarna” i tankarna inom
Nyländska avdelningen, en pjäs som skulle gå över scenen i årtionden. Fick man
slutligen fram någon ”inhemsk Värmlänningarna” som fångade publiken?
Det tredje uppropet i januari 1876 gav slutligen resultat, två pjäser inkom
(Dagens Nyheter 10.1.1877). Den 10 mars 1877 skriver Helsingfors Dagblad att ett
folkskådespel kommer att framföras den 12 mars: ”Måndagens föreställning har
att bjuda på det länge väntade stycket, som täflar om Nyländska afdelningens pris
för det bästa skådespel, som fyller en hel afton, visar sig gå öfver scenen minst
trenne qvällar, samt innesluter nyländska folksånger och folkdanser. Styckets namn
är ’[R]ätt är rätt’, folkskådespel i 4 akter” (Helsingfors Dagblad 10.3.1877). Dagens
Nyheter (10.3.1877) omtalade även händelsen. Den andra pjäsen ser inte ut att ha
uppförts.
Samma dag som pjäsen gavs infördes en stor annons i Dagens Nyheter med
följande ordalydelse:
Måndagen den 12 mars 1877.
(55 Abonnements-spektaklet).
Nordiska folksånger och danser för orkester, bearbetade
af Söderman.
För 1:sta gången:
Rätt är Rätt.
Folkskådespel i 4 akter och 1 tablå. Inhemskt original.
(Dagens Nyheter 12.3.1877)

Sedan uppräknades personerna och texten fortsätter: ”Händelsen försiggår i en
af Nylands kustsocknar i slutet af adertonhundrasextio talet. Mellan tredje och
fjerde akten anses öfver 3 år hafva förflutit.” Ur annonsen framgick även vilken
mellanaktsmusik som spelades: ”1. Finnarnes Marsch ur 30-åriga kriget. 2. Finska
folkvisor. 3. Björneborgarnes marsch” (Dagens Nyheter 12.3.1877).
Med mellanaktsmusiken utformades hela aftonen till en nationell helhet. Om
teaterorkestern i detta fall, då pjäsen var svensknationell, spelade melodier till
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folkvisor upptecknade på finska språket, eller om ”finska” folkvisor här innebar det
som Andersson påpekat att man inte hade någon beteckning för svenska folkvisor
(Andersson 1967:228), känner jag inte till. Under andra föreställningar spelades
annan musik, såsom t.ex. i William Shakespeares ”Othello”1 (Dagens Nyheter
2.3.1877).
Stycket ”Rätt är rätt” handlade om kärlek och brott, om en rik bonde och hans
son samt en fattig skärgårdsflicka. Finlands Allmänna Tidning (13.3.1877) påpekar:
”Stycket mottogs med mycken välvilja af publiken, som vid spektaklets slut
utropade såväl de spelande som författaren, hvilken dock lät framföra sin önskan att
vara anonym.” Enligt Dagens Nyheter (19.3.1877) hade pjäsen ett värde genom att
allmogens ordspråk användes skickligt i stycket.
Föreställningar gavs så länge publiken strömmade till. Inför varje ny föreställning
infördes samma annons, ibland två gånger, den senare annonsen samma dag som
föreställningen gavs. I annonsen ändrades endast vilken föreställning i ordningen
det var (Dagens Nyheter 12.3.1877, 14.3.1877, 15.3.1877, 16.3.1877, 17.3.1877,
31.3.1877). Mellanaktsmusiken var hela tiden den samma. Skådespelet framfördes
fem gånger, sista gången den 2 april 1877 (Helsingfors Dagblad 31.3.1877). Pjäsen
fick ges ovanligt många gånger. Enligt Matti Klinge gavs de flesta pjäser mellan en
och tre gånger, med repris något år senare. Endast ”några få stycken spelades många
gånger” (Klinge 1996:231).
Pjäsen gavs således mer än tre gånger, därtill med bifall. I pjäsen var folkvisor
och danser inbakade (om folkvisorna och danserna var nyländska, eller nordiska
enligt annonsen, tar jag upp nedan), varvid kriterierna fylldes för att prissumman
på 500 mk skulle kunna vinnas. Författaren var fortfarande anonym, först en
månad senare meddelades officiellt: ”Nyländska afdelningens pris för den bästa
teaterpjes på svenska språket är numera tilldeladt magister Axel Lille,2 författare
till folkskådespelet ’[R]ätt är rätt’” (Helsingfors Dagblad 20.5.1877, jfr St Michels
Veckoblad 24.3.1877). Notisen citerades av Morgonbladet (22.5.1877) och av flera
andra tidningar landet runt.
Pjäsen ansågs viktig och togs upp på nytt i slutet av året, på den dag, annandag
jul, som varit vikt för ”Värmlänningarna”. Det var sed både i Helsingfors
(Helsingfors Annonsblad 19.12.1876) och i Stockholm (Hufvudstadsbladet 11.1.1873)
att ”Värmlänningarna” spelades den dagen. Nu hade man satt in den inhemska
pjäsen ”Rätt är rätt” annandag jul och annonserade med samma annons som på
våren (Helsingfors Dagblad 24.12.1877, Hufvudstadsbladet 24.12.1877). Enligt min
uppfattning var avsikten att höja pjäsens status och få den till att inta en ”given plats”
på den svenska scenen i Helsingfors. Om publiken strömmade till framgår inte,
1
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Mellanaktsmusiken i Othello var: ”1. Hymn till den heliga Cecilia, Gounod. 2) Finale ur Moses,
Rossini. 3) Sång utan ord (G-moll), Mendelsson. 4) Sorgmarsch, Chopin” (Dagens Nyheter 2.3.1877).
2
Axel Lille (1848–1921), tidningsman, kulturpolitiker och partiordförande. Lille var elev till Axel
Olof Freudenthal och anslöt sig till de svensksinnade kretsarna vid nyländska avdelningen. Han var
med om att grunda Nya Pressen 1882 och var dess huvudredaktör fram till 1900, då tidningen upphörde.
Lille blev Svenska folkpartiets första ordförande 1906 (http://www.blf.fi/artikel.php?id=3531).
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men pjäsen framfördes endast denna enda gång. ”Värmlänningarna” gick åter över
scenen en vecka senare, på nyårsaftonen (Dagens Nyheter 31.12.1877). Sammanlagt
framfördes Lilles pjäs sex gånger, det var i och för sig ett gott resultat i jämförelse
med mången annan pjäs.
Folkdanser och folkvisor inflätade i stycket
Nyländska avdelningen hade fastslagit
att i skådespelet skulle nyländska
folkvisor och danser vara inflätade,
det hade påpekats i alla sammanhang
och kunde anses vara ”huvudsaken”.
Därför fäster jag mig i annonsen vid
uttrycket ”Nordiska folksånger och
danser för orkester bearbetade af
Söderman”. I alla annonser talades om
”nordiska folkvisor och danser”, det
var således inget misstag. Vad månne
därmed avsågs? Varför talade man om
”nordiska folksånger och danser för
orkester bearbetade af Söderman” i
Axel Lilles pjäs om nyländskt folkliv?
Det var folkvisorna och danserna
upptecknade i nyländska bygder som
kunde göra pjäsen ”nyländsk”. Hade
Söderman arrangerat de nyländska
folkvisornas och dansernas melodier?
Den rikssvenska kompositören August Den av Axel Lille skrivna pjäsen fick ett
Söderman hade avlidit 1876 (Bonniers gott mottagande och framfördes sex gånger.
folklexikon 1954:622). Hade man Dagens Nyheter 17.3.1877.
bytt ut de nyländska folkvisorna och
danserna mot visor eller danser som t.ex. ingick i ”Värmlänningarna” och som
framfördes av samma skådespelare vid samma tidpunkt på samma teater (t.ex.
Helsingfors Dagblad 29.1.1877, Finlands Allmänna Tidning 29.1.1877), eller mot
andra danser som teaterns dansmästare kunde?
Det är med intresse jag ser på vilka folkvisor och danser som var inflätade i ”Rätt
är rätt”, och pressens syn på dem. Om danserna skriver Dagens Nyheter (13.3.1877):
”Ibland folkdanserna var man äfven i tillfälle att se den allmänt bekanta ’väfva
vadmal’”. Efter en senare föreställning skriver samma tidning att ”[d]e i pjesen
inflätade folkdanserna, i synnerhet ’väfva vadmal’, tyckes anslå publiken” (Dagens
Nyheter 19.3.1877). Helsingfors Dagblad å sin sida skriver: ”Uppsättningen är för
öfrigt med den mest minutiösa trohet i dekorationer och kostymer, som vittnar om
de vackraste bemödanden från direktionens sida. Detta gäller äfven de inflätade
nyländska folkdanserna från hvilka dock den alltför kända och alldagliga ’vefva
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vadmal’ gerna hade kunnat bortlämnas” (Helsingfors dagblad 8.4.1877). Denna
tidning ansåg att folkdanserna var nyländska.
Hufvudstadsbladet (8.4.1877) ansåg att folkvisorna och folkdanserna var vackra
och karakteristiska, men att det hade vållat författaren huvudbry att få dem att ingå
i handlingen. Vad som avsågs med ”karakteristiska” är svårt att säga, måhända
försökte skådespelarna på något sätt dansa såsom de trodde att allmogen dansade.
Åbo Underrättelser (14.3.1877) skriver att i ”stycket äro inflätade karakteristiska
folkmelodier äfwensom ett par äkta nordiska folkdanser”. Tidningen skriver med
annonsens ord ”nordiska folkdanser”, därtill att de var ”äkta”. Här kom det även
fram att danserna var två till antalet. Tidigare framkom redan att den ena var Väva
vadmal, den andra nämndes inte i pressen.
För att vinna priset skulle nyländska folkvisor och folkdanser vara inflätade,
men dessa var inte många. Folkvisorna uppmärksammades överhuvudtaget inte i
pressen och endast den ena dansen, den ”allmänt bekanta” Väva vadmal nämndes
vid namn, och den dansen ansåg Helsingfors dagblad (8.4.1877) att gärna hade
kunnat lämnas bort. Dansens melodi kan uppfattas som monoton och dansen är lång
beroende på antalet par i dansen. Min uppfattning är att teaterns dansmästare hade
lärt ut danserna, därför hade det varit mycket intressant att få veta vilken den andra
dansen var, om den överhuvudtaget var en nyländsk dans. Speciell uppmärksamhet
hade den dansen inte väckt, eftersom den inte nämndes. Om pjäsen skrev estetikern,
professor Carl Gustaf Estlander en utförlig recension. Om dansen ansåg han att den
hör ”litet ihop med handlingen” och att Väva vadmal föreföll lång. Om folkdräkterna
ansåg han att de inte var pittoreska och fortsätter: ”Att kopiera med ängslig
noggrannhet sådana smaklösa plagg, må vara enligt med det etnografiska intresset,
men öfverensstämmer icke med det estetiska och kontrasterar på ett föga angenämt
sätt med idealiteten i författarens framställning” (Estlander 1877). Överklassen,
”allmänheten”, väntade sig något pittoreskt och vackert då folklivet visades upp,
hur det ”verkliga livet på landsbygden” såg ut var överklassen mindre intresserad
av. Detta framkom redan i kapitel III, där Topelius blev besviken på att publiken
svek då dräkter figurerade på scen i hans divertissement. Liknande tankegångar om
dräkterna kommer även till uttryck senare, i kapitel VII.
Axel Lilles pjäs utkom i tryck 1878 (Finlands Allmänna Tidning 24.12.1878),
närmare två år efter att pjäsen hade haft premiär. I förordet fäster jag mig vid Lilles
uttryck att de i pjäsen ”ingående sånger och danser äro, så vidt det gäller melodierna,
upptecknade i landskapet Nylands svenska del” (Lille 1878:3). Vid en genomgång
av utgåvan visar det sig att han inflätat fem visor i handlingen och i tredje akten,
som åskådliggjorde ett skördegille, tre danser. Lille publicerade melodierna, utan
proveniens, men ägnade inte danserna ett enda ord. Dansmelodierna var ”Vefva
vadmal”, ”Jänkadans” och ”Bondvals” (Lille 1878). Jag ser en viss tvekan i Lilles
ord – att så vitt det gäller melodierna är de upptecknade i Nylands svenska del –
han kände till varifrån melodierna härstammade, men tog inte ställning till varifrån
danserna kom.
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I Lilles text kallas Väva vadmal en danslek och i den skulle aktörerna även sjunga
till musiken. Lille hade planerat följande iscensättning:
Skördefolket [...] samlar sig omkring spelmännen. Man hör rop på en danslek.
Några preludier, hvarefter ’vefva vadmal’ uppspelas. Till musiken sjunges af de
dansande. Vefva vadmal, / Slå till sammans, / Låt skedarna gå, gå / Så vefva vi
vadmal, / Så slå vi till sammans! Orden omtagas vid hvarje ny tur och dansen
fortsätter några turer igenom (Lille 1878:57f).

De två andra danserna ”Jänkadans”, som var en schottis, och ”Bondvals” skulle
enligt författaren dansas efter varandra:
Folket [...] begynner uppställa sig parvis, hvarpå den s. k. Jänka-dansen uppspelas.
Musiken till denna öfvergår sedan till en vals. [...] Valsen, sådan den dansas i den
nyländska skärgården, fortsätter några hvarf kring scenen (Lille 1878:55).

Danserna skulle således gå i ett. Lille hade även gett anvisningar om hur
musikanterna skulle bete sig: ”Under spelet nicka spelmännen med hufvudet och
stampa takten med foten. Fiolerna hållas trykta mot midten af bröstets vänstra sida”
(Lille 1878:55). Måhända hade Lille, som i sin barndom enligt Biografiskt lexikon
för Finland vistades i Sjundeå på somrarna,1 kommit i kontakt med spelmän och
upplevt deras spelsätt.
Pjäsen tillhörde svenska teatern i Helsingfors och teatern avgjorde vad
som framfördes på estraden och vad som uppgavs i annonserna enligt vad som
framfördes. Jag är benägen att tro att man inom teatern visste att alstrens upphov
måste vara rätt angivna, därför undrar jag varför man som första punkt i annonserna
hade ”Nordiska folksånger och danser för orkester bearbetade af Söderman”.2
Väva vadmal var en dans som förekom allmänt i Finland och i Sverige, den kunde
utannonseras som en ”nordisk dans”, likaså jänka eller schottis och vals.
Min uppfattning är att Axel Lille hade valt melodier ur Nyländska avdelningens
samlingar, som enligt uppropet stod till förfogande, och föreslagit att de skulle
användas i pjäsen och att teaterns dansmästare, som enligt Hirn (1982:117) under
den tiden, 1873–1878, var balettmästaren Wilhelm Booberg från Sverige, skulle
lära ut ”sin version” av Väva vadmal, schottis och vals till de uppträdande. Min
uppfattning är vidare att balettmästaren inte använde de melodier som Lille föreslog
och senare publicerade, utan använde andra melodier arrangerade av Söderman,
och som teatern eller kanske han själv hade tillgång till och lov till att använda.
En professionell teater var beroende av sin publik och det som framfördes måste
http://www.sls.fi/blf/artikel. php?id=3531
Jag har tänkt på om ”Nordiska folksånger och danser för orkester, bearbetade af Söderman”, som
i annonserna nämndes före pjäsen, eventuellt skulle ha framförts som separata nummer före pjäsen.
I tidningarna framkom dock inga uppgifter som skulle stöda den tanken. Tvärtom uppräknades
mellanaktsmusiken i varje annons och jag finner det osannolikt att det inte skulle ha räknats upp vilka
”folksånger och danser” som spelades. Jag har kommit till att folkvisorna och danserna som skulle
vara inbakade, var så betydelsefulla att de nämndes först i annonserna.

1
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tilltala en publik. Nyländska avdelningen fick godta situationen, jakten på en pjäs
hade försiggått under närmare tre år och det var viktigare att få den på den svenska
scenen än att ”nyländska” folkvisor och folkdanser ingick. Vilka melodier som sist
och slutligen ingick kan inte fastställas i dag. Vid en efterfrågan hos Svenska Teatern
i Helsingfors våren 2009 blev svaret att ingenting om pjäsen finns i teaterns arkiv.1
Axel Lilles val av danser belyser även svårigheterna med att få fram folkliga
danser och att förflytta dem till en estrad. Dansernas utföranden var ogripbara. Om
Lille till exempel hade velat utnyttja någon av de danser som A. O. Freudenthal
1860 omtalade att dansades i Mörskom, ”wals, svensk kadrilj, menuett, polska,
kontra och så kallad swensk marsch” (Folkwännen 16.7.1862), inledningsdanserna
i min studie, hade han varit tvungen att resa till Mörskom och samla ungdomen
ett flertal gånger tillsammans med spelman till dansstuga, och gå med i danserna
och lära sig dem för att sedan i Helsingfors lära ut dem åt den svenska scenens
dansmästare som skulle lära ut danserna till dansöserna och dansörerna. Om Lille
därtill inte hade kunnat uppteckna dansernas melodier, hade han varit tvungen att
lära sig melodierna – för kontra och kadrilj även repriserna i musiken i förhållande
till turerna – för att tralla dem för någon som kunde uppteckna dem, så att de kunde
användas av teaterorkestern och av dansmästaren vid utlärningen av danserna på
teatern. Att förflytta den lilla traditionen (Burke 1978) till den stora traditionens
utrymmen var inte lätt, det fordrades förmedlare, det vill säga traditionsbärare, som
ser ut att ha saknats i detta fall.
Lilles pjäs blev inte någon pjäs som uppfördes årtionde efter årtionde, såsom
”Värmlänningarna”. I ”Värmlänningarna” ingick Selinders danser, som var
anslående, medan de danser som framfördes i ”Rätt är rätt” inte hade varit
”anslående”. Då ”Värmlänningarna” framfördes på nyårsdagen hade salongen fyllts
från golv till tak med publik, ”som med starkt bifall följde den ypperliga pjäsens
gång”. ”De burleska folkdanserna framkallade upprepade skrattsalvor hvilka
isynnerhet kommo herr König och Booberg till del, den förra för sitt apliknande
utseende och den senare för sina hopp, hvilka likväl aflöpte utan någon katastrof”
(Dagens Nyheter 2.1.1878). I ”Värmlänningarna” ingick dansen halling (Andersson
2007a:210), det var i den dansen Wilhelm Booberg gjorde höga hopp. Booberg hade
även tidigare utmärkt sig på den svenska scenen i Helsingfors i bland annat Selinders
Jössehäradspolska (Vikingen 15.10.1873).

1
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Axel Lille skrev även ett annat folkskådespel, ”Ett löfte”, som belönades med 200 mk vid Nyländska
studentavdelningens årsfest 1878 (Finlands Allmänna Tidning 10.4.1878). I den pjäsen var en folkvisa
invävd, men ingen dans (Lille 1878). Båda styckena ingick i Tvänne dramatiska teckningar ur folklifvet
(Lille 1878), som utkom till julen 1878 (Finlands Allmänna Tidning 24.12.1878). Jag har inte funnit
uppgifter om att ”Ett löfte” skulle ha framförts på någon scen. Enligt Morgonbladet (30.10.1880)
hade Axel Lilles första pjäs ”Rätt är rätt” blivit översatt till tyskan ”och torde komma att uppföras i
Leipzig”. Detta visar att pjäser från Finland kunde uppföras utomlands. Detta är samtidigt ett tidigt
exempel på det som Barbro Kvist Dahlstedt påvisar i en artikel (1999:20f), att man i Finland genom
kulturen ville delta med något säreget i den gemensamma utvecklingen av Europa, enär man inte
kunde göra sig gällande på det militära eller ekonomiska planet.
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Här vill jag tillägga att Nyländska avdelningens utlysning av denna tävling
för att få folkdanser och folkvisor upp på estraden inte tidigare har nämnts inom
forskningen. Då kommer jag till frågan: Hur var det i den finska teatermiljön, fick
man där inhemska folkdanser upp på estraden?

Folkdanser på den finska scenen 1880
Vad gäller folkdans på den finska scenen är materialet lika litet. Jag har endast
funnit tre danser som har uppvisats i två olika ”pjäser” i samband med firande av två
stormän, nationalskalden Johan Ludvig Runeberg och kejsar Alexander II. Firandet
av dessa stormän kan ses som ett sätt att framhäva den nationella litteraturen och
historien, i likhet med det som jag redan omtalade vid firandet av skalden Michael
Choraeus. Stormännen blev föremål för jubelfester och publika evenemang, åtföljda
av bland annat festtal och ceremoniell prakt (Knapas 1999:358f, 361). Danserna
som framfördes var tre till antalet, Tre man engelska, Björköpolskan och Sappo.
Trots ivrigt sökande i tidningspressen har jag inte kunnat finna fler danser från
teatermiljö.
Då man 1880 firade nationalskalden Johan Ludvig Runebergs födelsedag den
5 februari gav man en festrepresentation på den finska teatern i Helsingfors och
uppförde fem tablåer ur Runebergs ”Älgskyttarne”, dramatiserade av konstnären
Severin Falkman (Morgonbladet 7.2.1880, Aspelin-Haapkylä 1909:31f). I den
sista tablån ingick dans (Aspelin-Haapkylä 1909:32). ”Älgskyttarne” var en
etnografisk beskrivning av folklivet, där Runeberg omtalar dans då han skildrar
ett förlovningskalas. Otto Andersson har i artikeln ”Runeberg på dansstuga”
analyserat vilka danser och instrument som Runeberg omtalar, och finner det
anmärkningsvärt att Runeberg, som är väl förtrogen med dansrepertoaren, endast
nämner polskor och menuetter (Andersson 1969:59). På teatern åskådliggjorde
man just förlovningskalaset i den sista tablån och man kunde vänta sig en polska
eller en menuett, eller bådadera. Men vad framvisade man? Morgonbladet har
reagerat på dansen och citerade en vers av Runeberg där dansen polska nämns
och påpekade att polskan ersatts med ”kolmenenkeliska” [”tre man engelska”].
Den utfördes med ”ypperlig effekt” av åtta bondflickor och fyra bondgossar
(Morgonbladet 7.2.1880).
Hur flickor och pojkar blivit just ”bondflickor” och ”bondpojkar” framgår inte,
sannolikt var det genom klädseln. I en annan tidning får man veta hur dansen tog
sig ut: ”’kolmen miehen engelskaa’ tanssittiin niin rivakasti että yleisö ei tyytynyt
ennenkuin sitä otettiin toistamiseen” [”tre man engelska” dansades så raskt, att
publiken icke nöjde sig innan dansen framfördes på nytt] (Suomalainen Wirallinen
Lehti 7.2.1880). En tredje källa uttryckte det så att ”8 tyttöä ja 4 poikaa tanssi
’kolmen enkeliskaa’ sydämen pohjasta, niin että ilo syttyi salongissakin” [8 flickor
och 4 pojkar dansade ’tre man engelska’ av hjärtans lust, så att glädjen stod högt i
tak även i salongen] (Aspelin-Haapkylä 1909:32).
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I valet av dans hade man inte eftersträvat att framföra just de danser som
Runeberg omtalar, utan av någon orsak valt en annan dans ur folklig miljö. Vad
kan detta bero på? Jag kan tänka mig olika möjligheter. Man tog en dans som man
helt enkelt fick tag på, som kanske var lättare att få tag på än dem som Runeberg
omtalade, som kanske var lättare att inöva, som kanske såg bättre ut. Menuetten
fanns på danslärarnas repertoar och var tillgänglig, men den ville man inte ha.
Troligen ville man uttryckligen ha en dans ur folklig miljö och någon menuett ur
den miljön fick man inte tag på. Tre man engelska förekom inte på danslärarnas
repertoar (se Hirn 1982:140), den var ur folklig miljö. Sannolikt var det någon på
teatern som kände till den, som kunde den, eller kände till genom vem man kunde
få fram dansen.
Då ”kolmen miehen engelska” utfördes av tolv personer, åtta flickor och fyra
pojkar, innebar uppställningen fyra grupper av en pojke med två flickor, det är den
vanliga uppställningen för den dansen. I tre man engelska är grundstrukturen att
de tre personerna dansar i ring, kedja eller slingring, och figurering där pojken med
engelskasteg figurerar mot båda flickorna i tur och ordning (Tanhuvakka 1997: t.ex.
343, Heikel 1938: t.ex. 272). Publikframgången var även sådan att tablåerna sedan
framfördes flera dagar i följd (bl.a. Helsingfors Dagblad 8.2, 9.2.1880), och här hade
dansen en roll i framgången. Tablåerna gavs även två år senare på samma teater på
Runebergs födelsedag den 5 februari (Morgonbladet 6.2.1882).
Något över tre veckor senare, den 2 mars 1880, var det åter aktuellt med stora
festligheter då man firade kejsar Alexander II:s 25-åriga regeringstid. Festligheterna
pågick storligen en hel dag, som avslutades med ”festrepresentationer” på den
svenska och den finska teaterscenen i Finlands huvudstad, med olika program. På
den svenska teatern firades kejsaren med en tablå där hela personalen, delvis klädd
i ”bondkostymer”, sjöng kejsarhymnen, varpå kejsaren hyllades på vers och tablån
avslutades med ”Vårt land”, varefter man utbringande ett leve för kejsaren. Därpå
avnjöt man Rossinis opera ”Barberaren i Sevilla” (Hufvudstadsbladet 3.3.1880). På
finska teatern försiggick ett nationellt program som enligt annonsen innehöll: ”1)
Hymni; 2) 1850–1880. (Kuvaelma.); 3) Prologi; 4) Lea, näytelmä 1:ssä näytöksessä,
kirj. A.Kivi.; 5) Saimaan rannalla, laulujen ja tanssien sekainen kansannäytelmä
1:ssä näytöksessä” (Uusi Suometar 2.3.1880). Föreställningen annonserades även på
svenska och innehöll: ”1) Hymn; 2) 1855–1880. (Tablå.); 3) Prolog: 4) Lea, skådespel
i 1 akt af A. Kivi.; 5) Saimaan rannalla [på Saimens strand], sångspel i 1 akt med
folksånger och folkdanser” (Hufvudstadsbladet 29.2.1880).
Festligheterna vid firandet av kejsarens regeringstid gavs mycket utrymme i
den finländska tidningspressen, men jag ska uppehålla mig vid de knapphändiga
uppgifterna om själva dansen. I annonserna påpekades att i sångspelet ”Saimaan
rannalla” skulle ingå ”folkdanser”, varvid man kunde föreställa sig att de var
flera till antalet, men inga tidningar nämner några dansnamn. I Morgonbladet
talades om ”en mängd originella kostymer från östra Finland, danser och sånger”
(Morgonbladet 3.3.1880) och några dagar senare skriver samma tidning: ”Det
inhemska divertissementet ’Saimaan rannalla’ tillvann sig nu som senast allmänt
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I pjäsen ”Saimaan rannalla” ingick dansen Sappo, som publicerades av Anni Collan i
Suomalainen kisapirtti – Finska lekstugan (1905), det första dansbeskrivningshäftet i
Finland. Dansbeskrivningarna försågs med en bild, som handkolorerades och utgavs som
postkort. Privat ägo.

bifall, men skulle måhända tarfva ännu flera förkortningar”, man talade om att
sånger framförts växelvis och att ”karakteristiska danser” utförts (Morgonbladet
8.3.1880). I Suomalainen Wirallinen Lehti får man veta att pjäsen hade skrivits för
detta tillfälle och att de inhemska folksångerna och folkdanserna behagade publiken
och några sånger och danser begärdes da capo (Suomalainen Wirallinen Lehti
4.3.1880).
Pjäsen ”Saimaan rannalla” var enligt Aspelin-Haapkylä (1909:40) skriven
av Kaarlo Bergbom, men det finns enligt Rausmaa (1994:10) även en senare
uppgift från 1928 enligt vilken J. Korhonen skulle vara upphovsman.1 Pjäsen kom
sedan att ges på teatrar och soaréer ett hundratal gånger runt om i landet under
de följande årtiondena med mycket olika arrangörer och aktörer. Den omtalades
på olika sätt, t.ex. som ett ”sångstycke”, ”finskt original”, ”inhemskt sång- och
dansdivertissement” och dräkterna omtalades som ”originella kostymer från östra
Finland” (t.ex. Björneborgs Tidning 19.9.1893, Kotka 3.12.1896, Åland 17.6.1899,
Wiborgs Nyheter 29.12.1899).
Pressen nämnde inte vilka danser som ingick i pjäsen ”Saimaan rannalla”, det
har däremot Pirkko-Liisa Rausmaa undersökt. I pjäsen ingick dansen ”Sappo” som
Kaarlo (Karl Johan) Bergbom (1843–1906) var direktör för den finska scenen och tillsammans med
sin äldre syster Emilie (f. 1834) skapare av den finska teatern (Aspelin-Haapkylä 1909:45–124), vilket
redan framkom i föregående kapitel.
1
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Dansen Björköpolska, som hade uppvisats på Konstnärsgillets årsfest 1866, framfördes på
den finska scenen 1880. Dansbeskrivningen med bild publicerades av Anni Collan 1905.
Postkort. Privat ägo.

publicerades av Anni Collan 1905 i den första finska dansbeskrivningsboken. I
boken har dansen tre turer och kan i första hand se ut som en dans ur folklig miljö. I
en artikel ”Gåtan med dansen Sappo” har Rausmaa (1994b) visat att Sappo i pjäsen
”Saimaan rannalla” inte har någonting gemensamt med karelska sappo-danser,
varken i struktur, melodi eller till utförande, utan är hopfogad av tre små separata
danser som i Sappo dansas i en följd. Till den första dansen har Rausmaa inte funnit
någon motsvarighet i någon folklig dans, medan de två senare har förekommit i
folklig tradition, den tredje var en engelska (se närmare Rausmaa 1994a:40–43,
1994b:9–12). En engelska hade redan förekommit i en av tablåerna i Runebergs
”Älgskyttarne”. Varifrån den första delen i Sappo1 härstammar och vem som har
fogat ihop de tre små danserna kan dock inte klarläggas, menar Rausmaa.
I pjäsen ”Saimaan rannalla” ingick även Koiviston polska (Björköpolskan)
(Rausmaa 1994b:9–12), framförd 1866 vid Konstnärsgillets årsfest i Helsingfors
och enligt min syn då konstruerad av schweizaren T. Gerber. Som spelman på
Arkadiateatern 1880 fungerade Isak Inberg, enligt Rausmaa finns uppgiften i
Reinholms samling (Rausmaa 1994b:10). Därmed tror jag mig se en koppling

1
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Petri Hoppu har granskat dansen Sappo och menar i ett brev till mig (12.9.2011) att den första
dansen i Sappo har en motsvarighet i en dans med namnet Kopukka eller Kopponen i Tanhuvakka
(1997:263).

V Folkdans i teatermiljö

mellan Konstnärsgillets årsfest 1866, spelmannen Isak Inberg och Björköpolskan
vid firandet av kejsaren 1880.1
Av dessa två exempel från den finska teatermiljön framgår att då dansen
framfördes av professionella skådespelare kunde man dels modifiera en dans, dels
byta ut en dans mot en annan. Folkdansen hade anpassats för scenen. Eliten med
tillgång till den stora traditionen både valde bland alstren ur den lilla traditionen och
omvandlade den.
Anmärkningsvärt är dock att man vid firandet av nationella stormän inte
medvetet valde danslärarnas danser, inte heller danser från Sverige. Indirekt var
en av målsättningarna att få så mycket publik som möjligt och därmed så mycket
inträdesavgifter som möjligt, ekonomin hade en roll. Måttstocken för om publiken
hade tilltalats av det som framfördes var hur stort bifallet blev. En föreställning
utannonserades att försiggå en viss tid en viss dag. Om bifallet hade varit ”stort”,
tillkännagavs genast i pressen att en ny föreställning skulle ges, t.ex. följande dag,
eller så kunde man meddela att en ny annons skulle komma att införas. Det var
viktigt att genast informera om en ny föreställning med tanke på publiken, så att
dess intresse skulle hålla i sig. Teatrarna var ekonomiskt beroende av sin publik
och om det fanns förutsättningar att få publik till ännu en föreställning, måste
situationen utnyttjas.
***
Av dessa få exempel framgår att man i teatermiljö hade svårigheter med att få
upp danser från allmogemiljö på scen. Måhända var orsaken att man saknade
direktkontakt med traditionsbärare. I Finlands första opera ingick danslekar, det
som vi idag kallar sånglekar, trots att pressen talade om ”folkdanser”. Upp på den
1

I kapiltel III om Konstnärsgillets årsfest 1866 framkom att Isak Inberg hade upptecknat melodin till
Björköpolskan och min uppfattning är att T. Gerber då skapade en dans till melodin. Enligt Rausmaa
har Inberg gett uppgifter om danser åt Reinholm (Rausmaa 1994b:10).
Björköpolskan kommer inte fram i pressen efter 1866, först den 2 mars 1880 framfördes den på
Arkadiateatern, såsom ovan framgår. Hos vem låg beskrivningen fram till 1880? Inberg kan ha
fått beskrivningen av Gerber. Det märkliga är att i Reinholms samling ingår en mycket noggrann
beskrivning av Björköpolskan, med sju numrerade moment eller turer. Strukturen är klar, även
hur man förflyttar sig från en uppställning till en annan, däremot saknas uppgifter om stegen.
Ovanför beskrivningen har Reinholm antecknat: ”Björköpolskan. Konstnärsgillets album 186[6].
Divertissement på F. Theatern jubeldagen 2/3 1880” (MV 35–42:3, 229).
Anteckningen är gjord efter jubeldagen, vilket visar att Reinholm fått beskrivningen efter den
dagen. Han misstog sig på årtalet då dansen framförts vid Konstnärsgillets årsfest. Beskrivningen är
avsevärt utförligare än Reinholms beskrivningar i allmänhet och kan inte vara uppgjord av honom,
utan han har fått beskrivningen av någon annan. Beskrivningen kan ha varit på ett annat språk än
svenska och Reinholm kan därefter ha översatt den till svenska.
Min uppfattning är att Reinholm fick beskrivningen av Isak Inberg, som fungerade som spelman
på Arkadiateatern 1880. Inberg var sannolikt även behjälplig med stegen då dansen inövades, han
kanske till och med inövade dansen. Det är även möjligt att Isak Inberg hade varit med vid inövningen
av Tre man engelska som framfördes vid firandet av Runeberg på samma teater en knapp månad
tidigare, kanske spelade han även.
Jag vill se Isak Inberg vad gäller Björköpolskan som länken mellan Konstnärsgillets årsfest, T.
Gerber och firandet av kejsaren på Arkadiateatern 1880.
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svenska scenen i Helsingfors lyckades man inte få de danser som pjäsförfattaren
hade tänkt sig, utan valde danslärarens danser. På den finska scenen anpassades
dansen dels genom att den modifierades, dels genom att den byttes ut mot en annan
dans som man kanske menade att såg bättre ut. I teatermiljö, i den stora traditionens
rum, hade estetiska värden en viss betydelse när folkets alster framfördes.
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I slutet av 1800-talet blev dansen ett av dragplåstren vid flera soaréer, lotterier
och folkfester då man samlade in medel för många olika ändamål. Genom några
exempel, närmast några axplock, tar jag i detta kapitel upp för vilka ändamål medel
insamlades och vilka danser som då användes som programnummer på estraden.
Exemplen kommer från olika delar av mitt undersökningsområde för att kunna visa
vem det var som uppvisade vilken dans, och i vilket sammanhang det skedde. Bland
de hjälpbehövande fanns lyceer, en teater, skolor, föreningar och brandkåren.

För ett finskt och ett svenskt lyceum
Då man började planera ett finskspråkigt privatlyceum i Vasa 1880 fick man helt
ty sig till frivilliga medel. Vid ett allegrilotteri1 i Ernsts hotell i Vasa den 18 april
såldes 5.500 lotter och resultatet, nettobehållningen på 1.794,36 mk, ansågs vara
synnerligen gott (Vasabladet 21.4.1880, Vaasan Sanomat 26.4.1880). I jämförelse
med vad som sex år tidigare kom in vid ett lotteri i Uleåborg, till förmån för finska
lyceet där, var resultatet dock blygsamt. I Uleåborg besöktes lotteriet 1874 av 5.000
personer som inom en timme köpte 20.000 lotter och behållningen blev 5.301 mk
(Lehtonen 1994:202f).
I Vasa stöddes företaget av båda språkgrupperna, alla de tjugoen fruarna
och fröknarna som mottog vinsterna hade svenska namn (Vasabladet 7.4.1880,
Vaasan Sanomat 12.4.1880). Jag får även intrycket av att en del av programmet
kan ha försiggått på svenska, annonser ingick på svenska i Vasabladet (14. och
17.4. 1880). Den finskspråkiga tidningen Vaasan Sanomat utkom endast en gång i
veckan och i den ingick notiser. Det är sannolikt att det var finskhetsivrarna inom
den österbottniska studentavdelningen vid universitetet i Helsingfors som ivrigast
bedrev finskhetens sak (jfr Högnäs 1995:45), som var initiativtagare till både lyceet
och lotteriet eftersom studentavdelningen sände ett telegram till festen (Vasabladet
21.4.1880, Morgonbladet 24.4.1880). Vasa var även den finsknationella förkämpen

1

Allegrilotteri innebar ett lotteri utan dragning. Lotterna som såldes bestod av hoprullade lappar, av
vilka några var blanka och andra upptog ett vinstnummer, som hörde ihop med en viss vinst.
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G. Z. Yrjö-Koskinens1 födelsestad, och Yrjö-Koskinen hade stort inflytande i den
österbottniska studentavdelningen (Mörne 1927a:255). Inom avdelningen var de
finsksinnade i stor majoritet (Aspelin-Haapkylä 1911:68). Om alla de kvinnor, som
praktiskt arbetat med bland annat vinster till lotteriet, även var anhängare av de
finsknationella tankarna, eller om det var ett språkligt samarbete med mål att höja
folkets bildning i nationella strävanden i allmänhet, är svårt att säga. Det ”nationella
medvetandet” utvecklades ojämnt inom olika sociala grupper och mellan olika
geografiska områden (Hobsbawm 1994:20), varvid det är möjligt att arrangörerna i
Vasa, den svenskspråkiga lokalbefolkningen, inte hade några speciella nationalistiska
tankar utan endast arbetade för ett ”allmänt väl”. Någon språkstrid förekom inte vid
den tiden (jfr Lille 1921: t.ex. 614).
Festen hölls i mycket fosterländsk anda och ansågs vara synnerligen lyckad.
Salongen var dekorerad med flaggor, girlander och sköldar med Finlands,
Österbottens och Vasa vapen. På konsoler runt talarstolen fanns det byster av
stormännen Porthan, Runeberg, Snellman och Topelius (Vasabladet 21.4.1880,
Morgonbladet 24.4.1880). Det nationella kom till uttryck i symboler för landet,
regionen och det lokala, samt genom framhävandet av fosterlandets stormän (jfr
Knapas 1999:358f). Programmet inleddes med ouverture utförd av Arno Lohses
kapell och därpå talade justitierådmannen Johan Kristian Svanljung om hur finska
folkets bokliga bildning börjat och fortgått och det bildningsbegär som talaren funnit
hos detsamma (Vasabladet 21.4.1880). Sedan framförde en blandad kör en tysk och
en svensk sång, varpå stud. Waldemar Sandman deklamerade Kaarlo Kramsus dikt
”Ilkka”2 (Morgonbladet 24.4.1880).
Sist på programmet, före den allmänna dansen, uppvisades en dans. Vilken dans
hade då funnit sin plats i detta nationella sammanhang bland alla stormännen? Var
dansen även inhemsk och speglade det nationella, det finsknationella? I annonsen
uppgavs att det var en ”kostymdans” (Vasabladet 14.4.1880) och av referatet framgår
att det som framfördes var ”en skördedans, som i folkdrägter utfördes af fjorton unga
damer och hwilken wann synnerligt bifall” (Vasabladet 21.4.1880, Morgonbladet
24.4.1880). Dansen var den tidigare omtalade schweiziska koreografin. Det förvånar
något att det var enbart unga damer som uppträdde, möjligen var det skolflickor
som hade gått i dansskola hos dansläraren Carl Alfred Schoultz, som enligt Hirn
(1982:83) ordnade danskurser för just skolungdom. Dansen speglade i vilket fall som
helst varken någonting nationellt eller lokalt. Inte heller sångerna, den tyska eller
den svenska, speglade någonting finsknationellt. Dräkterna som de uppträdande bar
var kanske något som kunde påminna om folkdräkter eftersom tidningsskribenten
använde det ordet.
Yrjö-Koskinen, historiker och politiker, hette ursprungligen Georg Zacharias Forsman, han
adlades 1884 och från och med 1897 friherre med namnet Yrjö-Koskinen (Uppslagsverket Finland 5
2007:494, jfr Högnäs 1995:45). Som författare använde han namnet Yrjö Koskinen.
2
Den historiska balladen ”Ilkka” grundade sig på Yrjö Koskinens ”Nuijasota” [”Klubbekriget”] (http://
www.parkkinen.org/kramsu.html), som var det första finskspråkiga historiska arbetet som grundade sig
på modern arkivforskning. Scenen för händelseförloppet var Österbotten (Suolahti 1964:185f).
1
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Man kunde även samla in medel för ett svenskspråkigt lyceum som därtill
geografiskt låg långt borta. Det är tydligt att man gemensamt stödde svenskheten
i landet då man i Borgå arrangerade en soaré i oktober 1885 till förmån för Kuopio
svenska lyceum. Enligt Axel Lille hade lyceet verkat i tio år och verksamheten hade
utvidgats 1883 till åttaklassigt med dimissionsrätt till universitet. I juni 1885 hade
det fennomanska partiet med generalguvernörens tillhjälp, lyckats driva igenom att
statsanslaget klass för klass skulle komma att indras. ”Meddelandet härom upprörde
på det högsta den svensksinnade opinionen” (Lille 1921:487f). Från nyländska
avdelningen vid universitetet utgick ett upprop att stödja ett lotteri till förmån för
lyceet som skulle ordnas i huvudstaden och resultatet blev lysande. Tillsammans med
lotterier på många andra orter kunde en fond bildas och verksamheten tryggas för en
tid framåt (Lille 1921:488ff). Lille menar även att hela det bildade Finland uppreste
sig för den svenska skolan i Kuopio ”med anledning av en skriande orättvisa mot
en under ogynnsamma förhållanden arbetande skola, som varit och är utsatt för de
otroligaste agitationer från fennomanskt håll” (Lille 1921:488f).
En av dessa många orter, på vilka lotterier ordnades för Kuopio svenska lyceum, var
således Borgå. Lotteriet i Societetshuset där var ett samarbete mellan huvudstadsbor
och Borgåbor, de sistnämnda hade samlat ihop 300 vinster. Borgå hornkapell
inledde programmet och därpå stod huvudstadsungdom för dansuppvisningen och
sången. Efter några musikstycken kom ”aftonens glansnummer”, som innebar en
av ”tio damer och lika många herrar utförd rätt anslående kostymdans benämnd
’Skördefolkets dans’, hwilken på publikens enträgna begäran måste tagas da capo”
(Hufvudstadsbladet 27.10.1885). De dansande var klädda i ”smakfulla, omvexlande
blåa och rosenröda drägter” (Borgåbladet 28.10.1885). Kvartettsång utfördes av en
”femdubbel nyländsk studentkör” (Folkwännen 26.10.1885). De som dansade och
sjöng uppgick till ett femtiotal personer, alla från Helsingfors, vilka vid ankomsten
med morgontåget till Borgå genast besökte Runebergs grav, där ”Wårt land” och
”Suomis sång” avsjöngs (Hufvudstadsbladet 27.10.1885). Lotterna var 6.000 och
några kontanta bidrag gavs även varvid behållningen blev omkring 2.000 mk, ”ett i
sanning ganska wackert resultat” (Hufvudstadsbladet 27.10.1885). Vinsten sporrade
till fortsatt arbete för svenskheten i Finland.
Var dansen då även en dans från någon svensk trakt i Finland? Det var samma
schweiziska dans som tidigare omtalats som här var glansnumret. En grupp på
tio damer och tio herrar innebar tio dansande par, tjugo personer. Det var en stor
grupp huvudstadsungdom som under en danslärares ledning inövat dansen i flera
turer. Dansen omtalades som ”kostymdans”, men med klädseln försökte man
inte efterlikna någonting från folklig miljö, utan de uppträdande bar ”blåa och
rosenröda” dräkter. Genom rekvisitan med liar och räfsor fick man fram att det var
”skördefolkets dans”. Lotteriet och dansen omtalades även i Helsingfors Dagblad
(26.10.1885), i Borgåbladet (28.10.1885), i Fredrikshamns Tidning (31.10.1885) och
i Tammerfors Aftonblad (10.11.1885), varvid intresset för bland annat Skördedansen
samtidigt spreds.
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För en finsk teater
Mitt följande exempel med uppvisning av dans kommer från ett lotteri den 11
november 1886 i Studenthuset i Helsingfors till förmån för Arkadiateatern, den
finska scenen (Uusi Suometar 10.11.1886), och är ovanligt på så sätt att det klargör
vem som inövade danserna.
Den finska teateridén bars enligt Axel Lille upp av en stark nationell entusiasm.
Teatern verkade i oansenliga och trånga utrymmen i huvudstadens gamla träteater
som flyttats till Västra chaussén och då började kallas Arkadiateatern enligt den
nya platsen. I spetsen för arbetet för den finska scenen gick finskhetsivrare (Lille
1921:320, 330f), bland dem teaterns grundare Kaarlo Bergbom och hans syster
Emelie Bergbom (jfr Aspelin-Haapkylä 1906:149). Då teatern 1886 var i behov av
dekorationer samlades medel in på det vanliga sättet, genom ett allegrilotteri (Uusi
Suometar 10.11.1886). Det var inte endast dekorationer som behövdes, utan teatern
genomgick större reparationer och fick ny ingång, nytt golv, nytt tak, ny vägg på
sidan mot Kampen, separat ingång till restaurangen, ny belysning och nya loger
(Aspelin-Haapkylä 1909:262ff).

Arkadiateatern. Museiverkets historiska bildarkiv.
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Tidningen beskriver hur Studenthusets sal var dekorerad med granar, växter och
flaggor och fylld till bristningsgränsen av publik. Publikmängden ansågs vara något
oväntad då offerviljan i huvudstaden så ofta hade efterfrågats från olika håll under
senare tid: ”Waan suomalainen teateri tarwitsi apua, ja se ei ole koskaan turhaan
wedonnut ystäwiinsä” [Då finska teatern har varit i behov av hjälp, har den aldrig
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vädjat förgäves] (Uusi Suometar 12.11.1886). Annonsen utlovade ”österbottniska
folkdanser” (Hufvudstadsbladet 11.11.1886). Lotteriet blev en storartad framgång,
760 vinster hade skänkts och 800 personer på plats köpte de 6.400 lotterna med
sådan fart att de slutsåldes inom ungefär en halv timme. Nettobehållningen blev
6.751,79 mk (Helsingfors Dagblad 15.12.1886).
Med vilket program hade man då lockat den stora publiken? Första numret var
ouvertyr, därpå följde några solosånger av den berömda på hemlandsbesök varande
Ida Basilier-Magelsen och kvartettsånger av manskören M.M. Därpå såldes lotterna
som var ett inplanerat programnummer och ingenting annat pågick samtidigt. Bland
vinsterna fanns även tavlor av ”våra målare” och skulpturverk, enligt tidningen
Finland (11.11.1886) ”oljetaflor av fröknarna Favorin, Judén och Thilén samt af hrr
Ahlstedt, Becker, Gallén och Keinänen”. Programmet avslutades med folkdanser.
Helsingfors Dagblad skriver:
Ett särskildt anslående nummer i programmet, var en serie österbottniska
folkdanser, som utfördes af en grupp i nationaldrägter från olika österbottniska
socknar klädda par, som intågade, företrädde af tvenne spelmän af äkta
österbottnisk bondsnitt. Desse togo sin plats uppe i ändan af salen, och, börjande
med en menuett, aflöste därpå den ena allmogedansen den andra, alla dansade med
känsla och eftertryck af de ungdomliga dansarene och danserskorna. Inöfningen
af dessa danser har skett under ledning af några härvarande österbottniska
arbetare och deras hustrur, hvilka fungerat såsom balettinstruktörer för den
lyckade uppvisningen. Sedan derpå de nämnda dansande grupperna, med sina
två spelmän i spetsen, åter tågat ut, uppspelades af orkestern en vanlig vals, och
en allmän dans vidtog, som räckte långt in på natten [...] (Helsingfors Dagblad
12.11.1886). Texten citerades i Wasa Tidning (14.11.1886).

Enligt Uusi Suometar (12.11.1886) var paren tolv till antalet och dessa hade med
danssteg, ”tanssiaskelin”, kommit in i salen genom huvuddörren, anförda av två
folkdräktsklädda spelmän. Om dansen nöjde sig Hufvudstadsbladet att anse: ”Bland
numrorna på programmet för aftonen må speciellt nämnas en wäl utförd kostymdans i
finska nationaldrägter” (Hufvudstadsbladet 12.11.1886), medan Finland (12.11.1886)
talade om ”österbottniska folkdanser”, texten citerades av Åbo Tidning (13.11.1886).
Tidningarnas begrepp ”kostymdans” för folkdanserna och ”nationaldrägt” för
folkdräkterna speglar väl den brokiga användningen av begreppen.
Tidningarna gav olika uppgifter om antalet danser. Hufvudstadsbladet
(12.11.1886) talade om ”en väl utförd kostymdans” som kunde uppfattas som en
dans, men även som att en dansuppvisning förekom. Suomalainen Wirallinen Lehti
(12.11.1886) uppgav att gruppen uppträdde med ”Lapwärtin polska ja purppuri”
[Lappfjärd polska och purpuri]. Helsingfors Dagblad (12.11.1886) nämnde endast
dansen menuett och att ”den ena dansen avlöste den andra”, vilket kunde tyda på att
danserna var långt fler än polska, purpuri och menuett. Det fanns ingen tidning som
skulle ha känt till danserna, eller haft ett sådant intresse för danserna, att tidningen
skulle ha tagit reda på vilka de var och nämnt alla vid namn. Att Helsingfors Dagblad
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kallade dem som inövat danserna för
balettinstruktörer ville jag närmast
tolka som ett skämt utgående från
kontrasten mellan hög och låg,
mellan arbetare och balett i den stora
traditionens rum. Beskrivningen i
Helsingfors Dagblad är för övrigt en
av de mest detaljrika beskrivningarna
i mitt material av hur själva
dansuppvisningen gick till.
Det långa citatet är på många sätt
mycket intressant. För att samla in
medel till Finska teatern lockade man
publiken med bland annat inhemska
danser och man hade vinnlagt sig
om att ta fram någonting nationellt.
Man hade valt bort danser som kom
från utlandet och danser som lärdes
ut av danslärarna. Danserna var
österbottniska folkdanser framförda
av personer i folkdräkter från olika
österbottniska socknar, gruppen tågade
ʺÖsterbottniska folkdanser" fanns bland
in
med två folkdräktsklädda spelmän
de fem huvudnumren. Hufvudstadsbladet
i spetsen och började dansen med
11.11.1886.
menuett. Detta verkar oerhört bekant.
Uppvisningen var slående lik den som hade föranstaltats vid Konstnärsgillets årsfest
1866, även då hade personerna uppträtt i dräkter från olika österbottniska socknar
och den första dansen hade varit menuett. Genom personförteckningen i bilaga 2
över dem som uppträdde 1866 finner jag även länken mellan årsfesten och denna
uppvisning. Aspelin-Haapkylä (1909:180f) nämner att Augusta af Heurlin och Ellen
Nervander arrangerade lotterier för Finska teatern och dessa två fanns bland de
uppträdande 1866. af Heurlin uppträdde bland ”österbottningarna” i dansen menuett
och Nervander fanns i den ”vestfinska” gruppen. Augusta af Heurlin (f. Bergbom),
syster till Kaarlo och Emilie Bergbom, var länken mellan de två uppvisningarna.
Det är även synnerligen intressant att pressen uppgav vem som lärde ut danserna.
Det var ”österbottniska arbetare och deras hustrur”, traditionsbärare från Lappfjärd
eftersom danserna var från Lappfjärd. Augusta af Heurlin kände till Lappfjärdsborna
och fick dessa att lära ut sina danser, därmed är det även enligt min mening klart att
samma Lappfjärdsbor redan 1866 hade stått för utlärningen. Personerna omtalades
i pluralis, vilket innebär att det var flera personer som hade demonstrerat danserna.
Bärarna av den lilla traditionen lärde ut sina danser till eliten som framförde dem
på den stora traditionens scen. Menuetten och polskan var de samma danserna,
purpurin var kanske för lång att framföras 1866, eller för invecklad att lära sig under
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den korta övningstid som då stod till förfogande. Spelmännen kunde även ha varit
de samma.
Finskhetsivrarna, som arbetade för den finska scenens bästa, valde danser från
svenskspråkiga trakter. Enligt min mening var ”tillgången på traditionsbärare”,
att af Heurlin kände Lappfjärdsborna, helt avgörande. Från vilket språkområde
danserna kom hade ingen betydelse. Om någon hade tankar om att danserna borde
dokumenteras kommer inte fram.

För folkhögskolor och folkskolor
I det följande tar jag upp dansuppvisningar vid soaréer och folkfester till förmån för
folkhögskolor från och med 1890. De finlandssvenska folkhögskolorna grundades
enligt Gustav Björkstrand i tre etapper. Den första utbyggnadsperioden ägde rum
huvudsakligen under åren 1891–1895, med studenter som idébärare. ”De ville
mobilisera allmogen till vad E. Westermarck kallade en andlig ’värnplikt’ i kampen
mot förryskningssträvandena” (Björkstrand 1983:220). Allmogen ansågs inte
ha något speciellt intresse för det nationella, det var genom folkhögskolorna som
allmogen skulle få en ”verklig livsupplysning, en högre bildning och väckelse till en
levande fosterlandskärlek” (Björkstrand 1983:207). Myndigheterna var avvisande,
det intensiva arbetet för att grunda folkhögskolor och att väcka fosterlandskärlek var
”ett utslag av separatism och ett uttryck för nordiska strävanden som kom i strid med
ryska säkerhetsintressen i ett alltmer instabilt politiskt läge” (Björkstrand 1983:210f).
Därför måste mycket göras på privatväg och här kom lotterifesterna in i bilden.
Under 1880-talet hade bildningsnivån hos allmogen stigit genom införandet av
folkskolan och levnadsstandarden hade höjts så att man kunde vädja om ekonomiskt
bistånd för kulturella ändamål (Björkstrand 1983:208). Under 1890-talet fick även
bygdebegreppet med folkhögskolorna och sångfesterna starkare förankring ute på
fältet (Lönnqvist 1983:191), samtidigt som man inom folkhögskolorna och bland den
svenskspråkiga allmogen var beredd för kampen om de konstitutionella rättigheterna
(Björkstrand 1983:211).
Redan under senare delen av 1870-talet började man tala om ”folkfester” i
samband med lotterierna, man riktade in sig på ”folket”, den stora allmänheten över
alla klassgränser (om folket, närmare i Engman 2000, Wolf-Knuts 2000). Vid dessa
folkfester behövdes program och en dansuppvisning kunde ingå. Då jag sökte på
ordet ”folkfest” i det digitala tidningsbiblioteket för tiden ett år, 1890, kom det fram
500 träffar som är det maximala antalet som systemet tar fram på en och samma
gång. Med sökordet ”lotteri” för samma tid kom det likaså fram det maximala
antalet. Det visar något om hur många folkfester med lotterier som ordnades. Varför
denna massiva förekomst av folkfester med lotterier just 1890, frågar jag mig? Svaret
finns i grundandet av folkhögskolor och ett cirkulär om det. Detta går utanför mitt
ämne, men eftersom en dansuppvisning kunde förekomma vid folkfesterna ser jag
dock något på svaret.
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I en tidningsartikel i Aftonposten som publicerades i anledning av att Mellersta
Nylands folkhögskola på Finns, grundad i november 1891, invigde sitt nya hus
1897, redogjordes för hur folkhögskolidén började förverkligas hos den svenska
befolkningen i landet. Enligt artikeln var det vid Nyländska avdelningens veckomöte
den 4 februari 1890 i Helsingfors som dess kurator, dr Edvard Westermarck, hade
lagt fram sin idé att folkhögskolor borde grundas och att studenterna skulle ta sig an
ärendet (Aftonposten 6.11.1897, jfr Björkstrand 1983:220). Vid avdelningens följande
möte uppdrogs åt en kommitté bestående av dr Westermarck, dr Petrus Nordmann,
mag. Karl Lindström, mag. Ernst Lagus och stud. Axel von Christierson att inkomma
med förslag till åtgärder för att förverkliga tanken. Kommittén arbetade raskt och
beslöt att utarbeta en ströskrift om idén och sända ut ett cirkulär till ”ståndspersoner
i landsorten med uppmaning att arbeta för saken genom att anordna folkfester”. För
att förverkliga folkhögskolidén skulle man även arrangera en soaré i huvudstaden
och ur Kiseleffska donationsfonden anslå räntemedel på 300 mk till en grundplåt
för en folkhögskolfond (Aftonposten 6.11.1897, jfr Landtman 1924:48f). Soarén i
huvudstaden var ett tvådagarslotteri som jag kommer att ta upp i kapitel IX om
bondbröllopsprogram, eftersom de österbottniska studenterna vid universitetet hade
arrangerat ett bondbröllop.
Tidningsartikeln om folkhögskolidén fortsätter: ”Cirkulären sändes ut, sommaren
kom, fester höllos”, varpå man räknar upp vilka medel Nyländska avdelningen hade
fått motta från olika arrangörer den första sommaren, 1890 (Aftonposten 6.11.1897).
Studentavdelningarna hade arrangerat flera andra soaréer till förmån för den
svenska folkhögskolfonden i Finland, utan att dans ingick i programmet (t.ex. Nya
Pressen 7.2.1891, 27.10.1891). Genom att uppge summorna klargjorde man samtidigt
för dem som deltagit och köpt lotter att deras ”offer” kom att få betydelse för något
gemensamt väl och framför allt inspirerades andra att samla in medel på samma
sätt, då man fick se att festen och lotteriet gav resultat. Samtidigt var det enligt
Lehtonen vanligt, och väntat, med denna öppenhet vad gäller lotteriernas resultat
(Lehtonen 1994:25).
”Ståndspersonerna”, som uppmanades arrangera folkfester, men även andra,
var sannerligen lyhörda och folkfester till förmån för folkhögskolor började genast
ordnas i stor omfattning, vilket framgår av de femhundra träffarna i det digitala
tidningsbiblioteket det år som cirkuläret sändes ut. Mina exempel här kommer från
Nyland, Åland och Österbotten och mitt intresse ligger fortfarande på vad som
uppvisades då man hade ett dansnummer i programmet.
Vid en folkfest i Lojo 1890 som således arrangerades till förmån för Nyländska
avdelningens folkhögskolfond, medverkade två av dem som utarbetat cirkuläret,
Ernst Lagus och Axel von Christierson från Gerknäs (Land och stad 30.7.1890, Hangö
31.7.1890). Lagus engagerade sig livligt i Nyländska avdelningens folkbildningsarbete
och medverkade i folkfester på landsbygden, ”vilka var ett led i höjandet av ’vår
svenska allmoges bildning och … dess självmedvetenhet’” (Lönnqvist 1983:185).
Här medverkade Lagus på festen i Lojo där han höll ett tal om fosterlandet medan
von Christierson höll ett föredrag om folkhögskolornas betydelse. Vidare förekom
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musik, sagor på bygdemål, deklamation, ”Vårt land” och till sist en ”bonddans i
kostymer af damer och herrar” (Hangö 31.7.1890).
Vilken denna ”bonddans” var och hur den tog sig ut beskrivs humoristiskt i en
annan tidning, man skriver att det var ”en liflig dalpolska, utförd med behag af 8
vackra flickor – sådana växa som svampar här i Lojo – och raska gossar – sådana
ha vi också hela skaran! Den sköna dansen och de brokiga kostymerna slå på det
lifligaste an” (Land och stad 30.7.1890).1 Den rikssvenska dansen Dalpolska hade
införts av dansläraren Carl Nelson (t.ex. Hufvudstadsbladet 27.2.1881) och kom
att uppföras i många sammanhang. Vad som avsågs med ”kostymer” denna gång
framgår inte, måhända hade man sytt dräkter som skulle föreställa folkdräkter.
Folkfesten arrangerades på planen invid Kyrkstads gästgiveri och besöktes
av 1.500 personer, bland dem tvåhundra ståndspersoner, och vinsten blev enligt
tidningen Hangö (31.7.1890) 1.300 mk. Det hela avslutades med allmän dans på
ett enormt stort, för tillfället uppfört dansgolv. Inträdet för ståndspersoner var
1 mark och för allmoge och barn 25 penni (Land och stad 30.7.1890). Man hade
anpassat inträdesavgiften efter råd och lägenhet. Största delen av inkomsterna kom
från allmogen, ståndspersonernas inträdesavgifter gav endast 200 mk. Sannolikt
förekom även buffé som inte omtalades, men gav merparten av inkomsterna.
På Åland var man lika snabb med att samla in medel till en folkhögskola. Någon
vecka senare ordnades en folkfest till förmån för Ålands folkhögskolfond. Festen
ordnades vid Kastelholms kungsgård och refererades av en lokalkorrespondent i
”Brefkort från Mariehamn”, texten publicerades i Åbo Tidning. Arrangörerna
hade inte sparat någon möda på att smycka festplatsen med grönt. Possessionaten
M. Rosenberg från Bomarsund talade kort om betydelsen av folkupplysning
och studenten Gösta Rosenberg höll ett längre tal om folkhögskolans idé och
organisation. Därpå deklamerade mag. Hugo Bergroth ”Sven Dufva”, varpå följde
en dansuppvisning. I programmet ingick även historier på bygdemål, olika slag
av tävlingar, mete, ringdans, musik av ”badhusmusiken från Mariehamn” och
av ”Finströmskapellet” samt allmän dans. Festen besöktes av 700 personer (Åbo
Tidning 6.8.1890).
Om dansuppvisningen skriver lokalkorrespondenten att ”schottis eller jänka,
dansad i turer av 16 i matrosdräkter klädda unga damer och herrar” utfördes med
”precision och stor hurtighet” och bisserades på publikens begäran (Åbo Tidning
(6.8.1890). Hela texten publicerades även i Hufvudstadsbladet (7.8.1890), och en
kortare del i Nya Pressen (7.8.1890). Texten om dansuppvisningen var densamma
i alla tre tidningarna. Men hur uttryckte sig en fjärde, Åbo Underrättelser?

1

Enligt Gunnar Landtman (1924:49) var det Ernst Lagus som skrev inlägget i Land och stad, och
det var således Lagus som uttryckte sig humoristiskt om dansen. Inlägget kostade honom för övrigt
2.500 mk eftersom han hade beskyllt länsman för att ha uppträtt drucken vid festen och hade förlorat
pressmålet då ingen vågade vittna mot länsmannen (Landtman 1924:49). Familjen Lagus hade sitt
sommarställe i Lojo (Landtman 1924:32) och det är möjligt att Ernst Lagus hade varit med vid
planeringen av folkfesten. Om så var fallet hade han inte ansett det vara viktigt att dansen skulle vara
inhemsk.

133

VI

Med ekonomin i blick under 1880- och 1890-talet

Tidningsredaktören hade gjort den från Sverige nyinförda dansen till en åländsk
nationaldans och skriver: ”En åländsk nationaldans schottis i flera turer utfördes
på ett behagfullt sätt av åtta par i sjömansdräkter” (Åbo Underrättelser 7.8.1890).
Hur tänkte redaktören och varför ändrade han den text som han refererade? Var
det månne sjömansdräkterna som associerade till hav och vatten och gjorde den
rikssvenska dansen till en åländsk nationaldans för redaktören? Måhända var det
så att han ville framhäva någonting åländskt, det låg kanske även i tiden att tala om
”nationaldans” utan att skribenten visste något om dansen.
I Österbotten inledde Kronoby folkhögskola sitt arbete hösten 1891 (Björkstrand
1983:221) och till förmån för den ordnades redan i planeringsstadiet sommaren
1890 en folkfest i Gamlakarleby som inbringade netto 1.000 mk. Då hade vinsterna
varit rätt få i jämförelse med ”blankorna” (Land och stad 30.7.1890), det vill säga
lotter utan vinst. Initiativet till att grunda Kronoby folkhögskola hade tagits inom
Österbottniska studentavdelningen av medicinekandidaten, friherre Kristian von
Alftan, en ledande kraft inom svensknationella studentkretsar och med rötter i
Uleåborg (Uleåborgsbladet 10.11.1891, jfr Högnäs 1995:48).
Sommaren 1891, då Kronoby folkhögskola fortsättningsvis planerades, ordnades
åter en folkfest på initiativ av studenter som vid två tillfällen hade samlats för att
diskutera saken (Norra Posten 20.6.1891). Festen hölls utanför Gamlakarleby, i
Karleby socken på en större äng nära Ventus folkskola som låg en god bit utanför
staden. Man trädde in på festplatsen genom en äreport av grönskande girlander,
”hwarpå en allé af granar, jämte fanor på hwardera sidan af wägen widtog”. På
själva festplatsen hade en musikläktare uppförts och i förening med den en talarstol.
Bredvid musikläktaren fanns två dansbanor. Hela festplatsen var omgiven av fanor
och lövträd omväxlande med tält, där förfriskningar och smörgåsar serverades
(Norra Posten 19.8.1891).
Programmet inleddes med hornmusik av två musikkapell, Gamlakarleby
stadskapell och Kronoby kapell, varpå festtalet hölls av stadens borgmästare Charles
Nylander om folkhögskolidén. Därpå spelades och sjöngs ”Vårt land” och lotterna
såldes. En manskör på 70 personer besteg musikestraden och sjöng en sång och under
följande sång gav estraden plötsligt sakta vika och manskören befann sig ”stående,
sittande eller liggande på marken emellan plankor, bräder och trädställningar”.
Ingen kom till skada. ”Därpå följde en Skördedans utförd af allmogeungdom.”
En blandad kör av ”bondgossar och bondflickor sjöng […] några sånger under
ledning af folkskolläraren Remell”.1 Vidare följde ännu gymnastikuppvisning och
allmän dans. Sent på kvällen ”avbrändes bengaliska eldar till stor gamman för
pojkpubliken, som formligen skrikande af fröjd emottog hwarje antändning” (Norra
Posten 19.8.1891, jfr Karleby sockens historia 2002:403f). Folkfesten lockade 3.000

134

1
Den blandade kören som bestod av ”bondgossar och bondflickor” leddes av folkskolläraren Matts
Remell, lärare i Vittsar skola 1884–1914 (Räbb 1984:20). Kören inledde sin verksamhet genast då
skolan grundades 1884, redan första året sjöng nio flickor och elva pojkar i kören (Karleby sockens
historia 2002:440f). Byn Vittsar är min hemby, varvid jag kan gå i godo för att det var allmogeungdom
som sjöng.
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personer, det fanns 1.000 vinster och behållningen blev 1.700 mk (Norra Posten
19.8.1891).1 Texten refererades av Wasa Tidning (21.8.1891), Åbo Underrättelser
och Vasabladet (22.8.1891), av Hufvudstadsbladet (24.8.1891) och av Land och
stad (26.8.1891). Skördedansen nämndes vid namn i alla dessa tidningar, att den
utfördes av allmogeungdom och antalet besökare och vinsten. Vi kan räkna med att
lotteriet inspirerade andra till motsvarande arrangemang till förmån för bland annat
folkhögskolorna.
Festplatsen och programmet hade utformats i fosterländsk anda. Hur var
det då med dansen? Dansen var samma Skördedans som omtalats tidigare, den
lärdes ut av danslärare. Dansen utfördes enligt tidningen av ”allmogeungdom”. I
landsförsamlingen Karleby fanns då ännu ingen ungdomsförening, där dansen kunde
ha inövats. I Kronoby hade ungdoms- och nykterhetsföreningen bildats i november
1890 (Ungdomsrörelsen i svenska Österbotten 1888–1938:179). Måhända var det
inom den föreningen som dansen hade inövats, föremålet för penninginsamlingen
låg även i Kronoby. Vid föreningens stiftande möte hade studenten Henrik Ståhl
hållit ett föredrag om nykterhetssaken. Föreningens initiativtagare, handlanden
Leander Rudbäck, hade ansett att föreningen skulle ha glada och fängslande
program för att locka ungdomen till sig och den borde börja med ”enkla tidsfördriv
och lekar, som ungdomen genast kan fatta lust till” och först senare ”genom
samtal och enkla föredrag leda ungdomens håg till mera intellektuella och bildade
tidsfördriv”. Tidigare nykterhetsföreningar hade varit ”högst allvarliga sällskap”,
varvid ungdoms- och nykterhetsföreningen i Kronoby var den första som slog in
på en ny väg (Ungdomsrörelsen i svenska Österbotten 1888–1938:179). Jag kan
föreställa mig att Skördedansen inövades inom just den föreningen.2 Pressen nämnde
att Skördedansen utfördes av allmogeungdom, vilket visar att även allmogeungdom
dansade danser utlärda av danslärare. Den stora traditionens alster hade inövats i
1
Hur stor denna vinst var i praktiken får man en uppfattning om genom att jämföra med en
månadslön. Vid utannonseringen av en lärartjänst vid samma folkhögskola uppgavs att lönen för en
manlig lärare med undervisningsskyldighet i matematik, naturvetenskapliga och praktiska ämnen
var 1.800 mk och för en kvinnlig med undervisningsskyldighet i handarbete, gymnastik, hälsolära
och sång 1.200 mk (Folkwännen 4.9.1891). Folkwännen (4.9.1891) nämnde även att två Vasabor, som
ville förbli anonyma, hade skänkt folkhögskolan 1.500 mk. Detta tyder på ett mycket stort intresse
bland unga akademiker, men även bland andra, för att höja landsbygdsbefolkningens bildning i de
svensknationella, regionala strävandena (jfr Björkstrand 1983:216, Högnäs 1995:48).
2
I Helsingfors lärde danslärarinnan Elise Littzon ut Skördedansen inom Arbetets Vänner (t.ex.
Hufvudstadsbladet 1.9.1891), hon bedrev även en ambulerande verksamhet (Hirn 1982:123), varvid
jag menar att det inte var någon omöjlighet att hon kan ha besökt Kronoby. Även dansmästaren C. F.
Nelson, som inledde en danskurs i Vasa i slutet av november 1889 hade ”nationaldansen Schweizerdans”
på programmet (Wasa Tidning 21.11.1889), han kan även ha besökt Kronoby. ”Kostymdans” förekom
även senare i Kronoby, t.ex. vid nöjestillställningar (Gamlakarleby 24.8.1894, 8.1.1895).
En förbindelseled vad gällde uppvisning av danser mellan huvudstaden och Kronoby kunde
folkskollärarinnan Hanna (Johanna) Nordmann, f. Söderman vara, maka till Petrus Nordmann. Hon
var född i Kronoby 1860 som dotter till köpmannen och sågförvaltaren Carl Söderman och hans
hustru Margareta f. Lybeck. Släktförbindelserna till Österbotten påverkade Nordmanns verksamhet
för folkbildningen (Heikel 1924:150, 154). Att man inom Kronoby ungdoms- och nykterhetsförening
hade kontakter i Helsingfors framgår även av att föreningens blandade kör deltog i den andra svenska
sång- och musikfesten i Helsingfors 1894 (Karleby sockens historia 2002:442).
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den lilla traditionens miljö för att framföras i den nya miljön. Tidningarna talade
inte alls om vilken klädsel allmogeungdomen hade, varvid det inte torde ha varit
något som skulle ha påmint om folkdräkt.
Norra Posten (19.8.1891) påpekade även att ett ”warmt erkännande förtjäna de
yngre bönder och bondflickor, hwilka på ett synnerligen duktigt och uppoffrande
sätt medwerkat wid festanordningarne”. Initiativet hade kommit från studenter, men
det praktiska arbetet hade utförts av allmogen. Det är svårt att kunna föreställa sig
hur mycket arbete det egentligen hade fordrats med att uppföra musikläktaren och
dansbanorna, att skaffa fram fanor, granar och lövträd och att hopbinda girlander och
resa upp dem, att få fram och montera upp tält och skaffa fram varor till serveringen
och att breda smörgåsar. Efter festen fortsatte arbetet med att ta ner och forsla bort
allt som skaffats fram. Därtill hade programmet planerats och inövats under långa
tider på förhand. Allt gjordes till förmån för Kronoby folkhögskola.1
Detta engagemang av en hel bygd var egentligen ingenting speciellt, utan gällde
alla folkfester landet runt till förmån för vad det nu vara månde. Initiativtagarna
hade svensk folkbildning och penninginsamling i tankarna, men min uppfattning
är att för dem som förberedde och förverkligade, övade och uppträdde, samt
endast deltog, var det hela ett stort sant nöje och en lek, en social gemenskap och
en tilldragelse som sent glömdes. Med dagens ord sagt, med gemensamma krafter
och med ”talkoanda” nådde man målet (jfr Högnäs 1947:58, jfr Marander-Eklund
2010:40).
I östra Nyland i Orrby utanför Borgå arrangerade Emsalö allmogeförening en
folkfest till förmån för en folhögskola i landsdelen. Festen besöktes av närmare 600
personer från den kringliggande skärgården och Borgå stad. Festplatsen, Fadderbacka
hemman, var smyckad med flaggor och grönt. Folkhögskolföreståndaren Uno Stadius
hälsade välkommen och jurisstuderanden John Krook höll ett föredrag om den
svenska befolkningens ställning i Finland. Sedan utförde ”sex par allmogeungdomar
i vackra fantasidräkter ledigt och smakfullt några gamla folkdanser, de der
lifligt anslogo publiken”. Festen fortsatte med att fröken Frilander deklamerade
Runebergs ”N:o femton Stolt”. Sagor på bygdemål framsades av en ”allmogeman”,
hornmusiken exekverades av Borgå frivilliga brandkårs kapell, sång utfördes av
Emsalö allmogeförenings blandade kör och av damkören ”Emsalö skäriflickor”,
båda under ledning av Uno Stadius, tablåerna var tre till antalet och till sist dansades
ringlekar och allmän dans. Sist i texten påpekades att bestyrelsen hade uppmanat
tidningsredaktören att tacka de danska artisterna, V. O. Kongsdal och J. Dorp, för
den vackra illuminationen vid festen. Bruttoinkomsten blev 700 mk (Borgå Nya
Tidning 4.8.1896). Samma text ingick även i Aftonposten (4.8.1896).
Festen i Orrby var så fosterländsk som man hade lyckats få den med tal om den
svenska befolkningens ställning och med framhävande av den svenska allmogens
1
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Till förmån för samma folkhögskola i Kronoby samlade även Svenska bildningens vänner i
Brahestad sju år senare in medel genom att arrangera ett lotteri och med samma dans, Skördedansen,
på programmet. Dansen framfördes av elever i handelsinstitutet. Föredraget hölls av handelsinstitutets
direktör Johan Alfred Heinrichs och nettoinkomsten blev ca 600 mk (Aftonposten 12.11.1897).
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alster i sagor från den egna bygden allt för att väcka den svenska allmogens
hembygds- och fosterlandskärlek. Om danserna ansåg skribenten att det var några
gamla folkdanser som de tolv allmogeungdomarna framförde. Pluralisformen väcker
mitt intresse eftersom det ofta var endast en dans som uppvisades. Pluralisformen
får mig även att tro att det inte var danser från danslärarmiljö, utan danser från
den egna miljön, vid inövningen fanns behov av musik och även det får mig
att tro att det var en spelman från den egna bygden som spelade. Det hade varit
synnerligen intressant att få veta vem som inövade danserna, vilka de var och vem
som stod för musiken. Vi lägger märke till att det var allmogeungdom som övat
in danserna och uppträdde med dem. Ett stort arbete hade man även lagt ner med
att sy ”fantasidräkter”. Allmogeungdomarna hade kanske inte lyckats sy något
folkdräktsliknande, men behövde en förklädnad (Huizinga 1945) av något slag då de
roade sig med att uppvisa ”gamla folkdanser”.1
Här har jag länge uppehållit mig vid behovet av penningmedel och uppvisning
av dans i programmet vid grundandet av folkhögskolor, hurudant var behovet
när det gällde folkskolorna? Även folkskolorna var länge i behov av stöd, ofta i
själva byggnadsstadiet. Den statligt-kommunala folkskolan räknar 1866 som sitt
grundläggningsår (jfr Andersson 1999:418) och folkskolor började grundas runt om
i landet som ett led i det nationella uppvaknandet. Folkfester, där en dansuppvisning
kunde ingå, började även ordnas för folkskolorna.
Således ordnades en folkfest i Lojo 1896 till förmån för en tillärnad svensk
folkskola i Virkby. På programmet stod bland annat föredrag, deklamation, körsång
och dans (Aftonposten 4.8.1896). Om dansen påpekades kort: ”Ett anslående nummer
var en Skördedans, utförd av traktens tärnor och ungersvenner.” Efter folkfesten
hade doktorinnan af Tengström inbjudit festdeltagarna till en animerad soaré.
Festen hade lockat en stor skara besökare såväl av ”allmogen som ståndspersoner
i trakten”. Bruttoinkomsten blev omkring 2.200 mk (Aftonposten 4.8.1896). Såvida
festen refererades i följande dags tidning var nettoinkomsten inte alltid känd och
man uppgav då bruttoinkomsten. Man kan konstatera att inkomsten vid denna fest
i Lojo var stor i jämförelse med inkomsterna från flera här nämnda folkfester. Även
här var det den schweiziska Skördedansen som hade inövats.
Då svenska folkskolan i Dickursby var i behov av stöd arrangerades en
musikalisk-dramatisk soaré den 5 december 1897. Programmet inleddes med musik
av Åggelby hornkapell, därpå följde föredrag av magister Tegengren, sång av en
kvartett från Akademiska sångföreningen och ett lustspel. Sist på programmet stod
en ”anslående dalpolska i kostym af sex par unga damer och herrar” (Aftonposten
6.12.1897). Det var ungdomar från Dickursby Ungdomsförening i Helsinge, grundad
1896, som uppträdde, och dansen hade inövats av stationsinspektorn, friherre Carl
Gustav Mellin och hans hustru (Dickursby uf 1971:12, 15, Lönnqvist 1991e:156).
1
Folkfesten i Orrby har jag, trots att folkdanserna inte nämndes vid namn, tagit med dels för att
tidningsskribenten talade om ”folkdanser”, vilket kunde innebära att det var många danser, dels för
att det var allmogedom som uppträdde med ”folkdans i fantasikostymer” vilket visar att man inte
eftersträvat något folkdräktsliknande och dels för att ha ett exempel från östra Nyland.
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Dansen Dalpolska.
Ungdomens bok 1879.

Mellin kom sedermera att vara en av Yngvar Heikels informanter och gav uppgifter
om fransäsen (Heikel 1938:257). Dansen Dalpolska, som Dickursbyungdomarna
uppvisade, var den rikssvenska dans som figurerat i olika sammanhang vid det här
laget, men Heikel har inga uppgifter om den. Man kan tolka det som om Gustav
Mellin inte omtalade den då fransäsen upptecknades, eller att Heikel inte tog med
den på grund av att den inte härstammade från Finland.

För större och mindre föreningar
Härnäst tar jag upp olika sammanslutningars arrangemang och ser på vilka danser de
uppvisade. Då föreningar började grundas var spåren redan upptrampade i hur man
kunde samla in medel för verksamheten. I Helsingfors ordnade tre stora föreningar,
Konstnärsgillet, Svenska folkskolans vänner och Arbetets Vänner, stora tvådagars
lotterifester som inbringade ansenligt med medel, men som samtidigt hade krävt
synnerligen mycket förarbete. Vid lotterierna ingick en uppvisning av dans i något
av programnumren. Mindre föreningar arrangerade mindre lotterier med färre antal
programnummer och fick nöja sig med mindre behållning.
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Konstnärsgillets lotteri
Konstnärsgillet i Finland hade 1866, som den första sammanslutning, visat upp
folkdanser från Finland och i samband med sin årsfest 1870 visat upp danser från
olika delar av Europa enligt programmets europeiska tema då man samlade in
medel till ”artisternas och litteratörernas pensionskassa”. Det gick aderton år innan
Konstnärsgillet följande gång arrangerade en publik tillställning med program
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för att samla in medel till samma pensionskassa. Händelsen var nu ett tvådagars
evenemang i slutet av april 1888 och man kallade det hela en ”Fest och kostymbal
jemte lotteri” (Hufvudstadsbladet 29.4.1888). Måhända var lotteriet det första som
pågick i två dagar och fler sådana skulle följa, idén upptogs.
Festen, eller lotteriet, var en maskerad och kostymer kunde hyras på plats. Det
hela utspelade sig i passagen vid Norra Esplanadgatan i Helsingfors i Wredes och
Helenius hus, där olika utrymmen omvandlats till ett turkiskt kaffehus, franskt
kafé, tysk ölstuga, japanskt tehus och liknande (Hufvudstadsbladet 29.4.1888). Idéer
hade man sannolikt fått från världsutställningarna. Inför världsutställningen i Paris
1867 hade nationerna inbjudits att uppföra paviljonger i nationell stil. Där kunde
man för första gången se till exempel en turkisk kiosk, engelsk cottage eller ett
danskt korsvirkeshus. Efter utställningen i Wien 1873 spred sig orientalismen och
”japonismen” som en löpeld (Smeds 1996:45, 158).
Lotter såldes båda dagarna. På söndagens program stod ouvertur, prolog,
tablå, recitation och uppvisning av två danser, menuett och fandango, och som
sista program ett festtåg och sedan allmän dans (Hufvudstadsbladet 29.4.1888).
Menuetten framfördes i gustavianska dräkter och fandangon utfördes ”med lif och
energi af twå äkta spaniorer och spaniorskor”. Slutnumret ”festtåg” föreställde ett
bröllopståg på trettonhundratalet bestående av härolder, riddare till häst, korgossar,
biskopen med sin kräkla, svenner, hovnarrar, säckpipeblåsare och pukslagare,
brudtärnor och svenner och slutligen bruden och brudgummen. ”Kostymerna
woro historiskt trogna och delwis praktfulla och det hela tedde sig rätt pompöst.”
Lotterna hade gått åt och den ekonomiska sidan ”torde ha gestaltat sig fördelaktig”
(Hufvudstadsbladet 1.5.1888). Festtåget, som enligt Åbo Tidning (1.5.1888)
arrangerats av Severin Falkman, kunde vara ett uttryck för historismen eller kanske
för den ”vikingaromantik”, som Lönnqvist talar om (Lönnqvist 2001c:235), eller
avspegla den upplevelsekultur som Hammergren (2004) belyst.
Menuetten ingick i danslärarnas repertoar (Hirn 1982:139), den utfördes av
åtta par ”damer och herrar med pudrade peruker och stångpiskor i gustavianska
brokiga och glänsande drägter” (Helsingfors Dagblad 1.5.1888). Fandango var en
spansk dans (Sachs 1937:98, Schneider 1985:156), den utfördes av två personer
hemmahörande i Spanien (Åbo Tidning 1.5.1888), sannolikt hörde de till en trupp
som gästspelade i landet (jfr Hufvudstadsbladet 9.11.1890).
Idén till ett tvådagarslotteri, där dans ingick i något av programnumren, upptogs
snabbt av två andra föreningar i huvudstaden, Svenska folkskolans vänner och
Arbetets Vänner.
Svenska folkskolans vänners lotteri
Svenska folkskolans vänner grundades 1882 med mål att ”verka för folkskolors
inrättande bland landets svenska befolkning, äfvensom att genom utgifvande och
spridande af folkskrifter, inrättande af folkbibliotek, populära föredrag och andra
lämpliga medel främja dess bildning” (Cavonius 1982:25, jfr Lille 1921:416), kort
sagt för att främja folkbildningen. Åtta år efter grundandet, den 7–8 november 1890,
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arrangerade Svenska folkskolans vänner ett stort tvådagarslotteri för att samla in
penningmedel till förmån för sin verksamhet. Man hade förberett sig väl och ett
trettiotal syföreningar hade under långa tider förfärdigat vinster (Hufvudstadsbladet
20.10.1890), vilket tyder på att det bland vinsterna förekom mycket textilier. Genom
en enormt stor annons redogjordes för vem som mottog vinsterna under några
veckor, i annonsen uppräknades 124 personer – fruar och fröknar – med adresser
(Hufvudstadsbladet 13.10.1890), och man fick ihop 1.200 vinster (Nya Pressen
9.11.1890). Man kan säga att ”hela societeten” engagerade sig (jfr Kvist Dahlstedt
1999:16f). Avsikten med Svenska folkskolans vänners lotteri var att ”ta in kolossalt
med pengar” (Landtman 1924:56).
Under den första dagen pågick lotteriet i Brandkårshuset och den andra dagen i
Societetshuset, bland programnumren fanns olika slag av danser (Hufvudstadsbladet
6.11., 7.11.1890). På fredagen pågick lotteriet i två skift, ett förmiddags- och ett
eftermiddagsskift. På förmiddagen pågick följande program kl. 10–15: ”Utställning
af vinsterna; Musik af gardes septetten; Barnlotteri; Saluhallar (försäljning af
festskriften Nornan m.m.); Lottförsäljning och buffett.” Inträdet var 50 penni för
vuxna och 25 penni för barn (Hufvudstadsbladet 6.11., 7.11.1890). Vad saluhallar
innebar får man en uppfattning om i förhandsinformationen, där man skriver: ”Rätt
pikant blir det att se saluhallarne från strandtorget med gummor och allt inflyttade
i brandkårshuset”, i hallarna fanns bland annat även buffén. I barnlotteriet med
lägre lottpris utföll alla lotter med någon mindre vinst (Hufvudstadsbladet 30.10.,
6.11.1890). Till programmet på eftermiddagen kl. 15–22 var inträdet 2 mk och för
barn 1 mk, för den summan fick man uppleva:
Utställning af vinsterna.
Musik af gardes septetten.
Internationelt galleri:
kl. ½ 6 ’Kappseglingen vid Haxalö’, landsmålsuppvisning med dans o. sång
kl. ½ 7 Tyrolerkör
kl. 7 ’Die Wachtparade kommt’
kl. ½ 8 Dans på lina
kl. 8 Tyrolerkör
kl. ½ 9 ’Kappseglingen vid Haxalö’
Lottförsäljning och buffett.
(Hufvudstadsbladet 6.11., 7.11.1890).

Man hade lagt ner så mycket tid på programmet att man inte kunnat tänka på att
dekorera utrymmena. I det ”levande internationella” galleriet hade Petrus Nordmann1
författat ett sångstycke ”Kappseglingen vid Haxalö” som föreställde ”nyländskt
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1
Petrus Nordmann (1858–1923), författare och folkbildare, var sedan 1884 sekreterare i Svenska
folkskolans vänner och en ledande samt drivande kraft inom föreningen. Han var även en produktiv
skriftställare. Nordmann var uppvuxen i Borgå och hade sommarbostad i Sibbo skärgård och var
därmed väl förtrogen med skärgårdsbefolkningens liv, seder och föreställningar, som han skildrade i
sina litterära alster (Heikel 1924).
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bondliv” med folkdanser, sagor och bygdemål inflätade (Hufvudstadsbladet
30.10.1890). Sångstycket gavs två gånger under kvällens lopp. Vilka folkdanserna
var får vi tyvärr inte reda på.1 En tyrolerkör sjöng och dansen på lina utfördes med
säkerhet och elegans. I vaktparaden gick ett antal av stadens unga damer iklädda
uniformer för att tjusa den manliga delen av publiken (Hufvudstadsbladet 9.11.1890).
Den andra dagen försiggick lotteriet på kvällen i Societetshuset och programmet
var följande:
1. Ouverture.
2. Tablåer arrangerade af artisten Edelfelt.
3. Bröllopståg från medeltiden med fackeldans.
4. Skridskodans ur operan Profeten.
5. Andalusisk grupp, i sång och dans (i Trettifemman).
6. Allmän dans.
Obs. Festskriften Nornan säljes i salongen.
(Hufvudstadsbladet 6.11., 7.11.1890).

Dörrrarna öppnades kl. ½ 8, lotternas pris var 1 mark och inträdesavgiften till stora
salongen 3 mark. Det fanns ett mindre antal numrerade sittplatser som kostade
5 mark. Till Trettifemman, utrymmet där den ”andalusiska” gruppen uppträdde,
erlades en skild avgift på 1 mark (Hufvudstadsbladet 6.11., 7.11.1890).
Albert Edelfelts tablåer hade motiv från antiken. Musikkåren utförde
”Silfverbröllopspolonaise” av B. Hrimaly och därpå följde ”ett av glansnumren
på programmet ’Bröllopståg från medeltiden med fackeldans’” (Nya Pressen
9.11.1890). Bröllopståget var slående likt det bröllopståg som ovan omtalades vid
Konstnärsgillets likaså tvådagarslotteri 1888 och det ser ut som om samma kretsar
arrangerade programmet vid detta lotteri för Svenska folkskolans vänner, det som
hade ändrats var dansen. En av de medverkande var konstnären Carl Eneas Sjöstrand
som redan 1866 hade arrangerat historiska tablåer till Konstnärsgillets årsfest.
Det medeltida bröllopståget leddes av två resliga trumpetare i medeltida
dräkter, sedan kom fackelbärare och brudgummens far (skulptören Sjöstrand) ”en
imponerande gestalt i stålbrynja”, därpå en ”vördnadsbjudande prelat i de katolska
kyrkofurstarnas rika ornat”, sedan den unga brudgummen (studenten E. v. Haartman)
med ståtliga fackelbärande svenner, därpå gick i tåget några näpna nunnor med
nedsänkta blickar, sedan brudens mor (grevinnan Sofie Mannerheim) ”en magnifik
företeelse”, och sedan glanspunkten, den unga bruden (fröken Mascha Diakoffski)
buren i en gyllene bärstol omvirad med rosengirlander, sedan följde åtta tärnor med
liljor i händerna. Tåget gick ett varv runt salen varefter brudparet med tärnor och
1

Av pjäsens manuskript kunde man kanske få reda på vilka danser Nordmann hade tänkt sig i
handlingen. Att pjäsen ansågs vara värdefull framgår av att manuskriptet överläts till Svenska
landsmålsföreningen i Helsingfors. I landsmålsföreningens protokoll av den 16 februari följande
år skrives: ”Å rådman Arvid Nybergs vägnar förärade stud. [Bernhard] Lönnqvist föreliggande
folkskådespelet ’På kappsegling vid Haxalö’, uppfördt å Svenska Folkskolans Vänners lotteri
i Helsingfors d. 7 nov. 1890” (SLS 213n, protokollbok II: s. 245). Enligt förfrågan hos Svenska
litteratursällskapet (29.6.2010) finns pjäsen inte i sällskapets arkiv.
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svenner tog plats på estraden och en fackeldans utfördes (Nya Pressen 9.11.1890).
Hufvudstadsbladet kommenterade slutet av bröllopståget med orden: ”Efter en
anslående fackeldans togo de unga tu plats i bärstolen, hwarefter hela skaran än en
gång skred fram kring salen. Det wackra tåget applåderades lifligt” (9.11.1890). I
bröllopståget var fackeldansen här ett nytt inslag, men själva utförandet omtalades
inte med ett enda ord. Fackeldansen var en dans som förekommit vid forngrekernas
bröllop och vid hoven under medeltiden1 och fram till 1700-talet (Ulvros 2004:72f,
84, jfr Wolfram 1951:108, jfr Schneider 1985:153).
Man kan undra över varifrån idén till ett bröllopståg med fackeldans kom,
men om man kan tillskriva pressen som ”spridare av idéer” någon betydelse (jfr
Mustelin 1963:56, jfr Smeds 1996:17), så finner man idén. Fackeldansen och ett
liknade bröllopståg hade omtalats knappt två år tidigare i tidningen Finland, som
publicerade en utförlig skildring om hur drottning Kristina arrangerade ett bröllop
1654 i Uppsala mellan hovjungfrun Gjörvel Sparre och generalmajoren, friherre
Krister Horn till Åminne (Finland 20.12.1888).2 Bakom låg kanske även intresset
för det fornnordiska som enligt Högnäs (1995:51) kunde symbolisera energi och
framstegstro. Bröllopståget kunde även ses som ett uttryck för historismen (jfr
Knapas 1999:360f) eller som ett uttryck för en uppfattning, som enligt Lönnqvist
utformades inom student- och kulturkretsar i slutet av 1800-talet och innebar att
Finlands svensktalande befolkning representerade en ”fornnordisk kulturspillra”
(Lönnqvist 2001c:235). Arvid Mörne talade om ”vikingaromantik” då han beskrev
ryggåsstugan i det nyländska nationshuset som gav studenten en förnimmelse av
att träda in i en skandinavisk fornvärld (Mörne 1927a:263). Måhända var avsikten
med bröllopståget att spegla just denna värld. Lena Hammergren kallar liknande
företeelser upplevelsekultur (Hammergren 2004).
Men, tillbaka till händelseförloppet på Svenska folkskolans vänners lotteri.
På skridskodansen fick publiken vänta och gav sin åsikt tillkänna genom ”ganska
energiska stampningar”, men sedan svävade på rullskridskor fyra par unga damer och
herrar i ”gammalfranska” kostymer in på den enkom för tillfället asfalterade estraden

1
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Matts Stenström påpekar att eldens makt var stor i gammal tro. Under hednatiden förekom
en föreställning om att elden ägde en invigande och bekräftande kraft på äktenskapet. Under
kristendomen, då mörkret fylldes av onda makter, fick facklorna betydelsen av ett skydd mot dessa.
Under katolska tiden, och långt efter reformationen, gavs den kyrkliga välsignelsen av brudparet först
dagen efter ”den egentliga bindande huvudakten, handfästelsen”. För att man inte skulle glömma
bort den kyrkliga välsignelsen, såsom en ”biomständighet”, spreds med ”vanlig kristlig taktik den
tron, att bruden intill prästen uttalat sin välsignelse var särskilt lättåtkomlig för mörk[rets] makter”.
Därför bibehölls fackeldansen långt efter att tron på den invigande kraften glömts bort. Längst
höll sig fackeldansen kvar vid hoven, Stenström menar att facklorna där hade en ”dekorativ och
stämningsgivande roll” (Stenström 1918:187f, se även Sachs 1937:73).
Bruket av eld vid bröllop för att skydda mot onda makter förekom i dansen i Finland ännu under
1840-talet. L. W. Fagerlund berättar om hur man i Korpo stod med ljus i händerna då bruden och
brudgummen dansades ut ur det ogifta ståndet och in i det gifta ståndet. De som stod i ring runt de
dansande, turvis pojkarna, flickorna, gubbarna och gummorna, lyste med ljus (Fagerlund 1878:49).
2
Texten om bröllopet var tio sidor lång. Efter omtalandet av fackeldansen och bröllopet fortsatte
texten med att tala om hur drottning Kristina abdikerade den 6 juni (Finland 20.12.1888).
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och utförde en dans med många och invecklade turer (Nya Pressen 9.11.1890).1
I numret den ”andalusiska gruppen”, som sedan följde, uppträdde tre damer och två
herrar utklädda till spanjorskor och spanjorer efter förebilder av en grupp som gästat
Finland (Hufvudstadsbladet 9.11.1890) två år tidigare (Åbo Tidning 1.5.1888).
Vid planeringen av lotteriet fick många personer med olika intresseområden, allt
från folkliv till element ur opera, fritt förverkliga sina idéer för att göra lotteriet så
lockande och ”publikdragande” som möjligt. Svenska folkskolans vänner arbetade
för att främja folkbildningen med mål att stärka den finlandssvenska självkänslan,
men lotteriets mål var att få in så mycket pengar som möjligt för att kunna förverkliga
målsättningarna. Det var endast Petrus Nordmanns sångstycke som föreställde
”nyländskt bondliv” med folkdanser, sagor och bygdemål inflätade, som speglade
någonting från Finlands svenskbygder, någonting regionalt. Danserna på lina och
skridsko, tillsammans med sångstycket och allt det övriga spektakulära programmet
skulle locka en så stor publik som möjligt för att ge maximal utdelning.
Nya Pressen ansåg att helheten vid lotteriet ”överglänste genom programmets
rikhaltighet alla liknande tillställningar för välgörande ändamål, som hittills ägt
rum i huvudstaden” (9.11.1890). Och vad blev det ekonomiska resultatet? Lotterna
var 15.000 till antalet och hade slutsålts och vinsternas antal 1.200 (Nya Pressen
9.11.1890). Enligt Åbo Underrättelser (12.11.1890) blev bruttoinkomsten ca 27.000
mk inklusive försäljningen av Nornan,2 och nettobehållningen 20.202,98 mk
(Hufvudstadsbladet 11.12.1890). Dessa summor var enorma i jämförelse med vad
som kunde insamlas på landsbygden. Axel Lille påpekar att resultatet blev ”lysande”
(Lille 1921:695).3
Arbetets Vänners lotteri
Tvådagarslotterier hade visat sig ge gott resultat. Det var således ingenting att
förundra sig över att andra föreningar tog efter och hoppades på liknande framgångar.

1

De dansande var fröknarna Selma Wellingk, Naema Fazer, Thyra Brandt och Inez Lagerborg,
herrarna var K. Alftan, L. Kurtén, M. Kåhlman och M. Schjerfbeck (Nya Pressen 9.11.1890). En
av fröknarna, Selma Wellingk, kom 1901 att vara den ena av sammankallarna vid grundadet av
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner, som jag tar upp i kapitel XI.
2
Festalbumet Nornan, som utgavs till förmån för Svenska folkskolans vänner, hade god åtgång
(Hufvudstadsbladet 9.11.1890). För att sprida intresset för Nornan ingick en stor artikel om den
redan före lotteriet, där uppräknades vem som bidragit och lovat bidra, både skalder, konstnärer och
litteratörer (Land och stad 17.9.1890, Åbo Underrättelser 13.11.1890).
3
Detta lotteri 1890, som jag omtalat, har jag inte funnit uppgifter om i Svenska folkskolans vänners
100-årshistorik av Cavonius. Däremot tar han fram ett lotteri från år 1898 som ett exempel på enskilda
initiativ som togs för verksamheten (Cavonius 1982:55). Lotteriet 1898 arrangerades under tre dagar i
Ateneum. Man hade inte satsat på program, endast hornmusik förekom och en danssoaré arrangerades
en kväll, däremot hade man smyckat utrymmena. Vinsternas antal var omkring 2.000, bland annat
stora mängder handarbeten. Den kanske mest spektakulära vinsten var ett dockskåp i två våningar
inrett i minsta detalj (t.ex. Nya Pressen 1.2.1898, 3.2.1898, 5.2.1898). I spetsen för lotteribestyrelsen
1898 stod fru Lydia Florin och resultatet blev ”i sanning lysande”, 23.961,61 mk (Cavonius 1982:55).
Även detta lotteri kunde långt anses har förverkligats med kvinnokraft. Med tanke på vilka utgifter
man hade haft med lotteriet åtta år tidigare, 1890, kunde man kanske anse att resultatet då var ”än
mer lysande”.
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Inom Arbetets Vänner (idag Arbetets Vänner Huvudföreningen) i Helsingfors,
grundad 1891 med mål att ”sammansluta medborgare av olika samhällsställning
till gemensam strävan för arbetarens bästa” (Hultin 1941:33, Urbans 1966:27),1
arrangerades likaså ett stort lotteri 1894 till förmån för föreningens ”allmänna
och byggnadsfonder”.2 Föreningens syförening hade arbetat i två år för lotteriet
(Helsingfors Aftonblad 12.2.1894).
Lotteriet var en tvådagarshändelse i Societetshuset med utställning av vinster
och lottförsäljning båda dagarna och med följande rikhaltiga program på kvällen
den senare dagen: ouverture, prolog, körsång, teaterpjäs, solosång, deklamation,
kostymdans, körsång, panoptikum, allmän dans. Man påpekade även att vinster
mottogs med tacksamhet (Helsingfors Aftonblad 13.2.1894). Programmet var sådant
som ofta förekommit vid lotterifester, även en dansuppvisning, en ”kostymdans”
förekom. Dansen utfördes av åtta unga par och ”belönades med synnerligen ifriga

Den schweiziska Skördedansen, som uppvisades 1866, inövades senare inom olika grupper
runt om i landet. Museiverkets historiska bildarkiv.
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1
År 2011 kunde föreningen fira 120 årsjubileum, enligt dagens stadgar med uppgift att ”sammanföra
medborgare ur olika samhällsställning till gemensam insats för kulturell och ekonomisk förkovran
bland den svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors” (AV-iten 2011:2).
2
Det hade tydligen uppstått tvivel över ändamålet, då det föranledde en tidningsartikel, där man
beskrev vad föreningen åstadkommit och uppmanade: ”Den del av allmänheten, som hyser intresse för
en sund utveckling af arbetarefrågan genom arbetarenes indragande i det gemensamma kulturarbetet
och isynnerhet alla de, hvilka värmas af kärleken till vår svenska befolkning och dess intressen äga
vid det stundande lotteriet ett godt tillfälle att i handling visa detta intresse” (Helsingfors Aftonblad
12.2.1894).
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applåder och bravorop, hvarför de uppträdande visade allmänheten artigheten att
utföra dansen andra gången” (Helsingfors Aftonblad 19.2.1894). Sannolikt var
dansen Skördedansen som föreningsmedlemmar hade uppvisat tre år tidigare
(Hufvudstadsbladet 30.8.1891). Det var många som visade sitt intresse för den
svenskspråkiga arbetarbefolkningens väl och skänkte och köpte lotter samt
engagerade sig på olika sätt. Föreningens syförening tackade senare i Helsingfors
Aftonblad (9.3.1894) en hel rad damer och herrar i huvudstaden för ”det välvilliga
bistånd, det tillmötesgående och med den i många fall med uppoffring af tid och
möda förenade ifver” dessa arbetat för lotteriet.1 Mer än 800 vinster hade skänkts
och bruttoinkomsten blev 6.978,17 mk, utgifterna uppgick till 1.133,90 varvid
nettobehållningen blev 5.844,27 (Helsingfors Aftonblad 12.3.1894).
Vid dessa lotterier kom det även fram att kvinnorna och syföreningarna hade
en avgörande roll då pengar samlades in då ”föreningarna var unga”, kvinnorna
arbetade med att förfärdiga och frambringa vinsterna. Detta gällde för övrigt vid
lotterier i allmänhet .
Ungdomsföreningar och andra föreningar följer strömmen
Även ungdomsföreningar följde strömmen och samlade in medel. År 1895 ordnade
exempelvis Gamlakarleby [Karleby] ungdomsförening (gr. 1894) ett lotteri till
förmån för sin byggnadsfond. Föreningen var landsförsamlingens ungdomsförening.
Stiftarna var från olika byar runt staden och under det första året hölls föreningens
möten ”än här, än där i bondstugor, vilka för tillfället upphyrdes”. Föreningen tog
1920 namnet Karleby Ungdomsförening (Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten
1888–1938:189f).
Festplatsen låg vid Ventus folkskola och var smyckad med björkar och flaggor.
Festen började med ouverture av Kronoby och Såka musikkapell, föreningens
ordförande hovrättsauskultanten Matts Viktor Björk höll festtalet på dialekt och
berörde tidens folkbildning varpå lotterna såldes. Kronoby musikkapell spelade
flera musikstycken, ungdomsföreningens kör sjöng, bland annat framfördes
Södermans ”Bondbröllopet”. Även Vittsar sångförening sjöng några sånger.
Folkhögskolföreståndaren för Kronoby folkhögskola, magister Johannnes Klockars,2
talade även han om folkbildningen. Ungdomsföreningens gymnastikklubb uppträdde
och därpå följde en ”kostymdans” som kom att följas med intresse. Texten fortsätter:
1

Föreningen tackade följande personer: ”assessorskan Hedvig Ståhlberg, Bärta Klärich, senatorskan
Eleonora Krogerus, statsrådinnan Hilda Walmqvist, pastorskan Emmy Broberg, doktorinnan Hanna
Nordmann, fröknarna Selma Boman och Maria Viik, herr och fru von Holten samt herrar arkitekten
Knut Wasastjerna, kontorsföreståndaren V. Vesterlund, dekorationsmålaren S. Wuorio, samt
operasångaren Alarik Uggla”. Detta visar vilken samhällsklass som engagerade sig i föreningens
arbete för stadens svenskspråkiga arbetarklass, många var samma fruar som mottagit vinster vid
Svenska folkskolans vänners lotteri. Även personerna som medverkat i programmet samt publiken
som köpt lotterna avtackades (Helsingfors Aftonblad 9.3.1894).
2
Johannes Klockars (1867–1932), född i Malax som son till bonden Matts Klockars och Anna Stina
Broman, hade 1888 som tjugoåring tagit initiativet till en ungdomsförening i hemsocknen. Föreningen
var den första livskraftiga ungdomsföreningen i svenska Österbotten (Ungdomsrörelsen i Svenska
Österbotten 1888–1938:29).

145

VI

146

Med ekonomin i blick under 1880- och 1890-talet

”Enligt hvad ref. hörde uppgifvas kallades dansen ’Björköpolska’. Huru den kommit
att få detta namn, vet man icke, faktum är åtminstone att den icke lär förekomma på
sistnämda ort [Vasa skärgård]. Kostymerna voro smakfulla och dansen väl inöfvad”
(Norra Posten 21.8.1895). Då mörkret fallit på framfördes två tablåer och bengaliska
eldar tändes. Den allmänna dansen försiggick på två stora dansbanor, trängseln
var sådan att man knappt kunde röra sig ur fläcken. I buffén gick dryckerna och
smörgåsarna åt. Bruttoinkomsten blev 1.850 mk och nettoinkomsten omkring
1.300 mk. I tidningen påpekades även att ”[d]et plägar i allmänhet vara svårt att vid
folkfester ständigt sysselsätta publiken, men här lyckades man synnerligen väl i detta
afseende” (Norra Posten 21.8.1895). 1896 kunde man köpa en ”stugubyggnad” som
”hemforslades genom ’talkko’”, lotteripengarna kom väl till pass (Ungdomsrörelsen
i Svenska Österbotten 1888–1938:189f, jfr Karleby sockens historia 2002:403ff).
Skribenten framförde några nya och intressanta synpunkter. Han insåg vilket
stort arbete som låg bakom med planering av program och att förverkliga det hela,
något som jag inte påträffat tidigare i pressen. Det var även första gången, enligt
vad jag funnit, att någon tidningsskribent tog upp varifrån en dans härstammade.
Skribenten fick på festen höra att dansen hette ”Björköpolska”, och skribenten, eller
någon annan närvarande, visste att dansen inte förekom på Björkö. Det innebär
att någon kände till vad som dansades på Björkö, eftersom det var ett faktum att
dansen inte förekom där. Koreografin Björköpolskan hade dansats av ”ostfinnarna,
karelarna” vid Konstnärsgillets årsfest 1866 och på finska teatern 1880 då man
firade kejsar Alexander II:s 25-åriga regeringstid med bland annat pjäsen ”Saimaan
rannalla”, och därefter i olika sammanhang. Hurudan dansgruppens ”smakfulla
klädsel” var, om den var något i folklig stil från trakten, får vi inte veta.
Tidningsskribenten tänkte på Björkö i Vasa skärgård i stället för på Björkö
i Karelen, detta kom fram i tidningen tre dagar senare. Tidningen uppgav att man
avsett Björkö i Kvarkens skärgård, men nu hade man blivit upplyst om att dansen
härstammade från Viborgs län (Norra Posten 24.8.1895). Tidningsskribenten visste
inte att dansen var en koreografi och att den inte hade dansats på Björkö i Viborgs län
överhuvudtaget. Allmogeungdomar dansade således även av danslärare utlärda danser,
den stora traditionen framfördes på den lilla traditionens scen. I staden måste det ha
funnits danslärare som även höll kurser inom ungdomsföreningarna. Än en gång kan
konstateras att med de ambulerande danslärarna spriddes danserna landet runt.
Till Arbetets Vänners i Kristinestad lotteri annandag påsk 1897 lockades så stor
publik att rådhussalongen hade fyllts till trängsel. Det man bjöd på var ett föredrag
av bankdirektör Hans Estlander om ”Arbetets Vänners ändamål och betydelse”
och ”en saga på vers berättad af V. Enqvist”. En dansuppvisning hörde även till, en
”skördedans i kostymer”, och sång och allmän dans. Lotterna hade strykande åtgång,
bruttoinkomsten blev 1.500 mk och nettobehållningen ca 1.200 mk (Aftonposten
23.4.1897). Den schweiziska Skördedansen hade även nått Kristinestad. Av Svenska
Österbotten framgår att dansen utfördes av sex par i ”nationalkostymer och utrustade
med liar och räfsor” och att dansen måste uppföras på nytt (Svenska Österbotten
23.4.1897). Ungdomarna hade tagit fram och sytt, eller låtit göra ”nationalkostymer”.
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I städerna kunde soaréer och lotterier försiggå i Rådhuset
eller i Societetshuset. I Kristinestad arrangerade
föreningen Arbetets Vänner ett lotteri 1897 i Rådhuset,
där rådhussalongen fylldes till trängsel och lotterna hade
strykande åtgång. Postkort, privat ägo. Tolv ungdomar
i nationalkostymer och utrustade med liar och räfsor
uppvisade dansen Skördedansen, som måste framföras
två gånger. Skördedansen var en ofta uppvisad och
avbildad dans. Konstnärinnan Adèle Söderberg i
Stockholm målade i början av 1900-talet även postkort
med dräkt- och dansmotiv från Finland, som utgavs av
Axel Eliassons Konstförlag. Föreningen Brages arkiv.

Kanske var det Lappfjärdsdräkten som ståndspersonerna här började revitalisera (jfr
Dahl 1987:294f). För vilket ändamål lotteriet ordnades framkommer inte, men det
var ett ändamål ”för hwilket både hög och låg intressera sig och som för närwarande
är ortens skötebarn”.
Då det gällde att få in medel för det allmänna bästa, såsom för frivilliga
brandkåren, kunde man samarbeta över ”ståndsgränserna”, exemplet kommer
från Jakobstad. Till förmån för frivilliga brandkåren ordnades Mariedagen 1890
ett allegrilotteri i rådhuset, varefter det i pressen påpekades att både borgerskapet
och den arbetande klassen deltog i samma tillställning (Nya Pressen 3.4.1890,
Folkwännen 5.4.1890). Därtill deltog även en hel mängd resande från Nykarleby och
Gamlakarleby (Wasa Tidning 4.4.1890), vilket tyder på att man reste ”långa vägar” för
att vara med. Förutom att saken var behjärtansvärd upplevde man lotteriet sannolikt
som ett stort nöje. Dansen som uppvisades var den samma som förekommit i flera
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exempel, Skördedansen. Man skriver: ”Tillställningen var talrikt besökt af såväl
ståndspersoner som den arbetande klassen. 3.050 lotter slutsåldes inom en half timme
à 25 p lotten. Äfven ett teaterstycke uppfördes, hvarpå en skördedans exekverades
af 10 par. Dansen väckte lifligt bifall och bisserades” (Nya Pressen 3.4.1890). För
behållningen, 761,75 mk, anskaffades en brandspruta (Wasa Tidning 4.4.1890).
Hurudant bifallet var för Skördedansen framgår av orden: ”Mesta bifall inbragte
dock skördedansen som dansades af tio par och efter stormande handklappningar
måste gifvas da capo.” Man påpekade även att balen pågick länge: ”Balen gick med lif
och lust till ½ fem på morgonen, en rundlig tid således när man betänker att lotteriet
börjades kl. 6 på kvällen” (Wasa Tidning 4.4.1890). ”Stormande handklappningar”
tillägnades Skördedansen i Jakobstad. Även här utfördes dansen av tio par, vilket
visar att det var en stor grupp som inövat dansen.
Vid ett lotteri två år senare för samma frivilliga brandkår i Jakobstad uppvisades
en dans som var rätt ny i landet. Tidningen nämner kort: ”Kostymdansen schottis
med turer slog särdeles an på publiken och måste gifvas da capo.” De 3.000 lotterna
hade haft strykande åtgång, vinsterna hade utgjorts av en ”mängd föremål för nytta
och nöje” (Norra Posten 10.2.1892). Dansen Schottis med turer hade förekommit
två år tidigare, 1890, på folkfesten på Åland till förmån för folkhögskolan, som jag
omtalade ovan i detta kapitel.
På ett lotteri till förmån för frivilliga brandkåren i grannstaden Gamlakarleby
uppvisades likaså en ovanlig dans. Två danser framvisades, varav den ena var
Björköpolskan som tidningsskribenten kallade ”Björködans”, därtill en annan dans
under namnet ”Ingeniörpolka”. Båda danserna omtalades som ”kostymdanser”
och utfördes av åtta par ungdomar.
Lotteriet hölls i rådhussalongen och
bruttoinkomsten blev 433,10 mk (Norra
Posten 11.4.1896). Björköpolskan hade
förekommit redan 1895 på samma ort,
vilket ovan framgick, och utlärdes
sannolikt av samma danslärare som då.
”Ingeniörpolka” har jag inte påträffat i
andra sammanhang i det digitaliserade
historiska tidningsbiblioteket och
inte heller funnit i några dansböcker.
Dansen måste ha varit någon ortsbos
skapelse. Svenska Österbotten hade
även en referent på plats, och det är
intressant att se hur den tidningens
skribent omtalade danserna efter
lottförsäljningen.
Man
skriver:
I annonserna nämndes ofta enbart
”Härefter utfördes twänne kostymʺkostymdansʺ. I detta fall visade sig danserna
national landsortsdanser ’Björkö och
vara Björköpolskan och ʺIngeniörpolkaʺ.
Ingeniörpolka’ af åtta par. Danserna
Norra Posten 4.4.1896.
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utfördes så att säga mekaniskt, intet lif kunde åtminstone wi märka i dem. Dock
tycktes dessa anslå allmänheten” (Svenska Österbotten 10.4.1896). Vad som avsågs
med ”mekaniskt” kan jag inte förstå annat än att man dansade utan inlevelse.
Benämningen ”kostym-national landsortsdans” är även något som jag inte påträffat
i andra sammanhang och speglar pressens brokiga användning av begreppen.
Här ville jag ännu lyfta fram sångkören i Liljendal som förberedde sig för att
resa till sång- och musikfesten i Åbo 1897. För att sångföreningen skulle kunna
delta behövdes medel, och medel samlades in vid en soaré på påskdagen med
körsång, dansuppvisning och allmän dans. Man skriver i tidningen om vad som
framfördes: ”Sedan föreningen sjungit några sånger, utfördes en kostymdans
inöfvad av lärarinnan fröken [Alma] Ahlfors; den lifliga, välutförda ’dalpolskan’
väckte stort bifall hos åskådare.” Programmet hade fortsatt med flera sånger varefter
”dansen tråddes med lif och lust till framemot småtimmarna” (Borgå Nya Tidning
20.4.1897). Här uppvisades den rikssvenska Dalpolskan som redan figurerat i
tidigare sammanhang.

Danserna som uppvisades
Soaréer, folkfester och lotterier arrangerades således i stor omfattning och inbringade
ansenligt med medel. Programmet vid tillställningarna var i allmänhet ofta mycket
brokigt och hade utformats enligt arrangörernas personliga intresseområden,
målsättningen var att locka en så stor publik som möjligt och att roa och underhålla
den. Arrangemangen var mycket fosterländska i tal och man kunde lyfta fram
landets stormän för att visa på en egen historia och värdet i ens egen kultur för att
väcka och stärka den nationella självkänslan. Men hurudana danser uppvisades i
programmen? Var danserna även inhemska folkdanser?
Inför lotteriet för Finska teatern i Helsingfors 1886 hade enligt pressen ”några
härvarande österbottniska arbetare och deras hustrur”, d.v.s. traditionsbärare
hemma från Lappfjärd, övat in Lappfjärdsdanserna menuett, polska och purpuri.
Förmedlingen av danser tog sig även andra former än genom en ”mellankultur”
(Burke 1978), bärarna av den lilla traditionen stod i direkt kontakt med eliten. Det var
tolv par som dansade, tjugofyra personer, det var dubbelt fler än i den österbottniska
gruppen vid Konstnärsgillets årsfest 1866. Vem de uppträdande personerna var har
jag inte kunnat utröna, sannolikt var det skådespelare vid Finska teatern och personer
i deras, och familjen Bergboms, bekantskapskrets. Purpurin var en stor och invecklad
dans och utförd av tolv par blev purpurin därtill rätt lång. Dansernas svårighetsgrad
är sådan att övningarna måste ha varit många. Måhända upplevde skådespelarna
inövningen av danserna som inövning av vilket skådespel som helst. Jag undrar hur
många de ”österbottniska arbetare och deras hustrur” egentligen var, ”arbetare och
deras hustrur”, i pluralis, visar att det var minst två män och två kvinnor.
Parens betydelse i uppställningen till de uppvisade danserna får mig att tro
att det inte var någon omöjlighet att de österbottniska arbetarna och deras hustrur
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även uppträdde i danserna. Om de dansade med, kunde det ena paret i menuetten
och polskan fungera som ”första par” som hade den avgörande rollen, det vill
säga mannen skulle genom t.ex. signalstampar ge tecken till olika skeden i dansen
som alla därpå förverkligade (t.ex. Biskop [1993–2005] 1/2005:9). Lika avgörande
betydelse hade två ”ledande par” i purpurin som tillsammans inledde varje ny
tur, därefter upprepade alla övriga par samma tur (t.ex. Heikel 1938:172). I fråga
om klädseln hade Lappfjärdsborna sannolikt tillgång till ”folkdräkter” och när de
övriga i gruppen iklädde sig liknande dräkter, fanns det ingen rangskillnad, alla var
”allmoge”. Överklassen fick i vilket fall som helst under österbottningarnas ledning
roa sig tillsammans och leka allmoge (Huizinga 1945), för att sedan roa en publik.
På Svenska folkskolans vänners lotteri 1890 ingick högst sannolikt östnyländska
danser för att framhäva det svensknationella-regionala i Petrus Nordmanns
sångstycke, som föreställde nyländskt bondliv med folkdanser, sagor och bygdemål.
Min uppfattning är att det kunde vara samma danser, och eventuellt samma pjäs,
som uppvisades vid Svenska landsmålsföreningens soaré 1888 och 1891, som jag
kommer att omtala i kapitel VIII. Som andra programnummer vid samma lotteri
förekom en rullskridskodans, en andalusisk dans och en fackeldans i ett medeltida
bröllopståg. Ett liknande bröllopståg hade Konstnärsgillet arrangerat redan två år
tidigare utan dans, men vid lotteriet framfördes danslärarnas menuett och fandango.
Det var således endast några få enstaka personer i huvudstaden som uppvisade
inhemska folkdanser då man samlade in medel för ett visst ändamål, det var inget
allmänt intresse. Vid arrangemang av övriga lotterier i huvudstaden, i mindre städer
och på landsbygden hade man enligt min mening inte några speciella tankar om att
inöva inhemska folkdanser, då man ville ha ett dansnummer i programmet. Man
kontaktade en danslärare och det är möjligt att arrangörerna gav dansläraren ”fria
händer” att inöva någon dans efter eget val, och att det var dansläraren som valde
någon dans ur sin repertoar, en dans som kunde ge sken av en folkdans. Dansläraren
hade även noterna till musiken. Karakteristiskt var att i de flesta fall inövades och
uppvisades endast en dans. Det är även möjligt att det var ”tillgången till danslärare”
som var avgörande då man överhuvudtaget började tänka på att ha en uppvisning av
en dans i programmet. Det arrangerades ett otal lotterier, soaréer och folkfester utan
någon dansuppvisning.
Den mest vanliga benämningen i pressen på danser som i allmänhet uppvisades
i dessa sammanhang, var ”kostymdans” eller ”nationaldans”, med vilken man
avsåg en dans framförd i något slag av dräkt som kanske kunde påminna om
en folkdräkt, i något fall talades om ”folkdans”, vilket även kunde innebära
detsamma. ”Kostymdans”, ”nationaldans” och ”folkdans” kan även ha inneburit
just Skördedansen, Dalpolskan, Björköpolskan eller Schottis i turer, som pressen
nämnde vid namn och förekom ”landet runt”. Dessa fyra danser var inte folkliga
danser från Finland, utan lärdes ut av ambulerande danslärare. Om dräkterna kan
man säga att de närmast var i folklig stil och väckte inget större intresse i pressen.
Den schweiziska Skördedansen var ett dragplåster. Dansen symboliserade
allmogen och allmogens arbete med sin rekvisita av liar och räfsor, man kunde säga
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att den låg i tiden. Skördedansen var den koreografi som infördes av den schweiziska
dansläraren T. Gerber och uppfördes i Finland vid Konstnärsgillets årsfest 1866,
som jag omtalade i kapitel III.1 Dansen förekom i mina exempel i Vasa 1880, i Borgå
1885, i Jakobstad 1890, i Karleby 1891, i Helsingfors 1894, i Lojo 1896, i Kristinestad
och Brahestad 1897. Den utfördes i ”folkdräkt”, ”kostym” eller i ”nationalkostym”
som alla kanske kunde påminna om något folkligt, i exemplet från Borgå i ”blåa och
rosenröda dräkter”. I Karleby var det enligt min uppfattning allmogeungdomar från
Kronoby som uppträdde med dansen.
Dalpolskan från Sverige fanns på flera danslärares program,2 men lärdes även
ut av andra. Den framfördes i mina exempel i Lojo 1890 och omtalades då som en
”bonddans”. Den uppvisades även i Dickursby i ”kostym” 1897 och var då inövad av
friherre Carl Gustav Mellin och hans hustru. Därtill uppvisades dansen i Liljendal
1897, där den inövats av lärarinnan Ahlfors.
Björköpolskan, som 1895 uppvisades av ungdomar från Karleby ungdomsförening
i ”smakfulla kostymer”, var koreografin som framfördes vid Konstnärsgillets årsfest
1866, som jag omtalade i kapitel III och i samband med dans i teatermiljö i kapitel V.
Uppgiften visar att allmogeungdomar från byarna runt staden Gamlakarleby dansade
en av någon danslärare utlärd dans. Samma Björköpolska uppvisades även 1896 i
rådhussalongen i Gamlakarleby vid ett lotteri arrangerat av brandkåren. Vid samma
tillställning uppvisades en annan ”kostymdans”, ”Ingeniörpolka”, som inte är känd
överhuvudtaget. Det skulle ha varit givande att få veta hur ingenjörskapet kom till
synes, måhända var det genom någon rekvisita. Vilken danslärare som vistades i
Gamlakarleby i mitten av 1890-talet och hade Björköpolskan på sitt program får
jag inte fram. Hirn (1982) nämner inte dansen och pressen ger inte heller uppgifter
härom. Sannolikt var det dansläraren som lärde ut Björköpolskan som även skapade
”Ingeniörpolka”.
Dansen Schottis i turer framfördes på Åland 1890. ”Schottis eller jänka, dansad
i turer” hade införts i januari 1886 av den ambulerande danslärarinnan Cecilia
Rylander från Stockholm och uppvisades på hennes dansskolas slutbal i Åbo (Åbo
Tidning 28.1.1886, Åbo Underrättelser 28.1.1886). Sannolikt var det Rylander som
även gett dansundervisning på Åland. Dansen är en sammansättning av flera olika
schottisvarianter till en helhet (Svenska Folkdanser 1944:22f). På Åland framfördes
dansen i ”matrosdräkter”, men därefter omtalades den av en tidning som en ”åländsk
nationaldans”. Flera danslärare hade dansen på sitt program (se Biskop 2009:14–19),
vem som lärde ut den i Jakobstad 1892 framgår inte.
1
Skördedansen figurerade i pressen och fick stort bifall, den var känd och var ett ”säkert drag”.
Dansen nämns inte av Sven Hirn (1982), men den lärdes ut av bland annat danslärarinnan Elise
Littson (Folkwännen 29.8.1891) och Carl Nelson. Nelson verkade i Åbo, Vasa, Nykarleby, Uleåborg,
Tammerfors och Björneborg. Mellan åren 1883 och 1889 annonserade han 69 gånger om danskurser
eller slutbaler med Schweizerdans på programmet. ”Kostymer” utlånades även av honom (det digitala
tidningsbiblioteket 25.10.2009).
2
Danslärarinnan Cecilia Rylander hade Dalpolska på sitt program redan 1871 (Åbo Underrättelser
19.1.1871), på dansläraren Carl Nelsons program fanns den 1881 (t.ex. Hämäläinen 10.9.1881) och på
Henrik Karlssons program 1889 (Åbo Underrättelser 13.3.1889).
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Dansen Björköpolskan, som skapades inför Konstnärsgillets årsfest 1866, blev populär även
inom folkdansrörelsen. Föreningen Brages danslag hade dansen på programmet under en
resa till Stockholm 1908. Postkort. Föreningen Brages arkiv.

Av exemplen framgår att det inte var enbart borgerskapet som arrangerade
tillställningarna, utan även allmogen både planerade och förverkligade, samt
uppträdde i programmen, även med danser. Mina exempel visar att även ”folket”
hade tillgång till danslärarnas danser, den stora traditionen, och att allmogeungdom
även kunde uppvisa den.
De som uppträdde i någon dans upplevde det hela sannolikt som en lek som kunde
vara spännande, då det gällde att komma ihåg turerna till en icke tidigare dansad dans
och då det gällde att framföra den inför publik. I denna lek behövdes därtill i alla
sammanhang en ”kostym”, en förklädnad av något slag, för att tala med Huizingas
(1945:22) ord. Jag vill även betona att för arrangörerna som planerade och förverkligade
allt det praktiska inför folkfesterna och lotterierna, samt inövade och uppvisade
programnumren, var det ett givande nöje och en arbetsgemenskap som de gärna
medverkade i (jfr Högnäs 1947:58, jfr Marander-Eklund 2010:38ff). Dessa personer
hade knappast det nationella i tankarna då de prydde och dekorerade festplatser med
tillbudsstående rekvisita, eller svenskhet då de uppträdde i olika program då de ville
göra sitt bästa för att alla skulle trivas och för att resultatet skulle bli gott.
Jag har tänkt på varför man i mina exempel från landsbygden inte ser ut att ha
haft några speciella tankar om att uppvisa danser från den egna miljön. En dans
som fortfarande var i bruk var inget lockande programnummer och man tänkte
inte på att inöva någon dans som fallit ur bruk och som kanske endast ”åldringar”
kunde. Kanske tillmätte man inte en enskild dans något värde i sig, eftersom
allmänna danstillställningar som sådana ansågs vara ohyfsade och ”bullriga”
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Skördedansen dansades ännu långt in på 1900-talet. Föreningen Brages folkdanslag hade
dansen på sitt program under den första nordiska folkdanskongressen i Stockholm 1920.
T. v. spelmännen Bror Eriksén och Valter Lindberg. Föreningen Brages arkiv.

(Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888–1938:29, 9, 13, jfr Wolf-Knuts
1991:55–61). En dans, som uppvisades som ett programnummer, skulle skilja sig
från det vanliga, en dans från en ”bullrig miljö” trodde man kanske att inte skulle
väcka intresse hos publiken.
Dansuppvisningens funktion var först och främst att roa publiken och vara ett
trevligt underhållande programnummer som ofta framfördes sist i programmet,
eftersom program gärna byggs upp så att det ”bästa” kommer till sist. Ett program
ska sluta så att stämningen är på topp. Av tidningspressen framgår att så även var
fallet, danserna framfördes vanligen sist och fick ofta ges da capo. I mina exempel i
detta kapitel har man haft som mål att samla in penningmedel och min uppfattning
är att tillställningarna inte överhuvudtaget hade ordnats utan behovet av att samla in
pengar. Det var pengarna som var drivkraften till att tillställningarna, där en eller
några danser uppvisades, ordnades.
***
I detta kapitel har jag belyst hur man i något fall uppvisade danser från folklig miljö
då man hade ”tillgång” till traditionsbärare, medan man i övrigt uppvisade danser
från danslärarmiljö då man insamlade penningmedel under 1880- och 1890-talen till
förmån för många olika verksamheter. Pressen gav sken av att de uppvisade danserna
var ”folkdanser” och använde begreppen utan åtskillnad. Det är även skäl att påpeka
att det ena initiativet gav upphov till det andra, impulserna gick i en jämn ström. Man
kunde uppvisa samma programidéer i olika sammanhang. Genom uppgifter i pressen
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fick arrangörerna underrättelse om vilka summor man kunde vänta sig och det sporrade
till motsvarande ansträngningar. I kapitel X kommer jag att ta fram pionjärerna inom
folkdansverksamheten och jag är övertygad om att dessa var helt införstådda med vilka
möjligheter det låg i dylika arrangemang. Jag är även övertygad om att pionjärerna fick
impulser till att uppvisa danser i programmen genom alla omtalanden i pressen av hur
danserna bisserades, oberoende av vilken dans det var frågan om.
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VII Philochoros från Sverige inspirerar i Finland
I Uppsala i Sverige bildade en liten grupp studenter år 1880 en förening som kallade
sig ”dansföreningen”, som tre år senare tog namnet ”Philochoros” som är grekiska
och betyder ”dansälskande”. Att föreningen bildades omtalades i pressen i Finland,
liksom även en planerad folklivsexpedition till Österbotten 1883. Därtill ägnades
utrymme åt föreningens omfattande turné i Finland 1887. Tidningsartiklarna
och turnén med uppvisningar på många orter gav samtidigt impulser i Finland.1
Philochoros planerade, men ogenomförda folklivsexpedition i Österbotten och
turnén i Finland har inte varit kända i Sverige överhuvudtaget. Dessa planer och
turnén, samt Philochoros betydelse och inflytande i Finland, ägnar jag mig åt i detta
kapitel. Jag frågar även om den finlandssvenska pedagogen, kulturhistorikern och
svenskhetsivraren Ernst Lagus kan ha fått impulser av Philochoros.
Initiativet att grunda en dansförening 1880 togs av medicine studeranden Gustaf
Sundström från Norrland. Han hade studerat danskonstens historia allt från grekiska
och romerska källor och fann att den nutida dansen kommit på avvägar och blivit
ful och ändamålsvidrig. För att reformera dansen fick han efter stora ansträngningar
ihop ett litet sällskap vid universitetet i Uppsala. Studenterna möttes i början av
många svårigheter från opinionens sida, man ansåg det vara ”i hög grad olämpligt att
studenter ägnade tid och krafter åt en så lumpen och betydelselös sak som dansen”.
Föreningen motarbetades även från universitetets sida och fick upprepade gånger
avslag på sin anhållan om att få bli nämnd i studentkatalogen bland studenternas
många andra föreningar. ”Man log ett hånfullt löje, när föreningens namn nämndes.”
Det fanns olika åsikter om målsättningarna och det förekom inre strider om dem
(Holmgren 1892:V, Philochoros 1980:7f).
Några stadgar, varur målsättningen skulle ha framgått, hade man inte under de
första tjugo åren (Andersson 2007b:314). Vad man i praktiken ägnade sig åt tar jag
upp längre nedan.
Stiftandet av dansföreningen uppmärksammades även i Finland och pressen
refererade långt och detaljerat det möte som den 20 oktober 1880 hade hållits i
Uppsala för att bilda en dansförening (Helsingfors 28.10.1880). Samma text ingick
1

Det är skäl att här genast påpeka, och hålla i minnet, att någon folklivsexpedition 1883 inte
genomfördes i Finland, samt att turnén 1887 sist och slutligen utfördes av tre manliga studenter.
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även i Åbo Underrättelser (27.10.1880) och i närapå liknande form i Helsingfors
Dagblad (31.10.1880). I en annan av Finlands tidningar inleddes nyheten med ”Mot
sällskapsdansen, sådan den nu för tiden i allmänheten här öfvas, har i Uppsala
uppstått en rörelse i förädlande syfte”. Därpå refererades mötet och man redogjorde
för hur en förening bildats av ”akademiska medborgare” (Morgonbladet 9.11.1880). I
tidningen Helsingfors ingick i ”Bref från Stockholm” en text i nedlåtande ton i linje
med det motstånd som ovan nämnts, där skribenten berättade att Uppsala sällan låter
tala om sig, och när det sker är orsaken av egendomlig art (Helsingfors 9.11.1880).
Den sociala dansen skulle reformeras och förädlas ansåg grundaren Sundström
(Philochoros 1980:7). Danserna måste visas offentligt så att allmänheten skulle
kunna få ”bättre smak”, det vill säga allmänheten skulle avstå från nymodigheterna
som nådde Sverige från Europa. Som danslärare vidtalades Carl Barowiak (f. 1835),
som enligt Mats Wahlberg tidigare hade varit dansör vid olika teatrar i Tyskland,
Polen och S:t Petersburg (brev 5.4.2011), och kommit till Sverige via Finland1. Enligt
Holmgren hade Barowiak även dansat vid Kungliga Teatern (Holmgren 1982:VI).
Dansföreningen fick snabbt ihop ett program som kunde uppvisas offentligt,
det tog endast ett halvt år att förbereda och inöva. Sina första dansföreställningar
gav föreningen på Uppsala teater i april 1881, ”detta dels för att intressera en större
allmänhet, dels för att bereda en behövlig inkomst till täckande af de icke obetydliga
utgifter, hvilka föreningens verksamhet nödvändigt förde med sig” (Holmgren
1892:VI, Philochoros 1980:8). Föreställningarna planerades samtidigt bli årligen
återkommande (Andersson 2007b:309).
Då man således måste göra danserna kända för allmänheten kunde man samtidigt
samla in medel för verksamheten och man samlade in medel på samma sätt som i
Finland, genom att ge scenföreställningar. Från första början fick insamling av
penningmedel en avgörande roll. Dessa dansföreställningar på teatern omtalades även i
Finland. I tidningen Helsingfors noterades att dansföreningen nu gett tre föreställningar
på Uppsala teater ”utgörande uppwisning i balettskola, karaktersdanser samt högre
balett” (Helsingfors 20.5.1881). Uppvisningen speglar närmast en balettskolverksamhet.
I Finland var man således väl medveten om vad som skedde i dansväg i Sverige.
Det var den sociala dansen som då förekom, med andra ord den allmänna dansen,
som skulle ersättas med någonting annat. Man kunde inte enas om en gemensam
målsättning, men man kunde kompromissa under en ny ordförande som ”båda
sidorna” respekterade. 1883 lyckades studenterna övertala professorn i fysiologi vid
Uppsala universitet Frithiof Holmgren att åta sig uppdraget. Professorn, som inte
haft just någon beröring med föreningen, lovade på det villkor att han ”däraf måtte
få så litet besvär och så litet obehag som möjligt”. Detta villkor blev troget uppfyllt,
skriver professorn själv 1892 i den första översikten över Philochoros verksamhet
(Holmgren 1892:VIf, Andersson 2007b:309).
1
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I Finland verkade Carl Barowiak och hans kompanjon A. O. Adler våren 1861 i Uleåborg. De gav
soiréer tisdagar och fredagar och fungerade som danslärare (Oulun Wiikko-Sanomia 9.3.1861), bland
annat undervisades i ”Petersburger-mazurka med turer” (Oulun Wiikko-Sanomia 4.5.1861). Adler
verkade som danslärare i Finland 1847–1861 (Hirn 1982:115).
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Philochoros anslöt sig efter något år till ”landsmålarna” och fick då flera
medlemmar.1 Samtidigt fick målsättningarna en något annan inriktning. Philochoros
skulle inöva värdefulla danser ”från vissa tider, folk och folkklasser” och genom
”deras offentliga uppvisande höja allmänhetens sinne för danskonsten”. Man betonade
vilka danser man skulle ägna sig åt, vilka som var värdefulla: ”I all synnerhet egnar
Föreningen sin vård åt inhemska dansar” (Andersson 2007b:309f). Man påpekade
även om danserna att där ”koreografiska upplysningar saknas, anser Föreningen
sådane fingerade rörelseformer giltiga, hvilka väl sammansmälta med musikens och
handlingens karaktär”. I praktiken sammanställde man danser av olika fragment
(Andersson 2007b:315). På repertoaren fanns även av andra skapade danser, vilkas
namn slutade på -polska. Kanske var det ordet ”polska” som sammansmälte med
karaktären eftersom melodierna var polskor från folklig miljö. Oberoende av vilken
målsättningen var och oberoende av hur danserna kommit till, med fragment som
grund eller utan fragment som grund, uppfattades danserna av pressen överallt,

Bild från 1880-talet,
okänd och Frans
Petter Lindblom
(t.h. ?). Uppsala
universitetsbibliotek,
Caroline Sjöbergs
samling.
1

Vid denna tidpunkt fanns det tretton landsmålsföreningar i Uppsala (Andersson 1967:163, Sellberg
1993:312f).
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både i Sverige och Finland som svenska folkdanser (t.ex. Åbo Tidning 30.6.1895,
Vasabladet 2.7.1895), i förlängningen som danser som förekommit i folklig miljö.
Philochoros bestod av endast manliga studenter, vilket medförde att de blev
skickliga dansare då de skulle öva både damernas steg och kavaljerernas steg,
samtidigt blev det något problematiskt med klädseln. Holmgren skriver att danserna
skulle ha tagit sig ”förvändt och misslyckadt ut” om de dansades i den ”allmänna
sällskapsdräkten”, vilket man hade prövat på vid övningarna, därför började
man använda folkdräkt vid uppvisningarna för allmänheten (Holmgren 1892:IX,
Philochoros 1980:15f). För studenterna själva var folkdräkten i början en förklädnad
för att dölja att manliga studenter var utklädda till damer.

Philochoros planerar en folklivsexpedition 1883 och
uppmärksammas i finländsk press
Efter att Philochoros anslutit sig till landsmålarna började man bredda innehållet
i föreställningarna till att omfatta även annat än dans. I Åbo Tidning publicerades
”Bref från Stockholm”, där skribenten, hemmahörande i Finland, gav en lång, rent
av dråplig och den mest roande och satiriska beskrivning av en hundraman stark
föreställning i Stockholm, som gick under namnet ”Upsala studenternes Dansleks
Matinée”. Programmet inleddes med en ”folklivsbild” i en akt om en Uppsalabondes
liv på Uppsalamål. Enligt skribenten påminde dialekten om ”Sibboboarnes i
Helsingfors skärgård”, folklivsbilden var helt utan komposition och utan värde,
kostymerna var fula och liknade ”nyländske inlandsbondens i Finland”, alltsammans
föreföll skribenten ”tungt och trögt, dåsigt och matt”. ”Ingen handling och ingen
fart, endast långsläpighet och tråk.” Fyra sånglekar framfördes: Stekta haror, gödda
svin, tan i armen, släng en in; Prästens gamla kråka, skulle ut och åka; Hopp min
Annicka, hopp min flecka och Nigarepolskan. Om den sistnämnda säger skribenten
att den var välbekant även i Finland, ”[h]är dansades den precist som hos oss, och
kan ju vara rätt munter att vara med om, men att se den på en scen är sannerligen
något enformigt, isynnerhet, då den som här dansas af sexton eller aderton personer
och under fullkomligt realistisk musik”. Vidare ansågs danslekarna vara högst
osmakliga och alltigenom idiotiska (Åbo Tidning 13.5.1883). Av föreställningens
program framgår att studenterna under de första åren även arbetade mycket med
och uppvisade alster från folklig miljö, den lilla traditionen, speciellt danslekar eller
sånglekar, vilka även publicerades i ett häfte våren 1883 (Danslekar).1
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1
Häftet ”DANSLEKAR utförda vid Studenternas Dansförenings Uppvisning i Upsala Våren
1883” har ingen tidigare uppmärksammat inom dansforskningen, därför omtalar jag den här. Häftet
omfattar 8 sidor och innehåller texten till 21 danslekar eller sånglekar. Beskrivningar och noter ingår
inte. Ungefär hälften av lekarna har namn, resten börjar med första textraden direkt. I häftet ingår
orden till: 1: Hopp gosse / flicka då, Mej ska du få; 2: Sålingen. Uti Vallehärad, uti Vallehärad; 3:
Stekta harar, gödda svin, Ta’n i armen, släng’en in; 4: Blekarn. En tum å två tum, tre tum å fira tum;
5: Klara solen på himmelen, den lyser; 6: Hopp flecka lella, vell du ha mej; 7: Vi vell’a, vi vell’a, vi
vell’a, vi vella; 8: Tummen opp. Trallallaa etc.; 9: Mota vall. Å gubben å käringa sulle köra vall; 10:
Stenbocken. Trirada, lamtelamtada; 11: Så går ja der i ring å ser uppå daj; 12: (Vexelsång.). Alla: //:
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Då tidningsskribenten jämförde olika nummer med varandra ansågs
sånglekarna eller danslekarna vara föreställningens svagaste punkt. Pärlor och
utmärkt folkdanskonst ansågs två utelämnade danser vara, nämligen Hallingen
och Jössehäradspolskan. Skribenten måste ha sett dem tidigare eftersom han
visste att de var ”pärlor”, danserna var skapade av Selinder. Det som framvisades
var Fryksdalspolskan och Daldansen, även skapade av Selinder, och Schottisk,
alla ansågs vara ”verkliga folkdanser, originela och muntre”. Även här jämförde
man, såsom 1866, folkets alster – sånglekar – med koreografier. Trots de mindre
smickrande orden kan skildringen ha gett impulser till folkliv på scen i Finland.
I tidningen påpekades även att föreställningen gavs för att ”sprida kännedom om
folket” och för att samla in medel till kassan. Tidningsskribentens text visar att
de övre samhällsklasserna kände dåligt till allmogens liv och kultur (t.ex. Mörne
1927a:265). Samtidigt påmindes man åter i Finland om vad som försiggick i dansväg
i Sverige.
Samtidigt började Philochoros planera att företa en s.k. folklivsexpedition. Man
sände ut ett upprop i början av 1883, där Sundström påpekade att det brådskar med
att rädda vad som räddas kan och att en enda person inte kan samla allt, varvid
”Upsalastudenternas Landsmåls- och Dansföreningar” kommer att sända ut en
expedition på tio medlemmar. Dessa skulle inom Sveriges bygder, ”förnämligast
inom de rikaste och minst utforskade, de norrländska, uppsamla folkmusik och
folksång samt hvad till dessa knyter sig i dans, seder och bruk” (Philochoros
1980:18f). Avsikten var inte att fullständigt genomforska områdena, endast att
finna hållpunkter för ”blifvande specialstudium”. Folklivsexpeditionen kan ses som
ett led i den svenska nationalismen och i intresset och i kärleken till hembygden.
I Sverige hade landsmålsföreningarna, enligt Agneta Lilja, redan under 1870-talet
motiverat sitt arbete utifrån nationella och folkspråkliga hänsyn (Lilja 1996:31, se
även Sellberg 1993:315ff).
För att finansiera expeditionen skulle man ge scenföreställningar omfattande
folkdans, folkmusik, visor och berättelser på bygdemål, dramatiserade folkbilder
m.m. För att kunna insamla något av värde, påpekades i uppropet att det skulle
Hans Kaspersen å hans gesäller vella gefta sej ://; 13. Nigarepolskan. En liten tid vi lefva här; 14:
(Vexelsång.). Ä’ de du? – Ja, de’ ä’ de’; 15: Prestens gamla kråka. Skulle ut å åka; 16. Käringträtan. //:
Peter Magnus han har loft oss, oss; 17: Monfarino. //: Lunka på, lunka på. Vi har långer väg att gå//:;
18. Väfva vallman; 19: //: Å gossen han går i dansen me’ rödan gullband://; 20: Å viljen I veta å viljen
I förstå; 21: Å vi ska ställa till en rolier dans (kopia hos förf. från Kungl. Biblioteket i Stockholm).
Av häftet framgår att man hade uppvisat danslekarna i Uppsala innan man framförde dem vid den
ovan omtalade föreställningen i Stockholm i maj 1883. Danslekarna var sannolikt ur studenternas
egen tradition, den folklivsexpedition som studenterna genomförde 1883 företogs först på sommaren,
således efter föreställningarna i Uppsala och Stockholm.
Detta häfte nämns som nummer 252 i en förteckning över svensk litteratur i Nyare bidrag till
kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folklif (Nyare bidrag 1889:lxxxvij) som 1878
började utges av landsmålsföreningarna i Uppsala, Helsingfors och Lund genom J. A. Lundell
(Sellberg 1993:340f). I samma Nyare bidrag nämndes även, som nummer 253, ”Från gille och
lekstuga. Svenska folkdanser samlade och utgifna af August Bondeson” (1884), 24 sidor, varefter
uppräknades namnen på 29 sånglekar (Nyare bidrag 1889:lxxxvij). Vad som egentligen avsågs med
att häftet innehöll ”folkdanser”, är något oklart, i detta fall innebar folkdanser sånglekar.
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vara lättast om gruppen kunde bevista ett bondgille (Philochoros 1980:18f). Det
var hos bonden som alstren skulle insamlas, bonden ansågs vara representanten för
landets modernäring och ”symbol för det svenska arvet” (Lilja 1996:33, jfr Sellberg
1993:40). För att komma åt materialet uppmanades folk i bygderna att samla ”från
kringliggande orter kända bondspelmän, vis-sångare, sagoberättare, danskunnige,
m.fl.” till gillen, dessa ansågs vara lättast att ordna på större egendomar och icke
”allt för långt från de stora stråkvägarne”. Till sist bad man uppropets mottagare att
meddela om det på orten fanns personer som var villiga att föranstalta ett dylikt gille,
och om någon hade samlingar av folkmusik, visor och danslekar som studenterna
kunde skriva av (Philochoros 1980:19).
Tanken om att rädda en försvinnande tradition var förvisso målsättningen,
men jag vill här även påpeka att det sannolikt samtidigt låg en annan tanke bakom,
nämligen behovet av en dansrepertoar med musik vid de årliga uppvisningarna, som
man enats om att skulle ges (Philochoros 1980:8), och som gav inkomster.
I uppropet räknades även Österbotten i Finland till dessa ”rika bygder”. Enligt
tidningen Uppsala den 30.1.1883, som citerades av Morgonbladet i Finland, avsåg
man att börja forskningsfärden i Härnösand och fortsätta längs den svenska
kusten ända till riksgränsen varefter man skulle besöka Österbotten som ”lär
vara synnerligen rikt på gamla sägner, visor och låtar” (Morgonbladet 14.2.1883).
Författaren till texten fortsatte med att anse, att ”dessa trakter ha aldrig förr varit
fältet för dylik forskning, så att den unga skaran här kommer att odla en jungfrulig
jord”. Samma Uppsalatidning citerades även av Helsingfors Dagblad (14.2.1883)
under rubriken ”Forskningsfärd”. Uppsalastudenterna var således intresserade av
att samla i bygder som låg långt borta och med Liljas ord få de ”sista resterna av den
vikande äldre folktraditionen” (Lilja 1996:24). Kanske hade studenterna Sveriges
storhetstid i tankarna, kanske menade man att man i Österbotten skulle finna något
ursvenskt, men även här får jag uppfattningen att man samtidigt tänkte på att finna
något exotiskt att framföra i sina scenföreställningar. Mellan landsmålsföreningarna
i Sverige och landsmålsföreningen i Helsingfors förekom ett intimt samarbete
(Andersson 1967:164, jfr Ekrem 2008b:39, jfr Sellberg 1993:340), som även kan ha
påverkat beslutet.
Uppropet om den planerade folklivsexpeditionen uppmärksammades stort av
flera andra tidningar i Finland. I Folkwännen, som var den första med att citera
Uppsalatidningen, påpekades under rubriken ”Forskningsfärd” detsamma som i
Morgonbladet och ytterligare: ”[T]y hwilken trakt af Österbotten än kommer att
besökas, så är den förut icke undersökt uti i fråga warande afseende. Många hafwa
wisserligen rest omkring och samlat sånger och wisor, men ingen härtill fullt kunnig
har ännu i wårt land företagit någon forskningsfärd, så widt wi weta, endast för
att uppteckna melodier, låtar och trallar” (Folkwännen 13.2.1883). Citatet visar att
tidningen kände till den insamling i Österbotten som t.ex. bedrivits av Jakob Edvard
Wefvar (t.ex. Häggman 1992:78–85, Wolf-Knuts 2000:128) och kanske av Isak
Smeds (Häggman 1992:87), men påpekar samtidigt att ingen ”härtill fullt kunnig”,
någon kompetent, enkom samlat melodier, låtar och trallar. Insamling av melodier i

VII Philochoros från Sverige inspirerar i Finland

Österbotten kom att ske långt över tio år senare, vilket kommer att framgå i kapitel
XII om insamling.
Norra Posten har rubriken ”Wårt folklif” och publicerar namnen på
initiativtagaren Gustaf Sundström och några deltagare, varav en representerar
landsmålsavdelningen, och fortsätter: ”För att i möjligaste måtto täcka reseutgifterna
gifwa resenärerna å derför lämpliga platser föreställningar efter ett program, som
kommer att omfatta dans, sång, musik och berättelser på bygdemål m.m.” Hela
resplanen publicerades likaså och däri ingick Österbotten och Norge (Norra Posten
22.2.1883). Nya Pressen rubricerar nyheten med ”Svenske forskare i Finland”
och omtalar att tidningen Upsala berättar att svenska studenter under sin resa till
norra Sverige kommer att besöka Österbotten för att ”samla svenska sånger och
dansmelodier” (Nya Pressen 16.2.1883).1 Bland dem som hade tankar om insamling
av folkets alster i Finland kunde ingen undgå Uppsalastudenternas planer. Måhända
var det här Ernst Lagus fick idén om att insamling borde ske bland svenskspråkiga
i hela Finland, att det rent av borde finnas en institution som skulle ta sig an saken?
Enligt Uppsalastudenternas upprop skulle forskningsgruppen bestå av
tio personer, ”danskonstnärer, ’landsmålare’, sångare och slängda musiker”.
Tillvägagångssättet skulle vara att ”dansmästare skola lära sig danserna, för att
sedan kunna utföra dem, och musikerna skola uppteckna gamla visor och melodier
(låtar)” (Morgonbladet 14.2.1883). Man nämnde inte att man hade för avsikt att
uppteckna, det vill säga beskriva hur själva danserna utfördes, endast att lära sig
dem, medan man nog skulle uppteckna visorna och melodierna.
I Finland hade således pressen landet runt uppmärksammat Philochoros
planer på en folklivsexpedition i Österbotten 1883. Men sedan blev det tyst.
Folklivsexpeditionen utsträckte sig aldrig till Österbotten, inga noteringar finns i
Philochoros arkiv, inte heller i press i Finland. Detta är viktigt att lägga märke till.
I Sverige genomfördes folklivsexpeditionen sommaren 1883 av sex studenter,
inte av tio som planerat, under grundaren Sundströms ledning. Gruppen besökte
35 städer och orter och gav 57 föreställningar. Ekonomiskt lyckades expeditionen
så väl att den inte gick med förlust, utan till och med hemförde ”reel valuta”, därtill
en del dräkter och melodier som bildade grundstommen till föreningens klädförråd
och musikaliesamling (Holmgren 1892:VII, Philochoros 1980:11). Melodierna
publicerades 1892 och man kan konstatera att det var en rätt ansenlig mängd
melodier som studenterna hade upptecknat. I publikationen ingår trettiofyra polskor,
sju valser, tre marscher, en menuett, sex rheinländer, två polketter, två kadriljer och
tre visor (Philochoros-Album 1892). Detta visar samtidigt vad som hade förekommit
i traditionen och kanske fortfarande förekom. Sannolikt hade gruppen även lyckats
Samma rubrik och text ingick även i Hufvudstadsbladet (15.2.1883). Även finskspråkiga
tidningar uppmärksammade händelsen, tidningarna Uusi Suometar (14.2.1883), Sanomia Turusta
(15.2.1883), Ilmarinen (15.2.1883), Suomalainen Wirallinen Lehti (16.2.1883), Tampere (17.2.1883),
Savo (19.2.1883), Waasan Lehti (19.2.1883), Tapio (21.2.1883) och Kaiku (3.3.1883) hade samma text
som Nya Pressen och Hufvudstadsbladet, men i finsk översättning. Antalet tidningar visar även hur
informationen spriddes.
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Från vänster klär Gustaf Lindstedt, Nils Taube, Sigurd Odén och Erik Schwartz 1902 om till
bl.a. menuett, som dock inte framfördes i Finland. Uppsala universitetsbibliotek, Caroline
Sjöbergs samling.

lära sig ett antal av dessa danser, som sedan förekom i deras uppvisningar, vilket
kommer att framgå längre fram. Några dansbeskrivningar trycktes inte med
melodierna. Avsikten var inte att danserna skulle bevaras för eftervärlden ”i arkiv”,
utan danserna skulle traderas vidare av studenterna för att dansas som allmänna
danser i societeten (jfr Österlöf 1943:34).
Philochoros fortsatte med att ge föreställningar, i Stockholm 18831 och 1884
och i en rad andra städer i Sverige. Sedan inträffade en lång paus i ”serien af dessa
utflykter och offentliga föreställningar” i Sverige, enligt Holmgren på grund av
ekonomiska svårigheter (Holmgren 1892:VIII, Philochoros 1980:12ff). Vad dessa
svårigheter berodde på framgår inte, men det behövdes medel till dräkter, musik,
dansledare, resor, hyror och uppehälle och publikintäkterna hade måhända inte varit
tillräckliga. Under denna nedgång i verksamheten företogs den turné som jag snart
skall komma till.
1
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Även planerna för en av föreställningarna omtalades i Finland av Vasabladet, med hänvisning till
Dagens Nyheter, varur framgår bland annat att ”danspotpourriet” bestod av sexton nummer och att
föreställningarna hade kommit till för att visa vad föreningen åstadkommit samt för att ”betäcka en
brist i kassan” (Vasabladet 25.4.1883, även i Nya Pressen 19.4.1883).
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Philochoros figurerar i Finland 1887 – i press och på scen
Notiserna och skriverierna om expeditionen 1883 – som aldrig nådde Finland
– gick inte spårlöst förbi. I juni tre år senare besökte föreståndarna för Svenska
Praktiska teaterskolan i Helsingfors, Oscar Malmgren och Robert Salzenstein,
Uppsala för att ”dels inöfwa, dels uppteckna en del af sällskapet Philochoros
insamlade swenska nationaldansar, danslekar och melodier afsedda att användas
som öfningsämnen i deras elevskola”. Om besöket ansågs vidare att det ger ”godt
hopp att äfwen Finland skall komma att bewara och göra fruktbärande dessa från
glömskan räddade qwarlefwor af wårt nationella folklif” (Hufvudstadsbladet
13.7.1886). Besöket omtalades även i Nya Pressen (13.7.1886), varav framgår att
Philochoros förre ordförande och kapellmästare Gustaf Sundström och studeranden
K. Leffler varit behjälpliga under besöket. Tidningsskribenten menade således
att de i Sverige insamlade danserna var rester av den tid Finland var en del av
Sverige. Svenska Praktiska teaterskolan framvisade sedan i slutet av samma år ”Ett
slåtteröl i Wermland”, där även ”ett par utaf de af studentföreningen Philochoros i
Upsala till skolans disposition stälda uppteckningarna af danslekar ur det svenska
allmogelifvet i våra dagar” ingick (Finland 30.10.1886). Sannolikt ledde Malmgrens
och Salzensteins Uppsalabesök till att Philochoros planerade att genomföra en
folklivsexpedition i Finland i augusti 1886,1 i likhet med den som genomförts i
Sverige och Norge tre år tidigare. Men besöket förverkligades först några månader
senare. Detta Philochoros besök i Finland 1887 omtalas inte i protokoll eller i annat
material i Sverige. Jag är benägen att tro att Malmgren och Salzenstein hjälpte till
med mycket av det praktiska, åtminstone i början av turnén.2
Idag är det svårt att förstå hur det var praktiskt möjligt att genomföra turnén, i
den takt som den genomfördes, med alla sina notiser och annonser i tidningarna och
bokningar av hotellrum och utrymmen för föreställningarna. Philochoros hade en
välplanerad strategi i att meddela på förhand vad som komma skulle, det var samma
strategi som dansmästaren Anders Selinder hade haft redan 1859, 1862 och 1864, då
han med sin barnteatertrupp vistats i Finland (se Biskop 2010).
Närmare tre veckor före Philochoros ankomst till Finland ingick således en
artikel i Hufvudstadsbladet som inleddes med orden: ”Ur ’Philochoros’, studenternes
i Upsala dansförening, komma några medlemmar, sex till antalet, under ledning af
Planerna omtalades i flera tidningar under rubriken ”Folklifsexpedition”. Man påpekade att
medicine kandidaten Gustaf Sundström, som ledde ett studentsällskap som 1883 genomrest de flesta
av Sveriges och några av Norges provinser för att samla in kulturhistoriska bidrag till folkdansens
och folkmusikens historia, kommer i augusti 1886 att företa en liknande expedition till Finland och
Östersjöprovinserna. Vidare påpekades att de i Sverige och Norge insamlade bidragen hade skänkts
till dansföreningen Philochoros (Nya Pressen och Åbo Tidning 22.6.1886, Finland 23.6.1886, Wasa
Tidning 27.6.1886). Att planerna inte förverkligades i augusti 1886 är förebådande, och visar att det
inte var problemfritt att få till stånd en turné till Finland.
2
Praktisk hjälp fick svenskarna sannolikt även av dansläraren Carl Fredrik Nelson och hans hustru
Cläry, som enligt Hirn (1882:125) flyttade till Finland 1880 och bedrev en ambulerande verksamhet
och hade hållit danskurser på många av de orter som svenskarna skulle komma att besöka. Detta
belyser jag längre fram i detta kapitel.
1
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dess stiftare och mångårige ledare, medicine kandidaten G. Sundström, att gifva
en eller par föreställningar i Helsingfors samt troligen äfwen i Wiborg, Tavastehus,
Tammerfors och Åbo.” I programmet skulle ingå berättelser på bygdemål, visor,
musik på olika instrument (även nyckelharpa) och ”nationella danser i kostym ss.
daldans, Jösse härads polska, Hallingen, hwarjemte menuetten äfwen torde komma
att utföras”. Man berättade även att dansföreningen gett många föreställningar på
teatern i Stockholm och ”har det mest flödande beröm tilldelats de olika numren”.
Om målsättningen menade man vidare, att ”om man frånser sjelwa nöjet af en
rekreationsresa, kan nämnas den ifriga forskning, hwarmed medlemmarne uppsöka
och uppteckna allt hwad öfwerkommas kan i saker, rörande swenska folkets
gamla historia i sägner, dans och sång”. Dansföreningen hade ännu en förtjänst
värd att omtalas, nämligen att Dalpolskan upptagits i societeten i Stockholm
(Hufvudstadsbladet 4.1.1887).1
Tidningen Finland (5.1.1887) nöjde sig helt kort med att enbart påpeka under
rubriken ”Folkdanser”: ”I Stockholm har man börjat upptaga dalpolskan i societeten.
Skulle ej den finska ungdomen vara benägen att visa våra vackra folkdanser samma
heder?” Redan här riktades en uppmaning att någon i Finland borde ägna sig åt
folkdanser. Hur länge tog det månne innan någon tog det som sin uppgift att ägna sig
åt folkdanserna? Därtill blev det således rätt allmänt känt i Finland att Dalpolskan
hade blivit en allmän dans bland societeten i Sverige. Det blev även allmänt känt
att Philochoros skulle uppteckna allt vad den kom över om folkets historia i sägner,
dans och sång. Hur månne den som intresserade sig för insamling bland den svenska
befolkningen i Finland, t.ex. Ernst Lagus, uppfattade detta? Påverkades han?
I tre av tidningarna uppgavs att de första föreställningarna i Finland torde bli
”den 13 eller 14 dennes” (Hufvudstadsbladet 4.1.1887, Nya Pressen 5.1.1887, Östra
Finland 5.1.1887). Ankomsten försenades dock, måhända berodde det på att hälften
av medlemmarna som hade lovat att delta i resan drog sig ur, vilket framgår ur
pressen längre fram. Detta påverkade även vilken repertoar som kunde framföras
och programmet måste omplaneras. Troligen hade ledaren Sundströms planer för en
del av studenterna tett sig för utopiska. Det som i början hade varit ett intresse för
Sveriges fornstora dagar, blev sedan endast en turné som måste förverkligas eftersom
man med dagens ord hade ”slagit på stortrumman” med förhandsinformationen.
Från Helsingfors via Uleåborg till Viborg
Till Helsingfors anlände så Uppsalastudenterna lördagen den 22 januari 1887 och
den första föreställningen gavs måndagen den 24 januari. Tiden var nu så knapp att
den enda informationen före första föreställningen var en kort notis i Folkwännen
samma dag som föreställningen gavs. Av denna notis framgick att gruppen inte
bestod av sex personer, såsom man hade uppgett i förhandsinformationen, utan
endast av tre, nämligen med. kand. Gustaf Sundström, ingenjör Karl Petter Rosén
Texten ingick även i Nya Pressen och Östra Finland (5.1.1887), inledningen och
målsättningen i Åbo Underrättelser (5.1.1887), Åbo Tidning (9.1.1887) och i Wasa Tidning
(18.1.1887).
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L. E. Andersson
och Karl Degerholm
dansar Daldansen,
1884. Uppsala
universitetsbibliotek,
Caroline Sjöbergs
samling.

och jur. stud. Klas Fernstedt, således tre manliga studenter. Detta är det skäl att hålla
i minnet. Av notisen framgick även att en fiolkvartett skulle medverka och att de som
skulle uppträda hade erhållit mycket beröm i tidningar i Sverige. Vidare påpekades
i notisen att gruppen har ”företagit sin resa till Finland icke enbart för att skörda i
penningar utan äfwen för att söka erhålla kännedom om folkwisor och folkdanser
hos oss”. Tidningen förutspådde att ”[a]ftonens föreställning skall helt säkert bli
i sitt slag intressant”. ”En andra föreställning gifwes om onsdag. Priset är 2 mk
för sittplatser samt 1 mk för skolungdom och ståplatser” (Folkwännen 24.1.1887).
Fiolkvartetten var sannolikt från Helsingfors eftersom personerna inte nämndes
bland dem som anmälts som anlända resande till Helsingfors (Finland 23.1.1887),
och inte heller följde med till de andra orterna.
Det är intressant att tidningen här påpekade att gruppen inte kom till Finland
”enbart” för ”att skörda i penningar”, så vanliga var olika arrangemang för att samla
in medel att det var skäl att påpeka. Här påpekades även än en gång att svenskarna
strävade efter att ”erhålla kännedom om folkwisor och folkdanser”, vilket sannolikt
avsågs att uppfattas som någonting positivt, samtidigt påminnande om insamling.
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Den första föreställningen, ”Upsalastudenternas landsmåls- och
dansföreställning”, gavs inför en fullsatt salong i Societetshuset i Helsingfors
och omtalades i tidningar följande dag. Hufvudstadsbladet gav lovord, visorna
som sjöngs på bygdemål av ingenjör Rosén, klädd i bonddräkt, utföll rätt bra,
skribenten fortsatte: ”Ehuru hwarken ord eller melodi woro synnerligen originella,
war bondsångarens fasoner ej illa studerade, men wisornas mängd blef tröttande.”
Om dansnumren ansågs: ”Det mest konstnärliga som bjöds utgjordes af danserna
‘Daldans’, ‘Danspotpourri’ i tre afdelningar samt ’Träskodans’. Dansöser och
dansörer som uppträdde i nationalkostymer, hade gjort rätt lyckade bemödanden
att få fram den klumpfotade bondgracen, hwari det ligger både humor och poesi”
(Hufvudstadsbladet 25.1.1887). Träskodansen i femton turer är ett litet skådespel
mellan dam och kavaljer och utförs med stora träskor på fötterna (se Svenska
Folkdanser 1923:102-107), måhända menade skribenten att det var i den dansen
som den ”klumpfotade bondgracen” kom fram. Tidningen Finland nöjde sig med
att konstatera att föreställningen gavs och att målsättningen med turnén bland annat
var ”att lära känna finnarnas nationella egendomligheter i sägner, visor, dans m.m.”
(Finland 25.1.1887).
I Folkwännen kallades föreställningen ”En literär-musikalisk landsmåls- och dans
föreställning” och man räknade upp vem som hade uppträtt samt nämnde innehållet
med följande ord: ”Föreställningen åskådliggjorde uti berättelser, dans, sång och spel
på dragharmonika roliga bilder ur swenska folklifwet, antagligen troget instuderade
på orter och ställen” (Folkwännen 25.1.1887). Tidningarna hade olika uttryck för
klädseln, en talade om ”bonddräkt” och en annan om ”nationalkostymer”, och båda
avsåg troligen något slag av folkdräkt. Danserna kommenterar jag längre fram.
Den andra föreställningen gavs onsdagen den 26 januari och samma dag
ingick en stor annons i Hufvudstadsbladet med huvudrubriken ”SOIRÉE”, som
förtydligades med benämningen en ”dans- och landsmålsföreställning” (26.1.1887).
Följande programpunkter ingick:
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1. Introduktion till ’På midsommarvaka’
2. Visor på bygdemål:
a) ’I ängslan jag sitter i och sorgen jag går –’ (Vestergötland.)
b) ’I Småland der är det så gutt, gutt, gutt’ (Småland.)
3. Danspotpourri:
a) ’Höga berg och djupa dalar’.
b) Dalbopolska. (Dalsland.)
c) Gammal vals.
4. På dragspel.
- - 10 minuters paus - 5. Jössehäradspolska (Värmland.)
6. När Wasebäckarne skulle te och plantera sill, folkberättelse (Småland.)
7. - - - - - - 8. Visor på bygdemål. (Småland.):
a) ’Jag är en liten lilja’
b) ’Jag känner till en flicka’
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9. Springdans. (Bohus län.)
- - 10 minuters paus - 10. Prestens sugga, folkberättelse. (Småland.)
11. - - - - - - 12. Dalpolska. (Dalarne.)
(Hufvudstadsbladet 26.1.1887).

Denna andra föreställning fick även beröm, man skriver att societetshussalongen
åter hade fyllts till bräddarna och fortsätter: ”[A]tt döma af bifallsyttringarna
war publiken synnerligen nöjd med hwad som bjöds. De karakteristiska swenska
folkdanserna, wisorna och berättelserna på bygdemål, utförda med stor naturtrohet
och humor, försatte publiken i den bästa stämning” (Folkwännen 27.1.1887).
I tidningen fortsatte man med en speciell uppmaning och pekade på ”vår
landsmålsförening”, Svenska landsmålsföreningen i Finland, och uppmanade
densamma att göra någon liknande föreställning (Folkwännen 27.1.1887). I Nya
Pressen påpekades även hur stort, och välförtjänt, bifallet varit, hur karakteristiska
danserna, visorna och berättelserna varit och slutar med samma uppmaning som
Folkwännen lade fram, nämligen: ”Genom att följa det nu gifna exemplet skulle
vår landsmålsförening finna ett förträffligt sätt att göra sina sträfvanden kända och
uppburna i vida kretsar” (Nya Pressen 27.1.1887).
Här kan speciellt påpekas: Impulsen var här given, men var vår landsmålsförening
redo att följa uppmaningen? Och om, hur lång tid behövde Svenska
landsmålsföreningen på sig för att planera och inöva motsvarande scenprogram med
folkliv på scen?
Från Helsingfors reste de tre studenterna till Åbo och gav där två föreställningar,
den 28 och 30 januari. Programmet varierades något vid de två föreställningarna
(Åbo Underrättelser 28.1.1887, 29.1.1887), för att få publik till båda. I den första
föreställningen ingick Daldans, Träskodans och danspotpourri av ”Låt oss dansa”,
Klappdans och Ringländare, för övrigt bestod programmet av visor och bygdemål.
Färden fortsatte sedan norrut. I Tammerfors gavs även två föreställningar, den
1 och 3 februari, i annonsen (Tammerfors Aftonblad 1.2.1887) ingick programmet
för båda föreställningarna. Programmet skilde sig även från det som framfördes
i Helsingfors (Hufvudstadsbladet 26.1.1887). Jag nämner här endast vad som
dansades: Daldans, danspotpourri av ”Låt oss dansa”, Klappdans och Ringländare,
vidare Träskodans, ”Höga berg och djupa dalar”, Dalbopolska (Dalsland),
Gammal vals, Jössehäradspolska, Springdans (Bohuslän) och Dalpolska (Dalarna)
(Tammerfors Aftonblad 1.2.1887). Dansernas antal hade utökats från det som
framfördes i Åbo, kanske danserna rönte mer uppskattning än berättelserna. Om
föreställningarna konstaterades efteråt att publiken inte varit stor, vilket knappast
var att vänta på orten, och man gav även en förklaring: ”Man är naturligtwis dess
mindre intresserad af scener och drag ur swenska allmogens lif ju mindre man
stått i beröring med och känner denna allmoge.” De tre som uppträdde hade dock
framfört sin sak synnerligen förtjänstfullt och blev livligt applåderade (Tammerfors
Aftonblad 4.2.1887). Skribenten menade sannolikt att befolkningen i Tammerfors
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inte var intresserad av föreställningarna på grund av att den inte hade stått i kontakt
med den rikssvenska allmogen och inte kände till den i samma utsträckning som till
exempel befolkningen i huvudstaden och i Åbo.
Därpå fortsatte herrarna till Vasa, med två föreställningar, den 6 och 7 februari
(Wasa Tidning 4.2., 6.2., 8.2.1887), och i Nykarleby en, den 9 februari. Föreställningen
i Nykarleby rosades mycket, man skrev i tidningen att ”Landsmålsföreställningen
i går war besökt af en så talrik publik som rådhuslokalen kunde rymma och
prestationerna tillwunno sig allas lifligaste och wälförtjenta bifall”, varvid gruppen
beslöt att återkomma (Österbottniska Posten 10.2.1887).
De tre studenterna reste sedan till Uleåborg (Uleåborgs Tidning 10.2.1887) och
på återvägen söderut gavs först en föreställning i Gamlakarleby den 14 februari
innan man på nytt var i Nykarleby den 15 februari (Norra Posten 16.2.1887).
Från Nykarleby åkte de tre herrarna till Tavastehus där en föreställning gavs
den 19 februari. Även här fick de mycket applåder och publiken ansågs ha fått en
uppfattning om gamla trevliga seder i Sverige. Efter föreställningen bjöd unga
Tavastehusherrar rikssvenskarna på en liten fest, ”pienet kemut” (Hämäläinen 19.2.,
23.2.1887, Hämeen Sanomat 22.2.1887). Man nämnde även vart trion sedan var
på väg, destinationen var åter Helsingfors med en föreställning den 23 februari i
societetshussalongen (Folkwännen 23.2.1887).
Tidtabellen var oerhört stram. Färden fortsatte till Borgå med en föreställning
den 24 februari. På grund av snöstorm anlände herrarna så sent att publiken fick
vänta. Turnén fortsatte till Lovisa med en föreställning den 26 februari (Borgå-Bladet
23.2., 26.2.1887). Följande dag, söndagen den 27 februari, gavs en föreställning i
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Fredrikshamn om vilken man informerade i en stor annons, varav framgick vilka
danser som skulle framföras. Det var Daldans, Träskodans och ett potpourri av ”Låt
oss dansa”, Klappdans och Ringländare (Fredrikshamns Tidning 26.2.1887).
I de första resplanerna ingick att avsluta turnén i Viborg, och till Viborg reste
de tre. Före besöket hade herrarna sänt information via ett telegram att de var på
kommande. I tidningen ansågs att ”idén är, åtminstone efter sättet här hos oss att
se sakerna, temmeligen djerf, men att den icke desto mindre slagit an, därom vittna
de välvilliga bemötanden, som överallt i pressen kommit dessa föreställningar till
del”. Man beklagade i tidningen att telegrammet kommit så sent att någon annons
inte kunnat införas, då föreställningen skulle ges samma kväll (Wiborgsbladet
27.2.1887). Herrarna hade planerat att ge endast en föreställning, men för att
tillmötesgå en ”allmänt uttalad önskan” gav man en andra föreställning. Den första
föreställningen fick idel lovord i pressen och man ansåg att viborgspubliken inte
tidigare hade varit vid ett sådant festhumör som denna gång: ”Ljudligast brast
bifallet löst, när hr Rosén utöfver programmet föredrog visan om en ’dräng, som
spelte på klavér’ – en äkta perla bland glada folkvisor, hvars omotståndliga komik
framlockade den ena skrattsalvan efter den andra” (Wiborgsbladet 1.3.1887).
Den andra föreställningen i Viborg fick likaså lovord, bland annat rosades herr
Roséns ”mimik och allmogefasoner” i bygdemål och visor. Båda föreställningarna
var dock glest besökta, den första med 80 och den andra med 50 personer i publiken.
Tidningsskribenten dryftade även varför publiken varit så fåtalig och menade
att tidpunkten var dålig, med bland annat en samtidig konsert och att ankomsten
skett ”oförmodadt”. Skribenten finner även skäl att efter föreställningarna påpeka
målsättningen med turnén, att den inte var att samla in medel, han skriver:
Ingeniör Rosén, medicinekandidat Sundström och student Ternstedt höra till en
expedition, utsänd af svenska landsmålsföreningen i Upsala för att praktiskt verka
för föreningens uppgift, är derför ej att insamla penningar, men väl att illustrera
dess syfte och verksamhet. Den har sålunda ett rent ideelt mål sig förelagt, och
en dylik verksamhet förtjenar vår odelade högaktning (Östra Finland 2.3.1887).

Det verkar som om tidningsskribenten var besviken på publiken som svek och på
publikens uppfattning om turnén som en penninginsamling. Skribenten uppgav även
att de tre studenterna var utsända av svenska landsmålsföreningen i Uppsala i stället
för från folkdansföreningen Philochoros. Turnéns målsättning hade helt förändrats
till att bli en presentation av Uppsala landsmålsförenings verksamhet.
På återresan till Sverige besökte man ännu Åbo med en föreställning den 2
mars. Programmet skulle uppta de bästa numren från det första besöket i Åbo och
en del nya. Dagen därpå skriver man att ”dans- och landsmålsföreställningen” inte
hade varit ”synnerligen talrikt” besökt, och ”[t]illfredsställelsen var nu likasom vid
föregående föreställningar allmän. Både folkdanserna, sångerna och berättelserna
applåderades lifligt”. Med ångfartyget Express från Hangö avreste de tre studenterna
två dagar senare till Sverige (Åbo Tidning 2.3., 3.3.1887).
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Sammanlagt besökte herrarna elva olika orter, tre orter (Åbo, Nykarleby och
Helsingfors) besöktes två gånger, och gav tjugo föreställningar. Att trion enligt
min uppfattning fick praktisk hjälp av den ambulerande rikssvenska dansläraren
Nelson, påpekade jag tidigare, han kan till och med ha föreslagit vilka orter trion
skulle besöka. Nelson hade verkat på många av orterna och kände till utrymmena
och tidningarna, han var i sin verksamhet beroende av pressen genom annonser om
danskurserna och notiser om slutbaler.1
Man kan fråga sig varför tre rikssvenska studenter från en förening som
arbetade för att förädla den sociala dansen vände sig till Finland i sin turné 1887.
Grunden var enligt min uppfattning att Sundström, som ledde turnén, brann för sin
sak och avsikten var kanske i början att få tag på något ”gammalt och ursvenskt”,
danser, sånger och annat folkligt material för att rädda alstren från att försvinna.
Men turnén till Finland fick en annan vändning, hälften av medlemmarna drog sig
ur företaget och det var kanske inte möjligt för Sundström att helt avstå från resan,
då förhandsinformationen hade varit så massiv. I verkligheten blev turnén en till och
med ”exotisk” rekreationsresa som samtidigt gav inkomster.
Både i Helsingfors och i Viborg påpekades i pressen att avsikten med turnén
inte varit att samla in pengar, vilket var ett vanligt syfte med många soaréer under
den tiden. Min uppfattning är dock att det under resans gång blev just inkomsterna
från föreställningarna som inspirerade trion att fortsätta till allt flere städer med
allt flere föreställningar. Turnén blev långt mer omfattande än de först hade tänkt
sig. Beroende på publiktillströmningen och bifallet gav de på samma ort två
föreställningar i stället för en, med något varierat program. Marknadsföringen var
utomordentlig och strategisk. Turnén syntes väl i pressen genom korta notiser på
förhand om att en annons skulle komma att införas, och sedan genom annonser.
Föreställningarna omtalades med lovord i pressen. I Viborg svek publiken, enligt
pressen på grund av en samtidig konsert och sen förhandsinformation. Det är
möjligt att föreställningarna där uppfattades som penninginsamling, trots att
pressen framhävde det motsatta. Tre studenter från Sverige och deras prestationer
sågs kanske som något avlägset och oviktigt.
Från de sex veckorna som de tre studenterna reste runt i Finland och gav tjugo
föreställningar på elva olika orter finns det inget omnämnande eller material såsom
tidningsurklipp i Philochoros arkiv. Turnén har följaktligen överhuvudtaget inte
tidigare varit känd i Sverige, inte heller inom den rikssvenska folkdansforskningen.
Från senare turnéer, t.ex. från Norge 1899, har man samlat på tidningsurklipp som
finns i Philochoros arkiv (Bakka 2007c:327). Varför finns då inga urklipp, eller
annat material från Finland? Avsaknaden av uppgifter från Finland kan kanske bero

1
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Exempel på Nelsons annonser: Åbo Underrättelser 10.11.1880, Hämäläinen 28.9.1881, Östra
Finland 2.12.1881, Uleåborgs Tidning 5.10.1882, Norra Posten 23.8.1884, Tammerfors Aftonblad
11.11.1884, Hufvudstadsbladet 28.10.1885, Vasabladet 15.12.1886.
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på nedgången i Philochoros verksamhet från början av 1887 fram till våren 1890, det
fanns ingen som i mars 1887 var intresserad av hur turnén hade utfallit.1
Nedgången i Philochoros verksamhet visar för övrigt även att det inte fanns
något stort intresse för området överlag och att det var svårt att få nya medlemmar
då de som blivit klara med sina studier lämnade detta skede i livet.
”Dans- och landsmålsföreställningar”
I tidningspressen förekom variationer i fråga om vad som var målsättningen med
turnén och vem de tre studenterna representerade. I den första informationen
nämndes att det var studenter ur ”Philochoros”, en dansförening i Uppsala och syftet
var förutom att uppträda även att samla in folkets ”historia i sägner, dans och sång”, i
slutet av turnén var målsättningen att presentera landsmålsföreningens verksamhet.
I början omtalades föreställningarna som en ”landsmåls- och dansföreställning”,
som sedan ibland blev en ”dans- och landsmålsföreställning”. I Österbotten uppgavs
studenten Rosén representera landsmålsföreningen i Uppsala och de två andra
dansföreningen. Här är det svårt att veta om det var studenterna själva som gav
varierande uppgifter, eller om det var tidningsskribenterna som satte varierande ord
på föreställningarna.
Under två månader i början av 1887 omtalades gruppen och turnén således
otaliga gånger i pressen. De tre studenternas verksamhet kan inte ha gått någon av
dem förbi i Finland, som vid den här tiden riktade blickarna mot allmogekulturen
1

Avsaknaden av uppgifter i protokoll eller material från turnén kan enligt Mats Wahlberg bero på
att turnén inte var någon officiell föreningsturné utan snarast kunde ses som ett privat initiativ (brev
5.4.2011). I början av detta kapitel menade jag att turnén, som man först hade planerat att företa i
augusti 1886, men inte företog då, utan fortsatte att planera i slutet av 1886 för att i detalj kunna
omtalas i pressen i Finland från och med den 4 januari 1887, kanske hade tett sig för utopisk för
flera av dem som hade lovat att delta. Det är möjligt att alla fem, som lovat följa med, drog sig ur och
att Sundström kunde locka med sig två vänner som för tillfället inte var bland de aktiva. Wahlberg
nämner i brevet att enligt medlemsmatrikeln hade K. P. Rosén utträtt ur föreningen 1886, måhända
hade han nu övertalats att följa med till Finland. Enligt matrikeln hade Klas Fernstedt blivit medlem
först den 25 maj 1887, således efter turnén, och kanske likaså övertalats att följa med på turnén. Det
som förvånar är att Fernstedt dock kunde dansrepertoaren, bland annat Daldansen, utan att vara
medlem. Enligt Borgåbladet (26.2.1887) var det Fernstedt och Sundström som uppträdde i danserna.
Sannolikt hade Fernstedt dansat i Philochoros innan han officiellt inskrevs som medlem. Samtidigt är
det litet förvånande att Fernstedt inte hade något material till arkivet från turnén. Något som även kan
ha påverkat olika skeenden var, att Sundström enligt matrikeln utträdde ur föreningen 1887, det torde
ha varit just före avfärden till Finland, eftersom han enligt Helsingfors Dagblad (23.1.1887) nämns
som inrest från Stockholm och Rosén och Fernstedt från Uppsala.
Under soaréer, som jag omtalat i tidigare kapitel, samlades medel för välgörande ändamål in och de
gav överlag ett överskott, därför tror jag även att de här föreställningarna gav ett överskott, om också
kanske inte så stort. Om kostnaderna hade överstigit inkomsterna skulle tre studenter från Sverige
inte ha rest runt i Finland under sex veckor. Enligt min uppfattning fanns överskottet i någons ficka då
trion avreste från Finland och det är möjligt att pengarna förblev i samma ficka. Detta kan möjligen
även vara en av orsakerna till att Philochoros ordförande sedan 1883, professor Frithiof Holmgren,
inte kände till att tre personer hade besökt Finland med en omfattande turné, då han skrev en översikt
över Philochoros verksamhet 1892, alltså några år efter turnén. Jag finner det mindre sannolikt att
Holmgren skulle ha utelämnat Finlandsturnén på grund av att den saknade betydelse. Gruppens
målsättning i förhandsinformationen var bland annat att samla in folkets alster, en målsättning som
under de första tiderna hade betydelse i Philochoros verksamhet.
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och redan samlade in den, eller hade tankar om att allmogekulturen borde samlas in.
Även de kretsar som arbetade för att stärka den finsk- eller svenskspråkiga allmogens
självkänsla tog intryck av de rikliga omtalandena i pressen.1
Man kan fråga varför publiken runt om i Finland sökte sig till Philochoros –
Uppsalastudenternas föreställningar. Låg det någonting annat bakom än att besöka
vilken konsert eller soaré som helst, som inte direkt arrangerades för välgörande
ändamål? Kan åskådarna, gemene man så att säga eller ”den stora allmänheten”
runtom i landet, som vanligen bevistade en konsert eller liknande, ha suttit i en
salong 1887 för att uttrycka en nationalitet, den framväxande svenska nationaliteten
i Finland? Eller upplevde publiken föreställningarna som vilket nöje som helst
och sökte sig till salongerna för att få en stunds avkoppling, därtill för att uppleva
någonting ovanligt, någonting nytt och exotiskt? Ernst Lagus påpekar att den
svenska folkdiktningen var mycket litet känd hos borgerskapet i Finland vid tiderna
då Svenska litteratursällskapet grundades (Lagus 1916:2), därför kunde det ligga
något av exotism i det hela. Eller hörde det till bildningen att man skulle visa sig på
en konsert eller tillställning? Eller var det de starka känslorna för Sverige, som Otto
Andersson påpekade att ”kom till uttryck i samband med den nationella väckelsen
bland de finlandssvenska studenterna i Helsingfors, speciellt inom Nyländska
avdelningen” (Andersson 1967:162, jfr Högnäs 1995:45, 51f), som spelade en roll?
Det var ju inte enbart studenter från landets enda universitet, kejserliga AlexandersUniversitetet i Helsingfors, som satt i salongen, speciellt utanför Helsingfors. Mellan
landsmålsföreningarna i Finland och Sverige förekom ett intimt samarbete och det
är sannolikt att landsmålsföreningens medlemmar besökte föreställningarna och
visade sin uppskattning.
Hur tänkte borgerskapet i landsortsstäderna? Hurudant var deras intresse för
det nationella? Var det annorlunda än hos allmogen? Den finska allmogens intresse
för nationella och kulturella frågor var ringa, skriver Honko (Honko 1980b:48), men
var intresset annorlunda hos de svenskspråkiga? Lönnqvist menar att den svenska
lantbefolkningen saknade nationell självmedvetenhet (Lönnqvist 2001b:31, jfr Mörne
1900:236f). Enligt Björkstrand skulle allmogen genom folkhögskolan väckas till en
levande fosterlandskärlek (Björkstrand 1983:207), den fanns således inte tidigare,
men fanns den hos borgerskapet? Eino Parmanen, som något över tio år senare var
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1
Impulser från Philochoros och tidningspressen upptogs enligt min uppfattning bland annat inom
Suomalainen Seura [Finska sällskapet], grundat 1869 av fennomaner inom universitetsvärlden.
Sällskapets målsättning var att främja finskheten på det dramatiska, musikaliska och litterära
området, samt att stärka det finska språket och nationalkänslan (Morgonbladet 1.10.1872, jfr AspelinHaapkylä 1906:146–149). I slutet av 1887, samma år som Philochoros hade turnerat i Finland, hade
sällskapet ett upprop i tidningen om att pris delas ut till dem, som anmäler och inövar finska folkdanser
inom sällskapet, för att göra folkdanserna mera bekanta inom den ”civiliserade ungdomens kretsar i
hufvudstaden”. Danserna skulle lämpa sig för att utföras inom sällskapslivet med syfte att användas
vid sällskapets soaréer. Danser som uppvisades var Jenka (en nyländsk dans) och Martin-Wappu (en
tavastländsk dans) 1888, Björköpolskan 1889 samt Martin-Wappu och två karelska danser 1890 (se
närmare i Biskop 2007b:232). Att danserna skulle införas i sällskapslivet var ett direkt svar på den
uppmaning som tidningen Finland (5.1.1887) hade framfört och som jag tidigare omtalade i detta
kapitel.
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med då föreningen Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner
stiftades, påpekar att man i de vida kretsarna förhöll sig fördomsfull och likgiltig
till föreningens strävanden, medlemmarna bemöttes rent av med fnysningar och
hånfullhet då de uppträdde i folkdräkter och allmänheten förstod, enligt Parmanen,
inte vilket nationellt värde som låg i folkdanserna (Parmanen 1942). Detsamma
förekom då Föreningen Brage började verka 1906. Under det första året, och senare
hördes ”ofta skeptiska och t.o.m. ironiska uttalanden om den ’nya’ föreningen Brage.
Och detta ofta av verkligt intresserade och vakna svenskar, även av sådana som
förstodo betydelsen av allmogekulturens tillvaratagande” (Rundt 1931:26).
Vad lockade då åskådarna? Enligt min uppfattning var föreställningarna med
folkliv på scen först och främst någonting ovanligt för publiken. Man besökte vilken
konsert eller soaré som helst, med andra ord vilket nöje som helst för att få en stunds
avkoppling. Det hörde kanske även till bildningen att man skulle visa sig på en
konsert, kombinerat med nyfikenhet på det ovanliga och det exotiska och kombinerat
med att publiken samtidigt hyste vissa känslor mot det gamla moderlandet och gärna
åsåg föreställningarna. Materialet ger inte stöd för att tolka det som om publiken
främst skulle ha bevistat föreställningarna för att framhäva något slag av nationalitet
eller samhörighet med Sverige.
Danserna och betydelsen för folkdansen i Finland
Jag ska uppehålla mig litet vid själva danserna som de tre herrarna hade på sin
repertoar. För det första var gruppens storlek på tre personer helt avgörande för
vilka danser som praktiskt kunde framföras av endast två personer, således ett enda
par. Den tredje personen stod för musiken. Philochoros vidareförde dansmästaren
Anders Selinders koreografier och av dem var Daldansen, Jössehäradspolska och
Hallingen (se t.ex. Svenska Folkdanser 1923) danser för ett par och kunde framföras
i Finland. Vidare uppvisades Träskodansen, likaså en dans för ett par. Vem som
skapat den är oklart, liksom varifrån melodin härstammade. Det finns uppgifter om
att den dansats vid den Selinderska baletten (Svenska Folkdanser 1975a:7).1
De övriga danserna, Dalpolska, Dalbopolska och Springdans, var något slag av
polskor som dansades parvis, gammal vals dansades även parvis, Klappdansen och
Ringländare var likaså pardanser (se Nordisk Folkedanstypologi 1997). Polskorna
kunde härstamma från folklig miljö, liksom även Hallingen, den framfördes endast
i Helsingfors vid de första föreställningarna. Menuetten som man planerade att
framföra, kunde ha dansats av ett par, men ledaren Gustaf Sundström hade i tidigare
uppvisningar i den dansen haft en dam från baletten som partner (Philochoros
1980:13), och hon var inte med på resan. Därtill hade trion flera sånglekar, som
ofta tidigare gick under namnet danslekar, på programmet, och dessa kunde dansas
parvis.2
1
Dansmästaren Carl Nelson hade Träskodansen på sin repertoar i Finland bland annat vid en
maskerad i Vasa 1887 och den uppgavs då komma från Blekinge (Wasa Tidning 8.3.1887).
2
I Lekstugan (1897), den första dansbeskrivningsboken i Sverige, publicerades Selinders danser,
och av de danser från folklig miljö som Philochoros framförde i Finland publicerades endast
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Erik Forsell och
Ludvig Rinman dansar
Jössehäradspolska,
1896. Uppsala
universitetsbibliotek,
Philochoros arkiv.

Det är svårt att veta varifrån studenterna hade de danser som härstammade från
en folklig miljö. Min uppfattning är att studenterna hade danser och sånglekar dels
ur egen tradition, dels hade lärt sig under folklivsexpeditionen i Sverige sommaren
1883. Melodier till några av danserna som framfördes under turnén hade upptecknats
under expeditionen och publicerades 1892 (Philochoros-Album 1892). Eventuellt
kan man ha utnyttjat danser ur Ungdomens bok (1879), där en dans med namnet
Dalpolska1 och dansleken ”Höga berg och djupa dalar” ingick, boken innehöll därtill
beskrivningar till bland annat tre polskor, Tvåmanspolska, Fyramanspolska och
Qvarnpolska.
Philochoros uppvisade således under sin turné i Finland både alster från folklig
miljö, den lilla traditionen, och Selinders danser, den stora traditionen. Någon
insamling av danser blev det inte av i Finland, det fanns inga ansatser ens till det
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Klappdansen, inte de övriga. Min uppfattning är att vid uppvisningar i Sverige med ett större antal
uppträdande, behövdes inte de nämnda polskorna Springdans och Dalbopolska, de ”glömdes bort”
kunde man säga och förekom inte senare på programmet då Axel Österlöf publicerade Philochoros
danser, alternativt var de för svåra att kunna beskrivas med ord.
1
Om Dalpolskan, som påminner om hambon såsom den dansas idag, påpekades att musiken ska vara
långsam och att ”vanlig hambopolkamusik” kan användas, men spelas långsammare (Ungdomens
bok 1879:120).
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enligt den stränga tidtabell de tre hade. Utåt hade man genom pressen gett publiken
den uppfattningen att förutom att få rekreation skulle gruppen även forska. Gällande
danserna skulle man lära sig dem, och det var gruppens ”insamlingsmetod”, men
något sådant förekom inte under turnén.
Vilken betydelse hade då Philochoros turné för folkdansen i Finland? Jag är
övertygad om att pionjärerna som kommer att omtalas i kapitel X, folkskollärarna Nils
Oskar Jansson och Victor Allardt hade fått inspiration och idéer till sin verksamhet
av Philochoros uppvisningar. N. O. Jansson i Kimito, banbrytaren nummer ett,
företog med Kimito ungdomsförening liknande turnéer som Philochoros hade gjort.
Pressen påminde om att Philochoros inte enbart ville ”skörda i pengar”, men pengar
fick under turnéns gång betydelse. Janssons turnéverksamhet hade ekonomiska
drivkrafter, vilket kommer att framgå i kapitel X. I Lappträsk började Victor Allardt
göra uppteckningar av melodier och danser samma år, 1887 (SLS 1009), vilket är ett
sammanträffande i tid. På något plan hade Philochoros även knutit kontakter som
lämnade sina spår. Då Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens
Vänner bildades tog studenten Väinö Pfaler kontakt med Philochoros sekreterare
Gunnar Nyström för att höra sig för om modell för stadgar (Parmanen 1942). År
1898 hade man åter haft planer på att genomföra en turné i Finland och omtalades i
pressen även då, men turnén genomfördes inte, närmare härom i kapitel XI. Däremot
genomförde Philochoros året därpå, 1899, en turné till Danmark och Norge.1

Philochoros och Ernst Lagus
Den svenskspråkiga tidningspressen i Finland hade under 1870-talet börjat inse
betydelsen av att folkets alster tillvaratogs (Andersson 1967:168). Detta kom även till
uttryck bland annat i de referat, kommentarer och notiser som publicerades i Finland
kring Philochoros. År 1883 uppmärksammades Philochoros i pressen i Finland i
över en månad och i början av 1887 under två månader.
Att Philochoros och tidningspressens yttranden skulle ha haft någon betydelse
för att insamling av folkminnen i Svenskfinland kom i gång, finns det inga direkta
belägg för. Ingen forskare i Svenskfinland har ägnat Philochoros och pressens
omtalanden av föreningens verksamhet en enda rad. Svenska litteratursällskapet
i Finland grundades 1885 och händelseförloppet och verksamheten har belysts av
1

I Danmark satte Philochoros första föreställning 1899 spår för all framtid. I salen på Dagmarteatern
i Köpenhamn satt två unga studenter, Andreas Otterström och Svend Lauesgaard, som hade fått
fribiljetter för att fylla ut tomma platser i salongen. För dem och folkdansen i Danmark fick denna
föreställning avgörande betydelse. De två, vars hjärtan då sattes i brand, satte tillsammans med
en liten grupp först igång med folkdansövningar hemma på köksgolvet och reste sedan runt och
uppvisade danserna, samt bildade kort därpå Foreningen til Folkedansens Fremme i april 1901
(Christensen 2007a:324f, jfr Urup 2007c). Under samma turné reste Philochoros till Kristiania (Oslo) i
Norge, där gruppen mottogs med stormande applåder. Philochoros dansrepertoar blev mycket populär
i Norge och höll i sig långt fram i tiden, ända till 1960–1970-talet (Bakka 2007c:327–330). Huruvida
Philochoros uppmärksammades i pressen i Danmark och Norge allt från 1880, på samma sätt som i
Finland, är oundersökt i båda länderna.
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Otto Andersson i Finländsk folklore (1967: 175–227), av Arvid Hultin i Svenska
litteratursällskapet i Finland 1885-1910. En återblick på sällskapets tjugofemåriga
verksamhet (1910:1–31) och av Torsten Steinby i Forskning och vitterhet. Svenska
litteratursällskapet i Finland 1885–1985 (1985). Ernst Lagus ges enligt Andersson,
Hultin och Steinby en underordnad roll som initiativtagare vid tillkomsten, medan
Gunnar Landtman (1924) och Olof Mustelin (1996) tillskriver Lagus rollen som
initiativtagare. Jag sällar mig till de sistnämnda och anser mig kunna finna ett
samband mellan Ernst Lagus, tidningsartiklarna om Philochoros planerade, men
inte genomförda insamling i Österbotten 1883 och initiativet till bildandet av
litteratursällskapet 1885, och Lagus uppmaning om insamling 1887, vilket jag här
grundligt kommer att belysa.
Enligt Bo Lönnqvist hade Ernst Lagus 1887 fått impulsen att föreslå att man
skulle sätta igång ett språkligt-regionalt heltäckande insamlingsarbete gällande all
slags svensk folkdiktning i Finland från landsmålsföreningen och från arbetet med
utgivandet av de nyländska folkvisorna (Lönnqvist 1983:182). Lagus kan därtill ha
fått samtidiga impulser, den yttersta aktualiserande ”gnistan”, från skriverierna om
Philochoros i början av 1887. Dessa sammanträffanden i tid vad gäller dessa två
händelser är anmärkningsvärda och jag dryftar dem därför ingående här. Man kan
fråga hur bildandet av Svenska litteratursällskapet och Ernst Lagus initiativ hör ihop
med mina syften, på det vill jag redan här svara att resultatet står i relation till vilka
danser som upptecknades i slutet av 1800-talet och något in på 1900-talet.
Jag ser det som viktigt att rekapitulera händelseförloppet vid grundandet av
Svenska litteratursällskapet något. Redan 1871 hade friherre M. W. af Schultén
framlagt ett förslag i veckobladet Vikingen att en förening, i likhet med Finska
litteratursällskapet, borde bildas för att bland annat tillvarata ”de viktigaste
kulturhistoriska källor och hågkomster från flydda dar: folkvisor, sagor, melodier
m.m.” (Andersson 1967:168, jfr Landtman 1924:88ff, jfr Lille 1921:477). Andersson
påpekar även pressens betydelse, att från och med ”början av 1870-talet började även
den svenskspråkiga tidningspressen fatta betydelsen av den svenska folkdiktningens
och folktraditionens tillvaratagande”, med motiveringen att af Schulténs förslag
kommenterades i tidningspressen (Andersson 1967:168). af Schulténs förslag
realiserades till en del 1874 då Svenska landsmålsföreningen bildades, säger
Andersson. ”Men tiden var ännu icke kommen. De ledande männen trodde sig
ännu icke mogna för handling”, fortsätter han (Andersson 1967:168f, jfr Landtman
1924:89). Vi lägger märke till att ”mogningstiden” för af Schulténs förslag – mellan
1871 och 1874 – blev tre år, innan landsmålsföreningen hade förverkligats.
År 1884 framlades samma tanke att bilda en förening, men nu hade
förslagsställaren ett namn på vad den tilltänkta föreningen skulle kallas, nämligen
”ett svenskt literatursällskap i Finland”. Förslaget publicerades i det tredje häftet
av ungdomspublikationen Verdandi av en anonym skribent, som enligt Andersson
(1967:177, jfr Hultin 1910:6, jfr Landtman 1924:86) var folkloristen och visutgivaren,
magister Ernst Lagus (1859–1923). Andersson menar att Lagus skrev sitt inlägg
176

VII Philochoros från Sverige inspirerar i Finland

sannolikt utan kännedom om af Schulténs förslag (Andersson 1967:177, jfr Landtman
1924:90). Varför skrev Lagus just då, 1884? Varifrån fick han impulsen?
Den svenskspråkiga pressen hade således börjat inse betydelsen av
folktraditionens tillvaratagande och detta belyses av skriverierna 1883 om
Philochoros planerade folklivsexpedition till Österbotten, som jag tog fram
här ovan. Ett stort antal tidningar, Folkwännen, Morgonbladet, Nya Pressen,
Hufvudstadsbladet, Norra Posten, Uusi Suometar, Tampere och Savo basunerade
ut att Philochoros hade för avsikt att företa en expedition som utsträckte sig till
Österbotten. Man talade om ”forskningsfärd”, ”våra folkliv” och ”svenska forskare
i Finland” och om ”jungfrulig mark” och om insamling. Uppmärksamheten i
pressen 1883 var stor. Tidningar publicerade samma text med hänvisning till någon
annan tidning, vilket var ett mycket vanligt fenomen vid den tiden. Som ovan redan
konstaterades, företog Philochoros inte någon folklivsexpedition till Finland, men
tidningstexterna bestod ändå.
Åsikter i pressen i februari 1883, som jag här tidigare lyfte fram, att Österbotten
var rikt på gamla sägner, visor och låtar och att insamlingsarbete inte alls utförts, kan
ha påverkat Lagus, och kanske någon till, t.ex. J. O. I. Rancken. Det kunde inte ligga
i de svenskspråkigas intresse i Finland att folkets alster i Österbotten skulle insamlas
av en dans- och landsmålsförening i Sverige, eller att det skulle ha varit tillräckligt
med att denna dans- och landsmålsförening skulle ha samlat in i Österbotten. Min
uppfattning är att Ernst Lagus genom sin verksamhet i Nyländska avdelningen vid
universitetet i Helsingfors från och med studentexamen 1877 (Andersson 1967:176)
och med kännedom om det regionala insamlingsarbetet, fick den aktualiserande
impulsen att skriva artikeln av tidningsskriverierna om Philochoros planerade
insamling. Då hade tanken fått ”mogna” över ett år och under den tiden utarbetade
Lagus sin uppsats som han publicerade under titeln ”Literära spörsmål” i Verdandi
som utkom till julen 1884. I verkligheten var ”mogningstiden” mycket kortare.
Enligt Gunnar Landtman brukade de som bidrog med alster till Verdandi före
publiceringen läsa upp sina texter under möten inom en förening med samma namn,
det hade även Lagus gjort och hans förslag hade upptagits med entusiasm (Landtman
1924:60f). Lagus hade skrivit sin text långt innan publikationen Verdandi kom ut i
december. Artikeln var mycket omfattande (se Östra Finland 17.12.1884) med även
statistiska uppgifter om hur mycket som i Finland publicerats på finska och svenska
under femårsperioden 1878–82, vilket fordrat tid att utröna. Det innebär att Lagus
kanske började arbeta på sin artikel rätt snart efter skriverierna om Philochoros
insamlingsplaner. Enligt min syn var Ernst Lagus uppsats 1884 ett första slående
sammanträffande i tid med tidningstexterna om Philochoros 1883. Fler skulle följa.
Vad skrev Lagus i uppsatsen, kan man fråga. Otto Andersson har lyft fram
ur uppsatsen idén om grundandet av ett svenskt litteratursällskap i Finland och
citerar efter Lagus bland annat: ”Framför alt annat bör ett blifvande svenskt
literatursällskap i Finland med största ifver taga om händer de dyrbara skatter af
germaniskt-svensk sång och saga som ännu förefinnas bland vår svenska allmoge,
skatter hvilka år från år, att icke säga dag från dag undanträngas av grannare men
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smaklösare rivaler från städerna” (Andersson 1967:177, jfr Lagus 1916:1, denna del
citeras även i Wiborgsbladet 18.12.1884). Lagus nämnde bland annat insamling
av sång och saga, närliggande till det som Philochoros skulle insamla under sin
expedition till Österbotten 1883. Enligt Nya Pressen skrev Lagus även: ”Svenska
språket och den svenska literaturen stå redlösa, famlande och osäkra på denna sidan
Bottenhafvet, så länge de sakna ett centrum, en aeropag, som med ord och handling
tar sig an deras uppodling, utbredning och försvar. Tiden bör redan vara inne för
bildandet af ett svenskt literatursällskap i Finland.” Kursiveringen är tidningens.
Tidningen menade vidare att skribentens [Lagus] tankar i egentlig mening inte var
nya, att de hade diskuterats man och man emellan och fortsatte: ”Men det hedrar i
hvarje fall ’Verdandi’ att hafva bragt dem till offentligheten. Det viktigaste af dem
vore i hvarje händelse bildandet af ett svenskt literatursällskap och detta förslag
torde alla vara ens om att understöda.” Därpå fortsatte tidningen med att ta fram de
uppgifter, som uppsatsskrivaren ansåg att skulle ligga på litteratursällskapet, bland
uppgifterna nämndes ”uppsamlandet och bevarandet av folkpoesins skatter” (Nya
Pressen 24.12.1884).
Skribenten, Ernst Lagus, talade i sin text även om en ”kulturkamp” mellan
det västerländskt-svenska och det finskt-ugriskt-österländska som var relaterad
till språkstriden, som förekom under de första åren av 1880-talet (t.ex. Lille
1921:370ff, jfr Högnäs 1995:8, 44ff). Beträffande Lagus åsikter diskuterades häftigt
i Morgonbladet (31.12.1884), som även påpekade målsättningen med artikeln, att
bilda ett svenskt litteratursällskap.1
Tankar om bland annat insamling har Lagus således haft, kanske under någon
tid. Därför kan han ha fått den utlösande impulsen av pressens uttalanden om
Philochoros insamling, trots att han själv inte nämnde det (bl.a. Lagus 1916:1f). Det
är något förvånande att varken Otto Andersson, Arvid Hultin eller Torsten Steinby
kommenterade pressens omtalanden av Lagus uppsats, eller tillmätte pressen någon
betydelse i det här fallet, eller såg någon koppling mellan Lagus uppsats och det som
strax därefter skulle hända. Förklaringen ligger däri, att ingen av dem har använt
tidningspressen som källa.
Vilken effekt fick då Ernst Lagus uppsats i december 1884? Svenska
litteratursällskapet grundades sedan den 7 maj 1885, ett förberedande möte hölls

178

1
Lagus uppsats uppmärksammades därtill av Östra Finland (17.12.1884), som refererade och
kommenterade texten utförligt samt av Wiborgsbladet (18.12.1884) som rubricerade texten med ”Ett
svenskt litteratursällskap i Finland” och citerade en stor del av texten och påpekade bland annat att
”[t]iden bör vara inne för bildandet af ett svenskt litteratursällskap i Finland”. Uleåborgs Tidning
(2.1.1885) kommenterade och citerade den del som slutade med ”Tiden bör redan vara inne för
bildandet af ett svenskt literatursällskap i Finland”. Tammerfors Aftonblad (23.12.1884) noterade att
ett förslag till svenskt litteratursällskap hade framlagts. Ekenäs Notisblad konstaterade: ”I den högst
beaktanswärda artikeln ’Literära spörsmål’ ha wi nemnligen åtskilliga punkter att fästa oss wid och
bland dem först och främst förslaget om inrättandet af ett swenskt literatursällskap i landet. Det
är ett stort förslag, men hoppet om dess werkställighet är ingalunda så utan alla grunder som man
kunde tro. Det har sett mörkt ut en tid, det medges gerna, men de unga ha begynt ta och de twifla
aldrig” (Ekenäs Notisblad 19.12.1884). Gunnar Landtman kommenterade uppsatsen och idéerna i
minnesteckningen över Lagus 1924 (Landtman 1924:86fff).
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på Runebergsdagen den 5 februari. Otto Andersson menade att den avgörande
impulsen knappast var denna uppsats av Lagus, utan behovet låg så att säga i luften
och initiativet tillskrevs i främsta rummet Carl Gustav Estlander, som även hade haft
tankar om att ett litteratursällskap borde grundas (Andersson 1967:178). Andersson
grundade sin åsikt på att Estlander i ett brev av den 2 januari 1884 hade skrivit till
A. F. Soldan att han ”sedan flere år tillbaka tänkt att ett svenskt litteratursällskap
vore av nöden i Finland för att samla och taga vara på vittnesbörden om vad den
svenska bildningen i Finland uträttat, och jag föreställer mig att tiden nu vore
inne” (Andersson 1967:178, jfr Landtman 1924:86). Här vill jag starkt betona tiden.
Estlander hade den 2 januari 1884 ansett att ”tiden nu var inne”, men det gick över
ett år utan att någonting hände, trots att ”tiden var inne”.
Sedan, precis ett år senare, i januari 1885 hände det ”plötsligt”. Enligt Torsten
Steinby promenerade Estlander ”en dag i början av januari 1885”, i sällskap med
Axel Lille, med ett utkast i fickan till bildandet av ett svenskt litteratursällskap hem
till Axel Olof Freudenthal (Steinby 1985:13, jfr Hultin 1910:7f). Axel Lille skrev att
förslaget mottogs med obeskrivlig glädje (Lille 1921:478). Enligt Steinby formulerades
hemma hos Freudenthal en inbjudningsskrift till bildandet av ett litteratursällskap,
som dryftades på ett större möte den 18 januari 1885, varefter inbjudningen
publicerades i tidningarna med uppmaning att grunda ”Svenska Literatursällskapet
i Finland” (Steinby 1985:13). Steinby skrev även att inbjudningens sakinnehåll var
detsamma som i Lagus uppsats i Verdandi (Steinby 1985:69). Vid detta ”större möte”
närvar enligt Lille ”A. O. Freudenthal, J. G. Frosterus, R. Hausen, A. V. Bolin, M. G.
Schybergson, F. Gustafsson, R. A. Renvall, M. V. af Schultén, M. V. v. Born, några
lantdagsmän samt ett antal andra personer” (Lille 1921:478). Om Ernst Lagus fanns
bland dessa ”andra personer” framgår inte.
Då kommer jag till frågan: Var utkastet i Estlanders ficka och diskussionerna
hemma hos Freudenthal, någon vecka efter att Ernst Lagus uppsats hade publicerats,
ett resultat av Lagus idéer? Axel Lille som promenerade med Estlander till
Freudenthal, citerar Estlander som 1909 mindes att ”[f]örsta steget, som jag vet,
skedde, då jag bad Lille följa mig till Freudenthal, som bodde den gången i villa
Arkadia utanför Åbo tull. Minns jag rätt, uppläste jag då konceptet till det program,
som öppnar protokollet för sällskapets stiftande, det granskades och fick den form
det har där” (Lille 1921:478). Estlander ”mindes” inte att hans koncept grundade sig
på Ernst Lagus artikel någon vecka tidigare i Verdandi. Axel Lille höll med om att
Estlander mindes rätt att han uppläst konceptet, men Lille kopplade inte ihop Lagus
artikel med konceptet i Estlanders ficka (Lille 1921:478). Otto Andersson menade
att den avgörande impulsen knappast kom från Lagus artikel (Andersson 1967:178)
och Torsten Steinby såg inget samband mellan Lagus idéer och Estlanders utkast
”i början av januari”. Arvid Hultin såg inte heller ett direkt samband, men ändå
något slag av samband, i det han skrev: ”I Ernst Lagus’ uppsats finner man utan
tvifvel antydningar om de omständigheter och motiv, hvilka föranledde svenska
litteratursällskapets bildande” (Hultin 1910:6). Hultin talade om ”antydningar”,
om han hade begrundat pressen hade han sannolikt använt ett annat ord. Steinby
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motiverade folkloristisk insamling, som kom att ingå i litteratursällskapets
uppgifter, med Estlanders grundande av Estetiska föreningen 1868 som då planerade
folkloristisk insamling, vilket enligt Steinby visade att Estlander hade ett intresse
för folkloristiskt stoff. Estetiska föreningen fullföljde aldrig initiativet, och Steinby
menade att Estlander nu mer än ett och ett halvt årtionde senare tog upp idén i
litteratursällskapets program (Steinby 1985:67).
Steinby tillmätte inte Lagus uppsats någon betydelse som ”sista avgörande
impuls eller utlösande gnista” vid grundandet av Svenska litteratursällskapet, utan
förklarade det som hände just i januari 1885 med att ”[d]en politiska situationen,
markerad av väntade kontroverser i den nya lantdagen utgjorde aktuella orsaker till att
Estlander just i januari 1885 förverkligade planen på att grunda litteratursällskapet.
Det sammanhängde även med den allmänna uppryckning som på svenskt håll
präglade åttiotalet” (Steinby 1985:17). Steinby kände till, som jag redan nämnde,
Lagus uppsats och åsikter om behovet av ett svenskt litteratursällskap i Verdandi
1884 i det han påpekade: ”Det program han [Lagus] skisserade, innehöll samma
uppgifter som Estlander formulerade i sin inbjudningsskrift” (Steinby 1985:69), men
Steinby såg ändå inte kopplingen och impulsen. Varför? Svaret finns i tiden.
Steinby misstog sig beträffande tidpunkten när publikationen Verdandi med
Lagus uppsats utkom. Steinby skrev ”ett år” före Estlanders initiativ (Steinby
1985:69) och i ett annat sammanhang ”några år tidigare” (Steinby 1985:16), men i
verkligheten var det någon vecka tidigare. Verdandi utkom i mitten av december,
till julen 1884, och kommenterades under julhelgen i tidningarna. På årets sista dag
1884 fördes den häftiga diskussionen i Morgonbladet (31.12.1884), vilket jag här
ovan påpekade. Steinby skrev att Estlanders initiativ innehöll samma program som
Lagus lagt fram. Det tog Estlander således någon vecka, högst två–tre veckor att
något omformulera vissa avsnitt i Lagus uppsats innan han tillsammans med Lille
presenterade det för Freudenthal. Men förutom att Steinby misstog sig beträffande
tiden, kände han inte heller till ett brev som Olof Mustelin senare funnit, och som
jag tar upp nedan.
Otto Andersson tillmätte Ernst Lagus större betydelse som ”sista impuls” än
Steinby, då Andersson påpekade:
Helt utan betydelse kan Verdandi-uppsatsen dock icke ha varit. Bestämmelsen
i stadgarna att tillvaratagandet av ’svensk sång och saga’ skulle tillhöra det nya
sällskapets uppgifter måste ha intagits under inflytande av Nyländska avdelningens
insamlingsverksamhet och Lagus’ insatser, ehuru denne anspråkslöst nog ställer
sig i skuggan av Estlander (Andersson 1967:178).

Tidningen Östra Finland påvisade i ”Ett bref från hufvudstaden” ett direkt samband
med Lagus idéer i Verdandi då inbjudan att bilda ett litteratursällskap i Finland
senare publicerades. Tidningsskribenten påpekade att frågan inte var från i går, utan
hade diskuterats under de senaste årtiondena, men att oöverstigliga hinder alltid
stått i vägen, och fortsatte:
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Verdandi, det unga svenska Finlands organ tog frågan åter till tals i senaste
julhäftet, framhållande dervid, att tiden nu vore inne att ändtligen bringa tanke
till handling. Dessa ord föllo icke på Hälleberget. Jorden var redan så grundligt
bearbetad, att de utkastade fröna snart gingo i ax och buro frukt. Och frukten var
bildandet af svenska literatursällskapet (Östra Finland 27.2.1885).

Nya Pressen påpekade även samma dag som det förberedande mötet den 5 februari
hölls, att tanken funnits redan för tio år sedan men strandat, men åter gavs luft i
Verdandi, där ”signaturen [X] [= Lagus] varmt förordade inrättandet af ett svenskt
literatursällskap” (Nya Pressen 5.2.1885).
Gunnar Landtman (1924) tillskrev Ernst Lagus initiativtagarens roll vid
grundandet av Svenska litteratursällskapet utgående från Lagus uppsats i Verdandi.
Landtman betonade Lagus ”rika och rörliga ande” som ständigt var ”färdig
till nya uppslag och initiativ i de frågor, vilka upptogo hans sinne”. Landtman
fortsatte: ”Det får därför icke betraktas som en tillfällighet, att det är han, som
kan anses ha först uttalat tanken på det samfund, som i sig skulle förkroppsliga de
inhemska kultursträvanden han som finlandssvensk ställde högst av alla: Svenska
litteratursällskapet.” Landtman tog samtidigt fram Estlanders här ovan nämnda brev
ett år tidigare, av den 2 januri 1884, och fortsatte: ”Väl skall genom detta erkännande
Carl Gustaf Estlanders ovanskliga förtjänst vid Svenska litteratursällskapets
tillkomst icke förringas. Vem som tillkommer förstlingsäran vid litteratursällskapets
väckande till liv är i själva verket under de förevarande omständigheterna en
oväsentlig fråga” (Landtman 1924:86). Här vill jag inflika att frågan är av största
betydelse för mig. Efter att Landtman kommenterat Estlanders brev av den 2 januari
1884, som jag här nämnde, fortsatte Landtman:
Lagus’ förtjänst är emellertid, att vid den tidpunkt, då planen på ett sällskap för
omvårdnad om den svenska litteraturen i Finland framträdde för att förverkligas,
han varit den första, som inför offentligheten utvecklat densamma. Detta
skedde i det år 1884 utkomna häftet av ’Verdandi’, vari han under signaturen X
i uppsatsen ’Litterära spörsmål’ direkt framförde ett förslag om stiftandet av ett
sådant sällskap (Landtman 1924:86).

Landtman ansåg således att Lagus var initiativtagare genom att det var Lagus,
som offentligt utsade det som tidigare utsagts man och man emellan, trots att
Lagus inte var med bland de egentliga stiftarna, som enligt Landtman tillhörde
en äldre generation (Landtman 1924:89). Jag är ense med Landtman och jag finner
det förvånande att Andersson och Steinby inte har gett Lagus större betydelse
som initiativtagare. Det är kanske skäl att påpeka igen att ingendera av dem hade
gått till tidningspressen och därmed inte sett detaljerna, till exempel beträffande
tidpunkter.
En senare forskning har kommit till samma resultat som Landtman gett uttryck
för. Olof Mustelin tog i en artikel ”Ernst Lagus och grundläggningen av Svenska
litteratursällskapet” (1996) fram ett brev, skrivet av Ernst Lagus den 5 januari 1885,
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alltså några veckor efter att Verdandi utkom i mitten av december 1884, som klart
påvisade Lagus initiativ. Brevet var skrivet till Albin Lönnbeck, en av Lagus vänner
från föreningen Verdandi. Mustelin påpekade först att Lagus Verdandi-uppsats
hade nämnts som ett ”bland flera, delvis äldre initiativ, vilka småningom vintern
och våren 1885 ledde till sällskapets upprättande”. Mustelin menade även att nya
källor, som belyste vad som verkligen hände, kunde dyka upp och en sådan källa
hade han funnit i Lagus brev av den 5 januari 1885. Tidpunkten för brevet var, enligt
Mustelin, ungefär då Estlander och Lille enligt Steinby överlade med Freudenthal
(Mustelin 1996:5), vilket jag här tidigare tog fram. Otto Andersson har känt till
brevet, men noterade endast det som Lagus skrev om sitt arbete med folkvisorna,
inte hans initiativ till bildandet av ett litteratursällskap (Andersson 1967:178f, 298).
Vad skrev då Lagus i brevet av den 5 januari 1885? I brevet berättade Lagus
om tidningarnas reaktioner på uppsatsen och påpekade att Morgonbladet
[31.12.1884] hedrat honom med en fyrspaltig rubrik med bland annat en diskussion
om språkstriden, inte enbart i positiva ordalag. Lagus var nöjd över reaktionerna,
även över Morgonbladets diskussioner och skrev att det ”fröjdar mig emellertid att
uppsatsen väckt uppseende och att frågan kommit till tals, ty därpå kan den endast
vinna” (Lagus brev 5.1.1885). Lagus insåg att det viktigaste var att initiativet kom
upp till diskussion oberoende av om hans åsikter fick ”ris eller ros”. Jag nämnde här
tidigare att många tidningar omtalade uppsatsen.
Därpå skrev Lagus i brevet, något som även tagits upp av Mustelin, nämligen:
”Landtdagetiden skola vi arrangera ett förberedande möte, jag skall försöka få det d.
5 februari, Runebergsdagen. Jag arbetar alt hvad jag kan på förverkligandet af denna
idé” (Lagus brev 5.1.1885). Lagus talade om ”vi” beträffande det förberedande
mötet, vilket innebär att han samverkade med någon.
Kunde det vara så, att Estlander vid nyårstiden tog kontakt med Lagus och
diskuterade med honom, den tjugofemårige magistern, och att samtalet resulterade
i att Estlander skulle övertyga andra av saken intresserade, Lille och Freudenthal.
Kanske menade Estlander att saken var så viktig att det var bäst att han förde ärendet
vidare. Då Estlander sedan tillsammans med Lille promenerade hem till Freudenthal
kom händelsen och det som därpå skedde att bli det skede i händelseförloppet,
med vilket Steinby inledde sin hundraårshistorik 1985. Lagus skrev i brevet av
den 5 januari 1885 även att han skulle försöka få till ett förberedande möte till
Runebergsdagen den 5 februari och att han arbetade allt vad han kunde på idén.
Detta kan han även ha föreslagit för Estlander, som kanske ansåg att tiden var för
kort, men Lagus hade kanske stått på sig och det var därför han arbetade allt vad han
kunde för idén till ett möte just på Runebergsdagen.
Detta förberedande möte omtalades av dem som forskat om hur Svenska
litteratursällskapet bildades (Mustelin 1996:6, jfr Landtman 1924:89f, jfr Steinby
1985:20, jfr Hultin 1910:1, jfr Lille 1921:478), men de gav inte Lagus någon roll i
mötet. Brevet visar dock att Lagus helt klart även hade en roll i att ett förberedande
möte sedan hölls, just på Runebergsdagen den 5 februari 1885, där beslut fattades
om att bilda Svenska litteratursällskapet i Finland. Jag ville även mena att det var
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Lagus ”förtjänst,” om man så kan säga, att litteratursällskapets årsfest än i dag firas
på Runebergsdagen. Allt detta kan förefalla långt ifrån mitt ämne, men jag kommer
snart till sambandet med folkdansföreningen Philochoros.
Olof Mustelin ansåg att Ernst Lagus brev visade att han spelade en större
roll vid tillkomsten av Svenska litteratursällskapet än man ”hittills antagit, både
genom sin artikel i Verdandi III och genom sin aktivitet under den närmast följande
tiden”, men Mustelin utpekade honom inte direkt i ord som initiativtagare, men
lät läsaren förstå det. Mustelin uttryckte även sin syn på varför Lagus inte nämnts
bland dem som undertecknade inbjudningsskriften i januari: ”Att det dröjde en tid
innan Lagus framträdde offentligt bland sällskapets ledande män kan ha berott på
att han vid stiftandet ännu ansågs vara för ung för att uppträda vid sidan av dem som
undertecknade den kända inbjudningsskriften i januari 1885” (Mustelin 1996:6).
Lagus var då bara nyssfyllda tjugosex år och de ”ledande äldre männen” bestående
av bland andra professorer och doktorer, kanske inte ens tänkte på att en magister
kunde, eller borde, nämnas tillsammans med dem.
Ernst Lagus initiativ, som publicerades i december 1884, hade tydligen en
avgörande betydelse som den utlösande faktorn till att Svenska litteratursällskapet
började förverkligas i början av januari 1885. Då min uppfattning därtill är, att Lagus
började förverkliga sina tankar efter skriverierna om Philochoros folklivsexpedition
med insamling i Österbotten 1883, kommer jag nu fram till att det föreligger ett

Ernst Lagus.
Åbo Akademis bildsamlingar.
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samband mellan texterna om Philochoros folklivsexpedition 1883 och Ernst Lagus
och därmed bildandet av Svenska litteratursällskapet 1885 och ”insamling av
folksång och saga” i litteratursällskapets stadgar.
Att insamling av ”folksång och saga” kom in i litteratursällskapets stadgar var
Lagus förtjänst. Det är möjligt att han fick ett starkt stöd av Estlander, Freudenthal
och chefredaktören för Nya Pressen, Axel Lille och J. O. I. Rancken, som nämndes
bland dem som inbjöd till förberedande möte den 5 februari (personerna nämns
hos Hultin 1910:3 och Lille 1921:478). Dessa hade 1883 följt med och läst samma
tidningar och texter om Philochoros planerade folklivsexpedition och insamling
som Lagus. Nya Pressen (16.2.1883) hade publicerat nyheten som att ”svenska
forskare” ämnade insamla i Österbotten. Även denna sak hade legat i luften och
”mognat”, Lagus skrev nu ut tankarna. A. O. Freudenthal hade grundat Svenska
landsmålsföreningen 1874, som jag omtalar i följande kapitel, och Axel Lille
var med i landsmålsföreningen (Ekrem 2008b:35) och Rancken hade uppmanat
till insamling 1848, som jag omtalar i bilaga 1, varvid jordmånen var tjänlig.
Lagus framhävde inte sin egen betydelse som initiativtagare till bildandet av
litteratursällskapet, men skrev i Minnesskrift 1885–1910 (Lagus 1910) dock: ”Man
har svårt att förstå, att det icke tidigare än 1885 klarnade för ledarne, att tillkomsten
av ett svenskt litteratursällskap var en livsfråga för den svenska kulturen i vårt
land icke minst därför, att endast ett sådant sällskap kunde med framgång leda
insamlingen av skatter av germanisk-svensk folkdiktning, som ännu förefunnos
hos vår svenska allmoge” (Lagus 1910:178).
Jag har här långt och detaljerat påpekat sammanträffandena i tid som utlösande
impulser och övergår nu till de sex veckorna i början av 1887, då Philochoros företog
sin turné i Finland med otaliga omtalanden i pressen. I planerna, som publicerades i
Hufvudstadsbladet (4.1.1887), Nya Pressen (5.1.1887) och Östra Finland (5.1.1887),
ingick att ge föreställningar med berättelser på bygdemål, visor och musik på
olika instrument och nationella danser i kostym förutom att även bedriva en ivrig
forskning, ”hwarmed medlemmarne uppsöka och uppteckna allt hwad öfwerkommas
kan i saker, rörande swenska folkets gamla historia i sägner, dans och sång”. Denna
text ingick i alla de nämnda tidningarna. En del av texten publicerades i Åbo
Underrättelser (5.1.1887), Åbo Tidning (9.1.1887) och i Wasa Tidning (18.1.1887).
Här anser jag att Lagus blev uppmärksamgjord på bygdemål och åter påmind om
att insamling av svenska folkets gamla historia i sägner, dans och sång borde ske,
nu runt om i Finland. Därpå kom ett andra slående sammanträffande i tid som jag
vill peka på, nämligen att Ernst Lagus anslöt sig till Svenska landsmålsföreningen i
Helsingfors den 7 februari 1887 (Ekrem 2008b:39, Helsingfors Dagblad 8.2.1887),
som hade som mål att samla och utforska finlandssvenska dialekter (Andersson
1967:164). Det vill säga, Lagus anslöt sig till landsmålsföreningen sju dagar efter
Philochoros föreställning i Helsingfors den 27 januari 1887, tidningsskriverierna
hade börjat den 4 januari. Varför anslöt sig Lagus just då?
Varför Lagus anslöt sig genast efter Philochoros föreställningar är svårt att
veta, men egentligen kan man undra över att han inte hade anslutit sig tidigare till
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landsmålsföreningen. Det torde vara klart att Lagus genom att ansluta sig visade
att han sympatiserade med Landsmålsföreningens ideologi och verksamhet. Kunde
det vara så, att då Folkwännen den 27 januari 1887 och Nya Pressen samma dag
föreslog att Svenska landsmålsföreningen borde ge liknande folklivsföreställningar
som Philochoros gav, för att göra sina strävanden kända i vida kretsar, som Lagus
ville vara med och påverka? Lagus hade ett intresse för festarrangemang och
uppträdde som talare bland annat vid folkfester (Landtman 1924:43, 46f). Eller var
det månne nu för att få en plattform för att framlägga den idé som han fick medan
tidningsskriverierna pågick, började brinna för och inte fick ur tankarna? Det var
kanske nu som han hade en idé som måste få komma till uttryck och som mognade
och som han sedan framlade inför litteratursällskapets styrelse den 17 maj 1887? Då
tog Lagus, enligt Andersson, ”tillfället i akt och infann sig vid Litteratursällskapets
styrelsesammanträde” och uppläste där sin skrivelse om att folkminnen borde
insamlas och framlade sin plan för hur detta kunde ske (Andersson 1967:188ff),
således två och en halv månad efter Philochoros avslutade turné. Detta är ett tredje,
ytterst slående sammanträffande i tid. Man kan räkna med att det tog Lagus två
och en halv månad att motivera och formulera sina tankar, en kort tid. Saken
hade ”mognat”, det gällde att få tankarna nedtecknade. Till skrivelsens innehåll
återkommer jag i avsnittet om insamling av danser i kapitel XII.
Det är intressant att se hur forskarna uttrycker Lagus initiativ 1887. Av
Anderssons text (Andersson 1967:188ff) kan man få uppfattningen att Lagus infann
sig oanmäld till mötet i maj 1887, medan Steinby skriver att Lagus fick tillfälle,
”kanske på egen begäran, kanske kallad av Estlander” att uppläsa sitt förslag
angående insamlingsverksamheten (Steinby 1985:68). Min uppfattning är att Lagus
hade fått impulsen att utarbeta sin skrivelse av pressens skriverier om Philochoros.
Måhända han nu till den grad brann av iver att han inte kunde nöja sig med att
inlämna skrivelsen för att föredragas av någon annan. Han närvarade själv vid mötet
för att få uppläsa sina idéer (FU 1888:VIff). Kanske Lagus på detta sätt ville få något
slag av kompensation för att han två år tidigare inte hade upptagits bland dem som
undertecknade inbjudan till bildandet av litteratursällskapet. Kanske han nu ville
framhäva att det behövdes en påstöt av honom för att en insamlingsverksamhet, som
sällskapet redan för två år sedan i sina stadgar hade upptagit som sin uppgift, måste
sättas i gång och att han till och med måste förklara hur den skulle gå till. Ja, kanske
Lagus härmed rent av ville ge styrelsen en näpst för att den försummat att ordna
insamlingsverksamheten.
På mötet den 17 maj 1885 behandlades sju ärenden, och som femte ärende
nämndes: ”Fil. mag. Ernst Lagus uppläste följande skriftliga andragande:”,
varefter andragandet publiceras i sin helhet (FU 1888:VIff, se även Andersson
1967:188f). Det skriftliga förslaget överlät Lagus till sällskapet (FU 1888:IX).
Svenska litteratursällskapet hade fungerat i jämnt två år, enligt stadgarna med
uppgift att även tillvarata bland annat folksång och saga utan att någon ordnad
insamlingsverksamhet hade kommit i gång. Bland styrelsemedlemmarna hade inte
denna verksamhet mognat på två år, det behövdes en påstöt utifrån och den kom
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från Ernst Lagus, som 1910 uttryckte saken så här: ”Den direkta påstöten till ett
ordnat insamlande av svensk folklore erhöll sällskapet genom den skrivelse, som
bestyrelsen fick mottaga den 17 maj 1887” (Lagus 1910:180).
Det kan inte ha varit lätt för den tjugosexårige magistern att stiga fram inför
styrelsen och mena att den försummat någonting. Lagus talade långt senare, 1917,
om mod, och vad som gav honom mod att uppläsa och inlämna sin skrivelse. Han
lyfte fram det i sin sista årsredogörelse över sällskapets folkloristiska verksamhet,
där han förklarade att det var medvetandet om betydelsen av att insamla ”de dyrbara
skatter av germanskt svensk sång och saga” som då ännu fanns ”bland vår svenska
allmoge” som gav honom modet att inför styrelsen uttala att ”initiativet till och
ansvaret för insamlandet av vårt lands svenska folkdiktning tillkommer Svenska
litteratursällskapet” (FU 1918:LXV).
Ytterligare något om impulserna. Ernst Lagus var synnerligen väl införstådd
med vad som skrevs i tidningarna. Enligt Landtman medverkade Lagus i åtskilliga
på sin tid utkommande tidningar och tidskrifter, ”[s]ärskilt på 1880-talet var
hans journalistiska produktion mycket omfattande” (Landtman 1924:69). På
den av Svenska folkskolans vänner arrangerade första sång- och musikfesten i
Svenskfinland 1891 i Ekenäs, som Lagus var initiativtagare till, anordnade Lagus
en ”särskild litteraturutställning, omfattande en fullständig provsamling av alla i
Finland på svenska utkommande tidningar och tidskrifter” (Landtman 1924:54f).
Med detta vill jag framhäva att Lagus visste vad som förekom och skrevs i
tidningarna och kunde påverkas av skriverierna om Philochoros. Med folkvisor
och landsmålsföreningens verksamhet i bagaget behövdes hos Lagus endast en
utlösande impuls. Tidpunkten visar enligt min uppfattning att tidningspressens
yttranden om Philochoros turné med insamlingsverksamhet kan ha varit den yttersta
aktualiserande impulsen.
Jag kommer då till det andra som jag vill få fram här, nämligen att jag kan visa
på ett samband mellan Ernst Lagus skrivelse till Svenska litteratursällskapet och
Philochoros planer och därför hävda att pressens omtalanden 1887 av Philochoros
planerade insamling kom att ha betydelse för att insamling av folkminnen kom i
gång hos den svenskspråkiga befolkningen i Finland, just vid den tidpunkten då den
kom igång. Jag vill även påpeka sambandet mellan Lagus och Philochoros till det
som skrivelsen ledde till, nämligen ett cirkulär om vad som skulle insamlas och hur
insamling skulle ske. Bland det som skulle insamlas omtalades även danser, därtill
gavs exempel på danser som skulle efterfrågas.
Sambandet mellan Philochoros, Lagus och Svenska litteratursällskapet
I fråga om Ernst Lagus och betydelsen av de tre sammanträffandena i tid som
jag omtalat är jag inte tveksam. Yttrandena och omtalandena om dansföreningen
Philochoros planer i Finlands största svenskspråkiga opinionsbildande tidningar,
förutom regionala, hade haft betydelse för den svenska folkkulturens bevarande i
Finland.
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Jag har långt och utförligt belyst sammanträffandena i tid. Därför vill jag här
sammanfatta och även ännu kommentera händelseförloppet. Det har inte varit möjligt
att frånse pressens betydelse beträffande de tre sammanträffande tidpunkterna.
Ernst Lagus var välbevandrad i vad som skrevs i pressen. Han påverkades säkerligen
av pressens framhävande av Philochoros planerade folklivsexpedition i Finland i
februari 1883 för att insamla visor och melodier. Detta föranledde Lagus, enligt
min syn, att börja skriva sin uppsats som publicerades i december 1884. Detta är det
första sammanträffandet i tid som visar att folkdansföreningen Philochoros hade ett
inflytande på nationella idéer så att ett svenskt litteratursällskap bildades. Texterna i
de stora tidningarna gav Lagus impulsen, ingivelsen till att skriva uppsatsen om att
tiden nu var mogen och att bland uppgifterna skulle ingå bland annat insamling av
sång och saga.
Pressen uppmärksammade Ernst Lagus uppsats under senare delen av december
1884 och citerade eller refererade innehållet i så stor omfattning att det enligt min
syn inte är någon tvekan om att Lagus uppsats var den avgörande impulsen, det
slutliga initiativet till att bildandet av Svenska litteratursällskapet i Finland började
förverkligas just då det började förverkligas, i början av januari 1885. Jag har ansett
att Lagus inte kunde låta tidningstexterna gå sig helt förbi och om Lagus uppsats
inför julen 1884 och pressens omtalanden av den och diskussionerna om den fram
till årets sista dag, konstaterar jag att det för de ledande personerna inte var möjligt
att låta uppsatsen och pressens omtalanden gå sig helt förbi utan att reagera. Olof
Mustelin menar att det var Lagus ålder som gjorde att han inte fanns bland dem som
uppräknades som inbjudare till ett förberedande möte, och min uppfattning är att de
ledande därtill kanske menade att hans akademiska utbildning inte var tillräcklig
och därför inte ens tänkte på att hans namn borde finnas med.
Två andra sammanträffanden i tid mellan texter om Philochoros och Ernst
Lagus initiativ inträffar i början av 1887. Då hade pressen under två månader
omtalat den turné som Philochoros gjorde i Finland som skulle inbegripa insamling
av folkvisor och melodier förutom att ge scenföreställningar med bland annat
bygdemålsprogram, dans och sång. Två veckor efter föreställningarna i Helsingfors
i slutet av januari 1887, då pressen uppmanat vår landsmålsförening att göra sin
verksamhet känd genom att ge liknande scenföreställningar, anslöt sig Lagus till
Svenska landsmålsföreningen. Landsmålsföreningen förverkligade uppmaningen i
mars 1888, som jag kommer att ta fram i följande kapitel, men vid den tidpunkten
var Lagus enligt Landtman (1924:70) utomlands och således inte med. Anslutningen
är dock ett andra sammanträffande i tid.
Det tydligaste sambandet i tid, som samtidigt är det tredje, ser jag i Lagus
skrivelse till litteratursällskapet den 17 maj 1887. Jag ville hävda att skrivelsen var
en följd av tidningsskriverierna om Philochoros insamling i Finland i början av
samma år. Här är ”mognadstiden” egentligen ganska kort, några månader. Impulsiv
som Lagus var (bl.a. Landtman 1924:33) måste han genast få fram sin åsikt om att
ordnad insamling av folkets alster, bland annat danser, nu måste komma i gång,
litteratursällskapet hade redan verkat i två år utan att insamlingsverksamheten hade
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ordnats. Saken var även oerhört viktig för Lagus, han hade ju från första början
påtalat insamling och han kunde inte mera låta tiden gå utan att saken ordnades.
Detta är det tredje sammanträffandet i tid, som jag speciellt vill framhäva.
***
Med hjälp av hittills obeaktat pressmaterial har jag ingående kunnat belysa
dansföreningen Philochoros turné i Finland och hävdat att det finns ett samband
mellan Philochoros, Ernst Lagus och tidpunkten för olika skeenden i fråga om
bildandet av det för den svenska nationalitetskänslan i Finland så centrala Svenska
litteratursällskapet, och även ett samband mellan Philochoros och tidpunkten för
när ordnad insamling av folkets alster, även folklig dans, kom igång. Förutom
vad som framkommit om Philochoros i detta kapitel, fick dansföreningen tio år
senare åter betydelse för att den första folkdansföreningen i Finland, Suomalaisen
Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens vänner, stiftades 1901. Detta belyser
jag i kapitel XI.
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I föregående kapitel tog jag upp Philochoros scenframträdanden under turnén
i Finland 1887, då pressen direkt uppmanade Svenska landsmålsföreningen i
Helsingfors att genomföra någonting liknande för att göra sin verksamhet känd.
I detta kapitel ser jag på hur Svenska landsmålsföreningen sedan förverkligade
uppmaningarna att ge motsvarande folklivsföreställningar och vilka danser som
hade inbakats i programmet. Speciellt ser jag på från vilken miljö de uppvisade
danserna kom.
Axel Olof Freudenthal som redan inom nyländska studentavdelningen vid
Kejserliga Alexanders-Universitetet i Helsingfors under 1860-talet förfäktat
den svenska nationalitetens berättigande i Finland, stiftade 1874 Svenska
landsmålsföreningen i Helsingfors med motsvararande föreningar i Sverige
som förebild och med mål att samla och utforska de finlandssvenska dialekterna
(Andersson 1967:163f, jfr Ekrem 2008b:35, jfr Wolf-Knuts 1991:19, jfr Lönnqvist
1983:179–183, jfr Lille 1921:214f). Med föreningen inleddes en systematisk
insamling av verbal tradition bland den svenskspråkiga befolkningen i landet och
inom föreningen lades ”grunden till de former av insamling och revitalisering som
senare fördes vidare av Svenska litteratursällskapet, Svenska folkskolans vänner
och Brage” (Lönnqvist 1983:179f, jfr Nyqvist 2007:35, jfr Häggman 1992:86f).
Landsmålsföreningens bärande idé var ”upptäckten av allmogen, via
dialekterna”, påpekar Lönnqvist (Lönnqvist 1983:180, jfr Sellberg 1993:86f).
Han påpekar vidare att vid landsmålsföreningens stiftande präglades framförallt
”några centrala identitetsbegrepp vilka även genom verksamheten fick en konkret
förankring: det ’språkligt-etniska’, det tillbakablickande, kontinuitetsbetonande
’traditionella’ och det hembygdsframhävande ’territoriella’” (Lönnqvist 1983:180).
Här betonades således det genuina, det språkliga och hembygden i avsikt att stärka
det svensknationella medvetandet i Finland. Inom föreningen valdes s.k. referenter
som bedrev insamling, och om dansen gjorde Lars Wilhelm Fagerlund anteckningar
i Korpo och Houtskär, till detta återkommer jag i kapitel XII om insamling.
Under Philochoros turné uppmanades Svenska landsmålsföreningen i
Helsingfors av tidningspressen att ge motsvarande soaréer: ”Genom att följa det nu
gifna exemplet skulle vår landsmålsförening finna ett förträffligt sätt att göra sina
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sträfvanden kända och uppburna i vida kretsar (Nya Pressen 27.1.1887). Samma text
ingick i Folkwännen samma dag. Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors var
inte sen att följa uppmaningen.
Men saken var sannolikt inte enkel. Inom Svenska landsmålsföreningen, som
under flera år hade haft en vacklande ekonomi, föreslog studenten Isak Smeds
redan på årsmötet den 12 februari 1883 att man kunde samla in medel på det
välkända sättet genom att ordna en soaré. Som program föreslog Smeds att man
skulle framställa ”vår svenska allmoges lif” i ”drägt och språk”, men mötet ställde
sig skeptiskt till förslaget (Ekrem 2008b:37). Dans omtalades inte som ingrediens
och någon soaré arrangerades inte då. Man motiverade avslaget med att idén var
praktiskt outförbar, ”åtminstone tillsvidare”, på grund av fåtalet aktiva medlemmar
och knappa ekonomiska tillgångar (SLS 213u, protokollbok II s. 73). Kanske kan
man se en koppling till Philochoros redan här, det är möjligt att Smeds kände till
Philochoros föreställningar med folkliv. Mellan landsmålsföreningarna i Sverige
och landsmålsföreningen i Helsingfors förekom ett intimt samarbete (Andersson
1967:164, jfr Ekrem 2008b:39),1 och Smeds kan ha varit väl medveten om vad som
skedde i Sverige och känt till att man samlade in medel med folklivsföreställningar.
I Finland blev man upplyst om folkliv på scen i Sverige även 1884. Då uppvisade
landsmålsföreningarna i Uppsala bland annat folkliv, som en skribent omtalade
i Aftonbladet, och som citerades av Nya Pressen. I programmet ingick därtill
”bondlåtar” på fiol, berättelser och historier på bygdemål och dans i två omgångar
av Philochorosgrundaren Gustav Sundström, ”dansföreningens mest lättfotade
medlem”, med kulla. Paret dansade ”gamla valsen” som måste ges da capo och en
”springdans från Bullarens härad”, och som sista programnummer en ”finsk dans
kaakuri” och den norrländska ”schartisen (schottis)” under jublande bifall (Nya
Pressen 3.3.1884). Dansen Kaakkuri2 hade Sundström kunnat få kännedom om
under Philochoros folklivsexpedition till Norrland 1883.

1
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Hur intimt samarbetet var belyses även av att den redan nämnda tidskriften Nyare bidrag till
kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folklif utgavs på uppdrag av landsmålsföreningarna
i Uppsala, Helsingfors och Lund genom A. Lundell (Sellberg 1993:340). Häftet som utkom 1881
innehöll bland annat en skildring av landsmålsföreningarnas fest i Uppsala 1879 (Helsingfors
Dagblad 22.4.1881).
2
Kaakkuri går även under namnet Tanttuli, som har förekommit allmänt i Finland (Tanhuvakka
1997:72). Under namnet Tanttuli förekom den på Konstnärsgillets årsfest 1866 och i Emil Nervanders
bondbröllopsprogram 1874.
I Lekstugan (1897) ingår dansen. Beskrivningarna utarbetades av Axel Österlöf, som hade varit
Philochoros dansledare 1890–1891, senare var han dansledare för Svenska Folkdansens Vänner, som
gav ut boken (Andersson 2007b:313). I Lekstugan beskrivs Tantoli som en liten pardans med två motiv
eller moment: klack och tåsteg på plats och sedan omdansning. Dansen ingår sedan i den följande
dansbeskrivningsboken i Sverige, Svenska Folkdanser (1923:26) i likadan form, boken utgavs av
Svenska Ungdomsringen för bygdekultur.
I Svenska Ungdomsringens Svenska Folkdanser och Sällskapsdanser (1944), redigerade av Gustaf
Karlsson som var dansledaren nummer ett i Sverige den tiden, ingår Tantoli även, men nu med fyra
turer (Svenska Folkdanser 1944:24). Man hade fogat ihop varianter från olika delar av Sverige för att
få en längre dans, och samtidigt påpekade man att en av turerna har dansats under namn av ”Finsk
Tantoli”.

VIII

Svenska landsmålsföreningens folkliv på scen

Efter att ha blivit direkt utpekad av två tidningar under Philochoros turné 1887,
därtill påverkad av den svaga ekonomin, följde styrelsen uppmaningen. Kanske
hade Ernst Lagus, som 1887 anslutit sig till landsmålsföreningen (Ekrem 2008b:39),
ett finger med i spelet. Lagus omtalas av Carola Ekrem som en ”makalös idéspruta”
(Ekrem 2008a:40).1 Förslaget framlades dock av magister Karl Lindström, som
enligt protokollet den 14 november 1887 föreslog att landsmålsföreningens nästa
årsmöte skulle firas ”mera solent än hvad hittills varit fallet, såsom med andragande
af folksägner och visor m.m.d.” En kommitté tillsattes bestående av Karl Lindström,
rådman Arvid Nyberg, tullförvaltaren Hugo Hollmérus, fil. kand. A. Karsten och
stud. Isak Smeds (SLS 213u, protokollbok II s. 167), dessa skulle föra ärendet vidare.
”Ögonblicksfotografi af nyländskt skärgårdslif” 1888
Svenska landsmålsföreningens föreställning gavs sedan precis ett år efter
uppmaningen i pressen. I förhandsinformationen berättades vad programmet skulle
innehålla, tid och plats för föreställningen och att inkomsterna skulle tillfalla
Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors (Folkwännen 3.3.1888).
Annonsen den 7 mars 1888 hade utformats enligt följande:
Offentliga nöjen.
Medlemmar av Svenska landsmålsföreningen
anställa Torsdagen d. 8 mars kl. 8 e m
uti Studenthuset en
SOIRÉE
enligt följande program.
1. Ouverture (Nyländska folkvisor) utföres af gardesmusiken
2. Föredrag öfver landsmålsföreningens värksamhet.
3. Uppvisning af folklif (landsmål, sång, saga och dans).
4. Allmän dans
(Hufvudstadsbladet 7.3.1888)

Biljetterna kostade 2 mk och såldes genom föreningens kassör. I annonsen påpekades
även att inkomsterna skulle tillfalla Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors, vilket
redan hade framgått i förhandsinformationen. Programmet inleddes med ouvertyr
under ledning av kapellmästaren Adolf Fredrik Leander (Folkwännen 13.3.1888),
varpå fil. mag. Petrus Nordmann höll ett föredrag om dialektstudiernas uppkomst och
utveckling, föreningens verksamhet och dialekterna samt om folkdiktningen i vårt
land (Hufvudstadsbladet 9.3.1888). Talaren betonade även att föreningen insamlat
visor, sagor, skrock och skildringar ur folklivet, ”icke oviktiga” bidrag ”till belysning
af den svenska allmogens i Finland äldre kulturhistorie” (Nya Pressen 9.3.1888).
Inom landsmålsföreningen hade man gjort stora ansträngningar med
programmet och kulisserna. Studenthusets scen hade omvandlats till en ”med
1

Ernst Lagus var inte med i själva arbetet, han vistades utomlands i Europa från början av 1888 fram
till juli 1889, vilket framgår ur Lagus brev till Albin Lönnbeck (Lagus brev 1888–1889).
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etnografisk noggrannhet uppförd nyländsk bondstuga i skären”, skriver man i
Folkwännen (9.3.1888) I bondstugan försiggick en lantlig fest som bevittnades av
en utsänd nyländsk student på sommarvandring för att uppteckna sagor och visor
på bygdemål. ”Studenten” hade inte för avsikt att teckna upp danser. I bondstugan
fanns ”bondflickor i storrutiga kattunsklädningar, ’stycko-mössor’ och dukar om
halsen samt genuina bondpojkar i vadmallsrock med pipor i munnen”. På uppmaning
uppträdde bondfolket med visor och sagor och ”däremellan tråddes på ett högst
förtjänstfullt sätt de för allmogen i Nyland karakteristiska danserna, trestegsvalsen,
jenka och kåntra” (Folkwännen 9.3.1888). Sagorna berättades på Helsinge-, Borgå-,
Vörå- m.fl. dialekter (Hufvudstadsbladet 9.3.1888). Allmogelivet idealiserades i
stycket som enkelt och naturfriskt och livet förflöt genom att berätta sagor, sjunga
visor och dansa (jfr Burke 1978:23).
Österbottniska Posten ger flera detaljer. I stycket ingick två ”österbottningar”,
de föreställde timmermän som vistades på arbetsförtjänst i Nyland. De ursäktade
sig att de kom in som främmande i stugan med att de får ”dryft”, hemlängtan,
på främmande ort och därför gärna ”skryper” bort, pratar bort, en stund i glada
vänners lag, allt framsagt på ”klingande” Vörådialekt av Reinhold Hedberg, hemma
från Oravais. Isak Smeds spelade en Korsnäsbo i prickig ”sticktröja” och berättade
en saga på Korsnäsdialekt och uppmanade kamraten att sjunga en visa, och genast
sjöng Hedberg en visa sådan den sjöngs i Vörå. Om danserna ansåg man att de
var ”egendomliga folkdanser, som inövats, såwäl som de dansas i Nyland som i
Österbotten” (Österbottniska Posten 22.3.1888). Av en annan text i Folkwännen
framgick att i stycket dansades även polka och kadrilj (13.3.1888). ”Folkdanserna
utfördes med lif och ledighet” konstaterades i Finland, som slutade sin skildring
med att ”[t]illställningen var i hvarje händelse af ett ovanligt intressant slag. Att
bifallet var rikligt behöver icke sägas” (10.3.1888). Den lilla traditionen (Burke 1978)
mottogs med välvilja på den stora traditionens scen.
Åbo Tidning konstaterade att arrangemangen ”voro mycket lyckade, och om det
varit de uppträdandes afsikt att jämte utförandet af resp. danser och sånger, gifva
en ögonblicksfotografi af nyländskt skärgårdslif, kunna de glädjas åt en fullständig
framgång” (14.3.1888). Kvällen avslutades med allmän dans, man skriver:
”Återstoden af qwällen och den åt festen egnade delen af natten upptogs af så liflig
dans som möjligt i stora werldens stil” (Hufvudstadsbladet 9.3.1888).
Hur landsbygdsbefolkningen skulle uppfatta det att borgerskapet framvisade
deras alster kan man mena att insändaren i Österbottniska Posten oroade sig för, då
han påpekade att någon i landsbygden kunde tro att ”denna soaré war tillställd för att
göra narr af allmogens seder och språk” och fortsätter med att konstatera: ”Detta är
dock fullkomligt misstag. Twärtom tror jag att ett och annat af det wackra i folklifvet
genom sådana tillställningar skall tränga sig fram också till de högre ställdas
salonger” (22.3.1888). Av detta låter tidningsskribenten även förstå att i de ”högre
ställdas salonger” kände man inte till allmogekulturen (jfr Lille 1921:706, Mörne
1927a:265), vilket även påvisar den klyfta som förekom mellan samhällsklasserna,
mellan kultursvenskhet och bygdesvenskhet, som jag går närnare in på i följande
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Programblad vid Svenska landsmålsföreningens soaré 1888 (SLS 213n). Genom att några
personers namn har antecknats kastas litet ljus över vem som medverkade.
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kapitel. Måhända hade skribenten, som förmodligen var hemma från Österbotten,
i tankarna det som Hufvudstadsbladet skrivit två veckor tidigare om danserna:
”Mesta munterheten väckte de i pjäsen inflätade danserna (bondwals, jenka m.fl.),
hwilka utfördes med ett lif och en naturtrohet, som satte åskådarnes skrattmuskler i
upprepad rörelse” (9.3.1888). Hur denna ”naturtrohet” i dansandet tog sig ut kommer
inte fram, men någon bland de dansande studenterna överdrev sannolikt medvetet
i gester eller kroppsföring för att roa publiken. I danserna som omtalades i pressen,
trestegsvals, jänka, polka, kontra och kadrilj, ingår inga komiska moment.
Folklivspjäsen, vars handling utspelade sig i Borgå skärgård, hade skrivits
av Petrus Nordmann,1 uppgiften finns antecknad på programbladet (SLS 213n).
De uppträdande var studenter i svenska språket utklädda till allmoge. Bland de
medverkande fanns Gustaf Adolf Åberg från Helsinge och Isak Smeds från Petalax,
båda utgångna ur allmogemiljö (Lönnqvist 1991d:146f). I rollerna medverkade även
tullförvaltaren Hugo Hollmérus med fru, hemma från Borgå socken, studenten och
nylänningen Forssell, rådman Arvid Nyberg hemma från Lovisa och kandidaten
A. Karsten som var ”västfinne”. För musiken stod spelmännen ”M. Hollmérus
& Nyholm”. Dessa namn har antecknats på det tryckta programbladet. Därtill
medverkade ett antal bondflickor och pojkar, vilkas namn inte har antecknats.
I programmet förverkligade man således det som Lönnqvist påpekat
(1983:180), det traditionella och det hembygdsframhävande territoriella både
i dräkt, sed, sång, saga och dans, och det språkligt-etniska i dialekterna i avsikt
att stärka det svensknationella medvetandet. Programmet var enligt Lönnqvist
den ”första enspråkiga svenska ’uppvisningen av folkliv’ i landet” (Lönnqvist
1983:192, bilduppslag), här vill jag tillägga att allt som framfördes härstammade
från svenskspråkiga miljöer i Finland. Det hade förekommit ett svenskspråkigt
folklivsprogram tidigare.2 Lönnqvist kallar landsmålsföreningens soaré ”unik”
(Lönnqvist 1991d:138, 2006a:166), visst var soarén unik, men modellen kom
från Philochoros och idén formulerades i två tidningar, som direkt uppmanade
landsmålsföreningen att utarbeta en föreställning.
Föreställningen sågs av 700 personer i Helsingfors, Studenthusets sal hade
sannolikt fyllts. Föreställningen gavs en gång till följande dag med likaså närapå fullt
hus (Folkwännen 10.3.1888, Österbottniska Posten 22.3.1888). Landsmålsföreningens
två föreställningar inbringade 511 mk och 50 penni, summan har antecknats på det
tryckta programbladet (SLS 213 n). Summan uppgavs även i pressen och skulle
användas för att bestrida föreningens utgifter, främst till att förstärka biblioteket.
Scenen, kulisserna som använts i föreställningen, hade överlämnats till föreningen
(Nya Pressen 27.3.1888).
1
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Petrus Nordmann hade skrivit sångstycket ”Kappseglingen vid Haxalö” till Svenska folkskolans
vänners lotteri 1890, som jag tidigare omtalade i kapitel VI.
2
I Emil Nervanders bondbröllopsprogram i mars 1874 på Åbo teater, som jag tog fram i kapitel IV,
utfördes programmet på svenska språket, föreställningen var ”enspråkig svensk”. En del musikinslag
var sannolikt från finskspråkiga miljöer då man talade om ”finska folkvisor”, men det bör påpekas att
man allmänt talade om finska folkvisor (jfr Andersson 1967:228).
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När så landsmålsföreningen hade inövat ett stort program framförde man
det ytterligare en gång, i Borgå. Inför Svenska klubbens vårfest annandag påsk
påpekades i tidningen att vårfesten denna gång skulle erbjuda ”särskildt intresse,
emedan programmet bland annat upptager en föreställning anordnad i likhet med
den som utfördes vid svenska landsmålsföreningens soaré i H:fors, hvarvid äfven
komma att medvärka personer från hufvudstaden ävensom från landet”. Texten
fortsatte: ”Priset för deltagarne i festen är stält så billigt som möjligt” (Borgåbladet
28.3.1888).
Kulisserna, som landsmålsföreningen fått ta hand om, var även medförda till
Borgå. Scenen föreställde således en nyländsk bondstuga, sagor berättades på
nyländskt och österbottniskt bygdemål, folksånger sjöngs och folkdanser dansades.
”Vidare förekom en pigg dialog mellan en österbottnisk timmerman och en person,
som lärt känna ställningar och förhållanden i hufvudstaden.” För övrigt förflöt
kvällen under tal, sång och dans och några telegram anlände. Föreställningen åsågs
av 200 personer (Borgåbladet 4.4.1888).1
Programmet såg ut att vara närapå detsamma som i Helsingfors. Här var målet
dock inte att samla in medel eftersom inträdesavgiften var låg, kanske strävade man
till att få kostnaderna ersatta. Min uppfattning är att ungdomarna trivdes med att
arbeta med programmet och att de hade trevligt tillsammans då de inövade sångerna
och danserna, och att de till och med upplevde det hela som en lek, då de lekte
allmoge (jfr Huizinga 1945). Därtill kan man räkna med att hela företaget var en
trevlig utflykt och ett litet äventyr för alla medverkande, samtidigt som man kunde
slå ett slag för hembygden och svenskheten genom att framhäva värdet i den svenska
allmogens alster då man hade ett ”färdigt program inövat”. Några av de uppträdande,
bland annat paret Hollmérus,2 var hemma från Borgå och det är troligt att dessa ville
uppvisa programmet i hemtrakten. Föreställningen i Borgå kan även ses som en
tillstymmelse till turné i likhet med Philochoros verksamhet.
”Inte så talrikt besökt som det goda ändamålet och
det wackra programmet förtjänat” 1891
Tre år senare nyttjade landsmålsföreningen samma möjlighet till att få tillskott i
kassan. I Hufvudstadsbladet ingick förhandsinformation om den kommande soarén
och man hänvisade först till den tidigare lyckade föreställningen. Man skriver:
1
Utan pressens uppgifter skulle kännedomen om Svenska landsmålsföreningens soaréer 1888
varit ringa. Ett programblad har bevarats och det enda som nämns i de för övrigt rätt knapphändiga
protokollen är att soaréerna inbringade 511,50 mk och att ”den vid tillfället använda scenen blifvit
överlämnad till föreningen”, samt att ingenjör Fredrik Rosberg fick tillstånd att låna scenen
för föreställningen i Borgå (SLS 213 u, protokoll den 28 mars 1888, protokollbok II s. 179). Vid
följande årsmöte, den 4 februari 1889, föreslog Isak Smeds att en soaré skulle arrangeras för att med
behållningen bilda en stipendiefond till minne av den unge medlemmen Gustaf Adolf Åberg som
avlidit i december 1888. En kommitté bestående av sju personer bildades (SLS 213 u, protokollbok II
s. 197, 199), men någon soaré arrangerades inte. Detta speglar de kraftansträngningar som fordrades
med att få ihop ett program.
2
Hugo Alarik Hollmérus (1850–1902), var son till hemmansägaren Berndt Hollmérus och Margareta
Sofia Waenerberg i Borgå socken. Hustrun Matilda, f. Waenerberg, var född 1853.
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”Swenska landsmålsföreningen, hwars i allo lyckade soaré för tre år sedan lät så
mycket tala för sig, har för afsigt att nästkommande lördag anordna en liknande
tillställning. Redan det rikliga och omwexlande programmet utgör en borgen för
att denna soaré kommer att erbjuda större intresse än wanliga danstillställningar”
(5.3.1891).
Här kom en ny faktor in i bilden, en konkurrerande tillställning, då man trodde
att soarén publikmässigt hade ett större intresse än en vanlig danstillställning. Vad
som här egentligen menas med ”vanlig danstillställning” är svårt att uttala sig om,
men i pressen ger sökordet ”baler” uppslag i stor mängd först från och med slutet av
1880-talet. Vid soaréer till förmån för olika ändamål framfördes program av olika
slag och den allmänna dansen försiggick endast i slutet av tillställningen, medan
det under en vanlig danstillställning dansades hela kvällen. Kanske var det just
detta som tidningen ”oroade” sig för, att publiken hellre skulle dansa en hel kväll
än åse ett folklivsprogram för att sedan dansa en kortare stund. Om, och hur, dessa
”vanliga danstillställningar” påverkade intresset för välgörenhetssoaréerna med
penninginsamling i huvudstaden, skulle vara intressant att undersöka, men är inte
ämnet för min studie.
I förhandsinformationen om den andra soarén uppgavs att ett föredrag om
något ”folkloristiskt ämne” skulle ingå och ett teaterstycke i en akt om skärgårdsliv,
där ”sjömän, fiskare, bondflickor, studenter och den wid festliga tillfällen aldrig
frånwarande spelmannen” skulle uppträda. Man lovade även: ”Glada folkwisor
och genuina allmogedanser äro inflätade öfwerallt i stycket. Widare utföres af
åtta par under aftonens lopp en särdeles åldrig, intressant bonddans. Att sagor
och studentsång mellan de allmänna danserna ej heller skola tryta hafwa wi hört
uppgifwas” (Hufvudstadsbladet 5.3.1891, Folkwännen 5.3.1891).
Informationen hade getts ut från Svenska landsmålsföreningen och om dansen
uttryckte man sig nu på ett annorlunda sätt än tidigare, då man talade om ”genuina
allmogedanser”, vilket låg i linje med landsmålsföreningens målsättningar. Det
förefaller som om man inom landsmålsföreningen kände till att flera danser som
framfördes vid välgörenhetssoaréerna inte hörde hemma i någon folklig miljö och
att det därför var skäl att påpeka att danserna här var från den miljön. Vilka danser
som framfördes på välgörenhetssoaréer i allmänhet under 1890-talet framkom i
kapitel VI. Nya Pressen (6.3.1891) uppmanade huvudstadens allmänhet att talrikt
besöka tillställningen med motiveringen, att den var den enda i sitt slag och att man
inte hade sparat vare sig tid eller möda på förberedelserna. Man påpekade även vad
landsmålsföreningen åstadkommit med sin verksamhet trots obetydliga tillgångar.
Även i Folkwännen (7.3.1891) berättades om landsmålsföreningens verksamhet och
små tillgångar med slutklämmen: ”Wi vilja därför på det warmaste innesluta denna
Swenska landsmålsföreningens soaré i allmänhetens hågkomst.”
Soarén, alltså den andra då Svenska landsmålsföreningen samlade in medel i
Helsingfors, gavs den 7 mars 1891 i Studenthuset. Primus motor för programmet var
sannolikt Isak Smeds. Det var även han som nu höll föredraget, tidningen kallade
honom en av landsmålsföreningens ”ifrigaste arbetare” och nu talade han om hur
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julhelgen firades i södra Österbotten
(Hufvudstadsbladet 8.3.1891). Isak
Smeds (1856–1936) var bondson, född
i Petalax i Österbotten. Han sades ha
en stark vilja och hålla fast vid idéer
som han ansåg vara bra. Filosofie
kandidat examen avlade han 1887
och verkade sedan som skolman i
Helsingfors fram till 1892 (Svenska
Pressen 31.5.1926, 29.5.1931). Han
var Svenska landsmålsföreningens
referent för Österbotten (Finland
8.2.1887) och upptecknade bland annat
visor i landsmålsföreningens regi (SLS
127, 174, jfr Häggman 1992:87).
Svenska landsmålsföreningens annons
hade utformats så:

Isak Smeds.
Svenska Pressen 31.5.1926.

Till förmån för ”Svenska landsmålsföreningen”
anställes lördagen den 7 Mars kl. ½ 8 e.m. en
SOIRÉ å Studenthuset.
-------------Program:
Ouverture.
Föredrag.
”I gröngräset”, folklif med sång och dans.
Studentsång.
Allmän dans.
Under pauserna sagor på bygdemål och folkdans.
(Hufvudstadsbladet 6.3.1891, Nya Pressen 6.3.1891, Folkwännen 7.3.1891)

Kvällen inleddes med ”af gardesmusiken utförd ouverture, upptagande swenska
folkvisor”. I teaterstycket ”I gröngräset” i en akt om skärgårdslivet talade flera av
de uppträdande sin hembygds mål och man fick därför höra ett flertal dialekter
(Hufvudstadsbladet 8.3.1891). Folkskådespelet var nytt och förlagt till Pärnå (Nya
Pressen 6.3.1891). Vem som skrivit stycket kommer inte fram. ”Kostymerna voro
ganska korrekta och det hela lifvades genom afsjungna folkvisor samt dans” (Nya
Pressen 8.3.1891). Vad som avsågs med ”ganska korrekta kostymer” är svårt att
avgöra, kanske något i folklig stil så att flickorna hade styckomössor och dukar kring
halsen. Landsmålsföreningens mål att bevara och framhäva dialekterna, det språkligtetniska enligt Lönnqvist (1983:180), förverkligades även här i svensknationellt syfte.
Vilka danser som ingick i själva teaterstycket nämnde tidningen inte, eventuellt kan
det ha varit samma danser som förekom vid den första soarén.
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Efter huvuddelen av programmet följde allmän dans, som inleddes med en vals.
Därpå utfördes en ”åldrig österbottnisk dans, så äkta bondiskt, att såwäl närwarande
fäder och den talrika ungdomen upplöstes i hejdlös munterhet”. Studentsången
hade bidragit till feststämningen och den allmänna dansen hade pågått till
midnatt. Till sist önskade skribenten att nästa soaré inte skulle ligga för långt borta
(Hufvudstadsbladet 8.3.1891).
Till soarén kostade biljetterna 2 mk och publiken uppgick till mellan 300 och
400 personer (Hufvudstadsbladet 8.3.1891), föreställningen var inte så ”talrikt
besökt som det goda ändamålet och det wackra programmet förtjänat” (Folkwännen
9.3.1891) och det var ”ett mindre antal än mången väntat” (Nya Pressen 8.3.1891).
Inkomsterna blev synnerligen ringa, endast 18,25 mk, men man hade därtill fått
ett frivilligt bidrag om 20,25 mk (SLS 213 u, kassabok s. 36).1 Man hade befarat
att allmänna danstillställningar skulle locka mera, vilket besannades. Åskådarna
var hälften så många som tre år tidigare, då man till och med hade kunnat ge två
föreställningar. Publiken – eliten i huvudstaden – svek då landsmålsföreningen
med allmogens alster försökte samla in medel för sin verksamhet, för det svenska i
Finland. Att det inte fanns något lotteri påverkade sannolikt även antalet åskådare.
Den ”åldriga österbottniska dansen” ingick inte i pjäsen och utfördes inte på
estraden, utan på dansgolvet, eftersom estraden troligen var för liten för att en
grupp med åtta par skulle kunna uppträda. Dansen som väckte ”hejdlös munterhet”
var enligt Nya Pressen (6.3.1891) purpuri och utfördes i kostymer. Redan tre år
tidigare hade Hufvudstadsbladets skribent påpekat att någon dans framfördes med
”naturtrohet” som väckte till skratt, nu upplöstes fäder och ungdomen i hejdlös
munterhet. Enligt egen erfarenhet känner jag till att det inte ligger någonting komiskt
i dansen purpuri, varvid det troligen var danssättet, hur någon bland studenterna
framvisade hur bönder dansade – utan att ha sett bönder dansa – som väckte
”hejdlös munterhet”. Jag uppfattar det som att någon bland studenterna på något sätt
överdrev, kanske åbäkade sig för att roa publiken, och på hur publiken reagerade på
detta satte Huvudstadsbladet sedan ord.
1
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Det ekonomiska resultatet blev en besvikelse och jag har inte funnit uppgifter om att
landsmålsföreningen skulle ha arrangerat fler soaréer, trots att kassan, enligt Ekrem, var så tom att
det 1896 inte fanns medel till införskaffning av ett biblioteks- eller arkivskåp (Ekrem 2008b:37). Om
man jämför vinsten från den första soarén 1888 med vinster från folkfester med lotterier som jag
tog upp i kapitel VI, var vinsten liten och därför inte sporrande. På Svenska landsmålsföreningens
folklivssoaréer förekom inget lotteri, som vid andra arrangemang visade sig ge de verkliga
inkomsterna. Lotterierna fordrade därtill arbete av ett helt annat slag med att få ihop vinsterna, som
kvinnorna ofta arbetade med och fick ihop. Sådan kvinnokraft fanns inte inom landsmålsföreningen
eller inom studentavdelningarna.
Kännedom om denna andra soaré 1891 har vi genom pressen. Det enda som nämns i protokollen
(SLS u protokollbok II) är att stud. Bernhard Lönnqvist nämnde att en soaré skulle ordnas i början av
mars (protokoll 16.2.1891), och att det nyligen uppförda folkskådespelet ”I gröngräset” inlämnades
av ”prof. Freudenthal å ing. C. Carstens vägnar i manuskript” (protokoll 16.3.1891), och ytterligare
att stud. Lönnqvist ”inlämnade folkskådespelet ’I gröngräset’ jämte bilagor till arkivet” (protokoll
13.4.1891). Enligt förfrågan (29.6.2010) till Svenska litteratursällskapet finns inte heller denna pjäs
(liksom inte heller Nordmanns pjäs ”Kappseglingen vid Haxalö”) i litteratursällskapets arkiv. I
bilagorna kunde man kanske ha funnit noter till dansmusiken och därmed uppgifter om danserna.
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Studenternas uppfattning, och sedan tolkning, är inte överraskande. Då
Otto Andersson talar om den bildade klassens förakt för dialekterna i mitten av
1800-talet, och även senare, röjde det enligt Andersson stor okunnighet (Andersson
1967:120, jfr Sellberg 1993:29f, 85). Detta gällde förvisso även dansen som sannolikt
åskådliggjordes som om allmogen dansade på något sätt ”tungt” eller ”klumpigt”,
men här misstog sig studenterna i huvudstaden. Detta förvånar mig eftersom
flera av studenterna var utgångna ur allmogemiljö och borde ha känt till ”hur
bönderna dansade”. Men jag kan även föreställa mig att flera av studenterna nog
visste hur ”bönderna dansade”, men ville överdriva i dansuppvisningen för att roa
huvudstadspubliken. Kanske trodde studenterna att huvudstadspubliken förväntade
sig att bönderna ”skulle dansa klumpigt”.1 För studenterna kunde det hela enligt
Huizingas (1945) tankegånger ses som en lek och det är möjligt att det var någon
bland studenterna som lekte ”spelevink” då den lekte allmoge. Det kan ha varit
tillräckligt med att en eller ett par lekte mer uttrycksfullt än andra för att publiken
skulle skratta hejdlöst.
Kontra, kadrilj, purpuri och några till
I Svenska landsmålsföreningens program uppvisades danser från den lilla
traditionen på den stora traditionens scen. Medlemmarna i landsmålsföreningen
var traditionsbärare som inövade danser från sin hemtrakt. Traditionsbärarnas
hemorter var avgörande för varifrån danserna kom, och då traditionsbärarna kom
från svenskspråkiga trakter var även danserna från samma trakter, därigenom
framhävdes vissa bygder. De uppträdande fanns i den stora traditionens rum och
uppträdde med danser från den lilla traditionens miljö. Förmedlingen skedde direkt,
de uppträdande och traditionsbärare emellan.
Tidningspressen gav olika uppgifter om vilka danserna var. Någon tidning
nämnde någon dans vid namn, en annan tidning kunde nämna några fler. Det kan
Det finns för övrigt många exempel på hur lätt allmogen rörde sig i dansen. Bland annat talade
Adèle Weman i Kimito om hur ”den 70-åriga rörde sig graciösast och utan att tröttna” då Nils Oskar
Jansson var i direkt kontakt med informanterna (Weman 1908:23–29).
Studenten Jarl Sarén, som var på föredragsturné på Kökar 1919, blev mäkta förvånad över att se
med vilken bravur husbonden på Brix, 72 år, oavbrutet dansade masurka och vals både åt det ena
hållet och det andra hållet (något som mången folkdansare har svårt för idag). Då husbonden på Brix
och andra ”gamlingar över 50 år” dansade engelskan blev Sarén överväldigad av intensiteten, gubben
Fagerström med 60 år på nacken dansade såsom Sarén aldrig sett någon yngling dansa (se citatet i
Biskop 1990:44).
Upptecknare som kom från Helsingfors och såg allmogens dans hade väntat sig något liknande som
Hufvudstadsbladets skribent omtalade. Således skriver Yngvar Heikel att han blev förvånad över med
vilken lätthet och med vilken sirlighet ”även de äldre rörde sig i dansen” (Heikel 1986:41), han hade
kanske även förväntat sig något klumpigt.
Själv har jag hört av en släkting att mjölnaren Matts Heikkilä i Karleby ”slätade” för fullt vid fyllda
90, det vill säga han dansade slätvals. Heikkilä vann den sista slätvalstävlingen 1923, han var då 85
år gammal (Biskop 1996:73).
Men, stereotypen om den klumpige bonden var det kanske bara Hufvudstadsbladets skribent som
hade. Det var nämligen endast Hufvudstadsbladet som kommenterade danserna i något nedlåtande
ton, nu för tredje gången. I de övriga tidningarna framkom ingenting liknande.
1
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inte ha varit lätt för pressen att känna till namnet på danser, såvida dansnamnen inte
fanns tryckta i något programblad, och så var inte fallet.
Vid folklivsföreställningen 1888 nämnde pressen kontra, kadrilj, trestegsvals,
jänka och polka vid namn. Trestegsvals, jänka och polka var pardanser som kunde
dansas av hur många som helst. Kontra och kadrilj var fyrkantsdanser som fordrade
ett större antal par (jfr Heikel 1938). Vem som inövat danserna, det vill säga vem som
var traditionsbärare, kommer inte fram i pressen. Kontra var allmän i östra Nyland
(jfr Heikel 1938:73–86) och jag kan föreställa mig att Hugo Hollmérus och hans
hustru Mathilda,1 båda hemma från Borgå socken, kunde ha inövat den. Hjälp hade
de av spelmannen, agronomen Mauritz Hollmérus, även hemma från Borgå, som
senare flyttade till Ingå och ledde sångkören där (Aftonposten 20.5.1897). Kadriljen
och pardanserna hade troligen inövats av Henrik Ståhl. Han hade upptecknat flera
dansmelodier i Kronoby, bland dem en kadrilj i åtta turer, ”tristegsvals”, polka och
”sotisk”, d.v.s. schottis eller jänka och purpuri (SLS 10). Ståhl återkommer jag till
nedan då han medverkade vid inövningen av danser även vid landsmålsföreningens
följande soaré och inför Arbetets Vänners soaré, som omtalas i följande kapitel.
Tre år senare, 1891, nämnde pressen dansen purpuri och att den framfördes av
åtta par, det innebar sexton dansande personer. För att inöva purpurin behövdes
både någon som kunde själva dansen och någon som kunde spela till de många olika
turerna i dansen. Länge tänkte jag på vem traditionsbärarna kunde vara. I arbetet
med följande kapitel om föreningen Arbetets Vänners bondbröllop på scen, där
purpuri även ingick, fann jag en ledtråd och kunde dra slutsatsen att purpurin inom
landsmålsföreningen 1891 hade inövats av Henrik Ståhl, hemma från Kronoby,
tillsammans med Sanfrid Hongell, hemma från Karleby. Jag återkommer till dessa
två i följande kapitel.2 Ståhl och Hongell var traditionsbärarna som kunde sin
hembygds purpuri och lärde ut den. Hongell var därtill traditionsbärare vad gällde
musiken, liksom även Ståhl som hade upptecknat melodierna till purpurins olika
turer (SLS 10). Tack vare dessa traditionsbärare var det möjligt att uppvisa den långa
dansen purpuri för åskådare i Helsingfors.
På båda soaréerna strävades efter det regionala i folklivspjäserna. Med klädseln
däremot strävade man inte till att uppvisa östnyländska eller österbottniska
folkdräkter på samma sätt som inom Konstnärsgillet, utan kläderna var i folklig
stil med detaljer som styckomössa och duk över axlarna. Programmen kom att få
betydelse genom att senare arrangörer fick impulser och utarbetade motsvarande
program.
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Tullförvaltaren Hugo Hollmérus och hustrun Mathilda var senare aktiva inom Arbetets Vänner i
Åbo. Hugo Hollmérus skrev även ”folklivsbilder” (Aftonposten 24.4.1895).
2
Jag kunde dra denna slutsats eftersom Henrik Ståhl, inskriven vid universitetet i juni 1887, verkade
både inom landsmålsföreningen och inom Arbetets Vänner, och Sanfrid Hongell nämns i pressen som
spelman i följande kapitel om bondbröllopsprogrammet på Arbetets Vänner. Därtill inövade Ståhl och
Hongell purpuri inom Föreningen Brage 1907 inför Otto Anderssons ”Österbottniskt bondbröllop”
(Brage 1915:28). I Heikels Dansbeskrivningar (1938) ingår även beskrivningen till purpuri efter
samma traditionsbärare. Se vidare i följande kapitel.
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Jag har tidigare i studien framhävt att det fordrades kraftansträngningar för
att uppvisa en inhemsk folkdans på en estrad i huvudstaden. Danserna kontra och
kadrilj fordrade minst fyra par i en fyrkantsuppställning, vanligen utfördes de
av åtta par (Heikel 1938). Purpurin som här framfördes av åtta par, är därtill en
mycket lång och invecklad dans med många turer (Heikel 1938:214–220). Detta
innebar att danserna hade lärts ut åt en stor grupp av ungdomar, och att det fanns
spelmän som kunde spela melodin till just de danserna, och att någon hade samlat
de stora grupperna av dansintresserade tillsammans med spelmännen till övningar
samtidigt på samma plats. Denna anonyma sammankallare vill jag speciellt
framhäva. Utan en entusiastisk sammankallare, tillsammans med traditionsbäraren
eller traditionsbärarna, skulle det inte ha blivit några dansuppvisningar. Jag vill se
Isak Smeds som en av de drivande krafterna inom landsmålsföreningen, han hade
redan 1883 föreslagit att en soaré borde ordnas, och han hade redan tidigare, 1881,
skrivit en artikel om frieri- och bröllopsseder i södra Österbotten med bland annat
många detaljer om hur den ceremoniella dansen gick till (Smeds 1881). Därtill höll
han festtalet 1891 och av pressen karakteriserades han som landsmålsföreningens
”ifrigaste arbetare”.
Danserna hade krävt ansenligt med inövningstid, samtidigt hade de uppträdande
förvisso trevligt tillsammans. Fyrkantsdanserna, kontra, kadrilj och purpuri, är
därtill danser, där man måste ha kännedom om platsernas betydelse i uppställningen:
man måste veta vem som ska börja varje tur, således vilken sida i uppställningen
som är premiär och vilken sekond, och vilken sida som är damsida och vilken
kavaljersida. Dessa fakta går jag mera in på i kapitel XII om den tidiga insamlingen
av danser. För dessa uppvisningar räckte det dock med att man enades om vem som
började varje ny tur, utan att de dansande nödvändigtvis behövde känna till platsens
betydelse. De övriga danserna som uppvisades var pardanser som kunde utföras av
hur många par som helst. Som helhet uppvisades många danser, avsevärt fler än i
tidigare sammanhang.
Idag kan man kanske se det som något förvånande att man inom
landsmålsföreningen, som dokumenterade folkets alster, inte ser ut att ha haft några
tankar på att dokumentera hur danserna gick till. De som uppträdde kunde danserna
och den, eller de som hade lärt ut dem likaså. Den uppteckningsmetod som senare
kom i bruk inom Föreningen Brage – att först lära sig dansen och sedan teckna upp
den – hade kunnat tillämpas (se Biskop 2007k:57).
***
Med penningmedel som drivkraft uppvisade Svenska landsmålsföreningen folkliv
inklusive danser på estraden i Studenthusets sal i Helsingfors 1888 och 1891.
Uppvisningen av dans och folkliv var ett svar på den direkta uppmaning som
pressen hade framställt i samband med Philochoros turné 1887. Min uppfattning
är att landsmålsföreningen inte hade arrangerat några folklivsföreställningar
om kassan hade varit välfylld. Borgerskapet i huvudstaden hade ett intresse av
att åse folkliv på scen, men intresset mattades snabbt av och soaréerna gav ringa
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ekonomisk utdelning. Programmet på soarén 1888 var den första enspråkigt svenska
uppvisningen av folkliv i Finland med alster enbart från de svenskspråkiga bygderna
där man framhävde det traditionella, regionala – även i danserna – och det svenska
språket. Dansernas antal var ovanligt många, vilket visar att man hade ”tillgång”
till traditionsbärare, vilka lärde ut danser från sin egen miljö, från svenskspråkiga
bygder i Finland. Dessa dansuppvisningar inspirerade även senare arrangörer.
I de två följande kapitlen ser jag på hur de upptog idéerna och vilka danser från
svenskspråkiga miljöer i Finland därefter kom upp på estraden.
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IX Bondbröllop på scen och hemortssoaréer
I Åbo hade Emil Nervander 1874 utarbetat ett sceniskt program under temat
”bondbröllop”, som jag tog upp i kapitel IV, och som enligt min uppfattning var
det första i sitt slag i form av en estradprodukt i Finland. Idén fick efterföljare. I
det följande belyser jag hur senare arrangörer utformade sina bröllopsprogram
och vilka drivkrafter som låg bakom. Ett speciellt intresse riktar jag mot det
bondbröllopsprogram som arrangerades av Arbetets Vänner 1895, eftersom det var
”huvudnumret” på en av de ”hemortssoaréer” som arrangerades på Ossian Reuters
initiativ.

Med penningbehov som drivkraft
Det är intressant att se hur bondbröllopsidén utformades av olika arrangörer,
och i vilka sammanhang programmen framfördes.1 Studentavdelningarna vid
universitetet i Helsingfors upptog även bröllopsidén då de samlade in medel. På ett
stort tvådagarslotteri, som studentavdelningarna arrangerade den 11–12 november
1891 till förmån för en folkhögskolfond, förekom programnummer av de mest olika
slag, även ett ”bondbröllopsprogram”. Lotteriet kallades ”Folkhögskolefesten”.
Under den första dagen arrangerades barnprogram på dagen och sportprogram
såsom gymnastik, fäktning och ritt på kvällen i Broholmsmanégen (Nya Pressen
1

Ett exempel är ett ”bondböllop” på en maskerad på Nya teatern i Helsingfors 1883, där
programmet bestod av en kortege föreställande olika yrkeskategorier och till sist, under den
allmänna dansen, framfördes ett ”Bondbröllop”. Åskådarna uppgick till ungefär 1.000 personer och
maskeraden ordnades till förmån för frivilliga brandkårens byggnadsfond (Helsingfors 9.3.1883,
Hufvudstadsbladet 11.3.1883). Morgonbladet kallade inslaget av de tolv paren av damer och herrar
”en kostymdans föreställande ett bondbröllop” (12.3.1883). Det var en stor grupp som hade inövat
någonting, men pressen gav inga detaljuppgifter om programmet, vare sig om musik, sång eller dans.
Eftersom det var maskerad bar de uppträdande sannolikt kläder som skulle påminna om ”allmogens
kläder” då de genomförde bondbröllopet, man kan mena att de lekte allmoge i en förklädnad (jfr
Huizinga 1945:22). Drivkraften var behovet av penningmedel och man hade utarbetat så lockande
programnummer som möjligt. Hur viktigt det var att redogöra för det ekonomiska resultatet visas
även av att det redogjordes för i fem huvudstadstidningar (Helsingfors och Helsingfors Dagblad
4.4.1883, Morgonbladet och Nya Pressen 5.4.1883, Folkwännen 6.4.1883). Bruttoinkomsterna var
4.727 och nettoinkomsterna 2.133 mark
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11.11.1891). Under den andra dagen ordnades ”En maskerad- och kostymbal” i
Societetshuset i Helsingfors. Programmet bestod då av musik, prolog, tablåer
och ”allmogegrupper från skilda delar af landet” och allmän dans (Nya Pressen
11.11.1891). ”Allmogegrupperna” framställdes av den västfinska och den
österbottniska avdelningen, medan Nyländska avdelningen vid universitetet svarade
för en historisk tablå.
Den västfinska ”allmogegruppen” utgjorde en blandad kör i ”vackra kostymer
från Houtskär”, som under Karl Ekmans ledning sjöng folkvisor från Kimito och
Pargas.1 Den österbottniska ”allmogegruppen” gav ett bondbröllopsprogram.
Programmet kommenterades kortfattat i Nya Pressen med orden: ”Österbottniska
avdelningen hade arrangerat ett helt bondbröllop med kronprydd brud, fästman,
spelman, tärnor, svenner och muntra gäster. På scenen utförde gruppen en brudvisa
med dans och rolig refräng” (13.11.1891). Bruden spelades av fröken Långhjelm och
brudgummen av herr Plathan (Finland 13.11.1891). ”Brudvisa med dans” kunde
eventuellt åskådliggöra brudens avsked från ungdomslaget, då ”ungmorsskålen”
dracks och ”ungmorsdansen” dansades.2 Enligt tidningen Åland (3.10.1891) hade
flera syföreningar bildats i huvudstaden för att framställa dyrbara vinster till lotteriet.
Nettobehållningen blev 15.720 mk (Nya Pressen 13.12.1891). Tyvärr nämnde pressen
inga ytterligare detaljer.
Något över en månad senare, den 2 januari 1892, uppvisade västfinska
studentavdelningen sitt program på en ”Studentsoaré” i Åbo stadshus (Åbo Tidning
30.12.1891). Bland det för övrigt rikhaltiga programmet ingick ”allmogegruppen”
som nu bildade ”ett bröllopståg”. Åbo Tidning refererade utförligt hur det hela gick
till. Orkestern lät höra Södermans ”Bondbröllop” och i salen intågade ”en af vid
pass 30 personer bestående grupp, återgifvande ett bröllopståg från Houtskär”. I
spetsen vandrade spelmännen, sedan följde ”’korfskärarne’ (släktingar till bruden af
alla storlekar), fagra brudepigor, ett lycksaligt brudepar, följdt i spåren af brudsätan
samt af ett antal brudefölje af olika kön, åldrar och rangklasser”. Om kläderna
ansåg skribenten att ett ”flertal af kostymerna – i många detaljer erinrande om
dalainbyggarnes – hade med omsorg uppgjorts efter teckningar i L.W. Fagerlunds
kända skildring af Korpo och Houtskär”. Texten fortsatte: ”Sedan bröllopståget
motionerat i salen steg det upp på estraden och befans utgöras af uteslutande
sångkunnigt folk. Den ene af spelmännen (i hvars skinn hafva dolt sig hr Karl
Ekman), gaf med violstråken tecken och så sjöng brudskaran visor”. Om dansen
framgick att det dansades ”Jänka o.s.v. såsom det stod i programmet, och en så
liflig dans och så brokiga kostymer ha sällan eller aldrig försports i Åbo stadshus”.
Folkvisorna var upptecknade och arrangerade av pianisten Karl Ekman och ingick i
det tryckta programbladet (Åbo Tidning 3.1.1892).
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1
Karl Ekman (1869–1947), sedermera pianist och kapellmästare, hade tidigare upptecknat folkvisor
i Pargas, Kimito och Hitis (SLS 16, 23, jfr Häggman 1992:91), varvid han hade ett stort material att
välja folkvisor ur.
2
Hur detta gick till, se t.ex. Henrik Ståhls skildring (SLS 176e) eller Andersson (1964:LXXIVfff).
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Det kan förvåna att bröllopståget tågade in till Södermans musik ”Bondbröllop”,
och inte till musik från Houtskär, vilket visar att man inte lade vikt vid att kombinera
alster från en och samma bygd, utan kombinerade med vad någon kunde eller kände
till.1 Det som hänsyftade på Houtskär var att man hade försökt utarbeta ett flertal av
dräkterna enligt Fagerlunds teckningar i hans publikation Anteckningar om Korpo
och Houtskärs socknar, som hade utkommit tolv år tidigare, 1878. Om dräkterna
påpekade skribenten att de i detaljer påminde om daladräkter, intresset för dessa
har belysts av Lönnqvist (1991b:78–98). I samma skrift publicerade Fagerlund, som
den första i Finland, beskrivningar av danser från Korpo och Houtskär, som man
inte utnyttjade, och inte heller de danser som Fagerlund omtalade att förekom vid
bröllop och vilka han inte kunnat beskriva. Fagerlund hade även publicerat melodier
till danserna. Vad gällde danserna hade man inte vinnlagt sig på något sätt, man
inövade inte danser från den bygd som man försökte spegla. Den enda dans som
nämndes i pressen var jänka, en allmän pardans, och detsamma som schottis, som
man kan räkna med att körmedlemmarna kunde dansa. Till dansen spelade Karl
Ekman. Detta speglar även svårigheterna med att få den lilla traditionen upp på
den stora traditionens estrad, såvida man överhuvudtaget hade haft tankar om att
försöka få fram danser från Houtskär.
Tidningsskribentens ordval att bröllopståget ”motionerade i salen” och väl på
scenen visade sig vara en sångkör, speglar arrangörernas ambitioner att visa upp ett
publiklockande programnummer. Folkvisorna som Ekman upptecknat var sannolikt
de samma från Pargas och Kimito som framförts på det ovan omtalade lotteriet i
Helsingfors. Det som var säreget för Houtskär som bröllopståget ansågs spegla, var
endast dräkterna.
Soarén gavs till förmån för en svensk folkhögskola i sydvästra Finland och
besöktes av 500 personer (Nya Pressen 4.1.1892). Inkomsterna blev 1.060 mk
och utgifterna var 758,10 mk, varvid vinsten blev 301,90 mk (Åbo Underrättelser
17.1.1892), en rätt blygsam summa, vilket förklaras av att inget lotteri förekom.2
Drivkraften till soaréerna var behovet av penningmedel. Studentavdelningarna
samlade in medel till förmån för folkbildningen, via folkhögskolorna, för att
bland annat stärka självkänslan hos den svenskspråkiga befolkningen. Två
studentavdelningar – den västfinska och den österbottniska – gick här i spetsen
med program, som till vissa delar speglade en viss region. Här kan skönjas det
1
Samma fenomen kunde förekomma i bruket av folkdräkter, eller ”nationaldräkter”, som dessa
ofta kallades vid denna tid. Samuel Edquist beskriver hur flickor inom Godtemplarrörelsen i Sverige
kunde servera kaffe vid lokala fester iklädda dräkter som inte kom från den egna bygden, utan det
viktiga var ”uppenbarligen att någon svensk region representerades” (Edquist 2001:168).
2
Inför soarén i Åbo den 2 januari 1892 utgav ”swensksinnade westfinska studenter” en skrift, ”Till
Westra Finlands swenska allmoge, 1892”, som utdelades till allmogen och till publiken på soarén.
Skriftens vinjett utgjorde ett skärgårdslandskap och därunder lästes Runebergs dikt ”Bewara, Gud,
wårt fosterland”. Av uppräknade rubriker på artiklar framgår att dessa berörde folkskolan, kommunala
ärenden, en historisk händelse, den sydvästra skärgården och båtar och hästar. En förteckning över
goda böcker lämpliga för folkbibliotek och läsestugor samt en psalm och en skämthistoria ingick även
(Åbo Underrättelser 2.1.1892). Skriften kunde ses som folkbildande och som ett slag för svenskheten
och hembygden.
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som Lönnqvist framhävt att utgick från Svenska landsmålsföreningen, nämligen
det språkligt-etniska, det traditionella och hembygdsframhävande territoriella
(Lönnqvist 1983:179f). Det territoriella kom fram främst i vissa dräkter och i vissa
musiknummer.

Ossian Reuters ”hemortssoaréer” 1895
I Helsingfors började en förening benämnd Korrespondensföreningen hösten 1894
leverera ”Hufvudstadsbref” till svenskspråkiga landsortstidningar, såvida dessa
prenumererade på breven. Texterna skrevs av unga studenter eller publicister (Åbo
Underrättelser 4.10.1894). Bakom låg tidningsmannen Ossian Reuter (Nordström
1980:80) som var utgivare av och ansvarig redaktör för Helsingfors Aftonblad
då tidningen började utkomma den 7 juni 1893. Ossian Reuter (1844–1908) var
son till kapellanen Ernst Odert Reuter i Västanfjärd i Åboland. Han bedrev först
naturvetenskapliga, sedan juridiska studier vid universitetet i Helsingfors, men
avlade ingen examen på grund av att han samtidigt arbetade inom olika områden.
Han odlade litterära intressen och ansågs vara begåvad och talangfull med ett
”konstnärligt temperament och var något bohemaktig i sitt uppträdande”. Vidare
ansågs han ha god kontakt med allmogen och hans ”nationella åskådning blev
bygdesvenskhetens” (Nordström 1980:61f).
”Hufvudstadsbref” nummer VIII av den 13 mars 1895 berörde nöjen i
Helsingfors, speciellt ”hemortssoaréerna” som arrangerades av föreningen Arbetets
Vänner (Borgå Nya Tidning 15.3.1895). Arbetets Vänner grundades 1891 med mål
att ”sammansluta medborgare av olika samhällsställning till gemensam strävan
för arbetarens bästa” (Hultin 1941:33, Urbans 1966:27). Föreningen var borgerlig
och tog klart avstånd från socialistiska idéuppfattningar (Sundberg 1985:48).
”Hufvudstadsbrevet” spreds till en lång rad tidningar, som jag räknar upp senare.
Vid en sådan ”hemortssoaré”, som arrangerades på initiativ av Ossian Reuter 1895,
förekom det bondbröllopsprogram som jag snart skall tala om. För att förstå Reuters
målsättning, måste jag gå bakåt i tiden.
Initiativet går tillbaka till oktober år 1893, då hade Ossian Reuter utgett
Helsingfors Aftonblad i några månader. Vid en soaré i ”Folkets hem” i Sörnäs med
svenskt program, bland annat bestående av föredrag, musik av en manskvartett,
violinsolo, deklamation och en saga berättad av folkskolläraren Mårten Thors ”på
sitt oefterhärmligt lyckade sätt” omtalade litteratören Reuter att fler liknande soaréer
kommer att ordnas, en eller flera gånger i månaden under vinterns lopp, beroende på
intresset ”hos dem som har förmåga biträda” och från intresset hos ”befolkningen i
Sörnäs” (Helsingfors Aftonblad 16.10.1893). Vem som arrangerade soarén framgår
inte. Reuter ansåg att det fordrades ”förmågor” som står för programmet och hans
tanke var att det var lokalbefolkningen i Sörnäs som skulle ansvara och arrangera
i fortsättningen. I december 1893 hade Reuter utvecklat tankarna och framlade
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dem i en stor artikel i sin tidning
under rubriken ”Hemortsföreningar”
(Helsingfors Aftonblad 19.12.1893).1
Ossian Reuter inledde sin text
om ”Hemortsföreningar” med att
den förmögna befolkningen insett
att ”enighet ger styrka” och att det
därför bildats en mängd föreningar
och klubbar i staden. Bland föreningar
som ägnade sig åt arbetarfrågor
var Arbetets Vänner den enda
föreningen med enbart svenska som
det officiella språket. Reuter ville
”utveckla” föreningen och ansåg att
Arbetets Vänner borde samla den
svenskspråkiga arbetarbefolkningen
till ett föreningsliv ”med höjande
Ossian Reuter.
verkan”. Kärnan i artikeln var, att det
Åbo Akademis bildsamlingar.
inom Arbetets Vänner borde bildas
en klubb eller underförening, där
nyinflyttade från samma hemtrakter skulle komma i kontakt med varandra och där
kunna tala sin egen dialekt med varandra. Reuter fortsätter: ”Det ligger i sakens
natur att föreningar af personer hemma från samma trakter skulle komma att på
sina möten eller soiréer erbjuda en angenäm rekreation från arbetet.” Han skriver
vidare att sådana föreningar och klubbar har diskuterats ”inom en större privat
krets härstädes”, men att diskussionen blev kort eftersom ”frågan ansågs vara altför
ny och omogen för att tagas under vidlyftigare behandling”. Men, samtidigt fanns
det även personer av annan åsikt. ”Emellertid uttalade sig några personer mycket
varmt för dess upptagande på allvar.” De som förhöll sig positiva till idén ansåg att
det skulle vara ett lämpligt ämne att diskutera inom föreningen Arbetets Vänner
(Helsingfors Aftonblad 19.12.1893).
Vid Arbetets Vänners månadsmöte den 21 januari 1894 tog Ossian Reuter upp
”hemortsföreningar”-ärendet och med hänvisning till tidningsartikeln framlade
han idén, att det inom föreningen kunde bildas underavdelningar eller klubbar,
”bestående af personer, hvilka antingen äro hemma ifrån samma svenska landsort
eller på grund av slägtskap eller vistelse där under någon längre tid hafva förbindelser
på orten och hos hvilka alla därför förefinnas gemensamma sympatier och intressen”
(Helsingfors Aftonblad 22.1.1894). Förslaget godkändes och en kommitté tillsattes
inom föreningen för att utarbeta detaljer. Resultatet blev att det skulle bildas en
klubb (Helsingfors Aftonblad 16.4.1894). Klubben blev den fjärde klubben inom
1

Här låg måhända ett litet frö till en ”hembygdsförening”, ville jag mena. Det kan påpekas att dr
Robert Boldt följande år tog initiativ till en förening som ägnade sig åt hembygdsforskning i Lojo
(Boldt 1919:15), men det kan inte påvisas att han påverkades av Reuters texter.
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föreningen. Då verkade redan syklubben, sångkören och välläsningsklubben
(Helsingfors Aftonblad 18.9.1893).
Den nya klubben tog sig för att arrangera ”hemortssoaréer”, i januari 1895
hade man planerna klara. Veckobladet informerade och använde ordet hembygd i
stället för hemort. Tidningen berättade att vid hembygdssoaréerna skulle program
från olika landsdelar framföras. Förutom allmän dans skulle även ”föredrag,
deklamation och sång, även folkdanser och små teaterstycken med motiv ur folklivet
i trakten förekomma”. Den första hembygdssoarén skulle ha västnyländsk lokalfärg
(Veckobladet 30.1.1895), enligt planerna skulle den följande i mars ha österbottnisk
och den tredje i april östnyländsk lokalfärg (Nya Pressen 18.2.1895). I planerna kom
det hembygdsframhävande och det regionala till uttryck (jfr Lönnqvist 1983:179f).
Den västnyländska ”hemortssoarén” försiggick i Nyländska nationshuset
i Helsingfors lördagen den 23 februari. Enligt Nya Pressen (27.2.1895) var
målsättningen att avspegla drag ur allmogelivet i Finlands svenska bygder. Ett
föredrag hölls av docenten, språkforskaren Herman Vendell, själv västnylänning.
Han talade bland annat om hur den svenska befolkningen i västra Nyland, liksom
i övriga svenska trakter, varit svensk sedan hedenhös och har rätt till sitt språk.
På programmet stod därtill bland annat deklamation, körsång och folkvisor. Sex
par ”töser och gossar i allmogedräkter” uppträdde med dansen Väva vadmal (Nya
Pressen 27.2.1895). Dansen hade enkom inövats för soarén (Nya Pressen 20.2.1895).
Dansen Väva vadmal var inte säregen enbart för västra Nyland, utan ”allmän i hela
Nyland”, förutom att den var allmän i hela Norden (jfr Dencker 1950:444). Vem som

Dansen Väva vadmal hade enkom inövats bland sex par flickor och pojkar för att uppvisas på
den västnyländska ”hemortssoarén”. Väva vadmal har varit allmän i hela Norden. Postkort,
1904. Privat ägo.
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övade in dansen, det vill säga var traditionsbärare, framgår inte, pressen nämnde
inte heller vem som spelade.
Jag måste återkomma till Ossian Reuters ”Hufvudstadsbref” av den 13 mars
1895. I brevet till tidningarna påpekades att hemortssoaréerna såg ut att ha ”framtid
för sig hos wår efter omväxling längtande hufwudstadspublik”. Han fortsätter:
De ’hemlandstoner’, som klinga oss till möte i folkwisorna, de lefwande dragen
ur wår präktiga swenska allmoges lif, som träda mot oss i folkdanserna i seder
och bruk, hwilka upplifwas under dessa soaréer, ja hela den friska, glada swenska
allmogeanda, som genomfläktar och besjälar dem, hafwa gifwit dessa soaréer ett
säreget, särskildt stadsbon tjusande behag (bl.a. Borgå Nya Tidning 15.3.1895).

Därpå övergick brevet till att tala om att Arbetets Vänners kommande soaré,
den österbottniska, som skulle äga rum den 24 mars. I texten ansågs att det mest
intressanta numret skulle komma att bli scener ur ett österbottniskt bondbröllop
med sina originella danser och sånger, och att övningarna pågick och att man hade
fyra spelmän. Brevet publicerades i svenskspråkiga tidningar runt om i Finland,1
och kännedom om ”bondbröllop på scen” spreds till vida kretsar. Någonting alldeles
nytt utlovades, något som inte tidigare förekommit på nöjestillställningarna i
huvudstaden (Helsingfors Aftonblad 14.3.1895). Till att gå i spetsen för planeringen
av soarén hade redan ett halvt år tidigare utsetts österbottningarna Sanfrid Hongell
och Mårten Thors (Aftonposten 24.9.1894).
Vilket var då programmet, med vilket artikeln idealiserade den svenska allmogen
som präktig och den svenska allmogeandan som frisk och glad och som speciellt
tjusade stadsbon? Den österbottniska soarén hölls i Nyländska nationshuset, publiken
uppgick till 300–400 personer. Fonddekorationen föreställde Runebergs välkända
fiskarstuga i Jakobstads skärgård och var målad av dekorationsmålaren Löf. Festen
inleddes med tal av dr August Gideon Fontell, hemma från Kristinestad, han talade om
den första bosättningen i Österbotten. Därpå sjöng typografen Emil Holländer från
Vasa solo till ackompanjemang av pianisten Reitz och Nedervetilsonen, Alexander
Slotte, deklamerade två dikter, ”Stolts Inga” av Gånge Rolf och ”Vikingen” av
Geijer. ”Landsmålaren” Mårten Thors, hemma från Oravais, berättade en skämtsam
historia klädd som ”stor pojk” från Lappfjärd i röd väst, söljebälte och mössplym av
glitterguld, med sig hade han fem personer i österbottniska ”allmogekläder” som
sjöng visor under ledning av en kvinnlig dirigent som anförde med en slev i handen
och med kraftiga later. Arbetets Vänners kör sjöng folkvisor (Vasabladet 28.3.1895).

1

Brevet ingick i Borgå Nya Tidning och Wiborgsbladet (15.3.1895), i Fredrikshamns Tidning,
Tammerfors och Helsingfors Aftonblad (16.3.1895), i Hangö (17.3.1895), i Gamlakarleby Tidning
och Uleåborgsbladet (19.3.1895) och i Åland (20.3.1895). Eventuellt ingick brevet ytterligare i några
tidningar. Hufvudstadsbladet och Nya Pressen hade kortare notiser (11.3.1895) och rätt anspråklösa
annonser (23.3.1895) i jämförelse med annonser om nöjen i allmänhet, kanske berodde det på
föreningens ekonomiska situation, men trots det slutsåldes föreställningen på förhand, vilket båda
tidningarna informerade om (24.3.1895).
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Sedan kom den ”intressantaste delen af programmet”, scener från ett bröllop i
nordligaste delen av svenska Österbotten: ”Under tonerna af en ståtlig bröllopsmarsch,
utförd af österbottniska spelmän, hrr Hongell, Reip[sar], Kank[k]onen och Åkerberg,
intågade brudparet åtföljdt af tärnor och marskalkar i en gravitetisk polonaise.”
Bruden bar en krona enligt original i etnografiska museet.1 Stor lycka gjorde de
”särskilda dansturerna, skålscenen med hurrarop, brudens avskedssång till flickorna
och brudparets jublande slutdans med klingande silfwerbägare samt den genuina
dansmusiken”. Brudparet ”’utropades’ och mottog liksom spelmännen lifliga
applåder” (Vasabladet 28.3.1895). Enligt samma tidning var bruden och flickorna
från södra Finland, medan de manliga deltagarna var från Österbotten. De väldiga
silverbägarna, som brud och brudgum bar i slutdansen, ansåg Helsingfors Aftonblad
(14.3.1895) att fortfarande förekom i många förmögna allmogehem i Österbotten.
Några tidningar (Nya Pressen 26.3.1895, Wasa Tidning 28.3.1895, Norra Posten
30.3.1895) nämnde att bland folkdanserna kom ”äfven den gamla goda ’purpurin’
till heders” och att programmet skulle komma att framföras en gång till.

Brud med
"skravelmässingskrona",
här vid ett lotteri i förening
med en folkfest till förmån
för Vörå lantmanna- och
husmodersskola 1907.
I bröllopsprogrammet
innehade folkskolläraren
H. Ingo och hans syster Brita
rollen som brudpar (WasaPosten 7.8.1907). Bilden
handkolorerades och utgavs
som postkort. Privat ägo.
1
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Idén till brudkronan kunde man ha fått under de besök som föreningsmedlemmar företog till
studenternas etnografiska museum, varunder magistrarna Mårten Holmberg och Isak Smeds berättade
om samlingarna (Nya Pressen 13.4.1891, Folkwännen 20.4.1891), båda hemma från Österbotten.
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Av Helsingfors Aftonblad framgick att numret med gumman dirigerande en kör
med en slev inte tillfullo överensstämde med soaréns karaktär i övrigt, och att de
fyra spelmännen på fiol var klädda i hembygdens dräkter med söljebälten, och att
spelmännen skötte sitt kall så väl att publiken senare under den allmänna dansen
flera gånger bad om dansmusik av dem (Helsingfors Aftonblad 26.3.1895). Samma
tidning uppgav även att i danserna uppträdde tjugofyra personer, vilket innebar tolv
par och var en mycket stor grupp. Vilken klädsel flickorna hade i bröllopsdansen
framgick inte. Om det hade varit till exempel ”allmogekläder”, såsom de fem som
sjöng visor hade, skulle tidningen kanske ha nämnt även det. Vidare framgick att
ett hundratal personer fått tillbakavisas vid dörren på grund av utrymmesbrist och
att brudens krona var tillverkad av fröken Anna Jefremow, som även hade stått för
biljettförsäljningen (Helsingfors Aftonblad 26.3.1895).
Om detta bröllopsprogram på estraden gav tidningarna fler detaljer än vanligt,
och speciellt om musiken, då till och med spelmännen nämndes vid namn. Danserna
var åtminstone tre, polonäs, purpuri och slutdansen med silverbägare. Purpuri var
allmän i Karlebynejden i norra svenska Österbotten, det var en stor dans i sju turer
och hade krävt mycket inövningstid. Hur lång dansen blev tidsmässigt, var beroende
av antalet par i dansen eftersom varje tur utfördes av två par åt gången och vissa
turer upprepades, och samtidigt ingick turer där alla dansade samtidigt. I en av
turerna ingick slätvals, som jag kommer att omtala i kapitel XII om insamling. Enligt
tidningen medverkade tolv par, om purpurin utfördes i sin helhet pågick dansen i
närmare en timme (om beskrivningen, se Heikel 1938:214–220). Slutdansen med
silverbägare kunde vara det som Heikel kallar Pokaldansen (Heikel 1938:404). Enligt
Henrik Ståhl gick slutdansen med silverbägare till så att ungdomen ställde sig i ring
och inne i ringen dansade brudparet med stora silverbägare i händerna och skålade
med ungdomen, det kallades att ”dricka pojkarna och flickorna från sig” (SLS 176e).
Den österbottniska soarén med bondbröllopsprogrammet rönte mycken
uppskattning, men man tvekade ändå att upprepa programmet. I Aftonposten
(1.4.1895) ingick en notis att man trots löfte därom inte skulle ge någon repris av
soarén på grund av att det rådde en uppsjö av nöjen och hemortssoaréerna ”skulle
under dessa förhållanden komma att försvinna i mängden af vanliga danssoiréer
och deras allvarliga uppgift råkade till följd däraf i fara att blifva förbisedd”.1 Men
önskemålen var så många att man måste ändra sig. Två dagar senare ingick en notis
att det kommit så många ivriga yrkanden från allmänhetens sida att få se programmet
i repris, speciellt bondbröllopet, att Arbetets Vänner ”ansett sig böra tillmötesgå en
så allmänt rådande önskan” (Aftonposten 3.4.1895).
Soarén gavs på nytt den 6 april på samma plats (Aftonposten 3.4.1895,
Hufvudstadsbladet 5.4., 6.4.1895). Föredraget hade utelämnats och på programmet
fanns nu en bygdemålshistoria berättad av Alexander Slotte. Men största intresset väckte
1
Här kunde man jämföra med den oro som pressen redan gav uttryck för inför Svenska
landsmålsföreningens folkliv på scen 1891, som jag tog upp i föregående kapitel. Då önskade man
i pressen att publiken inte skulle svika. Man misstänkte då att vanliga danstillställningar kunde ha
större dragningskraft, vilket besannades.
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åter ”scenerna från ett österbottniskt bondbröllop med deras karakteristiska danser
och sånger” (Vasabladet 9.4.1895, Gamlakarleby Tidning 12.4.1895). Bondbröllopet
måste till och med framföras två gånger under kvällens lopp (Aftonposten 8.4.1895).
Vem var då spelmännen Hongell, Reipsar, Kankkonen och Åkerberg, som
tidningen nämnde? Tidningspressen och Släkten Friis samt arkivmaterial1 ger
svaren. Sanfrid Hongell (f. 1870) var stadsbyggmästare i Helsingfors, Matts
Sanfrid Reipsar (f. 1869) var byggmästare och Alfred Kankkonen (f. 1859) var
tulluppsyningsman, han hade tidigare verkat som musikunderofficer i Vasa
skarpskyttebataljon. De tre var släkt med varandra och kom från allmogemiljö i
Karleby (Släkten Friis 1954:123, 95, 124). Hongell och Reipsar var verksamma inom
Arbetets Vänners ordningsnämnd liksom även maskinritaren Casimir Åkerberg
(f. 1871) (Aftonposten 2.4.1896), som var hemma från Kristinestad.2 Åkerberg var
därtill med i välläsningsklubben (Aftonposten 24.2.1896), inom vilken det fanns
skådespelartalanger. Klubben gav små teaterpjäser förutom inom föreningen även i
Nyländska nationshuset (Urbans 1966:57f). Hongell och Åkerberg sjöng i Arbetets
Vänners kör (Helsingfors Aftonblad 14.3.1895) och Hongell var ordförande för kören
1895–1896 (Urbans 1966:254).
De som stod för sakkunskapen om bröllopsprogrammet var enligt min tolkning
främst Sanfrid Hongell och fil. mag. Henrik Ståhl, hemma från Kronoby. Båda
verkade inom föreningen.3 Bland spelmännen hade Sanfrid Hongell den ledande
rollen och han var även traditionsbärare beträffande själva danserna tillsammas med
Henrik Ståhl, som två år tidigare hållit ett föredrag om frieri- och bröllopsseder
i Kronoby vid Svenska landsmålsföreningens årsmöte 1893 i Helsingfors och i
föredraget bland annat talat om dansen med silverbägarna (SLS 176e:25–60). Hongell
och Ståhl kände till vilka element som ingick i bröllopet, de var traditionsbärare som
lärde ut sin hembygds alster. De kunde danserna och Hongell kunde spela musiken
till dem och båda kunde lära ut danserna åt andra. Pressen nämnde ingenting om
detta, men genom min kännedom om danserna och om vad som hade erfordrats
innan tjugofyra personer uppträdde med bland annat purpuri, kan jag anse det. Jag
stöder mig på kännedomen om att Hongell4 och Ståhl5 även senare lärde ut purpurin
1
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Arbetets Vänner Huvudföreningens matrikel och medlemsförteckning ger uppgifter om att
personerna var medlemmar och vilket år de anslutit sig. Därutöver ger föreningens arkivmaterial
ingenting.
2
http://www.geni.com/people/Rudolf-Casimir-%C3%85kerberg/6000000011021571587
3
Arbetets Vänner i Helsingfors. Mars 1894 – Mars 1896, 1896.
4
Sanfrid Hongell (1870–1957), var båtbyggarson, född i Karleby. Han kom till Helsingfors 1888 och
avlade byggmästarexamen 1892. Han gifte sig 1897 med Hilda Sjöblom från Åland, studiekamrat
och Finlands första kvinnliga byggmästare. De fick sex barn, sonen Nils-Erik föddes år 1900.
Honom hade jag glädjen att möta och samtala med under en rundresa i Grekland år 1990, han var
då 90 år. Nils-Erik Hongell berättade bland annat att hans far Sanfrid varit aktiv i Föreningen Brage
och medverkat i Otto Anderssons ”Österbottniskt bondbröllop” 1907 i rollen som brudens far (jfr
Veckobladet 27.11.1907). Därmed blev jag redan för tjugo år sedan uppmärksamgjord på Sanfrid
Hongells roll inom folkdansen. Enligt Nils-Eriks Hongells dotter Maj-Britt Nyman hade farfadern
själv tillverkat sin fiol (samtal 28.11.2011).
5
Fil. mag. Henrik Ståhl (1865–1919), var bondson, född i Kronoby. Han verkade som folkskollärare,
sedermera skolinspektor (Tidskrift för folkskolan okt. 1919).
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Henrik Ståhl.
Åbo Akademis bildsamlingar.

inom Föreningen Brage inför Otto Anderssons ”Österbottniskt bondbröllop” 1907
(Brage 1915:28). Purpurin upptecknades även efter Hongell och Ståhl 1912 (Heikel
1938:214–220).
Sanfrid Hongell var mycket inkommen i dans, efter honom upptecknades
samma år även en svensk kadrilj i åtta långa turer (Heikel 1938:160–168). Med detta
som bakgrund anser jag även att Hongell och Ståhl hade inövat purpuri redan inför
Svenska landsmålsföreningens soaré 1891, som jag omtalade i föregånde kapitel, och
att Hongell hade stått för musiken redan då. Flera av dem som överlag medverkade
i Arbetets Vänners hemortssoaréer ingick i ett kontaktnät som utgick från Svenska
landsmålsföreningen med bygdesvenskhet som ett gemensamt intresse.1
Arbetets Vänners österbottniska bondbröllopsprogram innehöll traditioner
från Karlebynejden och var enligt min uppfattning det mest lokalpräglade och
dansbetonade bondbröllopsprogrammet under 1800-talet och skilde sig därmed
från de övriga. Hur detta var praktiskt möjligt vill jag speciellt framhäva. För att
arrangera ett bondbröllopsprogram behövdes först och främst samlande krafter och
personer med sakkunskap, tid och intresse att samarbeta mot ett gemensamt mål.
Inom Arbetets Vänner råkade i detta fall finnas ”förmågor” som kunde bidra med
sång, musik och dans och med skådespelartalanger. Att fyra spelmän spelade till
danserna som uppvisades, är Arbetets Vänners bröllopsprogram det enda exemplet
i sitt slag i mitt material.
1

Bland dem som medverkade i arbetet för hemortssoaréerna var följande personer medlemmar i
Svenska landsmålsföreningen i Finland och kunde anses ingå i ett kontaktnät: Ossian Reuter, Mårten
Thors, Henrik Ståhl, Herman Vendell, Ernst Lagus och Alexander Slotte (SLS 213 u, matrikel).
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Traditionsbärarna fanns inom föreningen, detta vill jag speciellt påpeka. Det
fanns dessutom en person inom föreningen som kunde framställa en brudkrona
enligt modell i etnografiska museet, och det fanns personer som försökte få
fram lämpliga dräkter. Det fanns medlemmar i föreningen som kunde sjunga.
Det var sådana ”förmågor” Ossian Reuter hade haft i tankarna, då han föreslog
”hemortssoaréerna”. Föreningen Arbetets Vänner var en förening, där man på sin
fritid sysslade med det som man ville göra tillsammans med andra, och det som
var och en fann givande. Allt detta samverkade till att det nordösterbottniska
bondbröllopsprogrammet kunde fås till stånd. Att alla fanns inom föreningen var
samtidigt förutsättningen för att programmet kunde genomföras. Bärarna av den
lilla traditionen, både beträffande musiken och dansen och som jag inte ser som
någon ”mellankultur”, inlärde traditionerna hos en del representanter för den stora
traditionen och medverkade själva på den stora traditionens scen. Några tankar på
att uppteckna här framförda danser ser inte ut att ha förekommit.
Hur avgörande det var med ”egna förmågor” visas även av att man hade haft
planer på en östnyländsk ”hemortssoaré” och nämnt det i pressen, men någon sådan
arrangerades inte. Måhända strandade företaget i brist på ”östnyländsk sakkunskap”
– östnyländska ”förmågor” – inom föreningen.
Man kunde tro att efter de lyckade framförandena av bondbröllopsprogrammet
skulle det ha varit tillräckligt med uppmärksamhet i pressen. Men så var inte fallet,
Reuter hade andra avsikter. Även i det följande ”Hufvudstadsbrevet” av den 5 april
1895 omtalades hemortssoaréerna och det som framförts och hur andra kunde ta
efter.1 Artikeln, som var anonym, ingick i flera tidningar och jag utgår ifrån att
skribenten fortsättningsvis var Ossian Reuter, som i kraftigaste ordalag uttryckligen
talade för bygdesvenskheten genom att försöka få överklassen att inse värdet i den
svenska allmogen och dess alster. Han påpekar:
En idé, som utgått från föreningen ’Arbetets Vänner’ härstädes och väl är värd att
upptagas äfven på andra orter, där man nitälskar för svensk odling och omfattar
vår svenska allmoge med kärlek, är anordnandet af de s.k. hembygdssoaréerna.
Programmet är i korthet sagt att genom framförandet af folksagor, sånger och
danser, hvilka förekomma i våra svenska bygder väcka allmänhetens håg att
bättre än hittills är fallet lära känna och uppskatta den duktiga och intelligenta
befolkningen därstädes (bl.a. Wiborgsbladet och Hangö 7.4.1895).

Sedan omtalade skribenten de två hembygdssoaréerna som ordnats, och att det
inte förekommit någon rangskillnad vare sig bland dem som uppträtt eller suttit i
publiken, och fortsätter:
1
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Det fanns åtminstone någon som tog efter. I Nykarleby utarbetade och inövade seminarister
ett motsvarande program, som framfördes vid den ”första Majniemi-soarén” som arrangerades
Zachariasdagen den 6 september i seminariets gymnastiksal för att samla in medel till en fond för
inköp och flyttning av Topelius villa Majniemi till dess forna plats på udden på Alön i Nykarleby
skärgård (Vasabladet 10.9.1895), initiativet togs av tredje klassens elever (Västra Finland 15.4.1896).
Soaréerna måste ordnas flera år i rad innan tillräckligt med medel hopsamlats.
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Det är påtagligt, att man med hembygdssoaréerna funnit på ett utmärkt medel
att vidmakthålla kärleken till vår svenska allmoge. Under vissa tider, då en viss
modlöshet kan spåras bland de yngre släktena af svenskhetens vänner, en som
man får hoppas öfvergående påföljd af det fennomanska partiets stora öfvervikt
inom studentkåren, synas de scener ur svenskt folklif, som upprullas, vara egnade
att stärka samhörighetskänslan och mana till fortsatt arbete för den svenska
odlingens bevarande (bl.a. Wiborgsbladet och Hangö 7.4.1895).

Här var författaren inne på finskhetsivrarnas framgångar bland studenterna och på
den klyfta mellan samhällsklasserna som jag omtalar nedan. Författaren hade även
åsikter om hur man kunde sprida kännedomen om allmogens liv: ”Kännedomen
om allmogens lif och seder kan visserligen spridas på många vägar. Men, det
sätt, ’Arbetets Vänner’ funnit på, är utan tvifvel ett af de värksammaste och mest
intresseväckande.” Författaren påpekade till sist att ”[n]ågon svårighet att äfven
på andra orter arrangera dylika soaréer torde ej erbjuda sig, blott någon på allvar
vill taga i tu med saken” (Wiborgsbladet och Hangö 7.4.1895, Uleåborgsbladet och
Gamlakarleby Tidning 9.4.1895, Borgå Nya Tidning 10.4.1895, Vasabladet 17.4.1895,
Aftonposten 18.4.1895). En samlande kraft efterlystes av Reuter.
Drivkrafterna till ”hemortssoaréerna”
Vilka var de egentliga drivkrafterna till Arbetets Vänners ”hemortssoaréer”?
Inträdesavgifterna gav förmodligen ett överskott då de medverkande var
föreningsmedlemmar och föreningen var i behov av medel för ett föreningshus. För
ändamålet arrangerades flera lotterier (Urbans 1966:60f, Hultin 1941:137). Dessa
”hemortssoaréer” hade inte penningbehovet som drivkraft, utan drivkraften låg i
Reuters ansträngningar för svenskheten överlag. Han ville få överklassen att inse
värdet i allmogekulturen och på så sätt försöka minska klyftan mellan de bildade
och den övriga svenskspråkiga befolkningen i landet.
Reuters agerande stod därtill, enligt min uppfattning, i relation till språkfrågan
och till det kommande svenska partimötet. Under de första åren av 1890-talet
fick språkfrågan allt större betydelse då finska språkets ställning stärktes (Klinge
1996:33f). Då uppmärksammades de breda lagren inom det svenska folket i Finland,
enligt Högnäs som en ”reserv att kalla in då de svenska ställningarna hotades av
lantdagsreformen1 och finskhetsrörelsen i seklets början” (Högnäs 2007:27). Den
svenska folkligheten blev dessutom en resurs för att friska upp ett tynande kulturliv.
Det ”stora kultursvenska huvudet […] krävde att nytt friskt blod pumpades upp
från folkkroppen” (Högnäs 2000:27). Det sistnämnda hade pressen påpekat och
ansett att hemortssoaréerna tjusade stadsbon och syntes ha framtiden för sig hos
”wår efter omväxling längtande hufwudstadspublik”. I denna ”omväxling” ingick
även bondbröllopet. De som uppträdde lekte att de firade ett allmogebröllop med

Den finländska lantdagsreformen genomfördes 1906, då man från ståndslantdag övergick till
enkammarlantdag och val genom allmän och lika rösträtt, även för kvinnor (Klinge 1996:432).

1
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sina danser och bygdesvenskheten, den lilla traditionen, fick ge omväxling åt
kultursvenskheten, företrädarna för den stora traditionen.
Ossian Reuters agerande beträffande hembygdssoaréerna 1895 ser jag även
som något slag av ”nödrop” åt överklassens håll inför det svenska partimötet
som man planerade att hålla i januari 1896. Överklassen hade länge förhållit sig
likgiltig och främmande för den svenska allmogen och arbetarklassen i eget land
(jfr Mörne 1927b:63). Reuter strävade efter att få samhällsklasserna närmare
varandra, och påpekade att under hembygdssoaréerna hade det inte förekommit
någon rangskillnad, varken mellan dem som uppträdde eller satt i salen. Han ville
för överklassen, kultursvenskheten, även visa ”rikedomen” i allmogens kultur.
Reuter hade sedan barndomen stått allmogen nära1 och insett hur föga överklassen
kände till allmogens alster, han kände även till hur stor den klyfta var, som Axel
Lille ansåg att fanns mellan den bildade klassen och allmogen (Lille 1921:706).
Inom det svenska partiet som bildades i början av 1880-talet ursprungligen med
Freudenthals svensknationella idé som grund och främst bestående av två stånd,
adeln och borgarna (jfr Mörne 1927a:265, jfr Högnäs 1995:50), började större delen
av den svenskspråkiga befolkningen skjutas i bakgrunden och i förgrunden trädde
ett tunt skikt av svenskspråkig överklass, ”varav en betydande del aldrig har stått i
någon som hälst förbindelse med skärgårdarnas, kustbygdernas och kuststädernas
svenska befolkning” (Mörne 1927a:265, jfr von Bonsdorff 1956:20). Detta hade
påtalats av Ossian Reuter redan tidigare i en uppsats i Nya Pressen och i en artikel
i Finsk Tidskrift 1891 (Lille 1921:705f, jfr Mörne 1927a:267). Vid partimötet 1896
betonades även i ett skarpt anförande hur djupt klyftan gick mellan de ”högre” och
”lägre” samhällsklasserna inom Finlands svenska befolkning (Mörne 1927a:267f,
jfr Engman 2000b:32). Partimötet tog även som en av de mest angelägna uppgifterna
att ena samhällsklasserna bland landets svenskspråkiga befolkning (Lönngqvist
1983:195).
Här är det även skäl att se på varför Arbetets Vänner fungerade som arrangör
för dessa hembygdssoaréer. Grundtanken med bildandet av Arbetets Vänner var
att sammanföra medborgare av olika samhällsställning till gemensam strävan för
arbetarens bästa. Om stadgarna skrev Herman Hultin att de i ”all sin anspråkslöshet”
uttalade ”ursprungsorden till den svenska samlingsrörelse, som hade till slutmål
att oberoende av samhällsställning och yttre villkor sammanföra hela det svenska
folkelementet i Finland till en nationell enhet” (Hultin 1941:35). Föreningens
grundtanke sammanföll med det som Ossian Reuter förespråkade och han fick

1
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Reuters stora engagemang för den svenska kustbefolkningens väl och bildning kom även fram i det
att han redan 1891 hade inbjudit ett antal ”Kökar- och Korpobor, män och kvinnor” till en fest i Arbetets
Vänners lokal där skärgårdsborna undfägnades med ”kaffe och dopp” (Folkwännen 3.10.1891). Reuter
hade även ordnat med ”andlig wälfägnad”, ”i det doktor Nordmann bland skärgårdsborna utdelade ett
antal av ’Swenska folkskolans vänners’ skrifter äfwensom exemplar af ’Land och stad’”. Vidare bjöds
på musik av magister R. Flodin och sång av föreningens sångkör (Folkwännen 3.10.1891). Enligt min
uppfattning var skärgårdsborna i huvudstaden i anledning av en fiskmarknad. Reuter hade arrangerat
”fiskarsoaréer” i anslutning till fiskmarknaden under flera år (Aftonposten 19.9.1895).
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stöd från ledningen inom Arbetets Vänner, annars hade det inte varit möjligt att
genomföra hembygdssoaréerna.1
Dessa hembygdssoaréer med sina danser har inte ansetts vara något som behöver
omtalas i Arbetets Vänners 50-årshistorik (Hultman 1941), 75-årshistorik (Urbans
1966) eller i 100-årshistorik (Brunila 1990). Inte heller nämns hembygdssoaréerna i
protokollen (Arbetets Vänner, Prokollbok 1).2 Ändå har två av historikerna annonsen
om månadsmötet i januari 1895 som illustration, varav framgår att bildandet av
hemortsföreningar skulle föredras av Reuter (Urbans 1966:37, Brunila 1990:28).
Reuters initiativ att ge hembygdssoaréer, med bland annat ett bondbröllopsprogram,
är heller ingenting som forskarna i sina arbeten om den svenska nationalitetens
framväxt, ansett nämnvärt, inte heller forskare som analyserat sceniska bondbröllop.3
***
Drivkrafterna till i detta kapitel omtalade tillställningar, där bondbröllopsprogram
ingick, var av två slag. Studentavdelningarna samlade in penningmedel till en
folkhögskolfond medan Ossian Reuter arbetade för svenskheten genom att försöka
få kultursvenskheten och bygdesvenskheten närmare varandra inför kommande
partimöte. Vad gällde danserna fanns det bland studenterna, enligt vad som
framkom i pressen, endast sådana traditionsbärare som kunde lära ut pardanser.
Inom Arbetets Vänner fanns flera traditionsbärare som både stod för musiken och
dansen. Detta ledde till det enastående bondbröllopsprogrammet, det första i sitt
slag med dans och musik från en viss svensk bygd i Finland.
Bondbröllopet som programidé fortlevde långt in på 1900-talet med variationer
i innehåll. Senare bondbröllopsprogram, såsom Nils Oskar Janssons i Kimito i
februari 1902, som jag fäster vikt vid i följande kapitel, var således ingenting nytt då
längre, inte heller Terjärvbornas bondbröllop i Nyländska nationshuset i Helsingfors
i juni 1907, Vöråbornas bondbröllop vid Tottesund och i Vasa i augusti 1907, eller
1

Inom ledningen för Arbetets Vänner kan nämnas: Ordförande för föreningen var professor Carl
Emil Holmberg och sekreterare magister Mårten Holmberg (Hultin 1941:37). Bland personer som
verkade inom föreningen, eller stod föreningen nära, fanns bland andra fil. dr Petrus Nordmann och
redan nämnda fil. mag. Henrik Ståhl. Nordmann hade vid ett av föreningens möten tagit initiativ
till att bilda Arbetets Vänners västra filial 1896 och blev dess ordförande, medan Henrik Ståhl blev
sekreterare (Hultin 1941:175). Nordmanns hustru Hanna var medlem i Arbetets Vänners första
styrelse (Hultin 1941:36f). Isak Smeds var mycket ivrig medarbetare under de första åren (Nya
Pressen 13.4.1891, 25.5.1891) och hade fungerat som instruktör för välläsningsklubben fram till 1894.
Folkskolläraren Mårten Thors, som medverkade i detta österbottniska hembygdsprogram, var en av
lärarna på föreningens folkhögskolkurser (Urbans 1966:57f, 65). Petrus Nordmann var även bland
annat sekreterare i Svenska folkskolans vänner och styrelsemedlem i Svenska litteratursällskapet
(Heikel 1924:154, 159).
2
Föreningens klubbar, senare kretsar, stod för de praktiska arrangemangen vid soaréerna.
Klubbarnas protokoll från den omtalade tiden saknas helt i Arbetets Vänner Huvudföreningens arkiv.
I föreningens i tryck utkomna årsberättelse för tiden mars 1894 – mars 1896 omtalas hemortssoaréerna
även ytterst fåordigt (Arbetets Vänner i Helsingfors. Mars 1894 – Mars 1896, 1896). Utan pressen
som källa skulle dessa hemortssoaréer, och vad som framfördes vid dem, fortsättningsvis ha förblivit
helt okända.
3
Bo Lönnqvist har bl.a. skrivit tre artiklar över ämnet (1979a, 1991d, 2006a).
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Otto Anderssons ”Österbottniskt bondbröllop” i november 1907 (se Lönnqvist
1979a, 1991d:138–153, 2006a:159–170, Biskop 2007k:31ff). Anderssons program
skilde sig från alla dessa, eftersom Andersson kombinerade element från olika orter
(Biskop 2007c:255), medan de övriga här nämnda framförde traditioner från en viss
bygd.
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I flera kapitel har jag granskat hur dansen kom upp på estraderna och kunnat visa
hur danser från Finlands svenskbygder uppvisades för åskådare. Pressen skildrade
tillställningarna i berömmande ordalag och jag är övertygad om att de som jag
kallar pionjärer inom folkdansen, folkskollärarna Nils Oskar Jansson i Kimito och
Victor Allardt i Lappträsk, även tog intryck av skildringarna och fick impulser. Både
Jansson och Allardt kände sannolikt till Philochoros turné 1887 och hade kanske till
och med sett någon av föreställningarna, likaså torde Svenska landsmålsföreningens
folklivsprogram på scen 1888 och 1891 ha gett impulser, så omskrivna som även de
blev. Jansson och Allardt var de första som i början av 1890-talet började inöva
danser från den egna bygden hos bygdens ungdom för att framföras för publik i
hembygden. Hur detta gick till, vilken drivkraften var, och vilka danser som
uppvisades står i fokus i detta avsnitt.
Nils Oskar Jansson och Victor Allardt var samtida i seminariet i Nykarleby
varifrån de utdimitterades 1884 (Huldén 1941:74, 84). Vid seminariet verkade en
landsmålsförening som hade landsmålsföreningen i Helsingfors som förebild
(Häggman 1992:93, Helsingfors 7.2.1882), man kan räkna med att föreningen
påverkade de blivande lärarna. Vid seminariet hade även svenskheten ivriga
förespråkare (Huldén 1941:83). Enligt J. J. Huldén hade Jansson dock inte berörts
av svenskhetsivern vid seminariet i Nykarleby, men senare, runt sekelskiftet 1900,
gjorde ”hans känsla en jättesväng från Topelius till Freudenthal och hårdnade
till ’ursinnig svenskhet’” (Huldén 1941:84ff). Som tidigare framkommit talade
Topelius för den finska nationaliteten och Freudenthal för den svenska. Redan under
seminarietiden hade det varit tal om danser och Jansson hade fått lära sig en dans
av Allardt. Dansen var ”Vanha loikka” från Artjärvi i östra Nyland, som sedan
kom att gå under namnet ”Skvaller-Ulla” i Kimito (Heikel 1938:440). Till dansen
återkommer jag längre fram.

Nils Oskar Jansson – den idérike banbrytaren
Den store pionjären blev Nils Oskar Jansson (1862–1927), som medvetet arbetade
för sin egen bygds danser och vars verksamhet kom att få avgörande betydelse
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för folkdansen i Finland. Jansson var bondson från Mattböle i Kimito, yngst i en
syskonskara på fyra bröder. Jansson beskrivs som en ”högt begåvad och särpräglad
personlighet” (Andersson 1967:232). J. J. Huldén å sin sida har karakteriserat honom
som ”högvuxen som en viking, brun om en arab”, snarstucken och med uppbrusande
häftighet, begåvad och kunskapsrik, idérik med en inre vulkanisk glöd och med en
oförbrännelig förmåga att elda och rycka med och att glädjas och sprida glädje.
Huldén fortsätter:
För samtiden framstod han som en självlärd kulturkämpe med vådligt temperament
och stark vilja. Som folkbildare hade han anlagt en progressiv åskådning, och
den tog sig tidtals utlopp i ett samhällsförbättrarnit, som gjorde honom mycket
impopulär bland präster och sockenpampar (Huldén 1941:72, 120ff; 1962:99, jfr
Lindroos 1988:12).

År 1880 inledde Nils Oskar Jansson sin lärarutbildning på seminariet i Nykarleby.
Han gjorde goda framsteg och lektor Max Strömberg föreslog att han skulle skaffa
sig en vetenskaplig utbildning, men Jansson ansåg att hans arbetsfält låg i Kimito.
Sommaren 1881 tillbringade han i Nykarleby sysselsatt med laboratoriearbeten
i kemi och sommaren 1883 verkade han som kolportör i Åboland och på Åland
(Huldén 1941:73–83, Jansson 1986:8). Efter att ha utdimitterats från seminariet
verkade Jansson som lärare i Västanfjärd 1884 och därefter vid Vreta skola i Kimito
under resten av sitt liv (Jansson 1986:8).
Intresset för antikviteter, som han hade samlat sedan barnsben, fick honom att
besöka Nordiska museet i Stockholm 1890 och fem år senare, 1895, deltog han i
det Nordiska skolmötet då han även besökte Skansen (Andersson 1967:233). Här
fick han impulsen till att grunda friluftsmuseet Sagalund i sin hemsocken Kimito,
det första friluftsmuseet i Finland. Janssons samlarnit var enorm och genom att
leva ytterst sparsamt förverkligade han idén om friluftsmuseet och förvärvade
tomt, byggnader, böcker, möbler, husgeråd och andra föremål under hela sin livstid
(Jansson 1986:7–14, se även Sjöberg 1975).
År 1888 bildade Jansson en Ynglingaförening för pojkar som fortsättning på
folkskolan. Föreningen sammankom varannan söndag i skollokalen och programmet
upptog ”föreläsningar, fria föredrag, diskussion och lekar” (Huldén 1941:104f). I
februari 1891 arrangerade Ynglingaföreningen en fastlagsfest för allmänheten för
att samla in medel till inköp av böcker till biblioteket. Festen var en ”anslående
tillställning”. Då man trädde in i festsalen ”erfor man genast det angenämaste
intryck”, ansåg man i Åbo Underrättelser (13.2.1891) och fortsätter:
I fonden war anbragt en hög terassformig upphöjning, beklädd med draperier och
prydd främst med Finlands wapen, wäl utfördt af en folkskoleelev samt deröfwer i
gyllne bokstäfver orden: ’Ljus åt folket’, samt med byster, wackra gröna wäxter, ljus
och lampor. På ömse sidor derom woro små granklädda stånd, deri folkskoleflickor
i fantasikostymer serverade kaffe, te, mjölk, limonad, smörgåsar och bakelser.

220

X

Pionjärer inom folkdansen

Wäggar och fönster woro sinnrikt dekorerade med draperier, kartor, planscher,
hwad som blott fanns att tillgå; öfwer eldstaden war anbragt Linnés wapen och
latinska walspråk i en slinga. Rätt uppfunna ljusställningar, ja, en improviserad
ljuskrona ersatte kristaller och gaslågor; mosswäggarne woro bokstafligen
tapetserade med granqwistar, girlander af gran och en – Finlands cypress –
anbragta i mängd. Alltsammans war ett kärt arbete af ynglingaföreningen och
dess ledare.
Ljusen tindrade så wälkomnande, då man wid femtiden samlades, den friska
skogsdoften war så lifwande; ej under att man der genast såg idel glada anleten
som röjde intresserad förwäntan (Åbo Underrättelser 13.2.1891).

Ynglingaföreningen inledde program
met med att sjunga ”Vårt land”
varefter Jansson höll ett föredrag om
barnuppfostran. Sedan deklamerade en
yngling verser författade av Jansson.
En barnkomedi ”Skvaller-Ulla” av
Janssons kollega, lärarinnan Adèle
Weman framfördes, varpå Jansson
berättade sagor på Kimitodialekt. En
sjömansvisa sjöngs och Adèle Weman
uppmanade publiken att skänka bidrag
till biblioteket, ”hwilken uppmaning
ej heller mötte döfwa öron och slutna
portemonnäer”. Vidare följde en
munter liten komedi, fastlagsrim
på dialekt, visor och växelsång.
Sist på programmet stod en ”tablå
föreställande ett zigenarläger med
Nils Oskar Jansson.
sång, dans, en gumma, som rör i en
Foto författaren av tavla i Sagalunds
öfwer lägerelden kokande gryta, och
museum.
slutligen afbränner en grann bengalisk
eld”. Hela programmet gavs även
följande dag (Åbo Underrättelser
13.2.1891, jfr Lindroos 1988:18).
De yttre ramarna och det ”hemmagjorda” programmet visade Nils Oskar
Janssons idérikedom. Han var väl bevandrad i vad som låg i tiden. Flickorna
i fantasikostymer som stod för serveringen i granklädda stånd följde linjen
från tidigare soaréer med idéer som bottnade i världsutställningarna. Jansson
hade en förmåga att elda och entusiasmera i sitt arbete med att väcka
fosterlandskärlek.
I programmet uppvisades enligt min uppfattning den redan nämnda dansen
Vanha loikka, som Jansson fått lära sig av Allardt, och som i Kimito kom att gå
under namnet Skvaller-Ulla. Dansen kunde ingå i barnkomedin med samma
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Dansen Vanha loikko fick i Kimito namnet Skvaller-Ulla och dansas här av Kimito
Ungdomsförening. Foto Otto Anderssson, 1904, SLS 105b.

namn, utan att det framgick i pressen, och just därför började kallas ”SkvallerUlla”. Dansen innehåller ett stackatoartat hoppande som kan förefalla lustigt och
påminna om ”tjat” och det är ingen omöjlighet att man skämtade om dansen som
ett ”evigt tjatande”. Jag kan även tänka mig ett annat alternativ, att dansen ingick
i zigenartablån där enligt pressen någon dans ingick. För detta talar att en dans
med ett finskt namn, Vanha loikka, kunde ingå i en tablå där de agerande kunde
tänkas representera någonting främmande. Ingenting nämndes om att dansen skulle
ha framförts i ”kostym”. En koppling mellan denna tillställning, barnkomedin och
dansens namn ser ut att finnas.1
Samma år 1891 samlade Adèle Weman flickorna till en ”Flickring” och de
båda föreningarna anordnade tillsammans en fastlagsfest den 1 mars 1892 med
målsättning att samla in medel för en blivande folkhögskola (Huldén 1941:105,
Lindroos 1988:18–21). Enligt förhandsinformationen skulle följande program ingå:
festsång, föredrag, tablåer i olika omgångar, kostymdans (Åbo Tidning 23.2.1892).
Danserna hade inövats av Nils Oskar Jansson, för musiken stod allmogespelmannen,
skräddaren Gustaf Bohm, född 1836. Om ”kostymdanserna” har Jansson senare
berättat att det vid denna fastlagsfest 1892 var ”första gången allmogedanser från
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1
Oberoende av i vilket sammanhang dansen framfördes och hur namnet uppstod kom den att
heta Skvaller-Ulla. Dansen lärdes senare ut under det nya namnet hos Suomalaisen Kansantanssin
Ystävät – Finska Folkdansens Vänner och publicerades och dansas fortfarande inom folkdansrörelsen
(närmare i följande kapitel och i Biskop 2003:4–7).
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Dansen Skvaller-Ulla lärdes ut inom Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska
Folkdansens Vänner i Helsingfors 1901 av Hugo Dahl från Kimito. Dansbeskrivningen
publicerades av Anni Collan 1905 och försågs med en bild, som handkolorerades och utgavs
som postkort. Privat ägo.

Kimito framfördes i kostym”1 (Lindroos 1988:21). Det är rätt betecknande att
Jansson inte talade om folkdräkter utan om ”kostym” för något slag av enhetlig
klädsel som kanske kunde vara i folklig stil. Jansson har även med stolthet
berättat att Skansen, som är ”folkdansernas förlovade land”, inte fanns 1892 då
kimitoungdomarna dansade sina ”första menuetter och polskor m.fl. kostymdanser
för publik” (Lindroos 1988:21), vilket visar att Jansson mycket väl visste om att hans
arbete var banbrytarens, ett arbete som han därtill var synnerligen stolt över.
Två år senare, 1894, sammanslogs Ynglingaföreningen och Flickringen till
Odalförbundet,2 varur Kimito Ungdomsförening växte fram och stiftades 1896
(Jansson 1925:53f, Lindroos 1988:21ff). Man satte genast i gång med att samla
in medel för folkbildningen i kommunen. Inför en folkfest i Skogsböle den 30
juni 1895 hade man fått ihop 500 vinster och lyckades sälja 4.000 lotter (Åbo
Underrättelser 1.7., 4.7.1895), vilket inbringade över 600 mk (Åbo Tidning 18.7.1895,
Åbo Underrättelser 28.7.1895). Dansen ”Niomanspolska” dansades ”graciöst af
föreningen” (Åbo Underrättelser 1.7.1895). Dansen utfördes som namnet säger av
nio personer, vanligen tre pojkar och sex flickor.

1

Jansson betonade ”allmogedanser från Kimito i kostym” kanske med tanke på att Vanha loikka
(Skvaller-Ulla) hade framförts, men den var inte en ”allmogedans från Kimito” och hade inte
framförts i ”kostym”.
2
N. O. Janssons svärmeri för det fornnordiska avspeglar sig i föreningens namn, liksom även i
ungdomslokalens namn Vrethalla (Sjöberg 1975:46).
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På ett föreningsmöte 1896 föreslog lyceisten Hugo Dahl att man skulle bygga ett
eget ungdomsföreningshus och byggprojektet sattes i gång (Lindroos 1988:26). Vid det
laget insåg Jansson att det kommer att behövas många penninginsamlingstillfällen,
fester och soaréer med mycket program, för att täcka byggnadslånet. Danserna hade
redan väckt uppmärksamhet i pressen, dem måste han få mera av.
Jansson räddar danser från glömskan
I programmen medtog Jansson således gamla danser. Hittills hade han lärt ut
danser ur sin egen tradition, Jansson var även traditionsbärare, men för att få tag
i fler ”gamla” danser måste de ”räddas från glömskan”. Janssons tillvägagångssätt
att nå målet var speciellt, han tillvaratog danserna genom direkt kontakt med
traditionsbärarna (jfr Lönnqvist 1983:191).
Kollegan Adèle Weman har senare skrivit en artikel om Jansson som
folklivsforskare och upprättare av friluftsmuseet Sagalund och där skildrat hur
Jansson ställde till ett julkalas ”i fädrens anda” med mat och mycket kaffe för att
locka gamla människor att visa sina danser så att ungdomsföreningens medlemmar
skulle ha möjlighet att lära sig dem. Det var ingen självklarhet att äldre människor
ville dansa danser från sin ungdomstid (jfr Bergman 1981:13, Heikel 1931:48).
Jansson visste att det gällde att gå varsamt fram och obemärkt locka de gamla upp på
golvet. Jansson var den första att använda denna metod och därför citerar jag Adelè
Wemans skildring närapå i sen helhet:
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[...] Alltnog, de gamla danserna hade på denna ort, troligen också på andra orter,
hos den nuvarande generationen helt och hållet fallit i glömska. Det ansågs
inte fint att dansa dem, och minnet av de förbisedda danserna förbleknade
småningom. N. O. Jansson beslöt att återuppväcka dem. Några medlemmar
av Kimito ungdomsförening invigdes i den uttänkta planen. Det var under en
julhelg för ungefär ett decennium tillbaka. Han skulle tillställa ett julkalas, ett
riktigt glatt julgille i fädrens anda med middag bestående av de traditionella
julanrättningarna och kaffe [...] mycket och starkt kaffe som stimulerande medel.
Till den middagen inbjödos, utom de utvalda unga ur föreningen, endast gamla
personer, 60- à 70-åringar. Den som ingalunda fick saknas var föreningens
gamle fiolmusikant, skräddaren Gustaf Bohm. Men intet ord fick förråda, att
dessa gamla mot kvällen, då stämningen nått sin höjd, skulle lockas att dansa
förfädrens danser. Nej, bevars, då skulle de skyggt dragit sig inom sitt skal, och
hela planen såväl som kalaset förfelat sitt syfte. Middagen avåts under livligt
samtal, och den charmante värden var icke sen att föra samtalet till hänsvunna
tider. Bordets anrättningar voro också egnade att leda minnet till de flydda goda
tiderna, och när gummorna äntligen efter måltiden tömt den femte kaffekoppen
och stämningen var i stigande, fördes konversationen varsamt till dansen.
Vad hette egentligen de gamla danserna, kunde värdinnorna påminna sig
namnen? Ja, bevars, den ena ihågkom en, den andra en annan: vackra svägerskan,
tremans engelska, skälaskutten, menuetten, lirpu larpu, ja det blev ett pratande
och skrattande, så att kaffekopparnas klang överröstades. Hörde många turer till
den och den dansen, kom spelman kanske ihåg några, ville han för ro skull spela
upp en menuett? Ja varför inte, och snart ljödo tonerna genom salen. Kommo de
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ärade gästerna ännu ihåg stegen till den och den dansen [...] togos de ungefär så
här? Nej då, inte så, utan så. Och snart reste sig de gamla en efter en, ställde upp
en menuett, nöpo ett tag i kjolen, och under det mest gravitetiska allvar begynte
dansen, där den 70-åriga rörde sig graciösast och utan att tröttna. Den ena dansen
avlöste nu den andra, de unga ställde sig naturligtvis med i ledet, togo ut stegen på
samma sätt som de gamla, det blev en bal full av liv och fröjd.
På detta sätt lärde sig Kimito ungdomsförening de gamla danserna. Många
hade naturligtvis fallit i glömska, ty alltför sent började man tyvärr uppsamla det
gamla [...] (Weman 1908:23–29).

Enligt min uppfattning ordnades julkalaset i december 1896, eftersom föreningen
ser ut att ha haft fler danser på programmet följande år, fler danser nämndes även vid
namn i pressen. En del danser måste Jansson ha kunnat redan tidigare. Han var ivrig
dansör och dansade själv, det framgår av de bilder som Otto Andersson tog 1904
(SLS 105b), då han vistades hos Jansson. Redan inövningen av menuetten hade tagit
sin rundliga tid och den hade ungdomarna fått lära sig ordentligt eftersom Heikel
ännu 1924 kunde få en ”fullständig” uppteckning av den (Heikel 1938:10f).
För föreningshuset började man genast samla in medel och gav en
”landsmålssoaré” i Brandkårshuset i Åbo den 28 februari 1897. Soarén blev en
fullständig succé. Tidningsskribenten talade bland annat om hur upplyftande det
var att få se hur man roade sig på landsbygden – ”så olikartadt det i städerna” –
och framhävde den klasskillnad som omtalades i föregående kapitel: ”Måtte
samhörighetskänslan de olika folkklasserna emellan stärkas, ty det är på denna
väg, som vårt land skall gå framåt i andligt och materielt afseende!” I programmet

En av danserna på Kimito Ungdomsförenings program var Själaskuttan. Här har dansen
inövats inom Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner i
Helsingfors. Postkort, ca 1905. Privat ägo.
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ingick bland annat ”skärgårdsdanser”
utförda av flera par i ”klädsamma
nationalkostymer”, danserna ”gaf en
förträfflig bild af dansen, sådan den
trådes af allmogen; der fans både enkla
och invecklade turer, lif och friskhet,
sådan man ej alltid ser i balsalongen.
Gång på gång inropades de dansande,
och publiken ville aldrig tröttna på
att njuta af det vackra numret” (Åbo
Underrättelser 1.3.1897). Överklassen
uppfattade allmogekulturen, enligt
Burke (1978:23) som något mystiskt och
främmande, och folket ansågs bland
annat vara naturligt och enkelt. Pressen
framförde liknande tankegångar om
dansen, som ansågs vara både enkel
och invecklad samt avspegla liv och
friskhet. Här framförde bärarna av
den lilla traditionen, företrädarna för
Spelmannen Gustaf Bohm.
bygdesvenskheten, sina danser på den
Brage Årsskrift 1907.
stora traditionens, kultursvenskhetens
estrad i Åbo.
Samma år gav man en soaré i Salo
den 7 november. För soaréerna behövdes allt mera program och man höll sig till
egna krafter, det fanns knappast andra alternativ. Jansson och Weman skrev små
teaterstycken, vilka framfördes på dialekt. I programmet i Salo ingick bland annat ett
litet dramatiskt stycke, ”Qvällsätun” av Jansson, därtill en historia berättad av Hugo
Dahl och uppvisning av danser. Om danserna ansåg man i tidningen: ”Danserna
voro de här i äldre tider brukliga och äfven nyare sådana; ’engelskan’, ’vackra
svägerskan’, ’själaskutten’ och ’schottisch’ eller ’hamburgskan’, med flere. Musiken
utgjordes af harmonika och fiol, trakterade af tvenne af föreningens medlemmar.”
Behållningen från soarén blev 144 mark (Åbo Underrättelser 18.11.1897).
Hittills hade man lockat publik enbart med programmet, nu gick man in för att
ordna lotterier, det första ordnades den 24 juli 1898. Under rubriken ”Lustfärden
till Kimito” annonserades om ångbåtarnas avgång från Åbo, Pargas och Salo,
båtarna anlöpte en stor mängd hamnar och bryggor längs med färden (Åbo Tidning
19.7.1898, Västra Finland 20.7.1898). Förutom sedvanligt program förekom ett helt
avvikande programinslag, en konsert av Emma Jägerskiöld och hovoperasångeren
Hjalmar Frey1, till ackompanjemang av Mary Kent på piano. Den andra avdelningen

1

226

Båda, Hjalmar Frey (1856–1913) och Emma Engdahl-Jägerskiöld (1852–1930), var bland de
främsta inom finländsk opera under senare delen av 1800-talet och i början av 1900-talet (http://www.
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i programmet avslutades med några ”trefliga skärgårdsdanser” (Västra Finland
20.7.1898). Lotteriet inbringade 1.700 mk, en stor summa. ”Med komisk högtidlighet
bjöd Jansson upp kassakistan och valsade med den ett varv genom salen.” Enligt
Huldén ordnades åtminstone fyra lotterier på Skogsböle, där godsägaren Otto
Hollsten ställde festplats till förfogande (Huldén 1941:111). I slutet av 1898 hade
byggnadsarbetet avancerat så långt att föreningshuset kunde invigas på trettondagen
1899. Då framfördes åter bland annat ”skärgårdsdans” (Åbo Tidning 6.1.1899, Västra
Finland 7.1.1899).
Hos en del av befolkningen väckte det förargelse att berättelser och teaterstycken
framfördes på deras eget språk, bygdemål, och befolkningen ansåg att det gamla
gjordes till åtlöje (Lindroos 1988:32, jfr Högnäs 2000:22f). Vid senare insamling av
folklore kunde insamlaren även mötas av misstänksamhet, eftersom informanterna
trodde att insamlaren ville ”göra spektakel av folk” (Bergman 1981:28).

Kimito Ungdomsförening dansar Klappdansen eller Wrethalla pekarn. Foto Otto Andersson,
1904, SLS 105b.

Skuldbördan inspirerar till allt fler estradprogram
Jag vill mena att föreningshuset, och skulderna på det, fick långtgående följder. För
att avkorta byggnadslånet gav man allt fler sceniska föreställningar, i hembyn och i
Dalsbruk (Huldén 1941:107), och i Åbo på nytt den 27 februari 1900 (Västra Finland
21.2.1900).1 Idéerna om på vilket sätt man skulle samla in medel var inarbetade, men
det var nytt att man reste runt med sina scenprogram.
kansallisbiografia.fi/). Frey uppträdde även tre år senare vid en soaré till förmån för byggnadskassan
(Åbo Underrättelser 12.7.1901).
1
Med impulser från Kimito bildades folkdansföreningen Helios i Åbo 1900. Inom Helios hade man
även tankar om att samla in danser genom att lära sig dem och i den avsikten besökte lärarinnorna
Evy Kynberg och Ninni von Schultz Kimito 1901. Verksamheten blev dock kortlivad och upphörde
1904. Jag går här inte in på folkdansföreningen Helios, utan hänvisar till Biskop (2007k:29).
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Jansson fick kritik för sitt arbete för Kimito ungdomförening på grund av att
han ordnat ”förlustelser” för ungdomen vid fel tidpunkt. Vid en biskopsvisitation
anmäldes att det ordnades ”jemväl på helgdagar offentliga nöjen”, vilka föranstaltats
eller ”åtminstone befordrats av lärarpersonalen vid ortens folkskolor” (Huldén
1941:112). Lärarna var Nils Oskar Jansson och Adèle Weman. Ärkebiskopen
Gustaf Johansson ansåg att sådant motarbetade icke endast ”folkskolans sanna
bestämmelse utan jämväl [ansågs] vara stridande mot kristelig sed” och anmodade
socknens kyrkoherde att fästa folkskoldirektionens uppmärksamhet vid åtgärder
som ”förhållandet påkallar”. Skoldirektionen vidtog inte några åtgärder mot
Jansson och Weman, men dessa kände sig ”bannlysta” och tog illa vid sig. Båda
lämnade ungdomsföreningsarbetet, men endast för en tid skulle det visa sig (Huldén
1941:112f, jfr Jansson 1986:10).
När den ekonomiska situationen i fråga om föreningshuset var som värst, kom
någon inom föreningen på tanken att vidareutveckla insamlingen av medel. Att det
skulle vara program med Kimitotraditioner var självklart, det var det enda möjliga.
Vidareutvecklingen bestod i att man skulle visa upp programmet längre bort, till och
med göra ett gästspel i självaste huvudstaden och de själva – allmogeungdomen –
skulle stå på scenen. Både Jansson och Weman arbetade med texter till programmet
och Jansson inövade danserna. Gästspelet skulle ske tredje- och fjärdedag påsk
1901. Till generalrepetitionen den 31 mars hade man inbjudit Pargas folkhögskola
(Huldén 1941:113f).
I huvudstaden förbereddes besöket av föreningen Arbetets Vänner och
studentföreningen Västfinska stammen.1 Man hyrde Studenthusets festsal, utverkade
tillstånd och lade ut affischer i skyltfönstren (Huldén 1941:113). En annons visade att
det omfattande Kimitoprogrammet skulle bestå av:
Prolog
’Andi Kvällsäton (allmogeinteriör i en akt)’ av N. O. Jansson
Bygdemålsberättelse
Kimitodanser
’Stackars Margit’ (lustspel i en akt) av Adèle Weman
Bygdemålsberättelse
Skärgårdsdanser
(Hufvudstadsbladet 7.4.1901).

Vi lägger märke till att Kimitoborna själva inte talade om ”folkdanser” i sin
annons, utan om ”Kimitodanser” och ”Skärgårdsdanser”. Det var tidningspressen
som använde olika begrepp på den dans som förekom hos allmogen, bland annat
”folkdans” och ”kostymdans”. Långt på förhand omtalades besöket i flera tidningar,
och skärgårdsdanserna Vackra svägerskan och Själaskutten nämndes som exempel

Studentföreningen Västfinska stammen var en rent svensk fraktion inom den Västfinska
avdelningen vid universitetet i Helsingfors, som förfäktade att arbetet för den svenska befolkningen
och det svenska språket var ett lika fosterländskt arbete som arbetet för det finska (Cavonius 1982:16f).
1
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Åtta par dansar Bohmska galoppen. I bakgrunden t. v. ses Nils Oskar Jansson huvudet högre
än alla andra. Foto Otto Andersson, 1904, SLS 105b.

på vilka danser som skulle komma att uppföras (Hufvudstadsbladet 31.3.1901,
Västra Finland 3.4.1901, Björneborgs Tidning 4.4.1901, Åland 6.4.1901).
Dagen före föreställningen ingick en artikel i Hufvudstadsbladet om Parus Ater
(Adèle Weman), om byggnadsprojektet och om programmet. Det som pressen visste
berätta om danserna var: ”Danserna äro äkta allmogedanser tvivelsutan okända för
de flesta hufvudstadsbor, och hafva delvis rätt karakteristiska namn, såsom t.ex.
’Själaskuttan’” (Hufvudstadsbladet 9.4.1901). Tidningens uttalande om att danserna
är okända för huvudstadspubliken speglar även den klyfta mellan samhällsklasserna
som till exempel Ossian Reuter framhävde och som jag tog fram i föregående kapitel.
Janssons avsikt var, enligt min uppfattning, att för överklassen och representanterna
för kultursvenskheten även visa att det fanns en värdefull kultur hos allmogen.
Bygdemålssoarén gavs två gånger, den 9 och 10 april. Föreställningarna som
sådana fick god kritik i tidningarna, även själva dansernas utförande berömdes
– de utfördes med ”kraft och smidighet”. Vad gällde dansernas originalitet
var man betänksam och ansåg att de ”i originalitet icke uthärda jämförelse med
grannsocknarnas, icke ens med de nyländska. Den samnordiska dansen ’stigare’, som
i en af Kimitodanserna återfanns var så utblandad med moderna tillägg att den var
svår att igenkänna” (Hufvudstadsbladet 10.4.1901). Jag undrar vilka grannsocknars
danser skribenten kände till och jämförde med och vilka nyländska danser han hade
i tankarna. De nyländska danserna som i andra sammanhang omtalats i pressen var
trestegsvals, jänka (schottis), jänkapolka, kontra, kadrilj och Väva vadmal. Jag kan
närmast tänka mig att skribenten syftade på danser som inte hade någon folklig
förankring och förekom vid soaréerna, bland dem Skördedansen. Vilka ”moderna
tillägg” som skribenten menade att förekom i den i hela Norden förekommande
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”stigare”, det vill säga schottis, är mig obekant, sannolikt uppvisades en äldre variant
som huvudstadstidningens skribent inte tidigare hade sett (jfr Heikel 1938:374f).
I programmet ingick två avsnitt med danser, ”Kimitodanser” och
”Skärgårdsdanser”, vilka utfördes av sex par ”i kostym”, dräkterna kunde kanske
påminna om folklig dräkt. Tidningen nämnde endast ”Själaskuttan” och ”stigare”
vid namn, de övriga danserna som Jansson inövat och som kunde ha ingått i
Kimitobornas repertoar var Vackra svägerskan, Engelska, Skvaller-Ulla, Tippan,
Hamburska, Skvirpå, Skavan, Bohmska galoppen, Klappdansen, Ålandsflickan och
menuett (Huldén 1941:116, Lindroos 1988:129–133).
Hufvudstadsbladets referat av Kimitobornas första soaré i huvudstaden var
synnerligen omfattande, bland annat uppräknades vem som innehaft roller i pjäserna.1
Även ett tillfällighetsblad med texter av Adèle Weman, Frans Österblom, Einar
Holmberg, Nils Oskar Jansson och Ernst Lundström, såldes. Tidningen avslutar sin
text med orden: ”Slutomdömet om denna tillställning blir, att man aldrig till förene
här i Helsingfors sett något så originelt, så ursprungligt och uppfriskande.” Därefter
tog man för givet att Studenthusets sal skulle fyllas även följande dag (10.4.1901).
Hufvudstadsbladets hela text publicerades även i Åbo Underrättelser (11.4.1901),
Västra Finland och i Fredrikshamns Tidning (13.4.1901), och ett kortare avsnitt i
Östra Nyland (13.4.1901), varvid Janssons och Wemans verksamhet blev känd i stora
delar av södra Finland.
Efter föreställningarna sammankom arrangörer och Kimitobor till fest i
Arbetets Vänners lokal. Kassabehållningen blev hela 1.300 mark (Huldén 1941:114).
I Helsingfors knöt man även kontakter som snabbt ledde till att danserna dansas än
i dag. I pjäserna och i danserna medverkade lyceisten Hugo Dahl och spelmannen
Evert Granqvist, som skulle komma att kallas till Helsingfors för att inom den
nygrundade föreningen Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens
Vänner lära ut danserna. Mera om detta i det kapitel XI.
Efter den lyckade Helsingforsresan återvände Jansson till ungdomsföreningen
med nya krafter. Fastlagstisdagen den 11 februari 1902 hölls en soaré i gammaldags
stil på Vrethalla med ”slängkälke och skrinnbacke” som utomhusprogram på
dagen och när skymningen föll tändes kulörta lyktor som upphängdes mellan
träden. På kvällen fortsatte programmet inomhus med hälsningssång, föredrag
av folkskolläraren Frans Österblom, en saga och en visa på Kimitodialekt m.m.
”Och nu följde en uppvisning af stort intresse, en interiör af ett hem i forna dagar,
med de slöjder där idkades.” Jansson hade planerat och ordnat med att gamla
arbetsmetoder förevisades på scen, såsom att tvinna rep, slöjda träskopor, mala
grötmjöl, stöta gryn, spinna på slända, knyppla spets, sy ”sömavantar”, fläta halm,
tvinna halmrep och spjälka pärtor medan han själv förklarade arbetsmetoderna
och gamla Kimitovisor sjöngs. Till sist framfördes ett ”Forntida bondbröllop i fem
tablåer”. Tablåerna var tåget till kyrkan under musik av spelmannen Gustaf Bohm,
1
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Följande personer uppräknades: H. Dahl, Selma Mattsson, Hilma Tjeder, E. Sjöholm, Sigrid Dahl,
Anna Petersén, E. Granqvist, A. Lindholm, Hulda Henriksson, Thilda Petersén, A. Karlsson, S.
Hollsten, Alma Samuelsson, V. Kristiansson och V. Lindblom (Hufvudstadsbladet 10.4.1901).
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Stilprov i dansen Själaskutten, Nils Oskar Jansson t. h. Foto Otto Anderssson, 1904, SLS
105b.

brudskarans ankomst till bröllopsgården, bröllopsmåltiden och värdarnas försök
att med ”trug och krus draga in gästerna, efter rang och värdighet, medan dessa
streta emot”, bröllopsdansen med menuett och att dansa kronan av bruden och
till slut tablån med ungmorsskålarna följande dag. ”Till sist utfördes en gammal
bröllopskadrilj” (Åbo Underrättelser 20.2.1902). Här hade Jansson vidareutvecklat
folklivsprogrammet till att innefatta gamla hantverk, något som han sannolikt även
var den första att förverkliga i Finland. Idén kan han ha fått från Skansen (Sjöberg
1975:149). Jansson hade från barnsben fått hjälpa till i hemmet och var kunnig även
i kvinnliga sysslor (Sjöberg 1975:41). Impulserna till bröllopsprogrammet kan ha
kommit från studentavdelningarnas (jfr Sjöberg 1975:80) och från Arbetets Vänners
bondbröllopsprogram på hembygdssoarén 1895.
Kimito Ungdomsförening fortsatte att turnera med folklivsprogram utarbetade
av Nils Oskar Jansson och Adèle Weman. 1903 inbjöds ungdomsföreningen till
Åbo av folkdansföreningen Helios och två soaréer gavs i Brandkårshuset (Huldén
1941:115). Åbo Underrättelser inledde sin recension med orden: ”Gårdagen
måste oberedt karaktäriseras som en stor seger för föreningen. Utsåldt hus och
en sällspord entusiasm höra minsann ej till vanligheterna i vår goda stad.” I
det rikhaltiga programmet ingick bland annat små pjäser på dialekt och även
bondbröllopsprogrammet i fem tablåer. Sist på programmet stod folkdanser,
”föreningens stora triumpf” (Åbo Underrättelser 14.4.1903). Dagen därpå fylldes
Brandkårshuset igen av en entusiastisk publik. Programmet omfattade åter bland
annat små pjäser av Jansson och Weman samt sex tablåer om ”gammaldags
julseder” av Jansson. Slutnumret bestod även nu av de ”gamla, alltid gärna sedda
folkdanserna” (Åbo Underrättelser 15.4.1903).
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I mars 1905 besöktes Åbo på nytt och ungdomsföreningen gav åter två soaréer i
Brandkårshuset som ”fylldes från golv till tak”. Nya nummer och nya små dramatiska
stycken var inövade. ”Publiken sparade ej på bifall efter hvarje nummer, i synnerhet
efter danserna.” Danserna som nämndes vid namn i pressen efter den första
föreställningen var Bohmska galoppen, Skvirpå, Skavan och Schåsan, som enligt
tidningen härrörde sig från äldre tider och för musiken stod en 70-årig fiolspelman
(Åbo Underrättelser 7.3.1905), som var Gustaf Bohm. I den andra föreställningen
ingick dansen purpuri, som enligt tidningen ännu dansades på landsbygden, och
menuett i ”gammaldags dräkter”. Därtill uppvisades fortfarande på Åland ”brukliga
skärgårdsdanser” (Åbo Underrättelser 8.3.1905).

232

Två-tusen-sju-hundra-femti
Turnéverksamheten växte sig allt större och utsträckte sig allt längre. Den 7 mars
1906 reste tjugoåtta personer från ungdomsföreningen åter till Helsingfors. De gav
två bygdemålssoaréer på Arkadiateatern och en matiné och en barnföreställning.
Nu var ändamålet inte mera att samla in medel till föreningshuset, utan nu skulle
Jansson i Kimito Ungdomsförenings namn, enligt danska förebilder, grunda en
skola för ”småbruk och egna hem”. Han köpte Vreta Storgård och delade marken
i parceller och det behövdes åter medel. ”Då var en förvärvsresa igen högeligen av
nöden”, skriver Huldén (1941:117f).
Föreställningarna i Helsingfors gavs den 8, 9, 11 och 12 mars. Om den första
soarén konstaterade Hufvudstadsbladet att ”[d]en hurtiga ungdomsskaran, för
realiserandet af sina behjärtansvärda afsikter: åstadkommandet af en småbruksskola
i hemsocknen, vågat det modiga försöket att endast med egna resurser intressera
hufvudstadens publik, möttes glädjande nog af en fullbesatt salong”. I programmet
ingick bland annat de sex tablåerna om hur julen firades i forna tider, som
utarbetats av Jansson, och i tablåerna fanns ”en mängd folkdanser [...] inströdda
här och där i handlingen” (Hufvudstadsbladet 9.3.1906). På den andra soarén ingick
bland annat tablåerna med bondbröllopet och ”en mängd folkdanser” framfördes
(Hufvudstadsbladet 10.3.1906). Huldén sammanfattar besöket: ”Det blev fullsatt
salong och fullständig succé. Kimitogästerna uppfattades icke längre som fattiga
landskusiner med en utsträckt kupig hand, utan som bärare av en egenartad kultur,
av vilken också stadsbon kunde hämta styrka och glädje” (Huldén 1941:118). Enligt
Lönnqvist fick bygdemålssoaréerna här direkt tjäna svenskhetens sak (Lönnqvist
1983:189). Företrädarna för kultursvenskheten med tillgång till den stora traditionen
fick både se och höra, och blev uppmärksamgjord på bygdesvenskheten och den lilla
traditionen.
Kimitobornas turné utsträckte sig till Borgå och Ekenäs, och överallt var
detsamma vänliga mottagande med bjudningar, blommor och tal. Efter soarén i
Ekenäs, som var den sista anhalten, ingick i Wästra Nyland ett referat som tog fram
publikframgången, hur förvånande det var att allmogeungdom kunde agera – såsom
den agerade – på en scen inför stadspublik, och vilken betydelse det hade att tro på
sin sak. Tidningen skriver:
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Kimito Ungdomsförening dansar Lirppu-larppu och svänger om i polskan. I mitten
i förgrunden Nils Oskar Jansson, som sparkar högt med den lediga foten. Foto Otto
Anderssson, 1904, SLS 105b.

Aldrig har – såwidt wi kunna erinra oss – en nöjestillställning i wår stad
förmått samla en så talrik publik som Kimito Ungdomsförenings soaré i
tisdags. Klickfullt hus. Men så hade också hufwudstadens tidningar de närmast
föregående dagarna öfwerflödat af loford. Här såwäl som i omnäjden hade man
fått klart för sig, att något originellt stod till buds, och insett, att de intressen som
fört den täcka skaran ut på eröfringståg, wäl woro understöd wärda. Man kom
således upp med stora förhoppningar och dessa swekos ingalunda. [...] Men det
som dock i egentlig mening wäckte beundran, war det käcka mod och den friska
naturlighet som kännetecknade samtliga uppträdande. Det behöfs tro på en stor
sak, glad entusiasm och en Adele Wèmans och skollärar Janssons ledning för
att försagd allmogeungdom skall kunna förmå sig att helt lämna ur räkningen
wanskligheterna i att uppträda inför en ofta rätt fordrande stadspublik och göra
det på ett så winnande sätt (Wästra Nyland 16.3.1906).

Här ansåg Wästra Nyland att huset var ”klickfullt” på grund av att huvudstadens
tidningar tidigare lovordat ungdomsföreningens scenprogram. Under kvällen
höll Nils Oskar Jansson ett tal som klart visade målsättningen med hans arbete,
nämligen att det uttryckligen var för att förkovra hembygden. Därtill förklarade
Jansson vilken målsättning ungdomsföreningen hade med den nu företagna resan.
Avsikten var att stärka landsbygdsbefolkningen både ideellt och materiellt genom
att grunda en småbruksskola och Jansson redogjorde även för vem småbruksskolan
riktade sig till. Tidningen sammanfattar:
[Jansson] påpekade wikten af att under närwarande förhållanden den swenska
stammen står stark på den fäderneärfda torfwan. Intensiwt arbete borde utföras
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för hembygdens förkofran. I kulturella framsteg hade wi att söka ersättning, för
det politiska inflytande, som går förloradt. Arbetet borde wara af såwäl ideell
som materiell art. Det war i den senare riktningen Kimito Ungdomsförening
wille werka, genom anläggandet af den småbrukarskola, till hwars förmån de
under resan influtna medlen skulle anwändas. I skolan skulle från 1 now. – 1
maj underwisning meddelas för män i landtbruk och slöjd och för kvinnor i
mejerihandtering och hushållning. Talaren hälsade jämwäl wästra Nylands
ungdom wälkommen till skolan (Wästra Nyland 16.3.1906).

Föreställningen i Ekenäs hade getts den 13 mars och följande dag återvände gruppen
hem. Jansson gladde sig storligen över det ekonomiska resultatet. Om hemkomsten
berättar lantbruksrådet K. A. Wasastjerna:
Aldrig har jag sett en så strålande människa som Nils Oskar Jansson, då han med
sina 27 skyddslingar såsom en hurrande bakgrund vandrade uppför backen till
Strömma gård. Han tycktes ha vuxit under resan, ögonen blixtrade, och munnen
öppnades ända till öronen, men han sade inte mycket; klappade sig på plånboken
i pälsfickan och slog takt till två-tusen-sju-hundra-femti, två-tusen-sju-hundrafemti. Så många mark hade resan inbringat. – Kimitobon, som gärna lägger en
nypa salt i erkännandet, sade: ’Nåo ä de full någo ändå me den där tokiga Jansson,
eftersom åtta professorer lär ha tagi’en i hand’ (Huldén 1941:118f)

Tillsammans med sin trupp företog Jansson en resa till Skansen i Stockholm 1908,
för att slå ett slag för kännedomen om svensk allmogekultur i Finland. ”Men
det hakade upp sig på grund av Skansens tidigare fastställda program.” Först på
återfärden på Bores akterdäck fick ungdomsföreningen uppföra programmet i sin
helhet (Huldén 1941:119f). Inför Sydvästra Finlands Svenska ungdomsförbunds
möte i Vreta sommaren 1912 hade Jansson planerat en ”Skansenafton” med program,
varvid folkdräktsklädda ungdomar sjöng gamla visor vid gungan och dansade gamla
danser på dansbanan (Huldén 1941:121).
Inom Kimito Ungdomsförening hölls danserna levande genom att dansas och
nya generationer fick lära sig danserna. Danserna levde ännu 1924 då Yngvar Heikel
som Brages stipendiat var på dräktforskningsresa i Kimito och råkade då av en
tillfällighet få vara med om ett städningssamkväm i föreningshuset – som föregående
kväll hade fyllts till trängsel under en soaré, som arrangerades som avslutning på en
sångfest. Heikel uppmanade då ungdomarna, under Janssons ledning, att dansa de
gamla danserna. Fjorton danser blev upptecknade. Bland danserna fanns menuett
och polska, en kadrilj (Gadrill) i nio turer och en purpuri i tio turer med mellanturer
mellan varje tur (Heikel 1986:92–97).

234

X

Pionjärer inom folkdansen

Dansen Vackra svägerskan dansades av fyra par i en grupp. Här dansar två grupper bredvid
varandra. Efter figurering till motstående sida har två av herrarna stannat på ”orätt” sida av
sin dam. Foto Otto Anderssson, 1904, SLS 105b.

Janssons unika arbete
Nils Oskar Jansson, tillsammans med kollegan, lärarinnan Adèle Weman vars roll
inte får underskattas,1 var unik, även ur nordisk synvinkel med sina folklivsprogram
på estraden och med allmogeungdom i rollerna. I fråga om danserna skilde sig
Janssons verksamhet från tidigare ”programmakares” på sex olika sätt:
För det första var hans metod att rädda gamla danser från glömskan genom en
direkt kontakt till traditionsbärarna unik.
För det andra var metoden unik för att det var allmogeungdomen själv, den yngre
generationen på orten, som skulle dansa bygdens egna danser och bära danserna
vidare. Ungdomarna blev traditionsbärare.
För det tredje var det någonting helt unikt att samma allmogeungdom skulle
framföra danserna på en estrad för publik.
För det fjärde var det unikt att det var allmogen själv som gjorde turnéer med
sina folklivsprogram för att samla in medel. Idén till att göra turnéer hade Jansson
sannolikt fått från Philochoros turné och omtalanden om den i pressen 1887 och
1898, till den senare turnén återkommer jag i nästa i kapitel.
För det femte skilde sig Jansson helt från tidigare initiativtagare genom att hans
företag inte blev någon engångsföreteelse utan pågick under många år i rad. Mina

1
Adèle Wemans roll är oundersökt, och är inte heller målet i denna studie. Men jag vill konstatera
att förutom att hon skrev pjäser, skrev hon även texter som informerade om vad som försiggick inom
Kimito Ungdomsförening (t.ex. Västra Finland 3.3.1897, 25.6.1898, 21.5.1902). Därför har jag nu
kunnat lägga fram en detaljerad beskrivning av Janssons verksamhet.
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exempel är från våren 1891 till sommaren 1912. Men, danserna levde ännu 1924 och
det innebar att Jansson ständigt arbetade med att hålla danserna vid liv och lära ut
dem till yngre generationer.
Och för det sjätte var Jansson unik genom att han sannolikt uppvisade bygdens
alla danser, inte en enskild dans som i flera av exemplen i denna studie. Pressen
nämnde följande danser vid namm: Skvaller-Ulla, Niomanspolska, Själaskuttan,
Stigare, Schåsan, Bohmska galoppen, Själaskutten, Vackra svägerskan, Skvirpå,
Skavan, ”Schottis eller Hamburska”, purpuri, menuett och engelska. I ett
bondbröllopsprogram nämndes ytterligare att dansa kronan av bruden och
bröllopskadrilj. Övriga danser som inte nämnts, men dansades och levde 1924, var
Lirppu-larppu, Gammelpigornas polska, Sjuls, Klappdansen (Wrethalla pekarn)
och Kakuri (jfr Heikel 1986:97). Här vill jag samtidigt framhäva betydelsen av ett
eget ungdomsföreningshus som långt var en förutsättning för att kunna bedriva den
verksamhet som Jansson gick i spetsen för.
Jansson var även, såsom jag redan påpekade, väl medveten om och stolt över
sitt arbete som banbrytarens. I Janssons program hade danserna en större roll än
i något annat program på någon soaré eller folkfest. Till samma nivå når endast
Konstnärsgillets årsfest 1866, där danserna behövdes för att lyfta fram folkdräkterna
för att markera det finsknationella. I Janssons program hade dräkterna, som var
i folklig stil, inte någon större roll, utan bygdens danser hade huvudrollen för att
markera en svenskhet och en bygdesvenskhet. Enligt Sjöberg (1975:93) var Jansson
senare skeptisk till att skapa folkdräkter för en kommun.
Drivkraften till Janssons arrangemang, där danser uppvisades, var behovet av
penningmedel och målsättningen skulle nås genom publika tillställningar. Samtidigt
arbetade Jansson uttryckligen för svenskheten i Finland, Huldén (1941:84) talade om
Janssons ”ursinniga svenskhetsiver” som hade inträtt runt 1900. Med sina program
ville han för eliten med tillgång till den stora traditionen och kanske företrädare för
kultursvenskheten, framhäva och visa att det fanns en värdefull folkkultur hos den
svenskspråkiga allmogen. Janssons avsikt var även att minska klyftorna mellan den
svenskspråkiga eliten och övriga svenskspråkiga invånare i Finland. Alla danser och
musiken till dem var ur folklig miljö och samtidigt ett slag för bygdesvenskheten.
Några försök till att uppteckna danserna ser Jansson inte ut att ha gjort, trots att hans
skriftliga verksamhet enligt Sjöberg (1975:129) omfattade ”både prosa och vers,
sakliga artiklar, dramatiska stycken och nidvisor på rim”. Av Janssons skriftliga
arbeten har hans skildringar av allmogens liv den största betydelsen, påpekar
Sjöberg (1975:135).
Om betydelsen av Janssons arbete kan ytterligare nämnas att 1901 påverkades
några i publiken i Helsingfors av scenprogrammen och dansuppvisningarna. I
salongen satt sannolikt de två damerna, Linda Bremer och Selma Wellingk, som tog
initiativet till att sammankalla till ett möte i oktober 1901 för att stifta Suomalaisen
Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner. Till detta återkommer jag i
följande kapitel. I salongen satt även tre ungdomar ur familjen Heikel som genast
började dansa folkdans i den nygrundade folkdansföreningen (Heikel 1986:25).
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Kimito Ungdomsförening på scenen i Brandkårshuset i Åbo 1903. Flickorna bär enhetlig
klädsel i folklig stil. Stående t. h. Nils Oskar Jansson, sittande framför spelmännen Gustaf
Bohm och Evert Granqvist. Stående t. v. längst bak ses Hugo Dahl och framför, något t. h.,
Adèle Weman. SLS 614:293.

Nils Oskar Jansson var således banbrytare med att revitalisera seder och
bruk och Janssons hela verksamhet gav impulser även åt Otto Andersson,
Föreningen Brages grundare. Andersson tog med folkdansen som sektion inom
Föreningen Brage som blev starten på den organiserade folkdansrörelsen i
Svenskfinland. Janssons avsikt var att danserna skulle leva, dansas, brukas och
traderas till följande generationer. Han lyckades till fullo. I motsats till det övriga
i soaréprogrammen brukades danserna, de tecknades upp och dansas än i dag
inom folkdansrörelsen.

Victor Allardt – uppvisar menuett
Victor Allardt (1862–1922) hade efter seminarietiden upptecknat dansmelodier
och danser åren 1887–1890, bland annat menuett. Allardt var även en banbrytare
på så sätt att han själv kunde uppteckna dansmelodier tillsammans med dansernas
struktur. Hans uppteckningsarbete omtalas i kapitlet om insamling. Under 1887
hade Allardt vistats vid slöjdseminariet i Nääs i Sverige (Matrikel 1958:64), där
man redan då hade börjat inöva sånglekar (Hellgren 1906:4), vilket även kan ha gett
Allardt vissa impulser.
Victor Allardt och Nils Oskar Jansson var, som redan framkom, samtida vid
seminariet i Nykarleby, de var även samtida med att uppvisa danser från folklig
miljö. Vid en folkfest i Lappträsk 1891 uppvisades bland annat en ”kostymdans”
som var en ”gammal” menuett. Man annonserade att programmet skulle bestå av:
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Föredrag.
Hornmusik.
Kostymdans, gammal menuett i folkdrägter från Lappträsk.
Tablå.
Lekar.
Allmän dans.
Illumination m.m., m.m.
(Folkwännen 10.8.1891, Östra Nyland 11.8.1891)

Folkfesten arrangerades i Labby by den 16 augusti till förmån för folkhögskolan i
Borgå. Insamlandet av medel till förmån för folkhögskolor har jag belyst i kapitel
VI och går inte in på här. Folkfesten hade tre ”tillställare”, fröken E. Bachman,
folkskolläraren Victor Allardt och studenten Gustaf Storgårds (Land och stad
26.8.1891).
Folkfesten inleddes med en ouvertyr av socknens musikkapell varpå Storgårds
höll ett föredrag om 1809 års lantdag, föredraget avslutade han med att uppläsa
Runebergs bön ”Fosterlandet” varpå ”Vårt land” spelades. Sedan uppfördes av ”jäntor
och ungersvenner” en gammaldags ”minett” i enhetlig klädsel, vilken tidningen
beskrev synnerligen utförligt.1 Vidare framfördes en saga av H. C. Andersen i tre
tablåer. Festplatsen var smyckad med grönt och Nylands vapen. Festen besöktes av
500 personer och gav något över 200 mark i vinst som tillföll folkhögskolan (Land
och stad 26.8.1891).
Flickorna bar en enhetlig klädsel, annonsen talade om folkdräkter, men klädseln
var närmast i folklig stil. Pojkarnas dräkter kunde påminna om ”folkdräkter” för att
framhäva något östnyländskt. Man hade gjort synnerligen stora ansträngningar med
att framställa klädseln då bygdens ungdom i en gammal dans, menuett, skulle leka
”allmoge i forna tider”.
Menuetten utfördes, enligt tidningen, såsom den dansats på 1840-talet, om
den skriver man: ”Själva ’minetten’ gick förträffligt. Det intygade särskildt de
1
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Land och stad (26.8.1891) skriver om klädseln: ”De dansande voro klädda i gammaldags kostymer.
Kvinnorna buro ’styck å mysso’. Denna senare (mysson) utgöres af en pappersstomme av ett klufvet
nötskals form och är öfverklädd med blått enfärgadt eller rosigt siden och slutar baktill med en väldig
sidenrosett af samma färg som mössan. Underifrån ’mössan’ går åt pannan till ’stycket’ en bred, fint
virkad spets. Denna hufvudbonad, så omtyckt på sin tid, anträffas numera sällan i någon gammal
mormors kista och kallas då lätt av en mindre vördnadsfull ungdom ’eitt riktit fågelbo’. Jäntorna
buro för öfvrigt efter gammaldags sed urringade blå dels smårutiga, dels smårandiga klädningar med
långa snäfva ärmar med små uppslag. Det 2 aln breda förklädet, till färgen hvitt med smala ränder,
gula och blå, var liksom klädningen af tjockt hemväft bomullstyg. Öfver axlarna buro de en hvit, skir
duk, öfver hvilken en med hålsöm försedd remsa af fint linnetyg veks som en krage kring halsen.
Hvita strumpor och skor fulländade jäntans dräkt.
Äfven ungersvennerne buro på gammaldagsvis mössor med breda kullar och stora läderskärmar,
somliga af kläde, somliga åter af något korthårigt brunt skinn. Om halsen ’maniska’ med stor ostärkt
krage och svart sidenduk. Västarne af storrutigt tyg voro fastknäpta äfven upptill och hade två rader
knappar med uppstående krage. Den ’stoppade’ tröjan (’stacko-tröjo’) af mörkt blått vadmal - lika kort
som västen - var försedd med hög och bred krage samt stora uppslag och långa ärmar och två rader
benknappar. Knäbyxor af mörkblått vadmal, hvita strumpor med röda band, samt skor fullbordade
ungersvennens kostym.”
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gamla, som själva i sin ungdom varit med därom.” Om en av kavaljererna påpekar
skribenten: ”Särskild och upprepad munterhet väckte en bland kavaljererne, som
visade att han mycket väl studerat sprättarne i dansstugan och nu i dansen med god
komik tillämpade hvad han sett” (Land och stad 26.8.1891). Den uppträdande unge
mannen kände sig kanske inte helt hemmastadd på dansgolvet, utan spelade en roll
för att roa publiken. Senare under kvällen framfördes enligt samma tidning mycket
väl en ”daldans”.
Förutom menuetten framfördes en rikssvensk dans, ”daldans”, som måhända
kunde vara den Dalpolska som uppvisades i Liljendal och då var inövad av
lärarinnan Ahlfors, som jag omtalade i kapitel VI. Då det i programmet behövdes
en dans till gick man kanske den ”lättaste vägen” och tog vad någon råkade kunna
från danslärarmiljö, kanske tänkte man inte ens på varifrån dansen kom. I östra
Nyland skulle det ha funnits hur många danser som helst att visa upp (Heikel 1938:
t.ex. 73–111). Men, å andra sidan kan det även vara så att de danser som jag tänker
på och finns upptecknade hos Heikel, ännu 1891 var så allmänna i bygden – och
levde i bästa välmåga – att de inte var någonting att visa upp. Menuetten hade fallit
ur bruk och var inte känd hos den yngre generationen, varför den kunde användas i
programmet.1
Jag har inte funnit fler exempel på att Victor Allardt skulle ha medverkat till
att uppvisa danser i sin hembygd, men väl i Helsingfors.2 Allardt blev sedermera
ordförande för Brages danslag och inövade i laget några danser (Biskop 2006a:87).
Drivkraften till de tillställningar, vid vilka Allardt arrangerade en uppvisning av
någon dans, var således behov av penningmedel.
***
De scenföreställningar som jag analyserat i detta kapitel aktualiserades av behovet
av penningmedel. Frontfiguren Jansson valde danser från sin egen hembygd, den
lilla traditionen, med idén om en nationell kultur i tankarna och förverkligade
föreställningarna i fosterländsk anda framhävande det svenska, hembygden och
bygdesvenskheten. Med Jansson kom således bygdesvenskhetens alster kraftigt
att lyftas fram i pressen och även i kultursvenskhetens rum. För de uppträdande
1

Jag vill hålla för att det var Victor Allardt som hade ivrat för menuetten från den egna bygden.
Han hade gjort anteckningar om den några år tidigare, vilket kommer att framgå i kapitel XII, och
kunde här enligt min uppfattning, med hjälp av någon äldre person lära ut menuetten till ungdomarna.
Kanske uppträdde Allardt även själv i dansen (jfr Biskop 2006a:87).
2
Som folkskollärare i Helsingfors bildade Allardt 1894 en sångkör inom Arbetets Vänner i Sörnäs
(Hultin 1941:178). Inför körens soaré i Nyländska avdelningens nationshus i Helsingfors, till förmån
för föreningens kassa som enligt förhandsinformationen var i stort ”behof af förstärkning”, hade
Allardt utarbetat en tablå med sång och en ”säregen folkdans i kostym, äfven dansad af den svenska
allmogen i Lappträsk, men aldrig här förut utförd” (Aftonposten 12.10.1897). Tidningen nämnde dock
inte dansens namn. Senare skrev Aftonposten (21.10.1897) att tablån hette ”Midsommarvaka” och att
ungdomarna ”uppträdde med en efter byspelmannens toner utförd trevlig folkdans från Lappträsk”.
Skribenten ansåg även att ”[u]tan tvifvel kommer denna dans att blifva ett gott nummer äfven på
framtida soaréprogram. Såväl tablån som danserna voro anordnade av folkskolläraren Victor Allardt”.
Dansen var från Allardts hemtrakt.
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ungdomarna var inövningen av scenprogrammen och danserna, och medverkan på
olika estrader, måhända ett nöje och en lek, men för Nils Oskar Jansson djupaste
allvar.
Nils Oskar Jansson uppvisade scenprogram där målsättningen var att samla in
medel. Drivkraften till att Jansson överhuvudtaget började inöva scenprogrammen
var behovet av pengar. Inom forskningen har man i mycket ringa grad, knappt
alls, betonat de ekonomiska aspekterna. Allardts insatser har överhuvudtaget inte
nämnts. Jag vill även hävda att de initiativ som togs påverkades av tidigare händelser
och initiativ, och därmed var ett led i idéströmningarna.
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XI Den första folkdansföreningen i Finland stiftas
Under senare delen av 1800-talet hade folkdanser uppvisats i olika sammanhang och
pressen hade påtalat att man borde ägna uppmärksamhet åt inhemska folkdanser.
I detta kapitel går jag in på stiftandet av den första folkdansföreningen i Finland
1901, Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner, och vilka
danser man ägnade sig åt under de första åren. Jag vill visa varför föreningen
stiftades, varifrån impulserna kom och hur det gick till. Vid stiftandet och i den
tidiga verksamheten hade de svenskspråkiga en betydelse i föreningen, därför är det
skäl att ta upp grundandet. Därtill har jag icke tidigare känt material,1 som ger en ny
syn på händelseförloppet.
Upptakten – en rad impulser från Sverige
Den första folkdansföreningen i Finland har sina rötter i intresset för folkdräkter,
speciellt under 1890-talet. Redan 1866 hade bruket av dräkter lyfts fram som nationell
symbol i Finland, följande år även i en världsutställning (Smeds 1996:102). Under
1890-talet blev dräktinfluenserna från Sverige starka. I Sverige hade Artur Hazelius
(1833–1901) grundat Nordiska museet och friluftsmuseet Skansen, där folkdräkterna
kom i bruk vid vår- och höstfesterna som arrangerades för att samla in medel till
förmån för Nordiska museet. De första festerna arrangerades 1893 och redan på dem
hade på Hazelius initiativ danser inövats och utförts av f.d. philochorister. Hazelius,
som var en ”handlingens man”, sammankallade några av dansarna, två damer och
fyra herrar, till ett möte på Breidablicks kafé på Skansen den 24 oktober 1893 och
då stiftades Svenska Folkdansens Vänner. Hazelius ansåg att det var lättare att få
folkdanser till framtida arrangemang om det fanns en organiserad grupp att tillgå
(Dahlbäck 1993:9f, von Heideman 1993:20ff, Linder 1918:117f).
Svenska Folkdansens Vänners syfte var att ”i närmaste anslutning till Nordiska
museets sträfvanden arbeta för den svenska folkdansens bevarande och upplifvande
samt för bevarandet och odlandet af svensk folkmusik och svenskt landsmål”
(Svenska Folkdansens Vänner 1893–1993, pärmens insida, jfr Edquist 2001:166).
1

Folkdansföreningens protokoll fram till oktober 1905 saknas (Huuskonen 2001:17). Detta har
medfört att de som omtalat stiftandet, Anttila (1964), Väisänen (1976), Oksanen (1976) och Huuskonen
(2001), har mycket knapphändiga uppgifter om hur det gick till.
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Hazelius hade samtidigt även en annan målsättning, nämligen att danserna skulle
återinföras i sällskaplivet i allmänhet. I det stiftande protokollet påpekades nämligen
om danserna att ”blott ett fåtal af dem fått göra sitt återinträde i de moderna
sällskapskretsarne [och detta] torde bero derpå att man fortfarande känner dem så
föga” (Dahlbäck 1993:9f). Detta sistnämnda tolkar jag som att Hazelius, på samma
sätt som man inom Philochoros under de första tiderna, hade tankar om att danserna
skulle återinföras som allmänna danser inom sällskapslivet.
I Sverige blev det även modernt att dansa folkdans under 1890-talet och det
bildades ”en oändlighet” av små dansklubbar inom familjerna. Det berättades att
hyresvärdar förbjöd hyresgästerna att ordna dansaftnar på grund av att takgesimser
och ljuskronor ramlade ner (Linder 1918:117). Dessa dansklubbar omtalades även
i pressen i Finland och skribenten påpekade att i Sverige pågick ett reformarbete
med att avskaffa de utslitna och ”tämligen osköna sällskapsdanserna” och ersätta
dem med element hämtade ur folkdanser och ur äldre då så gott som glömda danser
(Björneborgs Tidning 9.2.1899). Dansrepertoaren i klubbarna var den som de
f.d. philochoristerna kunde och lärde ut, och som jag omtalade i kapitel VII om
Philochoros.
Hazelius kände sannolikt inte till varifrån Philochoros repertoar härstammade
utan trodde kanske att danserna verkligen härstammade från folklig miljö (jfr
Ivarsdotter-Johnsson 1992:239). Och eftersom han, enligt min uppfattning, utgick
ifrån att det fanns danser ur folklig miljö förespråkade han inte någon insamling av
danser. Hazelius behövde lockande dansprogram och intäkter och för att försäkra
sig om att det fanns folkdans att tillgå behövdes en dansgrupp.
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Folkdansuppvisningar i folkdräkter på Skansen i Stockholm omtalades utförligt även i
pressen i Finland och gav många impulser. Postkort, 1902. Privat ägo.
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Skansens fester och folkdansuppvisningar gick inte Finland förbi. Ett tiotal
tidningar omtalade händelserna genast i början (t.ex. Nya Pressen 19.5.1893,
Åbo Tidning 28.5.1893) och därpå under hela 1890-talet. Vid Skansens vår- och
höstfester samlades medel in, som jag redan påpekade. Programmet skulle vara
publikdragande. 1893 ordnades ett bröllopståg genom Stockholm för att locka
publik till Skansen, minst 30.000 personer kom och ”dubbla antalet kronor ur deras
fickor” (Åbo Underrättelser 18.6.1893). Om dansen skriver samma tidning att
”frökenfötter, som annars inte kunde vandra tio meter öfver vanliga gatstenar utan
att halta en vecka efteråt, dansade dalpolska uppe på Skansen tre hela dagar å rad”.
Programmet utfördes av akademiker, marknadsstånden var över 40 och försäljarna,
societetsdamerna i ”äkta nationaldräkter”, representerade alla svenska landskap
(Åbo Tidning 10.6.1893), litterära bidrag – ”visor tryckta i år” – såldes, bland annat
en dikt av Topelius (Åland 10.6.1893). Vid vårfesten 1894 inbringade dagarna 40.000
kr, vilket enligt Hazelius var litet, han hade väntat sig ”ett par 10.000,- lappar till”
(Tammerfors 23.6.1894).
Nordiska museet och Skansen omtalades åter 1898 utförligt i pressen i Finland.
Vid det skandinaviska naturforskarmötet i Stockholm i juli ordnades en ”magnifik
fest” för deltagarna, som gick i ett festtåg från Nordiska museet till Skansen.
Längs vägen stod ”Skansens nationalklädda ungdom uppställd”. På festen bjöds
det på ett rikhaltigt program, t.ex. folkdanser. ”Med stort intresse åsågos […]
folkdanserna” och på dansbanan åsågs senare ”rokokodanser, halling och oxdans”
(Hufvudstadsbladet 13.7.1898). Man kombinerade friskt danser från olika tider, det
var samma danser som Philochoros hade på sin repertoar. Samma år firade Nordiska
museet 25-årsjubileum på Skansen med ett likaså omfattande program som slutade
med ringlekar och folkdanser (Hufvudstadsbladet 28.10.1898, 30.10.1898).
Vår- och höstfesterna på Skansen, penninginsamlingstillfällena, pågick samtidigt
som man i Finland samlade in medel för bland annat folkbildningen genom otaliga
folkfester och lotterier, som jag tidigare talade om. Vi kan räkna med att idéer som
förverkligades på Skansen även påverkade Nils Oskar Jansson i Kimito, som jag
omtalade i föregående kapitel om pionjärer.
I Finland hade man inget friluftsmuseum, där folkdräkterna och folkdanserna
kunde komma i bruk. Sommaren 1895 kom ett, ur min synvinkel, rätt ovanligt
förslag från Philochoros. Då skrev en medicine kandidat vid Uppsala universitet,
som dansade i Philochoros, ett brev till Nya Pressen och erbjöd sig att under
sommaren komma till Finland och införa nationaldanser genom att lära ut dem.
Nya Pressen (29.6.1895) rubricerar ”erbjudandet” med orden: ”Spridandet af
intresse för de nordiska nationaldanserna i Finland.” Tidningen omfattar tanken
och anser: ”Saken är utan tvifvel förtjänt af att omfattas med intresse äfven hos
oss och våra badorter skulle helt säkert erbjuda lämpligaste jordmån för företag
af denna art. Visar sig intresset så pass lifaktigt, att flere instruktörer kunde finna
användning, stode sannolikt, enligt hvad vi erfara, sådana att fås.” Därpå uppmanar
Nya Pressens redaktör: ”Vi uppmana förty resp. nöjesdirektioner å våra badorter
att icke låta detta beaktansvärda anbud från Sverige gå sig ur händerna.” Till sist
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uppgavs att tidningsredaktionen stod till tjänst med adress till den person som
nöjesdirektionerna skulle vända sig till för att få saken till stånd. Texten citerades
av några tidningar (Åbo Tidning 30.6.1895, Vasabladet och Östra Nyland 2.7.1895).
I brevet till Nya Pressen (29.6.1895) hade studenten först redogjort för
Philochoros verksamhet och målsättning och att föreningen insamlat melodier till
danser. Philochoros målsättning var således att danserna skulle bli allmänna danser
i sällskapslivet och därför hade man insamlat melodier, själva danserna kunde man,
då man en gång lärt sig dem, detta tog jag upp redan i kapitel VII om Philochoros.
Av Uppsalastudentens brev framgick även att det inte varit lätt att sprida intresset
för folkdanserna, men att det lyckats:
Under segt motstånd har nationaldanserna vunnit alt större terräng i Sverige, de
dansas om vintrarna öfveralt utom kanske i Stockholms allra högsta kretsar och
om somrarne dansas de landet rundt vid badorter, sommarnöjen och herrgårdar
och mångenstädes hafva redan de höghalsade, solida, färgrika folkdräkterna
trängt undan damernas konventionella balrober – och man har fått ungdom och
fart i dansen, ty i folkdanserna kan man ej vara blasé (Nya Pressen 29.6.1895, Åbo
Tidning 30.6.1895, Vasabladet och Östra Nyland 2.7.1895).
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För att ytterligare höja folkdansens status, uppgavs i samma tidningar att Philochoros
ordförande var den ”bekante svenske vetenskapsmannen, professor Fritiof
Holmgren”, enligt vilken det bildats dotterföreningar på flera ställen i Sverige. Av
detta framgår att det var en akademiker som gått i spetsen för folkdansen i Sverige,
och att folkdansen enligt skribenten lämpade sig som en badortsverksamhet i Finland.
Om Uppsalastudenten fick arbetstillfällen – sommararbete – i Finland, framgår inte
ur pressen, inte heller om han med sin medicinska utbildning samtidigt hade haft för
avsikt att praktisera i Finland. Det som sannolikt hade stor betydelse i Finland var,
att nationaldans eller folkdans i Sverige åter hade förenats med folkdräkt, att flera
folkdansföreningar bildats där och att folkdanser redan dansades landet runt, och
därtill att folkdräkterna trängt ut balroberna.
I Finland kunde man således under närmare ett årtionde läsa om hur
folkdräkterna hade kommit i bruk i Sverige innan någon offentligt gick ut och
föreslog att dräkter borde tas i bruk även i Finland. I Hufvudstadsbladet ingick
sedan ett upprop år 1900: ”Hvarför låna vi nationaldräkter från östan och västan?”,
däri påpekades att våra unga damer och småflickor går i nationaldräkter från våra
båda grannländer och att man i stället kunde ta till heders dräkter från Finland.
Skribenten beklagade att dräkterna kommit ur bruk i Finland och föreslog, ”dock
kunna de åter komma till heders, om de hos oss, liksom i Sverige, begynte användas
till sommardräkter på landet, vid badorter, vid utförande af folkdanser, m.m.”
(Hufvudstadsbladet 13.11.1900). Detta sistnämnda kan till och med uppfattas så att
skribenten direkt citerade målsättningen med dräktbruket ur ovanstående brev 1895
från Uppsalastudenten. Man kände alltså till dräktbruket i Sverige och motiverade
användningen bland annat med att koppla ihop folkdräkten med folkdansen. Även
tänkbara brukstillfällen togs ur Uppsalastudentens brev.
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Texten i uppropet 1900 fortsätter: ”Då våra inhemska nationaldräkter en gång
utträngt de främmande och intagit deras plats, kunde vi måhända äfven hoppas på
återupplifvande af de finska folkdanserna. I Sverige har sällskapet Philochoros [och
Svenska] Folkdansens Vänner lyckats göra intresset för de svenska folkdanserna
så allmänt, att nästan hvarje ungdom kan dansa desamma” (Hufvudstadsbladet
13.11.1900). Här föreslog skribenten att danserna kunde återupplivas och han kände till
det som försiggick i Sverige. Han kände till de två rikssvenska folkdansföreningarna
Philochoros och den av Hazelius igångsatta Svenska Folkdansens Vänner som hade
till uppgift att uppträda på Skansen. Skribenten kände även till att nästan all ungdom
i Sverige kunde dansa danserna. Det visar samtidigt hur väl man i Finland följde
med och kände till det som omtalades i pressen. Uppropet översattes till finska och
publicerades i fjorton tidningar, bland dem i Wiipuri (20.11.1900), i Wuoksi och Uusi
Aura (22.11.1900), i Savo-Karjala (23.11.1900) och i Pohjois-Karjala (26.11.1900).
Bakom uppropet stod två ledarinnor för Privata föreläsningskurser,1 Linda
Bremer och Selma Wellingk, som senare tog initiativ till att bilda en folkdansförening,
som jag snart kommer till. För att få folkdräkterna i allmänt bruk, måste man först
avhjälpa bristen på dem, och därför arrangerade de två ledarinnorna syaftnar och
införde annonser med följande text:
Stiltrogna finska nationaldräkter. Handledning i tillvärkandet af stiltrogna finska
nationaldräkter, exempelvis fornfinska, österbottniska, västfinska, olika slag
af karelska m.fl. gifves av kompetent och erfaren lärarinna. – Intendenten vid
Etnografiska museet, Doktor Th. Schwindt har benäget lofvat meddela råd och
anvisningar beträffande stiltroheten. Arbetet begynner 20. dennes kl. 7 e.m.
Anmälningar o. förfrågningar kunna göras i Privata föreläsningskursens lokal
(Hufvudstadsbladet 14.11., 18.11., 20.11.1900).2

Bo Lönnqvist har i sin doktorsavhandling Dräkt och Mode i ett landsbygdssamhälle
1870–1920 belyst dräktintresset och kampen mot föränderligheten och påpekar att då
dräktintresserade i slutet av 1800-talet försökte tala för att landsbygdsbefolkningen
borde återgå till bruket av ”nationaldräkt” på grund av dess praktiska och
estetiska företräden, började de dräktintresserade i förebildligt syfte själva gå
i dräkt – åtminstone sommartid. Då kunde de påräkna aktiv hjälp av museimän
såsom Schvindt, Aspelin och Heikel (Lönnqvist 1972:49). Annonsen visade att
folklivsforskaren, filosofie doktorn Theodor Schvindt verkligen praktiskt hjälpte till
vid sykursen.
Användningen av folkdräkt hade även en annan målsättning. Genom att använda
folkdräkten som sommardräkt på landet kunde stadsbefolkningen i Finland vara
förebild för landsbefolkningen att återgå till det gamla dräktskicket. Detta var även
ett utjämnande av klassgränserna. Mauritz Mexmontan skriver i samband med
1
Inom ”Privata föreläsningskurser” bedrevs vuxenutbildning. Bland annat gavs ”snabbkurser”
i engelska (Nya Pressen 25.9.1898, Hufvudstadsbladet 18.1.1899) eller kurser inom sjukvård (Nya
Pressen 17.10.1899).
2
Annonsen infördes på finska i Uusi Suometar (14.11., 18.11.1900) och i Isänmaan Ystävä (16.11.1900).
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Brages grundande: ”Härvidlag kunde
överklassen komma underklassen
halvvägs tillmötes genom att visa, att
den själv sätter värde på folkdräkten,
genom att taga den till heders som
sommardräkt
och
turistkostym”
(Mexmontan 1907:59, jfr Högnäs
1995:81, jfr Smeds 1996:171).
Hur syaftnarna utföll framgår
inte ur pressen. Några veckor senare
framhävdes åter i Hufvudstadsbladet
vad som försiggick i Sverige, nämligen
hur viktigt det var att använda
nationaldräkt på Skansen, där Hazelius
fordrade att alla skulle gå klädda i den
dräkten: ”Herr Hazelius ger inte med
sig på denna punkt; på Skansens vårfest
måste alla vara klädda i nationaldräkt.”
Theodor Schvindt.
Därtill framgick att Skansen nu även
Åbo Akademis bildsamlingar.
hade en personal enkom anställd för
att alla kvällar dansa nationaldanser
(Hufvudstadsbladet 5.12.1900), och den personalen kom senare under 1910-talet att
bilda Skansens folkdanslag (Skansens folkdanslag 2001:12). I Finland utkom nu även
färglagda ”nationalkort”, postkort av finska nationaldräkter (Åbo Tidning 13.12.1900)
och bildverk över folkdräkter (Lönnqvist 1979b:126).1 Jag ville nu framhäva att
1
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Det är skäl att påpeka att ett nationellt intresse för folkdräkterna hade förekommit allt sedan
1866 och 1867, då folkdräkter framträdde offentligt i Finland vid Konstnärsgillets årsfester, vilket
framkom i kapitel III. Om det fortsatta intresset för folkdräkterna kan påpekas att inför konst- och
industriutställningen i Helsingfors 1876 samlade studenter in bland annat dräktplagg och dessa
ingick i etnografiska interiörer vid utställningen (Lönnqvist 1972:49, jfr Smeds 1996:139, 157).
Utställningsmaterialet bildade sedan studenternas etnografiska museum (Lönnqvist 1972:49).
Dräkter visades även upp vid en soaré i Studenthuset 1879, som gavs till förmån för studenternas
etnografiska museum. På soarén ordnades samtidigt ett lotteri till förmån för Finska Handarbetets
Vänner (gr. 1879). På soarén fanns ”i olika slags nationaldrägter klädda manneqviner” (dockor) från
etnografiska museet utställda. Några av de lottförsäljande damerna var även iklädda ’smakfulla
folkdrägter’”. Publiken var synnerligen talrik (Helsingfors Dagblad 20.11.1879, jfr Helsingfors
20.11.1879).
Inför tsar Alexander III:s och hans gemål Maria Feodorovnas besök i Finland 1885 hade enligt
Lönnqvist (1968:71) Finska Handarbetets Vänner förfärdigat dräkter enligt modeller i etnografiska
museet, bland dem även Lappfjärdsdräkten, som Lönnqvist ansåg att här fick framträda offentligt för
andra gången, den första gången var 1866. Lappfjärdsdräktens andra offentliga framträdande hade
skett redan 1867 på Konstnärsgillets årsfest på Arkadiateatern, där man samlade in medel för inköp
av ett konstverk. Inför årsfesten skrev Topelius enkom ett divertissement för att de österbottniska
dräkterna, t.ex. Lappfjärdsdräkten, från 1866 skulle få framträda på nytt.
Det fanns ett nationellt intresse för folkdräkterna, men det var de två lärarinnorna som med
inspiration från Philochoros offentligt uppmanade till bruk i samband med uppvisning av folkdanser.
Detta vill jag speciellt understryka.
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bruket av dräkter i kombination med folkdans så att säga låg i luften i Finland och att
det endast saknades en utlösande impuls att bilda en förening.
Innan jag kommer till impulsen, eller impulserna, måste jag ännu gå två år tillbaka
i tiden för att lyfta fram ytterligare en impuls till att den första folkdansföreningen
i Finland bildades just 1901. Philochoros hade år 1898 haft för avsikt att genomföra
en turné i Finland och omtalade sina planer i pressen. I maj 1898 ingick en notis
att studentföreningen Philochoros i Uppsala, som ”hufvudsakligast sysselsätter sig
med svenska allmogedanser”, har gjort förfrågningar om att hyra Åbo teater för
föreställningar i början av juni (Åbo Tidning 1.5.1898, Hufvudstadsbladet 3.5.1898,
Västra Finland 4.5.1898, jfr Nya Pressen 4.5.1898). I Östra Finland (6.5.1898) nämndes
att Philochoros ordförande var professor Geijer1 och att turnén skulle komma att
utsträcka sig till Viborg. Genom att nämna ordföranden kunde man åter påvisa hög
status för föreningen och att verksamheten stöddes av en professor. En vecka senare
hade man planerna klara och informerade att tjugo studenter från Philochoros skulle
komma att ge föreställningar i Åbo, Tammerfors, Tavastehus, Helsingfors och
Viborg med en avstickare till Petersburg och på återvägen i Helsingfors, Hangö och
Åbo (Åbo Tidning 10.5.1898). Samma text ingick i Hufvudstadsbladet (11.5.1898)
och i Östra Finland (12.5.1898). På finska ingick en notis i Tampereen Sanomat
(13.5.1898), som upplyste läsekretsen om att Philochoros även hade planer på att
besöka Tammerfors. På finska ingick även i Uusi Suometar (5.5.1898) en kort notis.
Precis liknande information hade getts inför turnén 1887. Jag räknar med att
det var nya årgångar av studenter som stod bakom planerna. Initiativtagaren till
den första turnén, Gustaf Sundström, hade avlidit 1893 (Österlöf 1943:33) och de
två övriga philochoristerna hade blivit klara med sina studier. Turnén genomfördes
dock inte sommaren 1898, utan i stället ingick en notis om att turnén uppskjutits till
september (Åbo Tidning 26.5.1898). Inga spår kommer därefter fram i pressen, varför
turnén inte torde ha genomförts. Men, trots det hade pressen åter otaliga gånger riktat
uppmärksamheten mot en ”folkdansförening” och mot ”allmogedanser” och hur
man i Sverige tagit sig an ”allmogedansen”. Som jag redan påpekade, sysselsatte sig
Philochoros främst med koreografier, men det var för alla obekant och Philochoros,
d.v.s. studenterna, redogjorde inte heller öppet för dansernas härstamning.
Philochoros figurerade därtill med jämna mellanrum, dessutom stort, även i den
finskspråkiga pressen. Bland annat påpekades i Aamulehti i de kraftigaste ordalag
att vi i Finland hade ett viktigt nationellt område obearbetat, att allmogekulturen
höll på att försvinna och att studenter borde bekanta sig med olika bygders danser
samt öva in dem och uppföra dem. Sedan tog Aamulehti Philochoros som exempel
och beskrev föreningens verksamhet allt från 1880, nämnde föreningens turnéer till
Danmark och Norge 1899 och att även universitetets professorer hade åtagit sig att
leda ett sådant nationellt företag (Aamulehti 21.6.1899).
I ”Kirjeitä Upsalasta” (Brev från Uppsala) berättade en skribent om
vilka föreningar som fanns inom universitetet i Uppsala, vetenskapliga och
1

Ordförande var Reinhold (Kurre) Geijer (Philochoros 1980:26)
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nöjesföreningar, och som exempel på de senare omtalades Philochoros som ”sysslar
med nationaldanser och uppträder i fullständiga nationaldräkter” (Kajaanin Lehti
21.4.1900). I likaså synnerligen kraftiga ordalag omtalades i Hämäläinen att
folkdräkter borde tas i bruk på samma sätt som i Sverige och att ”seura Philochoros
eli kansallistanssien ystäwät” [föreningen Philochoros eller nationaldansernas
vänner] hade lyckats få intresset för svenska nationaldanser så stort att nästan varje
ung man eller kvinna kunde dansa dem (Hämäläinen 21.11.1900). Här upprepades
samma uppgifter och åsikter som förekommit i de tidningar som jag här tidigare
hänvisade till.
Det finns närapå roande exempel på hur Philochoros framstod i finländsk press.
I Åbo Underrättelser, som citerade Swenska Dagbladet, ingick en notis ”Finnar vid
Upsala universitet”, däri konstaterades att ”inte mindre än sex finnar börjat idka
studier i Upsala”. Därpå uppräknades vilka fakulteter de intagits i och till sist hur
de börjat trivas där: ”Främlingarna synas trifvas väl vid den uppsvenska högskolan
och omfattas äfven med sympatier af sina svenska kamrater, så har en af dem
vunnit inträde i föreningen Philochoros” (Åbo Underrättelser 15.3.1900). Notisen
ingick samma dag på finska i Uusi Suometar (15.3.1900), likaså med hänvisning
till Swenska Dagbladet, vilket visar att tidningar i Finland noga följde med vad
som hände i grannlandet. Det var värt att i Finland notera och uppmärksamma att
en person från Finland blivit medlem i Philochoros. Wiborgsbladet publicerade
uppgiften dagen därpå (16.3.1900), och därtill Pohjalainen och Karjalatar på finska
(17.3.1900). Då, och om, den som blivit antagen till Philochoros återvände hem till
Finland kan vi räkna med att personen kunde den koreograferade repertoar som var
Philochoros, och kanske lärde ut den någonstans.
Nu kommer jag slutligen till den utlösande impulsen, som visade sig vara två.
Jag menar även att det tog länge innan någon tog saken om hand i Finland. Intresset
för folkdanserna bland de bildade hade inte varit stort.
Två initiativ sammanfaller 1901
Genom pressen var ”dansförening”, ”Philochoros”, ”allmogedans” och ”folkdans”
således i fokus. Att någon med idén om en nationell kultur i tankarna blev ”eld
och lågor” för folkdans i Finland var därför inte oväntat. Att den tvåspråkiga
föreningen Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner sedan
grundades 1901 var ett resultat av att ”slumpen” sammanförde två olika initiativ.
Det ena initiativet var studenten Eino Parmanens och det andra var två ”svenska
societetsfröknars”, Linda Bremers och Selma Wellingks. Det var dessa två som var
”ledarinnor” för den ovan omtalade kursen i att sy folkdräkter. Initiativen framgår ur
en nyfunnen, inom folkdansforskningen tidigare okänd tidningsartikel (Parmanen
1942).1
”Slumpen” avgjorde även att jag fick denna tidningsartikel från år 1942, skriven av historikern
Eino Parmanen, som var med då Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner
stiftades. Tidningsurklippet låg i en gammal bok med dansinstruktioner, som jag i början av 2000-talet
erhöll av ”min” folkdansinstruktör Olof Lindqvist (1916–2009). Lindqvist hade bland annat varit

1
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Den nyfunna tidningsartikeln gav nya uppgifter som jag tolkat och analyserat.
I texten redogjorde Eino Parmanen för hur man vid lyceet i Björneborg i slutet
av 1890-talet ofta i kamratkretsen diskuterade nationella frågor, bland annat hur
nödvändigt det skulle vara att man åter började använda de vackra nationaldräkterna
som höll på att falla i glömska och att kantelen borde återupptas som ett nationellt
instrument. Vidare diskuterade man att man borde samla in gamla danser och
melodier (Parmanen 1942). Enligt min syn hade han påverkats av skriverierna om
Philochoros och var besjälad av det nationella.
Som student kom Parmanen till Helsingfors och anslöt sig våren 1900 till den
Österbottniska avdelningen och till korporationen ”Suomenmieliset pohjalaiset”
(finsksinnade österbottningar) som hörde till avdelningen. Inom korporationen
föreslog Parmanen vid ett möte den 3 november 1900 att man skulle börja insamla
gamla danser, lekar och dräktmodeller. Ärendet behandlades på nytt på ett följande
möte den 10 november, då flera personer motsatte sig förslaget, men närvarande
fanns även personer som ivrigt understödde det, bland dem magister Heikki
Klemetti och studenten, redaktören Hugo K. Eneberg. Resultatet blev att man valde
en trepersoners kommitté bestående av studenterna Eino Parmanen, Helmi Floudila
och Sakari Ilmanen, som skulle bereda ärendet i detalj (Parmanen 1942).
Inom avdelningen fanns det dock inte tillräckligt med intresserade och man
började vidtala personer även ur andra avdelningar och fick småningom ihop omkring
tjugo personer, som på ett möte våren 1901 bildade en förening för att insamla danser
och utöva folkdans. Parmanens ansträngningar påminde om Philochoros grundares,
Gustaf Sundströms ansträngningar 1880 att få ihop en grupp. Man kunde inte finna
något lämpligt namn på föreningen, varför den blev namnlös. Trots det valde man
en styrelse bestående av magister Heikki Klemetti och studenterna Eino Parmanen
och Väinö Pfaler och dessa fick i uppdrag att till hösten utarbeta förslag till stadgar
(Parmanen 1942).
Det fanns således runt sekelskiftet 1900 inte något allmänt nationellt intresse
bland studenterna för området folkdans och folkdräkt, eller att samla in danser
och återuppliva dem.1 Intresset var tudelat, några ivrade för saken och andra var
likgiltiga och motsatte sig till och med.
Parmanen skrev att man kände till dansföreningen Philochoros i Uppsala och
studenten Väinö Pfaler tog per brev av den 9 mars 1901 kontakt med Philochoros
sekreterare Gunnar Nyström för att få råd med att utarbeta stadgar (Parmanen
1942). Parmanen och de andra studenterna hade således följt med skriverierna om
Philochoros i pressen. I svaret av den 18 mars framgick att Philochoros trots 20
riksinstruktör inom Finlands Svenska Folkdansring under 1960-talet och instruerade under sitt långa
liv folkdans i många folkdanslag. Boken hade Lindqvist fått av Gertie Orre (1901–1988), som började
dansa folkdans inom Föreningen Brage 1921. Orre ledde från och med 1930-talet folkdans i flera lag,
bland annat i danslaget där Lindqvist började dansa som femtonåring 1930. Min uppfattning är att det
var Gertie Orre som tillvaratog tidningsartikeln, som Parmanen skrev i anledning av att det hade gått
fyrtio år sedan Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner stiftades.
1
Hos studenterna hade intresset för insamlande av dräktplagg, som under 1870-talet resulterade i
studentavdelningarnas etnografiska museum, minskat redan på 1880-talet (Sjöberg 1975:105).
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års verksamhet inte hade några stadgar. I svaret gav Nyström i stället en utförlig
beskrivning av Philochoros verksamhet. Om ändamålet, som jag citerar efter
Andersson 2007b, skriver han att det var:
[…] dels ett kulturhistoriskt, i det den söker samla och bevara gamla svenska
folkdanser, folkmelodier och folkdrägter, dels – och denna synpunkt blir den
i vårt nuvarande arbete mest framträdande – att utbreda kunskapen om dessa
danser, melodier och drägter och särskildt att utlära danserna och få dem spridda
och använda som ett friskt och sundt och på samma gång rent nationelt nöje,
hvarvid särskildt lägges vigt vid att bibehålla enkelheten och därmed trefnaden
i nöjet […] En sak, som jag särskildt vill påpeka är, att de flesta af våra danser ej
erhållits fullständiga i den form hvarunder de nu af oss utföras. I många fall har
man träffat blott fragment af danser, ty de gamla folkdanserna på landet äro i
utdöende eller t. o. m. i de flesta fall redan försvunna. Många af våra nu använda
folkdanser äro en inom Philochoros i början af 80-talet gjord sammanställning af
sådana fragment (Andersson 2007b:314f).

Här talade sekreteraren Nyström om att Philochoros arbetade för ”gamla svenska
folkdanser” samtidigt som han påpekade att de själva, medlemmarna alltså, hade
sammanställt många av danserna av fragment. Han nämnde inte att flera danser i
deras repertoar var skapade av Anders Selinder. Bland det viktigaste var att sprida
kunskapen om danserna och få dem utlärda och använda som ”ett rent nationelt
nöje” och att danserna skulle bli allmänna danser i sällskapslivet. Därför skulle
man bibehålla enkelheten i danserna så att nöjet skulle vara trevligt. Det var samma
tanke som philochoristen skrivit i sitt brev till Nya Pressen 1895, då han erbjöd sig
att komma till Finland för att lära ut folkdanser.
Sekreteraren Nyström fortsatte i brevet med att konstatera att då man
sammanställde fragmenten och konstruerade en dans skulle den bland annat vara
”så praktisk” som möjligt med tanke på spridningen. Hur detta ”praktisk” ska tolkas
är svårt att säga, men min uppfattning är att dansen skulle kunna utföras av så
få personer, eller par, som möjligt. Därför kunde flera danser utföras av ett enda
par. Nyström avslutade brevet med: ”Ty säkerligen har Philochoros haft sin största
betydelse, ej såsom arbetare i kulturhistoriens tjänst, utan såsom den där gifvit
en frisk och sund form för ett vackert nöje och en god ersättning för våra tarfliga
baldanser” (Andersson 2007b:315f). Den konstruerade dansen skulle vara praktisk
då den spriddes, som en pardans bland andra, och ersätta tarvliga baldanser. Även
här påpekades att avsikten var att danserna skulle bli allmänna danser.
Detta svar från Philochoros hann nå Eino Parmanen och de två övriga i
studentföreningens styrelse i Helsingfors på våren. Terminen tog slut och man hann
samlas till endast tre dansövningar i Studenthusets musiksal. På hösten återvände
Väinö Pfaler inte alls till Helsingfors, Heikki Klemetti var tillfälligt sjuk och Eino
Parmanen anlände först i början av oktober (Parmanen 1942).
Sedan till det andra initiativet, Linda Bremers och Selma Wellingks initiativ,
som jag menar att bottnar i skriverierna om Philochoros och folkdansen på Skansen
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och ytterst, vad tidpunkten beträffar, i Nils Oskar Janssons folklivsprogram på scen
i Helsingfors i april 1901.
Vem var då dessa två ”svenska societetsfröknar”,1 som Parmanen kallade dem?
De ordnade, som framkom, sykurser i sömnad av folkdräkter och var verksamma
inom den vuxenutbildning som gavs i form av föreläsningar inom ”Privata
föreläsningskurser”. Om Bremer och Wellingk var helt ovetande om studenternas
tre folkdansövningar på våren är svårt att avgöra, men i oktober införde de annonser,
där de uppmanade intresserade att samlas för att diskutera frågan ”nationaldanser”.
På svenska hade annonsen följande text: ”Nationaldanser. Damer och herrar,
hvilka intressera sig för inhemska nationaldanser behagade tisdagen den 1 oktober,
kl. 5 e. m. sammankomma i Privata föreläsningskursens lokal, Unionsgatan 14
(ingång södra Magasinsg. 3) för att diskutera hithörande frågor” (Hufvudstadsbladet
30.9.1901). På finska hade annonsen följande ordalydelse: ”Kansallistanssit. Niitä
arv. naisia ja herroja, jotka harrastavat kotimaisia kansallistansseja, pyydetään
kokoontumaan hyväntahtoisesti tiistaina lokak. 1 p. klo 5 i.p. keskustelemaan
niitä koskevia asioita. Osoite: Yksityisien luentokurssien huoneisto, Unionink. 14
(sisäänkäytävä Etelä Makasiinink. 3)” (Uusi Suometar 29.9.1901). Här förverkligade
de den tanke de hade haft redan ett år tidigare, då de gick i spetsen för bruket av
folkdräkten och hoppades på att danserna skulle återupplivas.
I texterna ligger en liten nyansskillnad. På svenska kan ”intressera sig för”
betyda att man hade ett intresse, men inte ännu utövat det, medan ”harrastavat” i
den finska texten kunde tolkas som att man redan utövar folkdans. Det är möjligt
att skillnaden berodde på de svenskspråkiga damernas kunskaper i finska, eller
på den som på tidningen översatte damernas text till finska. Men det som är klart
är, att det uttryckligen var inhemska folkdanser som man skulle ägna sig åt i
nationalistisk anda. Hur detta första möte utföll finns det inga uppgifter om, men
man sammankallade till ett nytt möte till den 8 oktober 1901.
Nya annonser infördes, de första hade varit i en spalt, på finska hade annonsen
nu förstorats till två spalter (Hufvudstadsbladet 8.10.1901, Uusi Suometar 8.10.1901).
Måhända hade de finskspråkiga varit få. Det infördes även ett separat upprop på
finska i Uusi Suometar om att det alls inte var för tidigt att bilda en förening då
”schottisar” och ”wengerkor” höll på att uttränga inhemska nationaldanser. Därpå
berättades om folkdansintresset i Sverige och att folkdanserna där till stor del höll på

Om Wellingk och Bremer finner jag några uppgifter i pressen. Selma Wellingk (f. 1869) hade
uppträtt på rullskridskor i dansen på Svenska folkskolans vänners stora tvådagarslotteri 1890,
som jag omtalade i kapitel VI. Inspirerad av framgångarna med lotteriet ordnade hon tillsammans
med en annan ”dansös”, Thyra Brandt, en privat soiré till förmån för medellösa elever vid
fortbildningsläroverket vid fruntimmersskolan och avtackades stort för de 600 mk som soirén
inbringade (Hufvudstadsbladet 12.5.1891). 1892 hade Selma Wellingk och Thyra Brandt öppnat en
tvåårig småskola för flickor och pojkar (Nya Pressen 18.8., 26.8., 28.8.1892). Wellingks pro graduavhandling vid humanistiska sektionen vid Kejsar Alexanders-Universitetet i Helsingfors godkändes
1897 (Hufvudstadsbladet 24.12.1897). Om Linda Bremer är uppgifterna i pressen få. Hon hade 1883
verkat som lärare i elementärämnen vid Mariefors mejeri skola (Helsingfors Dagblad 31.3.1884) och
hade 1885 besökt Sverige (Åbo Tidning 18.6.1885).
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att tränga ut moderna danser. Vidare frågade skribenten varför man inte kunde göra
på samma sätt i Finland och siade om en framtid då vid nationella fester inhemska
folkdanser skulle förekomma i stället för spanjorernas, tyrolarnas och zigenarnas
danser (Uusi Suometar 8.10.1901).
Då Eino Parmanen anlände till Helsingfors såg han annonsen och skriver ”[j]ag
skyndade mig dit”. Han berättade att bakom annonsen stod två damer, Linda Bremer
och Selma Wellingk från den ”svenskspråkiga societeten i huvudstaden”. Till mötet
tisdagen den 8 oktober infann sig ett 50-tal personer och 35 personer antecknade
sig som medlemmar i föreningen som då grundades (Hufvudstadsbladet 10.10.1901,
Uusi Suometar 9.10.1901). Enligt Parmanen deltog många äldre ansedda personer i
mötet. Studenterna representerades av Verneri Tukiainen och Eino Parmanen, som
redogjorde för vad som redan hade gjorts i samma ärende. Vid mötet föreslogs att
studenterna skulle ansluta sig till den förening som höll på att bildas och inte mera
ha en egen verksamhet (Parmanen 1942). Detta godkände Tukiainen och Parmanen.
Parmanens ordval visar att det var de två studenterna som avstod från ”sin förening”,
som inte hade hunnit få något namn.
Entusiasmen var stor, skriver Parmanen. Man beslöt samma kväll, den 8
oktober 1901, enhälligt att grunda den förening som föreslagits i annonsen, ”mutta
kaksikielisenä”, men tvåspråkig, med namnet ”Suomalaisen Kansantanssin Ystävät
– Finska Folkdansens Vänner” (Parmanen 1942). Föreningens namn visar att man
kände till den motsvarande föreningen i Sverige, Svenska Folkdansens Vänner, som
hade grundats 1893 (jfr Andersson 1967:235), och som jag ovan omtalade i samband
med Skansens vår- och höstfester. Parmanens uttryck ”mutta kaksikielisenä” tolkar
jag som om damerna sammankallare kanske hade tänkt sig en svenskspråkig
förening. Enligt Matti Klinge kunde ”nationsbyggarna” som verkade inom olika
samhällsområden i Finland som regel både svenska och finska (Klinge 1983:44).
Helt lätt kan det inte ha varit för fennomanen Parmanen som verkade inom
”Suomenmieliset pohjalaiset”, men han insåg kanske att det bland studenterna inte
fanns förutsättningar att få igång någon fortsättning på vårens dansövningar.
Till ordförande för föreningen valdes Finska fornminnesföreningens ordförande,
statsarkeologen, professor J. R. Aspelin (1842–1929) och till sekreterare intendenten
vid arkeologiska kommissionen, doktor Theodor Schvindt (1851–1917).1 Schvindt
hade ju redan gett råd under dräktkurserna, som jag ovan omtalade. Det är även
möjligt att de två lärarinnorna, Bremer och Wellingk, redan tidigare hade diskuterat
bildandet av folkdansföreningen med Schvindt, just med tanke på att få dräkterna
i bruk, kanske även med Aspelin. Övriga styrelsemedlemmar blev doktor Jalmari
Appelgrén-Kivalo, professorskan Ebba Gustafsson, sammankallarna fröknarna
Linda Bremer och Selma Wellingk, vicehäradshövding Georg Edvard Winter och
från studentföreningen Verneri Tukiainen och Eino Parmanen (Parmanen 1942,
Andersson 1967:235, jfr Huuskonen 2001:14). I spetsen gick således akademiker,
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Theodor Schvindt var född i Räisälä i Karelen som son till hemmansägaren Johan Fredrik Schvindt
och Blondina Maria Lovisa Starck.
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precis som i Sverige, och andra bildade och det visade att dessa ansåg att det
planerade arbetet var nationellt viktigt och att de hade en gemensam målsättning,
nämligen att rädda det nationellt värdefulla.
Den separering mellan svenskspråkiga och finskspråkiga, som hade börjat tjugo
år tidigare (Lönnqvist 2001a:16, jfr Högnäs 1995:44), kom inte till uttryck i detta fall i
denna situation då det handlade om folkdans och att få folkdräkterna i bruk i nationellt
syfte.1 Klinge menar att kulturen var starkt tvåspråkig, och att den tvåspråkiga
kulturens historia i Finland är oskriven (Klinge 1983:45). Då man strävade till att
stärka den nationella fronten kom språkfrågan i andra hand (jfr Oksanen 1976:9).2
På mötet närvarade svenskspråkiga bildade, bland dem var J. R. Aspelin fennoman
(Smeds 1996:165) och två finskspråkiga studenter, eventuellt även andra fennomaner
och finskspråkiga. Entusiasmen under mötet, den plötsligt påkomna situationen och
de två studenternas iver var sannolikt orsaken till att föreningen blev tvåspråkig.
Kanske kom de, enligt min uppfattning, till att en dans inte var språkrelaterad och att
man oberoende av språk kunde dansa t.ex. samma vals.
För att uppgöra stadgar för föreningen valdes en kommitté bestående av
sammankallarna Linda Bremer och Selma Wellingk samt av J. Giertz, Eino
Parmanen och Verneri Tukiainen. Tyvärr har de första stadgarna inte bevarats
(Huuskonen 2001:17).
Stadgarna som stadfästes 1912 hade följande ordalydelse i min översättning:
Föreningens ändamål är att samla in, publicera och på annat sätt bekantgöra
folkdanser, folkdansmelodier och folkdräkter. För att stödja insamling kan
föreningen bevilja stipendier till personer som är villiga att insamla. Föreningen
kan också bedriva publikationsverksamhet. Den har också rätt att grunda
underavdelningar på alla områden i Storfurstendömet Finland. För att bekantgöra
folkdanserna har föreningen en övnings- och uppvisningsgrupp (SKY 75 år
1976:23).

Med uttrycket ”övnings- och uppvisningsgrupp” avslöjade man att man kände väl
till Philochoros. Det var samma idé som förekom inom Philochoros under de första
åren, där man hade en ”elitkår” med de bästa krafter som uppträdde (Holmgren
1892:VII). I praktiken innebar det att många skulle lära sig danserna för att de skulle
bli allmänna, men att det fanns en skild mindre grupp av ”de bästa” som visade upp
Lönnqvist påpekar att man 1880 första gången officiellt separerade språkgrupperna i Finland i
samband med den allmänna folkräkningen. Separeringen var även en följd av ”skärpta motsättningar
mellan finskspråkigt och svenskspråkigt i landets nationalitetsrörelse, främst inom studentkretsarna”
(Lönnqvist 2001a:16).
2
Ett annat exempel på att man i nationellt syfte samarbetade över språkgränserna visas av det passiva
motståndet mot förryskningen som organiserades inom den hemliga organisationen Kagalen i augustiseptember 1901 (Klinge 1996:374, 377), som våren 1902 fick sin motsvarighet inom Kvinnokagalen
(Westermarck 1997:153–174, speciellt s. 168). Förryskningen hade bland annat kommit till uttryck
i språkmanifestet i juni 1900, då ryskan fastslagits som ämbetsspråk och man hade bestämt att den
obligatoriska undervisningen i ryska i läroverk som åtnjöt statsstöd skulle utökas avsevärt (Klinge
1996:372).
1
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dem, både inom Philochoros och inom Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska
Folkdansens Vänner.1 Det var således inte alls avsikten att alla skulle uppträda.
Kanske hade man till och med tillgång till Philochoros-Album, där melodier
publicerades redan 1892 och där ordföranden professor Holmgren berättade att
Philochoros hade en skild uppvisningsgrupp, som kallades ”elitkår”, och att man
inom Philochoros således inte räknade med att alla skulle kunna uppträda.
Den nybildade folkdansföreningen hade planerat att hålla sin första dansövning
lördagen den 12 oktober, detta framkom i pressen i samband med mötesreferatet
(Hufvudstadsbladet 10.10.1901, Uusi Suometar 9.10.1901), således fyra dagar efter
mötet. Då den första dansövningen kunde hållas så snabbt, och omtalades i pressen,
måste Bremer och Wellingk redan ha planerat allt vad som skulle dansas och vem
som skulle spela.2 Damerna började inte från tomt bord. Vilka danser hade de
månne? Det var dessa danser som föreningen tog de första stegen i. Damerna –
måhända tillsammans med Schvindt – hade genast något att ta itu med under den
första dansövningen. Jag har tidigare talat om en lång rad impulser som föregick
stiftandet, måhända var det just tillgången till några danser som blev den sista
impulsen och man nu ”vågade” ta steget, då man med detsamma hade något att börja
med. Vilka danser föreningen sprang ut i tar jag upp längre fram.
I arbetet var Linda Bremer och Selma Wellingk outtröttliga, skriver Parmanen.
Man enades om att uppträda i folkdräkt, varför man samtidigt även satte i gång med
att låta väva tyger till folkdräkter i Tavastehus under fröken Wetterhoffs ledning
(Parmanen 1933:216, 1942). Inom föreningen var man mycket noggrann med
folkdräkterna och i spetsen för dräktarbetet gick just Theodor Schvindt som anses
vara nationaldräkternas ”fader” i Finland. Det var inom föreningen som de första
mansdräkterna togs i bruk (Kaukonen 1985:284).
Kimitodanser inlärs, upptecknas och publiceras
Ett arbetsområde blev genast från början att försöka få tag på danser, man behövde
först och främst en inhemsk dansrepertoar. Man var oerhört snabb. Parmanen
omtalade inte Nils Oskar Janssons och Kimito Ungdomsförenings scenprogram i
Helsingfors våren 1901 på något sätt, varför det var Aspelin, Schvindt eller Bremer
och Wellingk, kanske alla, som hade sett Janssons program med bland annat danser.
Därför tog sannolikt Bremer eller Wellingk genast kontakt med Kimitoborna som
inbjöds att komma och lära ut Kimitodanserna i den nygrundade folkdansföreningen.
Den tjugofyraårige Hugo Dahl, sedermera agronom, en av de uppträdande på våren,
och spelmannen Evert Granqvist, dåvarande ordförande i Kimito ungdomsförening
och som även hade uppträtt på våren, åtog sig uppdraget. Dansutlärningen pågick en
1
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Samma tankegång förekom senare även inom Föreningen Brage, där Otto Andersson påpekade att
de bästa skulle väljas att uppträda (Biskop 2006a:102).
2
Planerna var långt klara, till och med färdiga folkdräkter fanns. Mellan de två mötena som
arrangerades för att stifta föreningen annonserade damerna att färdiga ”såväl kvinnliga som
manliga nationaldräkter” fås genom ”Privata föreläsningskurser”, samtidigt meddelades att en kurs
i ”tillvärkandet af nationaldräkter” vidtar (Huvudstadsbladet 5.10.1901). Som tidigare framkom
arrangerade damerna redan året förut en motsvarande kurs, med sakkunskap av Schvindt.
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Evert Granqvist.
Åbo Akademis bildsamlingar.

Hugo Dahl.
Åbo Akademis bildsamlingar.

vecka och avslutades med en angenäm supé till Kimitobornas ära. Under en vecka
hade Dahl och Granqvist lärt Helsingfors-folkdansarna åtta danser: Själaskuttan,
Stigare, Klappdansen, Tippan, Ålandsflickan, Vackra svägerskan, Skvaller-Ulla och
Engelska (Lindroos 1988:129–133, Biskop 2007g:439). Danserna förmedlades av
två traditionsbärare från Kimito. Även fennomanerna fick lära sig danser från en
svenskspråkig trakt. Vid den här tidpunkten hade föreningen inte kommit i kontakt
med någon traditionsbärare från någon finskspråkig trakt.
Man var lika snabb med att ansöka om ett stipendium för insamling av
danser. Två veckor efter stiftandet ansökte föreningen om medel från Finska
fornminnesföreningen för att sända ut stipendiater till landsbygden för att under
jultiden teckna upp och praktiskt lära sig danser, med avsikt att stipendiaterna sedan
skulle fungera som lärare för dem som ville återuppta danserna. Styrelsen skriver i
sin ansökan:
Hågen för ett återupptagande i sällskapslifvet af finska folkdanser och -lekar har
för närvarande gjort sig så märkbar, att ett stort antal damer och herrar härstädes
redan begynt inlära sig sådana. Dock är det antal danser, som för närvarande
till sina detaljer här äro så kända, att de kunna utföras, så litet att det antagligen
ej kan en längre tid hålla intresset vaket och friskt. Med anledning häraf tillåta
sig undertecknade anhålla hos föreningen, som redan tidigare tagit initiativ
för uppsamlande af folkdanser och -lekar, att densamma ville utsända ett antal
stipendiater, som sedan under instundande julferie skulle i olika delar af vårt
land uppteckna och praktiskt inlära i folkets minne ännu bevarade ursprungliga
folkdanser och lekar äfvensom till dessa hörande melodier, för att sedan kunna
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Dansen Tippan lärdes ut av Hugo Dahl och Evert Granqvist från Kimito inom Suomalaisen
Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner hösten 1901. Tippan, och sex andra
danser från Kimito, publicerades av Anni Collan i Suomalainen kisapirtti – Finska lekstugan
(1905). Dansbeskrivningarna försågs med en bild, som handkolorerades och utgavs som
postkort. Privat ägo.
fungera såsom lärare för dem, som önska återupptaga danserna och lekarna.
Förutom det fosterländska inlägg, som härigenom skulle beredas folkseden
blefve ett folkloristiskt material samladt för vetenskapens framtida behof. Äfven
torde den lämpligaste tid för insamlandet vara julen då äfven de gamlas minnen
torde lättast ledas till fordom under helgen öfliga danser och lekar (Rausmaa
2007b:443).
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Ansökan var undertecknad i Helsingfors den 23 oktober 1901 av L. Bremer, Theodor
Schvindt, Martta Pulkkinen, G. E. Winter, S. Wellingk, Hanna Wetterhoff, Eino
Parmanen och H. Heikel (Rausmaa 2007b:443).
I ansökan påvisas att man förstod att man måste känna till dansens detaljer för
att kunna utföra den och man menade att man måste ha en större repertoar för att
hålla intresset uppe. Vilka danser man för tillfället hade belyser jag längre fram.
Det var gamla ”ursprungliga” danser man ville ha tillsammans med melodierna,
gamla ansågs vara värdefullare än yngre, det gamla var oförstört av moderna tiders
påverkan (jfr Nykvist 2007:49f). Min tolkning är att man även kände till vad som
framfördes på estraderna och att flera av de danserna inte var inhemska danser från
folklig miljö, utan av dansmästares hand. Några ord i ansökan går i en riktning som
visar att danserna skulle bli allmänna danser i sällskapslivet, bland annat talade
man om att hågen för ett ”återupptagande i sällskapslifvet af finska folkdanser och
-lekar” hade gjort sig så märkbar att ett stort antal damer och herrar redan hade
begynt ”inlära sig sådana”. Man talade inte om att uppvisa danserna utan om att
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stipendiaterna praktiskt skulle lära sig danserna för att kunna lära ut dem, och
således fungera som lärare för dem som önskade återuppta danserna och lekarna.
Den metoden hade förekommit redan hos Philochoros. Det insamlade materialet
skulle tjäna fosterlandet och i framtiden vetenskapen.
I ansökan syftade man även på Aspelins initiativ i december 1900, då han på
två styrelsemöten inom Finska fornminnesföreningen hade föreslagit att Finlands
ungdoms lekar och dans borde upptecknas och att ett upprop skulle tryckas på
finska och svenska och sändas ut (Rausmaa 2007b:443). I uppropet uppräknades
en lång rad danser vid namn som exempel på vad som skulle upptecknas (t.ex. Uusi
Suometar 22.1.1901, Suomen Wirallinen Lehti 24.1.1901, Lahden Lehti 26.1.1901).
Aspelin måste ha känt till Svenska litteratursällskapets tryckta upprop 1887, där
man även uppmanade till att insamla lekar och danser, och även känt till att resultatet
var magert (jfr Nykvist 2007:40, jfr Lagus 1916:9). Kanske menade Aspelin att då
Finska fornminnesföreningen var tvåspråkig måste uppropet gå ut på båda språken.
En finskspråkig samlare sände in material till fornminnesföreningen (Rausmaa
2007b:443).

Bland Kimitodanserna, som folkdansarna i huvudstaden fick lära sig, fanns även Stigare.
Postkort, ca 1905. Privat ägo.

Ett stipendium på 200 mk beviljades Hugo Dahl den 11 november 1901 med
ändamål att teckna upp danser och lekar i Kimito, Pargas och Tenala socknar under
kommande julhelg (Rausmaa 2007b:443). Finska fornminnesföreningen förbehöll
sig rätten till uppteckningarna. Genom Selma Wellingks förmedling anlände
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Dahls tackbrev och kvitto att han mottagit pengarna, till fornminnesföreningen
den 13 november 1901 (Finska fornminnesföreningen, protokoll 7.11.1901, brev
13.11.1901). Dahl var för övrigt den första att erhålla ett stipendium från Finska
fornminnesföreningen för att insamla danser och lekar (Tallgren 1920:87).
Man var inom den nya folkdansföreningen nästan lika snabb med att publicera
melodierna till danserna, enligt min uppfattning just för att danserna skulle bli
allmänna danser i sällskapslivet. I maj 1902 utkom noterna (Aamulehti 2.5.1902),
med en andra upplaga året därpå (Etelä-Suomi 23.4.1903). Var melodierna kom i
bruk och vem som började spela dem framkommer inte i källorna. I melodihäftet
ingick noter till Koiviston polska (Björköpolskan), Niittotanssi (Skördedansen)
och Sappo, således de tre koreograferade danserna som förekommit på estraderna,
och till de åtta ovannämnda danserna från Kimito som Hugo Dahl hade lärt ut och
spelmannen Evert Granqvist hade spelat (Nothäfte i SKY:s arkiv).
Några anteckningar från Hugo
Dahls insamlingsarbete har inte
bevarats för eftervärlden, men
min uppfattning är att Dahl gjorde
anteckningar om de danser som han
hade lärt ut inom folkdansföreningen
och att anteckningarna var till stöd för
dansledaren Theodor Schvindt, så att
danserna kunde hållas vid liv. Finska
fornminnesföreningen förbehöll sig
rätten till uppteckningarna, men då jag
efterfrågade dem fick jag till svar att
de inte finns. Då gymnastiklärarinnan
Anni Collan (1876–1962) enligt
Rausmaa anslöt sig till föreningen
1903 (Rausmaa 2007b:444) och
senare började leda dansen utarbetade
Anni Collan.
hon detaljerade beskrivningar till
Museiverkets historiska bildarkiv.
Kimitodanserna. För att kunna
utarbeta dansbeskrivningar har hon
själv kunnat dansa danserna och här var, enligt min syn, förbindelselänken Theodor
Schvindt. Han var med hösten 1901 och fungerade från och med sommaren 1902,
efter att Bremer och Wellingk avgått, vilket framgår längre fram, som dansledare i
föreningen och det var han som lärde Collan Kimitodanserna. Om Dahl verkligen
hade gjort anteckningar om danserna, förblev de sannolikt hos Schvindt som höll
danserna levande efter hösten 1901. Det är inte heller omöjligt att det var Schvindt
som i praktiken hade utarbetat något slag av beskrivningar.
I slutet av 1905, förordets datering är den 6 december, publicerades så
Kimitodanserna inklusive noter i Suomalainen kisapirtti – Finska lekstugan,
det första dansbeskrivningshäftet i Finland. I häftet ingick även sju danser från
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I det första dansbeskrivningshäftet i Finland publicerade Anni Collan även sju danser
upptecknade av Valdemar Lindbohm i Rautalampi 1903. En av danserna var Oikea käsi.
Postkort, ca 1905. Privat ägo.

Rautalampi upptecknade av Waldemar Lindbohm 1903 och de tre koreografierna
Skördedansen, Björköpolskan och Sappo. Däremot ingick inte Kimitobornas
Engelska som kanske hade glömts bort eller var för svår för att beskriva. Alla
beskrivningarna var på finska och svenska i två spalter bredvid varandra och alla
danserna illustrerades med en bild.1 Ivern för att bevara danserna enade finsk- och
svenskspråkiga i ledningen för folkdansföreningen ännu 1905. Vem som innehade
beskrivningarna till och Skördedansen2 och Sappo är mig obekant, Björköpolskan
1

Bilderna handkolorerades snabbt och trycktes som postkort, vilka i dag är unika och i Norden bland
de äldsta bilderna av folkdanser och numera samlarobjekt.
2
Min uppfattning är att beskrivningen till Skördedansen fanns hos någon danslärare. Det är
rätt intressant att Skördedansen publicerades några månader tidigare i Sverige. Dansen ingick i
Stockholms folkskolors lekserie III. Ring- och andra Sång-lekar (Sjöberg 1905), andra upplagan, som
utkom ”i juli 1905”. Enligt förordet hade dansen inte ingått i den första upplagan. Dansen gick under
namnet ”Finsk skördedans” och till melodin hade fogats ord som började med ”Bort med sorgen, låt
bekymren rymma, inga moln den klara solen skymma…”. Orden var en rätt kraftig omarbetning av
Topelius dikt från år 1853 ”Skördefolket dansar om kvällen på ängen” (publicerad t.ex. i GustafssonPensar 1997:109:f). Orden hade anpassats till melodin och dansens utförande. I Sverige hade man
försökt göra dansen så finsknationell som möjligt. Om Collan hade tillgång till häftet känner jag inte
till. Man hade helt glömt att dansen var en schweizisk koreografi från 1866.
Hur, och när, Skördedansen infördes i Sverige är oundersökt. Jag finner det möjligt att T. Gerber,
efter att ha inövat dansen inom Konstnärsgillet 1866, reste till Sverige och verkade där någon tid.
Sedan ”återbördades” Skördedansen till Finland med någon danslärare som kom från Sverige, en av
dem var Carl Nelson som hade dansen på sitt program och som jag omtalade i kapitel VI. I Sverige
har ingen undersökt Skördedansen, men som jag redan påpekade dansas den där allmänt inom
folkdansrörelsen än idag.
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var en avskrift efter uppteckningen i Reinholms samling.1 Huruvida man kände
till att danserna var koreografier känner jag inte till. I förordet till häftet skriver
Theodor Schvindt:
Under de senaste årtiondena, då hos vårt folk nationalkänslan, samhörighetskänslan
blifvit allt mäktigare, då (i synnerhet under det senaste årtiondet) de demokratiska
idéerna vunnit insteg i de flesta sinnen, hafva naturligtvis också de för folket
säregna sederna nu, mycket mer än förr blifvit uppmärksammade, ja delvis äfven
såsom egna upptagna, synnerligast bland de folkklasser, hvilka härförinnan
för sina seder och sitt sällskapslif sökt föredöme i utlandet, främst i Paris.
Främst uppmärksammades folksångerna, sedan de folket säregna prydnaderna
och drägterna, slutligen folkdanserna, för hvilkas spridning isynnerhet i vår
hufvudstads sällskapskretsar år [1901] bildades en förening med namnet ’Finska
Folkdansens Vänner’ (Suomalainen kisapirtti – Finska lekstugan 1905).

Här syftade Schvindt på förtrycksåren och han menade även att huvudstadens
borgerskap, som tidigare mottog influenser från Paris, nu delvis hade upptagit folkets
seder, såsom sångerna, dräkterna och danserna, i allmänt bruk. Genom att ta i bruk

Dansen Yhdeksänhenkinen dansades av nio personer, sex damer och tre herrar uppställda
på tre linjer. Postkort, ca 1905. Privat ägo.
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1
Björköpolskan och Sappo hade förekommit i pjäsen ”Saimaan rannalla”, som framfördes på
Arkadiateatern 1880 vid firandet av Alexander II:s 25-åriga regeringstid, danserna fanns inom
teatervärlden. Båda danserna diskuterade jag i kapitel V. Björköpolskan fanns upptecknad i Reinholms
samlingar, och den hade Anni Collan skrivit av med samma felaktiga årtal för när dansen framförts
första gången (Collans arkiv, mapp 28).
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den folkkultur, som ansågs värdefull, kunde man enligt Vesa Kurkela motverka
förfallet som förorsakades av influenser från utlandet (Kurkela 1989:224). Därpå
fortsatte Schvindt med att påpeka att dansmelodierna publicerats för flera år sedan,
men att det snart blivit klart att detta inte varit tillräckligt, ”att melodierna ej äro
tillfyllest, om man önskar få danserna upptagna till användning: därtill erfordras
äfven att danserna (rörelserna) förklaras, och det icke endast med ord, utan äfven
med bilder, åtminstone med figurer, hälst med hvardera” (Suomalainen kisapirtti –
Finska lekstugan 1905).
Av ord och nyanser får jag intrycket att Schvindt menade att danserna
skulle bli allmänna i sällskapslivet och att den främsta målsättningen med
folkdansföreningen inte var att uppvisa dansen för åskådare, utan att danserna
skulle börja leva bland societeten. Schvindt som sommaren 1902 började leda
dansen (jfr Andersson 1967:236) hade således i början haft uppfattningen att det
var tillräckligt med att publicera melodier. Det var för övrigt samma förhållande
som förekom inom Philochoros, melodier hade man publicerat redan 1892. Min
uppfattning är, som jag redan ovan framhöll, att man i Finland sannolikt hade
tillgång till Philochoros-Album och följde exemplet. Danserna kunde man ju nu,
det var musikanterna som behövde noter till dansmelodierna. Först efter några år,
kanske under påverkan av Collan, insåg man att det även behövdes en beskrivning
av dansernas utförande.
Problem, inte endast uppmuntran
Kort efter stiftandet, våren 1902, var det nära att föreningen hade delats, eller
upphört. Om de stiftande ”fröknarna Bremer och Wellingk” kom det fram ”oerhört
ofördelaktiga uppgifter”, de hade försnillat medel som beviljats stipendiater. Därför
avgick många ur styrelsen, bland dem Aspelin, Appelgrén-Kivalo och Schvindt,
troligen de som hade förordat att studenternas initiativ skulle uppgå i ”fröknarnas”
initiativ. Men föreningen räddades genom att damerna uteslöts ur föreningen och
styrelsemedlemmarna återtog sina avskedsansökningar (Parmanen 1942).
Hösten 1902 blev Theodor Schvindt ordförande för föreningen, då Aspelin på
grund av tidsbrist avsade sig uppdraget. Schvindt beundrade allt nationellt och var
den drivande kraften med att föra föreningens strävanden framåt, framför allt ägnade
han sig åt folkdräkter. Medlemsantalet var inte stort, i de vida kretsarna förhöll
man sig enligt Parmanen fördomsfullt och likgiltigt till föreningens strävanden.
Parmanen, som således var med från starten och fungerade som ordförande 1907–
1909, har även berättat i min översättning, att föreningens medlemmar ”bemöttes
med fnysningar och hånfullhet då de uppträdde i folkdräkter”. Vidare ansågs att
”medlemmarna var drömmare som levde i en sagovärld, då de försökte tillämpa
bruket av forna tiders dräkter och gamla danser i en ny tid”. Parmanen påpekade
även att man inte förstod vilket nationellt värde dräkterna och danserna hade. Detta
verkade i synnerhet i början förlamande på föreningens verksamhet (Parmanen
1933:217). Detta visar även att intresset för det nationella i fråga om dräkter och
danser var delat och att man i de vida kretsarna inte insåg det nationella värdet som
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akademikerna förespråkade. Härav framgår även det som jag förfäktat i tidigare
kapitel, nämligen att det endast var ett fåtal enstaka personer som ivrade för ”landets
egna folkdanser”.
Efter två år mattades de ungas intresse av, bland annat på grund av ekonomiska
svårigheter. De ledande kulturpersonerna, samhällspåverkarna, som varit med vid
grundandet drog sig även tillbaka. År 1904 fungerade föreningen inte mera (Oksanen
1976:9f). Verksamheten återupptogs i oktober 1905 på Theodor Schvindts initiativ
(Huuskonen 2001:17).1 Det fanns inget stort allmänt intresse, varken hos studenterna
eller hos de bildade, den första entusiasmen avtog snabbt. Enligt min uppfattning
var det intresset för dräkterna som drev Schvindt till att återuppta verksamheten, för
att ge dräkterna en roll behövdes danser.
Efter någon tid övertogs ledningen inom föreningen av yngre krafter, då började
även tvåspråkigheten ifrågasättas (Oksanen 1976:10f). Vid ett möte den 20 november
1908 ändrades föreningens språk och namn till endast finskt. Som en följd av beslutet
avgick många medlemmar och även styrelsemedlemmar (Nya Pressen 21.11.1908).
De svenskspråkigas antal hade även minskat då en del av dem hade avgått 1906
och anslutit sig till den nygrundade Föreningen Brage (Biskop 2006a:81f). Detta
påverkade dock inte valet av danser som man arbetade med, utan man började
genast även dansa de danser från Finlands svenskbygder som upptecknades och
utgavs av Föreningen Brage, även nordiska danser kom in i föreningen, se närmare
i not längre fram. Den första stora segern med sina uppvisningar och dräkter fick
föreningen vid sångfesten i Viborg 1908, och senare vid flera sångfester. Småningom
såg man inte mera ner på verksamheten. Genom att hålla soaréer då och då fick man
in medel och kunde åter avlöna någon stipendiat för att samla in danser (Parmanen
1942, 1933:217f). Sättet att få in medel – genom soaréer där danser uppvisades – var
detsamma som förekommit allmänt under senare delen av 1800-talet.
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1
Enligt uppgifter i pressen hade intresset svalnat i början av 1904. Till ett möte den 14 februari
för att välja funktionärer infann sig för få medlemmar (Helsingfors-Posten 15.2.1904), varvid
man var tvungen att sammankalla till ett nytt möte, på vilket Schvindt återvaldes till ordförande
och funktionärer kunde väljas. Man hade även en plan att ge en soaré i april (Hufvudstadsbladet
20.2.1904), men någon sådan gavs inte.
Den 15 oktober 1905 ingick ett upprop i pressen att Finska Folkdansens Vänner återupptar sin
verksamhet efter ett års uppehåll och alla forna medlemmar ombads mangrant infinna sig. Nya
medlemmar var mycket välkomna och i synnerhet personer som redan kunde folkdanser eller kunde
ge upplysningar om var sådana stod att erhålla. I texten uppmanades även landsortsbor som kände
personer som kunde folkdanser att sända in uppgifter därom, så att föreningen kunde vidta åtgärder
för att uppta danserna (Hufudstadsbladet, Helsingfors-Posten, Helsingin Sanomat, Uusi Suometar
5.10.1905). I de två sistnämnda tidningarna uppgavs att uppehållet varat ”toista vuotta”, i verkligheten
varade det ungefär ett och ett halvt år. Vid ett möte den 17 oktober 1905 återvaldes Schvindt till
ordförande och funktionärer valdes till bestyrelsen (Hufvudstadsbladet 19.10.1905).
Flera av de forna medlemmarna ser ut att ha hörsammat kallelsen eftersom sex par kunde uppträda
med Gotlandskadrilj på Kvinnoförbundet Unionens soaré, till förmån för sin verksamhet, den 28
oktober (Hufvudstadsbladet 29.10.1905). Gotlandskadrilj var en av Philochoros danser (Österlöf
1943:40), i sex långa turer (Lekstugan 1897:29–34), och har inte godkänts som en kadrilj från Gotland
(Svenska Folkdanser 1944:106). På kort varsel valde man kanske den dans som man kunde bäst, som
man dansat mycket tidigare.
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Dansrepertoaren under de första åren
Ovan omtalade jag att initiativtagarna Bremer och Wellingk hade danser att tillgå
eftersom dansövningar kunde vidta fyra dagar efter att föreningen stiftades. Jag
undrade då även vilka danserna var och menade att man ”vågade” ta steget eftersom
man hade danser som man genast kunde börja inöva. Vilka danser man hade
framkommer fem månader senare då föreningen gav sin första soaré i Studenthuset
i Helsingfors den 21 mars 1902 (Hufvudstadsbladet 16.3., 21.3.1902, Päivälehti
21.3.1902). De första danserna som man började inöva var Björköpolskan, Sappo och
Skördedansen, de tidigare omtalade koreografierna. Några veckor senare hade man
fått Kimitodanserna som inövades av Hugo Dahl beledsagad av Evert Granqvist.

Bland de första danserna som inövades inom Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska
Folkdansens Vänner fanns den bekanta dansen Skördedansen från 1866. Postkort, ca 1905.
Privat ägo.

Programmet på soarén i Studenthuset inleddes med sång av en fyrdubbel
manskvartett varpå Theodor Schvindt höll ett längre historiskt föredrag om
folkdansens utveckling genom tiderna. Därpå framfördes Björköpolskan
och Sappo, varpå det var meningen att ett tal skulle hållas av arkitekten Jac.
Ahrenberg, men han var bortrest och i stället sjöng kvartetten ett flertal sånger. På
programmet stod sedan Kimitodanser som inte nämndes vid namn. Om dessa ansåg
Hufvudstadsbladet att de var pigga och väckte allmän munterhet och framkallade en
”åska af applåder”. Programmets sista nummer var Skördedansen, ”den graciösaste
af aftonens danser och mottogs äfven den med entusiasm af publiken”. Skribenten
konstaterar till sist: ”Det torde synas mången som om den unga föreningens sociala
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betydelse vore bra nog minimal. Men i vår tid äger hvarje företag, som sträfvar att
stärka nationalkänslan, sin betydelse.” Till sist önskade skribenten att föreningen
”länge måtte sprida ej endast nöje utan äfven nytta bland den finska ungdomen”
(Hufvudstadsbladet 22.3.1902). Min uppfattning är att det var Bremer och Wellingk
som hade inövat danserna och fungerade som dansledare fram till våren 1902 då de
uteslöts ur föreningen och att Schvindt då tog över ledarskapet.1
Inhemska danser försökte man få fram genom att utlysa resestipendier. I
ett tillkännagivande i pressen i april 1902 framgick även insamlingsmetoden.
Stipendiaten var förpliktigad att under hösten komma till Helsingfors och bland
medlemmarna inlära danser, varvid föreningen stod för vistelsen under den tid
inövningarna pågick. Theodor Schvindt mottog ansökningarna med reseplaner och
gav närmare uppgifter (bl.a. Hufvudstadsbladet 18.4.1902, 19.4.1902, Uusi Suometar
18.4.1902, Päivälehti 19.4.1902).
Tre ansökningar inkom och två stipendier beviljades (Päivälehti 1.5.1902) och
de tillföll studenten K. Rautanen i Jämsä och folkskolläraren P. Kanerwa i Salmi
(Uusi Suometar och Suomen Kansa 24.5.1902, Aamulehti 27.5.1902). I oktober
tillkännagavs att den ene, som ”samlat danser i mellersta Finland, kommer
att inlära dessa i föreningen, som idag kl. 5 e.m. vidtager med sin värksamhet”
(Hufvudstadsbladet 14.10.1902, jfr Päivälehti 14.10.1902). Följande år var det
sannolikt stipendiaternas danser som uppvisades vid en soaré den 28 mars 1903
i Studenthuset, där danserna Salmen valssi, Ristikontra, Tolppa, Laputus och
Hampuri framfördes. Det övriga programmet bestod av tal, sång och tablåer
(Hufvudstadsbladet 28.3.1903, Uusi Suometar 28.3.1903). Det är skäl att lägga märke
till att här uppvisades enbart inhemska danser från finskspråkiga miljöer. Sannolikt
gjorde ingen inom föreningen några anteckningar om hur danserna utfördes, varken
Rautanen eller Kanerwa omtalas bland dem som gett uppgifter om, eller upptecknat,
danser (Rausmaa 2007b:443f, Tanhuvakka 1997:376–379).
De rikssvenska danserna kom snabbt in i bilden. Otto Andersson, som ”någon
tid under de första åren” dansade med då Schvindt var dansledare, har påpekat att
repertoaren i början ”till väsentlig del” bestod av svenska folkdanser som utförts
av Svenska Folkdansens Vänner i Stockholm eller av Philochoros i Uppsala
(Andersson 1967:235f). Andersson ansåg även att dansföreningens syfte var nog så
betydelsefullt, men för honom måtte det ha tett sig ”alltför begränsat för att varaktigt
fängsla intresset” (Andersson 1967:236, jfr Lönnqvist 1974:69). Vem som stod för
musiken under dansövningarna nämner ingen, inte ens folkmusikupptecknaren
Andersson, men noter till de rikssvenska danserna fanns eftersom Philochoros givit
ut dem.
Under gymnastiklärarinnan Anni Collans tid som dansledare uppvisades både
inhemska folkdanser, inhemska koreografier och rikssvenska koreografier. Collan
1
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Trots problem inom föreningen fortsatte man att uppträda. Föreningsmedlemmar uppträdde
på hösten även vid arrangemang arrangerade av andra föreningar, t.ex. vid Nykterhetsföreningen
Balders lotteri i Nyländska nationshusets stora festsal. ”Ett mycket anslående nummer, Kimitodanser
utförda i kostym af åtta par herrar och damer” konstaterades efteråt i Hufvudstadsbladet (22.9.1902).
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var förtrogen med de rikssvenska danserna eftersom hon 1897–1899 hade genomgått
Kgl. Gymnastik Centralinstitutet i Stockholm, där studenterna fick lära sig
Philochoros danser ur Lekstugan utgiven av Svenska Folkdansens Vänner i Sverige
(Collans arkiv, mapp 28). För Collan fick estetiska värden i danserna allt större
betydelse. I praktiken avgjorde dansledaren, eller dansledarna, vad som inövades
och uppvisades, således fortsatte de rikssvenska koreografierna att förekomma på
repertoaren. Det var ledarnas uppfattningar som blev gällande, inte gruppens. Eino
Parmanen, som ivrade för det nationella, dansade med i gruppen åtminstone till
1909 då han var ordförande, sannolikt dansade även han de rikssvenska danserna
och uppträdde med dem.

Bland danser insamlade av Valdemar Lindbohm 1903 i Rautalampi fanns även dansen
Kärri-ukko, med utgångsställningen fyra par i en grupp. I en av turerna stampas turvis med
vänster och höger fot i takt med musiken. Postkort, ca 1905. Privat ägo.

Vid en soaré den 17 mars 1906 uppträdde man med de finska danserna Kymmen
henkinen, Vanha laukaalainen, Yhdeksän henkinen, Oikea käsi, Kärri-ukko och
Nuotan repiäinen ur Collans häfte, som hade utkommit 1905. Sist på programmet
stod Oxdansen och Hallingen (Collans klippbok I, anonymt tidningsurklipp). De
två sistnämnda var spektakulära rikssvenska koreografier, utförda av två herrar (se
t.ex. Svenska Folkdanser 1923:30, 93). Uppvisningen uppmärksammades i pressen.
Här uppträdde man med finska folkdanser, som hade upptecknats och förekommit i
folklig miljö och med två koreografier från Sverige.
Vad skrev man då i pressen? ”Jämför man dessa två sistnämnda danser med de
flesta af de ofvan omtalade skall man säkert tillerkänna dessa livfulla och omväxlande
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I folkdanserna började händerna ofta hållas knutna i sidan, så också i dansen Vanha
laukaalainen upptecknad av Valdemar Lindbohm i Rautalampi, 1903. Postkort, ca 1905.
Privat ägo.

skandinaviska danser företräde framom de mera enformiga och stela finska, hvilka
dock i sitt slag voro intressant att se. I den riktningen gick ock otvetydigt publikens
omdöme” (Hufvudstadsbladet 18.3.1906). Det här var andra gången som en tidning
i Finland jämförde inhemska folkdanser med dansmästares skapelser. Första gången
var 1866 då Skördedansen uppenbarade sig vid samma föreställning som de av
Konstnärsgillet framtagna danserna. Den inhemska folkdansen kom i underläge. En
skribent vid Hufvudstadsbladet kunde med sin subjektiva syn påverka publiken att
anse att de inhemska danserna ur den lilla traditionen var enformiga och stela i det
skribenten jämförde dem med dansmästares koreografier från den stora traditionen.
Sommaren 1906 började Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska
Folkdansens Vänner uppträda på Högholmen i Helsingfors regelbundet torsdagar
och söndagar, verksamheten fortgick i åtta år. Uppvisningarna var en viktig
inkomstkälla, det behövdes arvoden till ledare och spelman och till stipendier åt
dem som samlade in danser. Något förvånande är att det inte med ett enda ord
talades om vem som stod för musiken och kunde spela till danserna. T.ex. den
16 september 1906 var repertoaren: Björköpolskan, Sappo, Daldans, Hallingen,
Räisälän sappu, Se god dag min Rosa, Vingåkersdans, Östgötapolskan, Oxdansen
och Gotlands kadrilj. Danserna hade inövats av Anni Collan och Gerda Jernström
(Hufvudstadsbladet 16.9.1906). Här hade alltfler rikssvenska danser kommit med,
den enda dans som hade levt i finsk folklig miljö var Räisälän sappu och sångleken
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Se god dag min Rosa. Gymnastiklärarinnan Gerda Jernström, den ena av de två som
inövat danserna, började samma höst leda dansen inom Föreningen Brages danslag
och den rikssvenska repertoaren vandrade därmed rakt in i Brages danslag.1
Det kan konstateras att under de tio första åren inövades och uppvisades danser
från svenskspråkiga och finskspråkiga bygder i Finland och även rikssvenska och
danska danser, samt koreografier. Repertoaren framgår nedan i not.2 Valet av danser
påverkades inte av språkpolitiska förhållanden i Finland, utan man arbetade med de
danser som man kunde få tag på och som man tyckte om att dansa, det ser även ut
som om man vid varje uppvisning ville uppvisa ”nya” danser.
I takt med att man insamlade, eller någon informant inövade i föreningen
danser från finskspråkiga trakter, kom fler och fler danser från dessa trakter in
på programmet. Bland de första danserna från finskspråkiga områden var enligt
Rausmaa (2007b:444) ett antal danser samlade av Valdemar Lindbohm i Rautalampi
i Mellersta Finland år 1903.
Tidningspressen hade genom sina omtalanden stor betydelse och avgjorde vad
som var ”anslående”, och ”anslående” var de koreograferade rikssvenska danserna. I
tidningspressen publicerades artiklar om att nationella danser skulle tillvaratas och
återupplivas, och då dessa sedan uppfördes hade de ”inget stort värde som nationella
danser” i jämförelse med ”skandinaviska danser”. Då hade för samma tidningspress
1

Förutom genom Jernström nådde de rikssvenska danserna Föreningen Brage genast 1906 genom
medlemmar som tidigare dansat i Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner,
bland dem även tre av Yngvar Heikels syskon (Heikel 1986:25).
Familjen Heikel hade redan tidigare kommit i kontakt med rikssvenska danser sommaren 1902,
då familjens sommargranne besöktes av porträttmålarinnan Maja Setterberg från Stockholm, som
var ivrig folkdansare i Svenska Folkdansens Vänner. Bland ungdomarna inövade hon en rad av
Selinders och Philochoros danser. Ungdomarna bildade även en folkdansklubb. Om Heikels privata
folkdansklubb, se Biskop (2007k:30). Om repertoaren i Brages danslag under de första trettio åren,
se Biskop (2006a).
2
Inför en uppvisning på Högholmen 1909 annonserades att följande danser skulle uppvisas:
”Skördedans, Östgöta polska, Hyfvelkadrilj [Höyläkatrilli], Stigare, Brittas julpolska, Högra handen
[Oikea käsi], Oxdansen, Långa pol[s]kan [Pitkä polska], Bleking, Trekarls polska, Melkutus, St.
Petersburgbon [Pietarporilainen]” (Hufvudstadsbladet 12.9.1909). De finska namnen framgår ur
Helsingin Sanomat (16.9.1909). Av dessa var danserna Hyfvelkadrilj, Högra handen, Långa polskan,
Melkutus och St. Petersburgbon från finskspråkiga trakter (se närmare i Tanhuvakka 1997). Stigare
kunde vara en av Kimitodanserna. Östgötapolska, Bleking och Trekarlspolska var rikssvenska danser,
de ingick i Lekstugan 1897 och Oxdansen i Lekstugan 1903 (Andersson 2010). Skördedansen var
Gerbers koreografi från 1866. Brittas julpolska var en sånglek enligt Helsingin Sanomat (16.9.1909),
den är för mig obekant. Under denna tid var den finsksinnade Eino Parmanen ordförande (SKY
75 år 1976:30). Ännu följande år stod en lång rad rikssvenska danser på programmet, bland dem
Östgötapolska, Vingåkersdans och Fryksdalspolska (Helsingin Sanomat 24.6.1910), Daldans och
Skånsk kadrilj. Även Feder Mikkel från Danmark (Hufvudstadsbladet 3.7.1910) och Fjällnäspolska
ingick (Helsingin Sanomat 4.3.1910), samtidigt även Kimitodanser och en annan dansk dans, Ruder
Es (Hufvudstadsbladet 29.5.1910). De danska danserna Skomagerstykket och Bitte Mand i Knibe
(Hufvudstadsbladet 7.7.1907, 5.8.1909) fanns likaså på programmet och visar att man hade kontakter
till Danmark. Danser från Finlands svenskbygder som upptecknades och utgavs av Föreningen Brage
1907, upptogs även genast och uppvisades, bland dem Lystarlekin, Knytnävspolska och Lumparlands
travarin från Åland (Hufvudstadsbladet 5.9.1909, 5.6.1910). Som instruktörer verkade hösten 1908
Anni Collan, Anna-Lisa Pettersson och Aino Saarelainen, år 1910 Fanni Mikkola (Huuskonen
2001:18).
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estetiska värden tagit överhanden.
Inom Suomalaisen Kansantanssin
Ystävät – Finska Folkdansens Vänner
ivrade man för det nationella, men
då man var beroende av en betalande
publik för att kunna förverkliga
den nationella idén, valde man även
danser som slog mera an, var estetiskt
tilldragande och lockade en publik för
vilken det inte hade någon betydelse om
dansen var nationell, eller inte. Enligt
min syn var de rikssvenska danserna
varken ett uttryck för skandinavism
eller någon samhörighetskänsla med
det gamla moderlandet Sverige.1 Man
uppträdde för en betalande publik och
rättade sig efter det som man antog att
skulle tilltala den. Danserna var även
trevliga att dansa och dansades gärna
(jfr Biskop 2006a:117). Samtidigt
måste här framhävas, att det låg en
dualism i allt detta. Anni Collan kom
även att bedriva dansinsamling och
företog insamlingsresor (Rausmaa
2007b:446), och ansåg att danser
skulle insamlas och dokumenteras.
Inom Suomalaisen Kansantanssin Ystävät
I detta kapitel har jag speciellt
fortsatte man att arbeta även med rikssvenska
pekat
på influenserna från Sverige och
danser efter att föreningen 1908 blivit
enspråkigt finsk. År 1910 uppvisades bland på Parmanens upplysningar, eftersom
annat Daldansen skapad av balettmästaren de som tidigare forskat i stiftandet
Anders Selinder. I en av turerna lyfter av föreningen inte har omtalat dessa
kavaljeren sin dam. Bild från 1977 då Arbetets
fakta. Veikko Anttila beskriver kort
Vänner
Huvudföreningens
folkdanslag
uppträder på ett torg i Pargas. Instruktören bildandet på knappt tjugo rader (Anttila
Olof Lindqvist lyfter Gertie Svahn. Privat 1964:41f), Yrjö Väisänen är närapå lika
ägo.
fåordig i föreningens 75-årsöversikt
(Väisänen 1976:18), liksom även
Anna-Mari Huuskonen i 100-årshistoriken (Huuskonen 2001:14). Enligt min syn har
nämnda forskare gett uttryck för att stiftandet på något sätt var självklart och att det
Då jag på 1970-talet fick lära mig den rikssvenska repertoaren hade jag inga tankar om att danserna
skulle ha uttryckt något slag av skandinavism eller någon samhörighet med Sverige, danserna var
endast danser som var trevliga att dansa och som slog an på publiken. Därtill var det dansledaren som
avgjorde vad som dansades i laget. Min uppfattning är att en folkdansare sjuttio år tidigare tänkte i
liknande banor och att dansledaren även då avgjorde vad som dansades.

1
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skedde på grund av ett allmänt intresse
för att samla in andlig och materiell
folkkultur och vid sidan av att det
bildades föreningar som återupplivade
folkkulturen (Huuskonen 2001:14, jfr
Oksanen 1976:8, jfr Rausmaa 2001:10).
Saken förhåller sig även så, men ändå
inte helt. Stiftarnas och styrelsens
intresse för det nationella i fråga om
inhemska folkdanser var inte något
allmänt delat intresse. Efter något över
två års verksamhet hade den första
entusiasmen lagt sig och det blev ett
uppehåll i verksamheten som varade
ett och ett halvt år. Enligt min syn
hade Theodor Schvindts intresse för
Vingåkersdansen uppvisades även inom
folkdräkterna avgörande betydelse för
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät, t.ex.
att föreningen började fungera på nytt. 1910. Dansen har, namnet till trots, inte
Under de första tio åren dansades förekommit i folklig miljö i Vingåker i
och uppvisades vid sidan av danser Sverige utan var en skapelse av balettmästaren
från svensk- och finskspråkiga miljöer Anders Selinder. Dansen var populär inom
i Finland även rikssvenska och danska vissa folkdanslag i Helsingfors ännu på
1970-talet. Här framförs den utanför Arbetets
danser. Därtill uppvisades de tre
Vänner Huvudföreningens Åldringshem av
inhemska koreografierna. Ingen av fr. v. Gunnel Biskop, Margareta Strömsten (g.
de ovannämnda forskarna har noterat Rönn) och Krister Rönn, 1974. I bakgrunden
detta. Vesa Kurkela menar att man från t. v. ses Margit Weckström, som författaren
första början ägnade sig åt nationella, tackar i förordet. Privat ägo.
finska danser (Kurkela 1989:189f),
vilket endast delvis var fallet. Det dröjde ett årtionde innan man fick fram tillräckligt
med finska danser och även då fortsatte man med att uppvisa icke-finska danser. För
att danserna skulle leva måste man sprida intresset för dem och enda sättet att sprida
intresset var att visa upp danserna för åskådare. Den ursprungliga avsikten var att
uppvisningar skulle ges av en ”elitgrupp”, inte av alla medlemmar, och att danserna
skulle börja leva ett eget liv i sällskapslivet. Uppvisningar behövdes för att göra
danserna kända och i sammanhang då man samlade in medel för verksamheten.
Folkkulturen stod i ekonomins tjänst. I fråga om stiftandet av denna förening har
således mitt material, outnyttjad tidningspress, gett ny kunskap.
***
Stiftandet av Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner 1901
skedde med impulser från Sverige, både från Philochoros och från Artur Hazelius
verksamhet på Skansen. Pressen hade stor betydelse under hela 1890-talet då den
omtalade vilka framgångar man rönt i Sverige inom folkdansen. Nils Oskar Janssons
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scenprogram våren 1901 gav sedan den avgörnade impulsen till att ett stiftande möte
hölls samma höst. Som sällskapsdanser i allmänhet överlevde inte danserna, men
nog på ett annat sätt. För de akademiker och bildade, som gick i spetsen i Finland
1901, var det inte möjligt att kunna förutspå att danser från finskspråkiga miljöer
skulle insamlas, och danserna vara till glädje, leva och brukas i organiserad form
bland tusentals personer så att jag som åskådare kunde följa med hur Suomalaisen
Kansantanssin Ystävät firade 110-årsjubileum med en festuppvisning på Fölisön i
Helsingfors den 12 juni 2011.
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av danser
I avhandlingen har jag funnit en lång rad danser från Finlands svenskbygder som
uppvisades på olika estrader under senare delen av 1800-talet. Min målsättning
är att utröna om danserna som då uppvisades upptecknades i likhet med annan
folklore under samma tid. Blev t.ex. danserna menuett, vals, polska och purpuri från
Lappfjärd, som uppvisades 1866 och 1886, upptecknade? Blev raden av danser som
uppfördes i Svenska landsmålsföreningens program 1888 och 1891 och på Arbetets
Vänners hembygdssoaréer 1895 upptecknade? Och ytterligare, blev den långa raden
av danser som Nils Oskar Jansson uppvisade under mer än tjugo år upptecknade då?
Svenska litteratursällskapet i Finland grundades 1885 för att bland andra uppgifter
tillvarata den svenska folkkulturen till vilken även danserna hörde och jag frågar:
Vilken uppmärksamhet fick den folkliga dansen inom det insamlingsarbete som
utgick från litteratursällskapet? Min uppfattning är att danser knappt insamlades,
därför försöker jag även utreda varför danser inte insamlades i större omfattning.
Då jag här går in för att granska vilka danser som upptecknades gör jag det i vid
bemärkelse och ser på vilka danser som överhuvudtaget upptecknades under senare
delen av 1800-talet. Jag lyfter fram upptecknarna i kronologisk ordning, därtill
försöker jag finna impulserna, varifrån upptecknarna kan ha fått idén. Uppteckning
av sånglekar, eller danslekar som de även kallades, och dansmelodier ser jag kort på,
däremot går jag inte in på den insamling av danser som senare bedrevs av utövarna
inom Föreningen Brages danslag och av Yngvar Heikel och andra, eftersom den
verksamheten går utanför min undersökningsperiod, jag hänvisar till tidigare
arbeten (bl.a Biskop 2006a:80–119, 2007h:453–477 och 2007k:45–59).
Då Mats Rehnberg belyser insamlingen av folklore i Sverige granskar han
bland annat nyskapandet av ”folkord” och tidpunkten för när de lanserades, bland
dem nämner han att ”folkdans” lanserades 1818 (Rehnberg 1980:27). Den tidigaste
förekomsten av begreppet ”folkdans” finner jag dock på titelbladet till Traditioner af
Svenska Folk-Dansar, som utkom anonymt med fyra häften 1814–1815.1 Rehnberg
1

Bakom utgivningen stod Arvid August Afzelius och Olof Åhlström. Trots häftets namn ingår
endast melodier, sammanlagt 142 nummer bestående av sånglekar och instrumentala dansmelodier
(Jonsson 1972:85, 91).
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menar att insamling av folklore fick sin upptakt bland annat i studentnationerna och i
de senare uppkomna landsmålsföreningarna (jfr Lönnqvist 1983:179f, Sellberg 1993:
t.ex. s. 317). Rehnberg utgår från göticismen och forntidsintresset under 1700-talet
som fortsatte under 1800-talsgöticismen och nyromantiken. I Sverige erfordrades
folkkulturen inte för det samhällsomdanande nationsbyggandet, säger Rehnberg,
utan intresset fick betydelse som stöd för den regionala identiteten och självkänslan,
för ”landskapens nationsbyggande” (Rehnberg 1980:28f).
Den första att uppteckna och publicera sånglekar från de svenska trakterna i
Finland var Adolf Iwar Arwidsson (1791–1853), som verkade vid Kgl. biblioteket
i Stockholm, men kom från Finland.1 I det tredje bandet av Svenska Fornsånger
(1842), som omfattade sånglekar, upptog Arwidsson 27 sånglekar från Finland med
melodier och en del beskrivningar (Andersson 1967:94). Arwidsson uppgav att han
upptecknat en del av dessa sånglekar efter minnet ”sedan den tid de utgjorde hans
ungdoms förlustelse”, de övriga hade meddelats av studeranden Carl Constantin
Meurman, född i Padasjoki. I företalet till utgåvan redogjorde Arwidsson för
danslekarnas ålder, karaktär, betydelse och variationer i olika bygder. Bland de 27
danslekarna från Finland med beskrivningar och melodier fanns ”Fattig Enka”,
”Nig-leken”, ”Simon i Sälle” och ”Väfva Wallmar” (Andersson 1967:91–97).
En av danslekarna som Arwidsson upptecknat efter minnet var enligt min
uppfattning ”Väfva Wallmar”. Uppteckningen är så detaljerad att jag inte kan se
annat än att han har kunnat dansa den själv. Med min kännedom om danser är
den lätt att tolka. Till att ”kunna utföra dansen själv” vid uppteckning av danser
återkommer jag längre fram. Arwidsson säger inledningsvis om ”Väfva Wallmar”:
”Utföres dels efter sång och dels med violinmusik; men i begge fallen sjungas alltid
till orden till första reprisen, så ofta leken börjas eller ett nytt par begynner sin dans”
(Arwidsson 1842:196). Någon motsvarande uppgift har jag inte tidigare påträffat.
Den första att försöka uppteckna danser i Finland var Henrik August Reinholm
(1819–1883). Han var behjälplig vid inövningen av danser till Konstnärsgillets
årsfest 1866,2 som jag omtalade i kapitel III. Reinholm var bibliotekarie vid
universitetsbiblioteket, intendent för de nya etnografiska samlingarna och senare
kyrkoherde i Sveaborgs församling (Rausmaa 2007a:94–97). Reinholm gjorde på
1840-talet tre insamlingsresor för Finska Litteratursällskapet och ägnade sig under
dem åt de mest olika genrer. Han planerade en bok med sina lek- och dansanteckningar
och erbjöd 1850 sitt manuskript till Finska Litteratursällskapet, som dock inte
godkände manuskriptet för publicering på grund av att lekarna och danserna var för
oklart beskrivna. Enligt Rausmaa går det inte att rekonstruera någon uppteckning
för att dansas idag. (Om Reinholms insamling se vidare i Rausmaa 2007a:95ff).
Att Reinholms manuskript inte kunde tryckas visar hur svårt det var att med ord
beskriva hur dansen utfördes.
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1
Arwidsson hade utvisats från Akademin i Åbo främst på grund av en artikel där han bland annat
kritiserade den ryska militären (Andersson 1967:91).
2
Här vill jag påpeka att Reinholm var behjälplig med danser som han tidigare hade upptecknat, och
att han inte upptecknade danserna i samband med, eller efter, att de hade uppvisats.
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Jag har frågat mig varifrån Reinholm fick impulsen att fästa vikt vid danserna
och om han kan ha fått idén från Richard Dybeck, som publicerade de första
dansuppteckningarna i Sverige i Runa 1845, alla med melodier (Dybeck 1845:33–
47). Runa nådde även universitetsbiblioteket, där Reinholm var anställd, varför
det ligger nära till hands att han kan ha studerat Dybecks uppteckningar och fick
impulsen av dem.
Inom Nyländska studentavdelningen i Helsingfors började studenter i början
av 1870-talet målmedvetet samla in folkloristiskt material hos allmogen i Nyland.
Sommaren 1870 upptecknade två stipendiater över 250 visor från östra Nyland
(Andersson 1967:159, jfr Lagus 1910:176), av dessa kom två i bruk och uppfördes
vid Finska fornminnesföreningens första konsert 1871. Insamlingsarbetet fortsatte
och ansenliga samlingar av bland annat visor, sagor och sägner hopbragtes. Vid
Finska fornminnesföreningens andra konsert 1875 kom fyra svenska folkvisor
att uppföras, konserterna omtalade jag i kapitel IV. Det var även inom Nyländska
studentavdelningen som man 1874–1876 hade utlyst en tävling bland avdelningens
studenter i att skriva ett teaterstycke där folkvisor och folkdanser skulle ingå och
man uppgav att ett stort antal visor och dansmelodier fanns hos avdelningen och fick
brukas. Detta framkom i kapitel V.
Det av Nyländska studentavdelningen insamlade materialet utgavs i
samlingsverket Nyland 1884–1900 (Andersson 1967:172f). I bandet med folkvisor
1893 ingår även 169 sånglekar med ord och noter. Här gav utgivaren Ernst Lagus en
god beskrivning av hur sånglekar utfördes i allmänhet, på ett sätt som inte kommit
till sin rätt inom den organiserade folkdansverksamheten. Lagus skriver:
Ringen, som bildas af dans- eller leklystna flickor och gossar (äfven äldre personer
deltaga stundom däri), rör sig i snabbare eller långsammare takt, alt efter lekens
beskaffenhet, först åt ena sidan [...], åt andra sidan, under det alla sångkunniga
med ljudelig röst unisont sjunga orden enligt de angifna melodierna. En gosse
eller en flicka går in i ringen, och antingen strax vid lekens början eller ock på
lämpligt ställe, som framgår af ordalydelsen i visan, bjuder såväl [?] han som
[eller?] hon upp en person af motsatt kön, sedermera dansande inom ringen med
denna till visans slut. Den uppbjudne blir då kvar inom ringen, bjuder så i sin tur
upp, hvarefter dansandet och leken fortfar på samma sätt, till dess någon ’tar upp’
en ny sång, i hvilken alla instämma (Lagus 1893:26).

Ernst Lagus nämnde här att även vuxna kunde delta i ringdansen, detta var ingenting
ovanligt.1 I beskrivningen har jag frågetecken och tror att det borde stå ”bjuder han
eller hon upp en person af motsatt kön”, det vill säga det var ett par åt gången som
dansade om inne i ringen. Detta framgår även av fortsättningen av beskrivningen,
där Lagus skriver att ”den uppbjudne” blev kvar, vilket innebar att en person blev
1

Ann-Mari Häggman har lyft fram ett exempel från Replot 1872, där kyrkoherden Karl Johan Roos
förundrade sig över att ”vuxna karlar ännu vid femtio års ålder lätt och lustigt svängde sig i ringdansen,
uppsluppna som femtonåringar. Roos uppfattade detta som ett uttryck för sedlig slapphet” (Häggman
1996:9).
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Rörelsemönstret i en av turerna i dansen Väva vadmal enligt beskrivning av Ernst Lagus.

kvar inom ringen. Här framgår samtidigt hur svårt det var att beskriva hur lek och
dans gick till. Vidare påpekade Lagus, att om någon av sånglekarna utförts på
annat sätt så hade han bifogat beskrivningen, såvida han hade känt till den (Lagus
1893:26). Några sånglekar, eller danslekar, beskrev han och en av dem, ”Väva
vallman,” beskrev han långt och utförligt och försåg den även med teckningar
(Lagus 1893:175). Uppteckningen är så detaljerad att min syn är att Lagus själv
kunde dansa den.
Lagus syn på sånglekarna var att alla sånglekarna borde ha haft en beskrivning,
han påpekar: ”Det är att beklaga, att de flesta upptecknare af sånglekar uraktlåtit
att angifva, huru resp. lekar utföras, hvarför det är troligt, att mina uppgifter i detta
afseende tarfva komplettering” (Lagus 1893:26).
I en skrift, som var en fortsättning på folkvisorna 1893, ingick 155
dansmelodier, de flesta upptecknade av folkskolläraren Victor Allardt för Svenska
litteratursällskapets räkning (Nyland 1900:V). Allardt omtalade jag i kapitel X om
pionjärerna. Han omtalas även nedan.
Några tankar på att samla in danser ser inte ut att ha förekommit inom Nyländska
avdelningen, det var enligt min uppfattning för svårt och av samma orsak blev större
delen av sånglekarna även utan beskrivningar.

Lars Wilhelm Fagerlund – upptecknar och publicerar
De första uppteckningarna av danser på det svenska språkområdet i Finland
gjordes inom Svenska landsmålsföreningens ramar av den unge medicine- och
kirurgiedoktorn, sedermera landshövdingen på Åland, Lars Wilhelm Fagerlund
(1852–1939). Svenska landsmålsföreningens (stiftad 1874) arbete präglades enligt
Lönnqvist av några centrala identitetsbegrepp som i verksamheten fick konkret
förankring: ”det ’språkligt-etniska’, det tillbakablickande, kontinuitetsbetonande
’traditionella’ och det hembygdsframhävande ’territoriella’”. Lönnqvist fortsätter:
”Föreningens uppgift var nämligen att samla och ordna allt som kunde belysa ’de
svenska allmogemålen i Finland, såsom ordförråd, sägner, skrock m.m.’” (Lönnqvist
1983:180). Därför valde föreningen så kallade referenter, och en av dem blev Lars
Wilhelm Fagerlund, då han som student från Åbo kom med i verksamheten.
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Fagerlund var föreningens referent för
västra Finland och under sina sommarvistelser
i den åboländska skärgården gjorde han
anteckningar om folkets liv i helg och söcken.
Fagerlund var uppvuxen på Korpo gård och
hade god lokalkännedom (A[ndersson], S[ven]
1937:81f). Han gav beskrivning till sju danser:
Gustafs skål, Maskuràt och Pater Michel, vilka
varit vanliga på 1840-talet, och slängdanserna
Schulsan,
Krusdansen,
Smålandsbock
och Railidi, vilka fortfarande då dansades
(Fagerlund 1878:219–221, jfr Biskop 2007a:99f).
Fagerlund var förtrogen med vad som hade
publicerats i dansväg i Sverige då han påpekade
att Schulsan hade omnämnts av Hofberg i
Lars Wilhelm Fagerlund.
Nerikes gamla minnen, såsom en bortglömd
Åbo Akademis bildsamlingar.
dans i Närke. Om stegen i Schulsan säger han att
de är en blandning av vals och polka (Fagerlund
1878:220).
Fagerlund nämnde även många danser vid namn i sin beskrivning av
bröllopssederna, utan att skriva någonting om hur danserna utfördes, däribland
polska, menuett, engelska, ryska och ringdanser. Att Fagerlund lät bli att uppteckna
dessa sistnämna berodde enligt min syn inte på att danserna ”inte var gamla eller
höll på att falla ur bruk” eftersom han upptecknade ”slängdanser” som fortfarande
var i bruk. Min uppfattning är närmast att det kan ha varit för svårt att beskriva
dessa danser med ord.
Fagerlund var banbrytare i Finland med att göra anteckningar om danser, dock
utan stegbeskrivningar och andra detaljer, och med att publicera både dansens
utförande och melodi. Melodier kunde Fagerlund inte själv uppteckna, utan fick hjälp
av pastorskan S. Ringbom och av sin mor och av sin syster (Fagerlund 1878:220).
Svårigheter med att fästa noter på papper hade även många av dem som upptecknade
visor och därför blev många vismelodier oupptecknade (Nykvist 2007:41).
Melodierna till de sju danserna publicerades i Lännetär, album utgifwet
av westfinska afdelningen. VI., arrangerade för piano (Åbo Posten 18.12.1877).
Dansmelodierna gjordes genast lättillgängliga för att kunna användas i sällskapslivet.
Anteckningarna om danserna med melodier ingick sedan i Anteckningar om Korpo
och Houtskärs socknar, Sommarstudier, 1878, ett verk omfattande 358 sidor.
Danserna var, kunde man säga, tillgängliga för forskningen på grund av verkets
omfattning.
För att visa Fagerlunds sätt att beskriva en dans citerar jag hans utförligaste
uppteckning som är dansen Pater Michel. Fagerlund påpekar att den påminner något
om ”väfva vadmal”:
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Uppställningen var enahanda. De dansande leden skrida så några gånger emot
hvarandra. Derefter gör ena ledet höger om det andra venster om och följande dem,
som nu befinna sig främst, hoppar det förra ledet omkring i en cirkel åt höger, det
senare åt venster. Då alla återkommit till sina platser, figurera de, som bilda det
första paret, emot hvarandra. Derpå figurera hvardera af dem emot en moitié efter
godtyckligt val och så åter emot hvarandra, hvarefter de återtaga sina platser. Nu
upprepas allt åter från början och andra parets tur följde (Fagerlund 1878:220).

Uppställningen var enligt Väva vadmal, det innebär i en dam- och herrlinje. Stegen
kan ha varit gångsteg, han talade därtill om ”hoppar” vilket kan innebära hoppsteg,
han talade om ”figurera” vilket kan betyda omdansa om dansen liknar Väva vadmal,
men kan även innebära att endast gå emot varandra och därpå återvända till sin egen
plats. I dansen ingick ett rätt sällsynt motiv, nämligen att det ena ledet vände höger om
och det andra ledet vänster om, och ”följande dem, som nu befinna sig främst, hoppar
det förra ledet omkring i en cirkel åt höger, det senare åt venster”. Detta motiv känner
jag endast till från ett fragment från Nagu (Heikel 1938:286).1 Då dansen upprepades
agerade det andra paret, men det sades ingenting om att första paret ställde sig sist i
ledet, vilket skulle ha gjort dansen till en progressionsdans såsom Väva vadmal.
Vid sina uppteckningar av folkvisor, danslekar och danser jämförde Fagerlund
sina alster med tidigare publicerade motsvarande alster. Med bland annat Geijer och
Afzelius samlingar och nylänningarnas Album VI2 i tankarna (Fagerlund 1878:185),
ansåg han, att omfattande samlingar av folkvisor redan hade publicerats och därför
tog han med endast 18 folkvisor. Han motiverade sin ståndpunkt med att påpeka:
”Hvarje bidrag till riktande af den skatt af folkmelodier vi redan ega, torde ej
kunna helsas annat än välkommet. Af denna orsak vågar jag derför till de redan
meddelade tonerna ytterligare foga en samling af melodier till några danslekar och
folkdanser [...]” (Fagerlund 1878:216). Fagerlund urskuldade sig och var tveksam om
värdet i danslekarna och han menade att de inte hade något intresse för någon. Med
motiveringen att de höll på att falla i glömska vågade han publicera två. Fagerlund
skriver:
De gamla danslekarna och de dem åtföljande mångengång rätt vackra melodierna
falla år för år allt mera i glömska. Ett antal kvarlefver dock ännu och dessa
komma vanligen jultiden till heders, såsom erbjudande en omvexling mellan
slängdanserna. Att här lemna en förteckning öfver dessa torde ej intressera
mången. Derför har jag föredragit att såsom prof anföra endast tvenne af detta
slag, af vilka den första aldrig af mig anträffats i några samlingar af danslekar
vare sig från Sverige eller Finland (Fagerlund 1878:216f, jfr Biskop 2007a:99f).
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1
Detta motiv finns även hos Arwidsson. I Svenska Fornsånger har han en uppteckning av Väva
vadmal från Finland och en annan från Sverige, varefter han skriver: ”En artförändring af denna dans,
är: Kehr’ aus.” I den ”viker den ena raden åt höger, den andra åt venster (Kehrt aus), gör en rund, och
intager sålunda sin förra plats” (Arwidsson 1842:198). I grunden torde ”Kehraus” ha varit en långdans
(Sachs 1937:272), som även förekommit i Norden vid bröllop (se vidare Wolfram 1951:119ff).
2
Nyländska studentavdelningen vid universitetet i Helsingfors började utge Album 1860. I Album II
(1864) och i Album V och VI (1872, 1875) ingick folkvisor upptecknade av studenter i östra Nylands
svenska socknar (Lönnqvist 1983:181f).
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Den första av Fagerlunds två danslekar började med orden ”Kejsarens dotter var
kommen till Rom” och den andra med orden ”Och munken går på ängen en vacker
sommardag”. Om den senare påpekade Fagerlund att den ingick i Arwidssons verk
i en uppteckning från Öster- och Västergötland, men saknade där melodi, och med
en ytterligare motivering tog han den med och påpekade att ”såsom varande en af de
egendomligare har jag lemnat äfven den en plats” (Fagerlund 1878:217). Fagerlund
publicerade både ord, melodi och utförliga beskrivningar av utförandet.
Fagerlund var väl inkommen i vad som hade publicerats i Sverige och jag kan
inte tro annat än att han även väl kände till Richard Dybecks uppteckningar av både
danslekar och danser med melodier i Runa 1845, det vill säga att Fagerlund kunde
ha fått impulsen av just Dybeck. Dybecks beskrivningar var detaljerade anvisningar
om hur dansen utfördes, till och med ansenligt mer detaljerade än Fagerlunds, men
ingendera hade några beskrivningar av själva stegen. Dybeck grupperade sina
dansuppteckningar i två avdelningar, ”Folkdansar” i den ena och ”Slängdansar.
(Polskor).” i den andra. Man kunde få uppfattningen att skillnaden låg i om dansen
utfördes parvis eller av en grupp, men så är inte fallet. I avdelningen ”Folkdansar”
ingår både parvis och gruppvis utförda danser. Avdelningen ”Slängdansar” innebar
polskor, det framgår klart av rubriken.
Dybeck beskrev elva danser, i tre av beskrivningarna påpekade han något
som jag anser vara orsaken till att många danser hos oss blev oupptecknade under
1800-talet. Dybeck påpekade nämligen att dansen inte kan beskrivas med ord
(Dybeck 1845:39, 41). Dybecks ”slängdansar”, polskor, var fem till antalet och om
dem gav han inga uppgifter, vare sig till utförande eller steg. I fråga om polskorna
hade det varit möjligt att säga något om själva grunden, om de dansades på ett och
samma ställe i dansutrymmet – på fläck, som man säger inom folkdansrörelsen
– eller om man rörde sig runt och framåt i rummet. Jag återkommer till Dybecks
uppteckningar nedan i avsnittet om avsaknaden av systematisk insamling.
Om betydelsen av Fagerlunds uppteckningar vill jag framhäva att man inom
den senare folkdansrörelsen i Svenskfinland har försökt tolka några av hans danser
efter bästa förmåga, använt dem och uppvisat dem, vilket lett till att danserna är i
bruk än idag. Då man inom Svenska litteratursällskapet 1887 utgav sina anvisningar
för insamling av folkets alster och gav exempel på danser som kunde efterfrågas
och upptecknas, nämndes några av Fagerlunds danser (Andersson 1967:193), detta
framgår även nedan.

Svenska litteratursällskapet i Finland – intresse finns, men tvivel råder
År 1885 grundades Svenska litteratursällskapet i Finland, med uppgift att bland
annat ”samla, bearbeta och offentliggöra vittnesbörden om den svenska kulturens
uppkomst och utveckling i Finland”. Insamlingsarbetet inom litteratursällskapet
kom i gång efter att magister Ernst Lagus i maj 1887 hade inlämnat en skrivelse
till sällskapet om hur insamling borde ske (Andersson 1967:188, jfr FU 1888:VIff,
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jfr Steinby 1985:68, jfr Lille 1921:484).1 Lagus gav även sin syn på hur detta kunde
ske. Han ansåg att sällskapet borde annonsera i tidningar, eller på ett annat sätt
uppmana allmänheten att teckna upp. Om danser och melodier ansåg Lagus att man
skulle uppmana att insända ”all slags svensk folkdiktning i vårt land, både med och
utan melodi, [...] dansmelodier samt beskrifningar på skilda dansar [...]” (Andersson
1967:189, jfr Lagus 1910:180). Det sistnämnda visar att Lagus uttryckligen ansåg att
själva danserna även skulle upptecknas.2 Lagus ansåg även att litteratursällskapet
borde förbinda sig att betala mindre honorar, om så önskades. Vidare påpekade
Lagus bland annat att sällskapet borde utsända en eller flere stipendiater för att
samla in (Andersson 1967:188f, Bergman 1981:20f, 23).
Samma år 1887 utarbetade en kommitté bestående av professorn Axel Olof
Freudenthal, magistern Ernst Lagus och studeranden Gustaf Adolf Åberg ett cirkulär
i form av en detaljerad handledning för insamlandet (Andersson 1967:190f, FU
1888:IX). Cirkuläret distribuerades till svenska kulturföreningar, studentnationer,
skolor och de båda svenska seminarierna i landet, nämligen i Ekenäs och Nykarleby.
I cirkulärets allmänna inledning påpekades bland annat att insamling bland den
svenska befolkningen skulle ske både i städerna och på landsbygden. Man uppgav
åtta grupper av folklore som bör upptecknas: 1) Folkvisor, 2) Lekar, 3) Danser, 4)
Sagor, sägner och legender, 5) Djurnamn och djurläten, 6) Ordspråk, gåtor och
deras lösning, talesätt och uttryck, 7) Seder och bruk, skrock och vidskepelse, 8)
Avbildningar och beskrivningar av byggnader, kläder, husgeråd, redskap, åkdon,
båtar, musikaliska instrument och annat som bidraga till belysandet av folklivet
(Andersson 1967:192–194).
I grupp tre, danser, uppräknades danser som man kände till och som skulle bli
föremål för efterfrågan och uppteckning, det var: ”Polka (stannpolka m.fl.); Polska;
Jänka (tysk polka); Engelska; Schotska; Maskurat; Schulza; Krusdans; Vals (två
stegs, tre stegs, nigarvals o.s.v.); Mazurka (masyska, masuska); Fyrkant; Björndans;
Rappa te; Minett; Hamburgska; Kontra dans; Brudpolska; Kadrilj m.fl.” (Andersson
1967:19ff).
I en andra del av cirkuläret gavs råd för upptecknare, först allmänna råd och
därpå speciella regler för de olika genrerna. Här hade kommittén sannolikt kommit
till slutsatsen att det var svårt att uppteckna en dans. I punkten som gällde danser
var rubriken: ”Speciella regler för uppteckning af folkvisor, dansmelodier m.m.d.”
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1
Om skrivelsen menade jag i kapitel VII om Philochoros att Lagus kan ha fått impulsen, den ”yttersta
gnistan”, att vid sällskapets styrelsesammanträde den 17 maj uppläsa och inlämna sin skrivelse att
organiserad insamling borde komma igång inom sällskapet, av pressens omtalanden om Philochoros
turné, som även skulle inbegripa insamling i Finland, i början av samma år.
2
Lagus hade ett intresse för dansen, han kunde både spela och dansa. Hans dansintresse kommer
fram i förbigående hos Gunnar Landtman som beskrev hur Lagus tillsammans med två kamrater på
fotvandring i Norge 1882 arrangerade en bal med ”jäntorna på en säter”. Alla tre resenärerna hade
skildrat balen i livliga ordalag i sina reseberättelser (Landtman 1924:40). Ett annat exempel på Lagus
dansintresse är ett kort uttalande i brevet av den 5 januari 1885 till vännen Albin Lönnbeck, som
Olof Mustelin hade funnit och som jag tog fram i avsnittet om Philochoros. I brevet skrev Lagus att
det nyligen varit dans på nationshuset och att han hade bjudit in äldre fröken Estlander (Lagus brev
5.1.1885).
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(Andersson 1967:195). Man skrev uttryckligen ”dansmelodier”, i stället för danser,
som kunde ha inbegripit både melodi och dansens utförande. Vad ”m.m.d” (med
mera dylikt) innebar är svårt att avgöra, men kan enligt min syn inte uppfattas som
dansens utförande.
Om sånglekar påpekades att ”Sånglekar böra åtföljas af beskrifning öfver
huru de lekas”, om melodierna att ”Dansmelodier upptecknas hälst efter gamla
byspelmän, hvilka i främsta rummet uppmanas att spela gamla danser, såsom
polska, minett, engelska o.a., hvilket icke bör afhålla en ifrån att uppteckna äfven
deras förråd af nyare danser”. Som en skild kommentar påpekades i slutet: ”Obs! Så
vidt möjligt är, böra danserna beskrifvas” (Andersson 1967:196). Man gav inga råd
om hur uppteckningen av dansens utförande borde ske, var eller efter vem, det tyder
på att man var osäker om det skulle låta sig göras. Min tolkning är att medlemmarna
i Folkloristiska kommittén inom Svenska litteratursällskapet hade ett intresse för
själva danserna, men att de samtidigt var införstådda med, och gav uttryck för att
de kanske inte själva trodde på att det var praktiskt möjligt att beskriva danserna.1
Vilka danser kände man då till, eller tänkte på? Några av danserna var de som
Fagerlund hade publicerat eller omtalat i sin text 1878, till exempel de två sällsynta
danserna Schulza och Krusdans. Vals, polka, polska, menuett och engelska hade
omtalats av Fagerlund utan att beskrivas och skulle vara föremål för insamling.
Fagerlund hade även omtalat danserna Gustavs skål, Ryska, Pater Michel och
Smålandsbock, men dessa kom inte med i förteckningen bland danser som skulle
upptecknas, måhända ansåg man att dessa på grund av namnet inte var från
svenskspråkiga trakter i Finland. I kommittén medverkade Gustaf Adolf Åberg från
östra Nyland, som sannolikt hade känt till namnen på östnyländska danser, bland
annat danserna schotska, jänka, fyrkant, hamburgska, kadrilj och minett som var
detsamma som menuett. Björndansen hade omtalats av Isak Smeds i Valan (Smeds
1881:178) och några av danserna hade ingått i scenprogrammen, såsom jänka,
engelska, trestegsvals, menuett och kontra.
Kommittémedlemmarna kände inte till vad som dansades i andra delar av
Finlands svenskbygder. Till exempel dansen purpuri förekom i västra Nyland,
Åboland och Österbotten, och i sistnämnda landsdel därtill danser som till exempel
gick under namnet Åtta, Åtta kadrilj, Nymodig åtta och Gammalmodig åtta, Åtta
man engel – vilka alla utfördes av fyra par – och Nio man engel som utfördes av nio
personer. I fråga om menuetten, som var allmän i Österbotten, kände man endast till
den östnyländska benämningen minett. Enligt min uppfattning utelämnade man inte
1

Då Föreningen Brage år 1909 utsände en handledning vid insamlande av folkminnen i dikt och sed
till ungdomsföreningarna hade man liknande farhågor. Man uppmanar till insamling av lekar och
danser, men påpekar samtidigt: ”Skulle svårigheterna visa sig alltför stora, t.ex. vid beskrivningar
av lekar och danser, insändes anmälan härom till Brage, som då genom erfaren person ombesörjer
verkställandet av beskrivningen.” Några tilläggsuppgifter om hur danser insamlas ges inte, men
nog om lekarna och exempel på dem (Brage 1909:131, 141). Utövarna inom Brages danslag företog
den första dansinsamlingsresan 1911 (Biskop 2006a:88). Om svårigheter med att uppteckna visor
och melodier på grund av bristfälliga notkunskaper, se Nyqvist (2007: t.ex. 40–43) och Häggman
(1992:81).
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I Svenska litteratursällskapets cirkulär med uppmaning att insamla folklore gavs exempel
på danser som skulle efterfrågas och upptecknas. I Kimito hade Nils Oskar Jansson många
danser på programmet som inte nämndes bland exemplen. En av danserna var Fram och
tillbaka som Kimito Ungdomsförening här dansar sommaren 1904. Längst t. v. ses Nils
Oskar Jansson. Foto Otto Andersson, SLS 105b.

dessa danser emedan de då ännu dansades allmänt och inte ansågs vara ”gamla”,
eftersom danserna polka, jänka, vals och mazurka likaså dansades allmänt och trots
det togs med i förteckningen.
Dansen ”Rappa te”, som även fanns med i förteckningen, förekommer inte under
det namnet hos Heikel. Enligt den tyske folkloristen Richard Wolfram dansades
”Rappntanz” på huk och man efterhärmade fåglars vingslag och ropade ”krah,
krah”. Wolfram påpekade även att dansen motsvarade den svenska ”Kråkdansen”
(Wolfram 1951:168). Om Wolfram tänkte på Sverige eller Finland, är mig obekant,
men i Replot har Wilhelm Sjöberg 1904 upptecknat ”Kråkedansen” med följande
beskrivning: ”Under första stråfen sitter man nedhukad på golvet likt kråkor på
fältet hoppande hit och dit. Under andra strofen flyger man kraxande upp, flaxar med
armarna, efterhärmande fåglarnas flykt, skuttande hit och dit, tills man slutligen
fattar samman till en slags slängpolka” (Heikel 1938:386f). ”Slängpolka” kan vara
ett misstag, polkan uppkom först på 1840-talet (Biskop 1982:6f), det kunde kanske
vara ”slängpolska” som är avsevärt äldre. I någon av kommittémedlemmarnas
hemtrakter hade Kråkedansen sannolikt gått under namnet Rappa te.
På estraderna runt om i landet hade några danser förekommit som livligt slagit
an på publiken och var välkända, men nämndes inte, bland dem Björköpolskan,
Dalpolskan och Skördedansen. Inte heller nämndes danserna som framfördes av
Philochoros landet runt samma år, såsom t.ex. Dalbopolska, Jössehäradspolska
och Träskodans. Jag finner det högst anmärkningsvärt att de tre i kommittén såg
skillnaden mellan folkliga danser och icke folkliga danser, mellan finlandssvenska
danser och icke finlandssvenska danser just med tanke på de ovannämnda danserna
som varken härstammade från folklig miljö eller var finlandssvenska, därtill några
med slutleden –polska, som kunde leda tanken till en folklig dans.
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Många av danserna i Kimito hade ovanliga namn, som kommittén inom Svenska
litteratursällskapet inte kände till då den utarbetade anvisningar för insamling. Bland
danserna fanns Skvirpå, Skavan och Själaskutten. Här dansar Kimito Ungdomsförening
dansen Schåsan, som dansas parvis med dam och kavaljer vända mot varandra och inleds
med åtta hoppsteg på stället. Foto Otto Andersson, 1904, SLS 105b.

Allardt, Karsten och Sjöberg – upptecknar danser och melodier
Som ett resultat av Svenska litteratursällskapets cirkulär om dansinsamling ser jag
Victor Allardts, Werner Karstens och Wilhelm Sjöbergs uppteckningar.
År 1887 upptecknade folkskolläraren Victor Allardt i Lappträsk danser efter
byspelmannen Hans Jakob Hansson (f. 1836) i Hindersby (Heikel 1938:V, 463) och
år 1890 var han Svenska litteratursällskapets stipendiat (Lagus 1910:188, Häggman
1992:91), och då upptecknade han en rad sånglekar och dansmelodier i östra Nyland
(SLS 6, 17). Allardts uppteckningar av dansmelodier publicerades i Nyland år 1900.
Beträffande dansernas form beskrev Allardt två danser, Svensk kadrilj och Angläs,
rätt utförligt. I fråga om övriga danser, minett, polonäs, Polska-Minett, Storpolska
och Tre-Engelska gav han närmast huvuddragen. Om Fyra- och Sex-Engelska uppgav
han att de dansades på samma sätt som Tre-Engelska (SLS 1009:155, 159). Därtill
nämnde Allardt turerna till ett antal danser, och upptecknade även enbart dansernas
melodier utan att nämna turerna, enligt min uppfattning var de sistnämnda för svåra
att beskriva med ord.1 Allardt var den första som själv kunde teckna upp något
Svensk kadrilj beskrev Allardt på följande sätt: ”’Stora rongen’ hvarvid gossarne gå med ryggen
vänd inåt ringen, ett hvarf kring rummet och ett tillbaka. Première. ’Ändornas’ vis-à vis ’själa’
mot hvarandra d.v.s. gå mot hvarandra tills de mötas midt på golfvet och vända sedan tillbaka till
sina platser. ’Sidorna’ (sekonde) på samma sätt. Premièren figurerar hvarvid gossarna uppifrån
och flickorna nedifrån börja. Sedan ’själa’ de, première och secondo och igen première. Seconden
figurerar och ’själar’. 1sta turen är slut. 2dra och 3dje turen börjar med ’stampning’ mot egen dam
d.v.s. dansa på stället och svänga om ett hvarf. 4de och 6te turerna börjar med flickor i ring. 5te
och 7de turerna börjar med gossar i ring. 8de turen, hvilken är den sista, börjar med ’stora rongen’.
Föröfrigt dansas alla turer lika med den första. Alla turerna dansas dock sällan” (SLS 1009:155). För
mig som erfaren folkdansare är strukturen rätt klar, för en utomstående utan en inre tyst kunskap,
skulle uppteckningen ha förblivit oanvänd i ett arkiv. Till exempel ”Föröfrigt dansas alla turer lika
1
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om både dansens utförande, närmast
strukturen, och melodin. Under den
första dansinsamlingsresan utgående
från Föreningen Brages danslag 1911
kompletterades Allardts uppteckningar
av Thure Roos och Yngvar Heikel,
dock utan anteckningar om musiken
(Biskop 2006a:88, 2007a:100ff).
Allardt återupplivade menuetten
1891, vilket jag lyfte fram i kapitel
X om pionjärerna, därför ser jag
litet närmare på den. 1887 hade han
upptecknat menuetten så här:
Flere par dansa oberoende af
hvarandra, alla i rad. Bestämda
steg tagas, alltid med högra
foten förut. Då spelmannen
börjar andra reprisen ’svänga’
de sig ett halft hvarf, d.v.s.
karlar och qvinnor byta plats.
Under 1sta och 4de turerna hålla
de hvarandra i hand. Under
andra och tredje turerna dansa
de fria och på längre afstånd
från hvarandra. Minetten har
numera kommit ur bruket (SLS
1009:155).

Victor Allardt.
Åbo Akademis bildsamlingar.

Själva menuettstegen var för svåra för att kunna dokumenteras med ord, Allardt säger
endast att ”bestämda steg tagas, alltid med högra foten förut”. Av beskrivningen kan
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med den första” skulle inte ha kunnat förstås om man inte känt till att den delen var en ”refräng” som
upprepades efter varje tur.
Jag går inte vidare in på uppteckningen här, den kompletterades senare och jag hänvisar till
beskrivningen hos Yngvar Heikel (1938:121f). Allardt upptecknade även melodin till Svensk kadrilj
(SLS 6:7), men då Heikel publicerade den kompletterade beskrivningen togs melodin av någon
anledning inte med. I Allardts uppteckning har någon infogat tre ”små frågetecken”, till vilka mina
musikkunskaper inte räcker till för att säga något om. Vid utgivningen av verket fick Heikel hjälp
av Otto Andersson att välja melodi (Heikel 1938:XVIf), och frågetecknen kan vara av Heikel eller
Andersson.
I samband med flera melodier nämnde Allardt turernas namn, utan att ge någon närmare beskrivning
av dansen. I Rysk kadrilj nämndes turerna ”Stora rongen, Hand- och svängtakt, Promenadtakt, vals”, i
Fyrkant nämndes turerna ”’Stora rongen’ och ’Dansa i hörn’, Figureras och bytes, Promenad, ’Själas’
och tagas i hand, ’Kryssmarsch’”, och i Nya Fyrkanten ”’Stora rongen’, Figureras, Figureras” och i
en annan Nya Fyrkanten ”’Stora rongen’, Figureras, Figureras, Polka”. Klappandansen hade följande
turer: ”’Stora rongen’, Flickorna: handklappning; gossarna handkl., Figureras” och dansen Spatsern
hade turerna ”Promenadtur, ’Själtur, med följande par i kors, Figureras mot egen dam”. Bland danser
utan uppgifter om turer, fanns Hambopolska, Stora själen och slängpolska (SLS 6).

XII Den tidiga insamlingen och publiceringen av danser

vi dock se menuettens struktur, som är
den samma som i senare uppteckningar
av menuetten, och framför allt kan vi
se att menuetten började med högra
foten (jfr Biskop 1996). Det som
Allardt avser med att man i andra
och tredje turen dansar på ”längre
avstånd från varandra” är sannolikt,
att efter att dam- och herrlinjen (som
är utgångsställning) har bytt plats och
släppt handfattningen, dansar man
ett antal menuettsteg på motstående
sida innan man återvänder till sin
ursprungsplats. Han nämner dock inte
antalet menuettsteg i något skede av
dansen.
I
egenskap
av
Svenska
litteratursällskapets
stipendiat
Wilhelm Sjöberg (Andersson 1975).
1896 och 1897 (Lagus 1910:188)
upptecknade Werner Karsten en
dans – purpuri – i Västanfjärd, med
melodi. Karsten inleder uppteckningen med att konstatera: ”En mycket vanlig
dans, motsvarande Française.” Dansens åtta turer hade korta kommentarer om
uppställningen och utförandet. Om stegen konstateras i en av turerna att man
dansar polkasteg, ”men mitt under steget hoppar man så att ingendera foten berör
golfvet. (Kan göras synnerligen graciöst.)” (SLS 60:30f, jfr Heikel 1938:208). Heikel
gjorde ingen dansuppteckningsresa till Västanfjärd och uppteckningen blev inte
kompletterad.
Den som för litteratursällskapets räkning även samlade in bland annat danser
var allmogemannen Wilhelm Sjöberg (1868–1937) på Replot. Wilhelm var son till
bygdeforskaren, kronolänsmannen i Replot Olof Reinhold Sjöberg. Tillsammans
med sin bror Hugo (1867–1941) fick han i likhet med fadern intresse för hembygdens
traditioner. Tillsammans inlämnade far och söner 1.770 sidor uppteckningar till
Svenska litteratursällskapet (Häggman 1984).
Wilhelm Sjöberg tecknade upp dansmelodier och i samband därmed dansens
utförande. Detta var han enligt vad jag funnit den första allmogemannen i Finland att
kunna genomföra. I de samlingar som han inlämnade till Svenska litteratursällskapet
mellan åren 1897 och 1904 ingick uppteckningar av omkring trettio små danser, främst
pardanser, närmast från Replot, Korsholm, Malax och Kvevlax (SLS 63, 66, 94).
I den första samlingen ”100 stycken Dansmelodier, Mar[s]cher m.m. från Wasa
Skärgård” berättade han att han upptecknat efter socknens spelmän och efter sång
av någon musikalisk person. Trots att han anser sig inte vara någon skicklig dansör
försöker han i korthet beskriva danserna. Om de gamla polskorna säger han att de blir

283

XII

Den tidiga insamlingen och publiceringen av danser

allt mer sällsynta, därför har han inte lyckats erhålla så många som han önskat. Om
benämningarna skriver han: ”Jag har användt de benämningar med hvilka almogen å
denna ort använda på deras olika danssätt, samt med siffror betecknat den hastighet
hvarmed takten vid de olika danssätten förekomma.” Han uppger noggrant vem som
spelat eller sjungit och i vilket sammanhang danserna förekommit. Som sista nummer
har han ”Slutdansin”, som dansas ”liksom vanlig polka, och spelas vid slutet af någon
danstillställning när sällskapet dansande aflägsna sig” (SLS 63). Sjöbergs följande
samling var en fortsättning på den föregående och innehöll 76 melodier från ”Wasa
trakten” (SLS 66) och den tredje samlingen innehöll 24 melodier (SLS 94).
Till många av danserna finns det inga noteringar från andra trakter i
Svenskfinland. ”Kråkedansen” nämnde jag redan, andra är till exempel Flågdansin,
Tattersk, Tyroisk och Trintar (Heikel 1938:340, 344f, 388). Dessa är pardanser,
liksom största delen av Sjöbergs uppteckningar, och kan i likhet med Sjöbergs
tvåstegare, sjustegare och polkor användas idag trots att Sjöberg inte gav några
stegbeskrivningar. En del uppteckningar är närmast fragment och till någon enstaka
dans med en viss uppställning gav han strukturen.1 Ofta påpekade Sjöberg att

Om menuetten antecknade Wilhelm Sjöberg 1898: ”Minett (Minuet.) Söderudden (Replot.)
Sjungen af Fredrika Gädda. Föresångerskan kunde ej påminna sig om melodin är en minuett
eller kadril, samt kunde ej heller lemna vidare beskrifning om tillgången vid dess dansande
än att man först stälde sig uti tvenne linjer hvilka skredo imot hvarandra, och sedan vid
andra turen fattade några af sällskapet samman till en ring” (SLS 66).

1
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Jag citerar den utförligaste uppteckningen av en dans med en viss uppställning, för att visa Sjöbergs
sätt att uppteckna: ”Nijmanengel. Nie man Engelskt. Norra Wallgrund (Replot). Sp. af Johan Kock.
Dansas af nio personer, hvilka ställa sig i tre rader, sålunda att de bilda en kvadrat. Under första
strofen hoppa de tre å midtersta linjen stående af och an, med ansigtet vändt emot den ena linjen
samt när samma strof omtages, vända de mot den andra linjen med samma rörelser. De båda yttre
raderna stå på sina platser med nigande rörelser efter musikens takt. När andra strofen spelas hoppa
alla linjerna förbi hvarandra ungefär som vid väfva vadmal. T. ex. 1.2.3. / 3.1.2. / 2.3.1. / 1.2.3 o.s.v.
Melodin är almän kring Wasa trakten” (SLS 63:119f). Senare kunde Heikel uppteckna Nio man engel
både i Replot och i bygder runt Vasa (se Heikel 1938:275–281) och av dessa kan man se att Sjöbergs
uppteckning hade i korthet samma struktur.
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någon dans dansas ungefär som en annan dans. Stamppolska beskrev han så här:
”Kallas även stampdansin. Dansas ungefär som trinpolska med undantag av några
väldiga hopp och stampningar av de dansande under första strofen” (SLS 63:118).
Om menuetten i Replot säger Sjöberg att kvinnan som sjöng melodin berättade att
man ”först ställde sig uti tvenne linjer, hvilka skredo emot hvarandra, och sedan
vid andra turen fattade några af sällskapet samman till en ringdans” (SLS 66:71).
Enligt min tolkning kunde den andra turen, ringdans, vara polska som dansades i
ring av några par tillsammans, men å andra sidan finns det även uppgifter om att
menuetten har dansats i ring, till exempel i Karleby (Biskop 1996). Sjöberg nämner
även att menuetten inte mera förekommer i Vasatrakten (SLS 63:123). Då Heikel
1927 försökte komplettera Sjöbergs uppteckningar, kom Sjöberg inte ihåg mera än
det han tidigare hade inlämnat (Heikel 1931:46).
Av Wilhelm Sjöbergs uppteckningar får man en god bild av dansrepertoaren
i den österbottniska skärgården i slutet av 1800-talet. I jämförelse med de tidigare
nämnda upptecknarna skilde sig Sjöberg helt på flera olika sätt. Han arbetade
medvetet med att försöka uppteckna den egna bygdens danser, men han begav sig
även ut till grannsocknarna och upptecknade varianter av samma dans. Sjöberg
kunde troligen själv dansa en stor del av danserna och försökte beskriva dansernas
utförande så gott som han kunde i samband med melodierna, men han frågade även
efter utförandet av danser som förekommit tidigare. Vidare försökte han uppteckna
hela traditionen och han skilde sig även på så sätt att han gav upplysningar om i
vilket sammanhang danserna hade utförts. I sitt arbete kunde Sjöberg jämföras med
Nils Oskar Jansson i Kimito som likaså tog tillvara bygdens alla danser, men på
ett annat sätt – genom att lära ut dem åt en yngre generation. Inom detta arbete
var Jansson pionjär och jag vill framhäva att Wilhelm Sjöberg var den första som
medvetet ägnade sig åt både musiken och dansen i en viss bygd. Sjöberg förblev som
den enda, senare dansupptecknare kunde inte fästa noter på papper.
Om insamlandet av dansmelodier i början av 1900-talet, vill jag säga några få
ord. Dansmelodier insamlades i stor omfattning. De två största insamlarna då var
musikläraren Edvard Hedman i västra Nyland med över sjuhundra melodier (Bergman
1981:35), och Otto Andersson. Hedman gjorde även anteckningar om enstaka dansers
utförande (Heikel 1938:V). Otto Andersson insamlade mellan 1902 och 1907 långt
över tusen dansmelodier förutom stora mängder visor och sånglekar (Andersson
1963, 1967b, 1975). Efter Anderssons första insamlingsresa 1902 påpekade Ernst
Lagus för Andersson att det var ”högeligen önskvärt att få beskrifningar på alla
danser”, vilket visar Lagus intresse för att danserna borde upptecknas. Lagus föreslog
att Andersson mot honorar skulle göra dansbeskrivningar (SLS 83), men Andersson
gjorde inte några dansbeskrivningar. Enstaka kommentarer om utförandet kunde
han införa (t.ex. Andersson 1975:524). Hur svårt och arbetsamt det var att uppteckna
en dans åskådliggörs även av att Otto Andersson 1904 vistades fem veckor hos Nils
Oskar Jansson i Kimito och såg folkdansuppvisningar, som han dokumenterade i
flera fotografier, men inte med ett enda ord (SLS 105), medan han nog upptecknade
dansmelodier efter spelmannen Gustaf Bohm (Andersson 1967:237).
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Dansmelodier insamlades utan samband med själva utförandet och danser
insamlades utan samband med spelandet av själva dansmelodin, detta medförde
svårigheter senare då danserna skulle publiceras. I fråga om danser som utfördes
parvis, såsom vals, polka, schottis, masurka, polska och menuett uppkom inga problem
vid publiceringen, dansen kunde utföras till melodin såsom spelmannen spelade
den. När Föreningen Brage 1915 utgav 36 Folkdanser med beskrivningar av danser
med en viss uppställning, såsom kadriljer och fyrkanter, hade man stora svårigheter
med att anpassa melodin till dem. Enligt min uppfattning berodde svårigheterna
på hur vissa takter i melodin skulle upprepas. Brages utgivningskommitté ansåg
att melodiuppteckningar varit delvis ofullständiga, till och med felaktiga, och att
man inom utgivningskommittén hade blivit tvungen att göra smärre ändringar. Det
verkade även som om Edvard Hedman inte hade upptecknat en hel kadrilj med namn
på turer efter en och samma spelman (Biskop 2006a:89).
Då Ernst Lagus 1908 utarbetade en redogörelse över det insamlade folkloristiska
materialet i Svenska litteratursällskapet med tanke på publicering nämner han
att dansmelodiernas totala antal var 2.267, men något som skulle innebära
dansuppteckningar förekom inte i sammanställningen (Lagus 1910:188–194). Lagus
noterade inte de danser som Victor Allardt mellan 1887 och 1890 (SLS 6, 1009)1
upptecknat, eller de danser som ingick i samlingar som insändes av Wilhelm Sjöberg
mellan åren 1897 och 1904 (SLS 63, 66, 94) eller den dans som ingick i Werner
Karstens samling (SLS 60)2, insänd 1896–1897. Lagus kände dock till att några
danser hade insamlats, eller hade förhoppningar om att danser skulle insamlas,
eftersom han i sin plan 1908, efter den planerade volymen ”Dansmelodier” tillägger
”jämte beskrifning af danserna (eventuellt med teckningar)” (Andersson 1967:222).
Lagus hade själv upptecknat och publicerat dansleken Väva vadmal och försett den
med teckningar (Lagus 1893:175), han hade erfarenheter av teckningarnas betydelse.
Kanske kände han även till Anni Collans bok Suomalainen kisapirtti – Finska
lekstugan som utkommit 1905 med både dansbeskrivningar, bilder och teckningar. I
boken ingick även Kimitodanser.

Allardts dansuppteckningar ingår i samling SLS 1009 I, som bildas av Yngvar Heikels efterlämnade
papper. Samlingen inlämnades 1970 av Heikels familj. På ett av arken har Heikel antecknat:
”Anteckningar 1887 el. 1888 av Victor Allardt i Hindsby, Lappträsk enl. meddelanden av den gamla
spelmannen Hans Jakob Hansson (död 1902).” Man kan få uppfattningen att Brages danslag lånat
uppteckningarna inför utgivningen av 36 Folkdanser (Brage 1915). Utgivningsarbetet sattes i gång på
Allardts förslag i oktober 1910 och följande år besökte Thure Roos och Anna Krook litteratursällskapet
för att få danser (Biskop 2007k:46f). De kan då ha fått låna Allardts uppteckningar. Heikel var
danslagets sekreterare och med i arbetet vid utgivningen av 36 Folkdanser (Biskop 2007k:51, 48),
varför det förefaller troligt att beskrivningarna blev hos Heikel. I 36 Folkdanser uppgavs att Allardt
upptecknat danserna 1887 (Brage 1915: t.ex. 58). Den eventuella utlåningen av Allardts uppteckningar
skedde dock efter det att Lagus 1908 hade utarbetat sin förteckning över det insamlade materialet.
2
Det märkliga är att i Katalog över folkkultursarkivets och folkmålskommissionens samlingar (1978)
uppges inte att Sjöbergs samlingar, SLS 63, 66, 94, även innehåller anteckningar om olika danser från
Replot och bygderna runt Vasa. Däremot uppges att Werner Karstens samling (SLS 60) innehåller
”dansbeskrivningar”, i pluralis, trots att anteckningar om endast en dans ingår.
1
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Danser som jag omtalade här hade upptecknats hos den svenskspråkiga
befolkningen i Finland under den tid jag behandlar. Genomgången visar att
danserna menuett, vals, polska och purpuri från Lappfjärd, som uppvisades
1866 och 1886, inte blev upptecknade. Inte heller de danser som uppfördes i
Svenska landsmålsföreningens program 1888 och 1891 och på Arbetets Vänners
hembygdssoaréer 1895, inte heller den långa raden av danser som Nils Oskar
Jansson uppvisade blev upptecknade då. Systematisk insamling av danser strandade
enligt min uppfattning på grund av svårigheterna med att få en rörelse nedtecknad
på papper1, både då det gällde danser som dansades parvis och danser som utfördes
av en grupp, detta diskuterar jag vidare nedan. Samtidigt vill jag mena att det inte
heller fanns något större intresse att insamla danser runt sekelskiftet 1900.

Synpunkter på avsaknaden av systematisk insamling av danser
vid sekelskiftet
Varför kom en systematisk insamling av dansernas utförande inte igång i samband
med insamlingen av dansmelodier? Det är synnerligen intressant att Wilhelm
Sjöberg på Replot har svaret. Då Sjöberg upptecknande dansmelodier 1897 ansåg
han att han även borde uppteckna dansernas utförande. Men, han skriver: ”Hvad
beskrifningen af själfva danserna vidkommer torde det bli litet svårt, emedan jag
ej är någon skicklig dansör, dock skall jag här nedan i korthet försöka beskrifva
tillgången av de vanligaste förekommande danserna” (SLS 63:112f). Sjöberg menade
att han till och med borde ha kunnat dansa danserna bra, för att kunna beskriva
dem. Här går jag något in på att diskutera dessa svårigheter och försöker ge några
svar varför det var svårt.
Dansen Sexmansdansen var utmärkt vacker, ja skön, påpekar Richard Dybeck
i Runa 1845 då han som den första i Norden publicerade beskrivningar av dansers
utförande. Hur såg då denna vackra och sköna dans ut? Dybeck skriver: ”Dansen hör
till dem, hvilkas utförande svårligen kan med ord beskrifvas”, och han beskrev den
inte. Om dansen halling påpekar Dybeck att den kan ”lika litet som den föregående
[Sexmansdansen] och efterföljande [Springedansen] med ord åskådliggöras”
(Dybeck 1845:39, 41), därför kunde han inte beskriva den. Dybeck publicerade
melodier till ”slängdanser”, som för honom innebar polskor, om dem gav han inte
heller några uppgifter, vare sig om utförandet eller steg och upprepade inte heller
mera att dessa inte med ord kunde beskrivas (Dybeck 1845:43–47).

1

Någon ”notskrift” för uppteckning av dans hade upptecknarna som jag talat om inte tillgång till
under den tid som jag behandlar. På 1920-talet utvecklade ungraren Rudolf Laban (1879–1958) ett
notationssystem för konstdansen (Välipakka 2003:22f), som inte vunnit någon större spridning vid
uppteckning av danser från folklig miljö. Owe Ronström påpekar att det för honom först genom
filmupptagning blev möjligt att studera samspelet mellan musik och dans mera i detalj, samtidigt
som det blev möjligt att i efterhand jämföra och kontrollera anteckningar med filmupptagningen vid
samma tillfälle (Ronström 1992:48, jfr Bakka 1982:3, 11).
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Richard Dybeck publicerade inga beskrivningar till polskor, dessa var inte heller
lätta att lära sig. Vilka steg den tjugoårige studenten Eric Gustaf Ehrström såg och
tänkte på 1811, då han bevistade ett bröllop i Tavastland och såg polska dansas vet vi
inte, men han ansåg att stegen var ”ganska nätta men svåra att göra efter” (Ehrström
2007:45). Då Philochoros 1883 gjorde sin folklivsexpedition i Sverige hade de som
målsättning att lära sig danserna för att sedan kunna lära ut dem, för dem var stegen
även svåra att göra efter, några anteckningar på papper om hur stegen utfördes finns
inte i något arkiv. En som gjorde ”sitt yttersta” för att uppteckna även stegen till
polskorna var Yngvar Heikel som från Finlands svenskbygder beskrev fyra olika
slag av polskasteg (Heikel 1938:5f), vilket kan anses vara anmärkningsvärt.
Danser som dansas parvis
Varför var det så svårt att uppteckna polskor? Polskor dansas i ¾ takt och ett
polskasteg kunde bestå av flera olika små steg eller fotförflyttningar, vridningar och
överföring av kroppstyngden från den ena foten till den andra, under två taktdelar,
i folkdanssammanhang räknar man i sådana fall till 6 under ett steg. Steget kunde
vara olika för dam och kavaljer, eller så kunde samma steg tas under skilda taktdelar
så att kavaljeren började en takt före damen, se t.ex. Svenska Folkdanser del II med
polskor (Svenska Folkdanser 1975b). Att beskriva stegen med ord, utan att själv
kunna dansen och genom att endast se på var ”omöjligt”, det var så många små steg
och vridningar på foten som inte hann uppfattas på en och samma gång. Samma
förhållande gäller slätvalsen (Heikel 1938:4).
För att visa vad det är frågan om och hur tydligt ett steg borde ha beskrivits,
illustrerar jag med Heikels beskrivning av slätvalssteget:
Slätvalssteg omfattar två takter i ¾-takt, varunder räknas till 6: Vanligen gå de
dansande först några steg framåt med valsfattning och börjande med högra foten.
Gossen stiger ut med höger fot (räkna 1), och stiger, vridande sig på höger fot
medsols (2), med vänster fot framåt under fortsatt vridning (3), tager under en
hastig vändning ½ varv åt höger ett hastigt, glidande eftersteg med början på
vänster fot, så att båda klackarna kraftigt isättas med högra foten snett framför
den vänstra (4), kroppstyngden överföres på vänster fot under fortsatt vridning
åt höger (5), höger fot föres under släpning i en båge mot den vänstra (6) för att
under fortgående vridning isättas framåt till förstbeskrivna steg (1) o.s.v. Flickan
dansar samma steg, men börjar en takt senare än gossen, så att hon tager de för
första takten beskrivna stegen (1–3), medan gossen tager de för andra takten
beskrivna stegen (4–6) (Heikel 1938:4).1

Det svåra under själva utförandet av slätvalsen är för det första att komma igång
då damen tar ett vanligt gångsteg medan kavaljeren tar ”halva” slätvalssteget (1–3),
för det andra att hålla sin rytm då man så att säga ”dansar i otakt med varandra”,
för det tredje måste både dam och kavaljer kunna sin sak eftersom de tar olika
1
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För att Heikel har kunnat beskriva slätvalssteget så detaljerat har han enligt min uppfattning själv
kunnat ta steget. Vissa insikter i musik hade han även (Heikel 1986:29).
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steg under samma takt. Beträffande slätvalsen har det inte räckt till med den här
detaljerade beskrivningen, slätvalsen borde även ha traderats kontinuerligt inom
folkdansrörelsen, där vi idag inte kan tolka beskrivningen (Biskop 2007k:279).
”Slätvalsen har alltid berett mig problem. När jag försökte lära mig den ensam enligt
Yngvar Heikels beskrivning ramlade jag omkull”, skriver Lars Huldén, som både
dansat folkdans (Huldén 1984a:9) och under några år instruerat folkdans (Karleby
Ungdomsförening, protokoll 9.3.1950, 15.5.1952). Därtill gick ”musiken” till
slätvalsen förlorad, spelmännen känner i allmänhet inte till hur slätvalsen rytmiskt
borde spelas. Man kan inte dansa slätvals till en vanlig valsmelodi av idag (Biskop
2010b:29f).
Bland de svåra stegen att beskriva var även menuettsteget, som även går över
två takter musik i ¾-takt, man kan tala om ett taktpar, med fyra fotförflyttningar.
Menuettsteget börjar med höger fot och i folkdanssammanhang räknar man
till 6: höger(1) – paus(2) – vänster(3)-höger(4)-vänster(5) – paus(6), det vill säga
stegrytmen: steg – paus – steg-steg-steg – paus. Man kunde även säga att man tar
fyra steg under sex taktdelar. I menuetten ingår dessutom vändningar åt olika håll
och omdansning i början och i mitten av dansen samt en avslutning.
Förutom att menuetten var svår att uppteckna, var den även svår att lära sig,
om detta finns det uppgifter från olika tider och från olika håll i Norden. Här ger
jag några exempel vilka samtidigt visar varför menuetten kom ur bruk. I Danmark
sades redan i slutet av 1700-talet att det dansades menuett, men det var ”sjældnere
fordi der var kun få, som riktig kunde udføre dem” (Grüner Nielsen 1917:56). Från
Norge finns en uppgift efter en informant född 1835 att ”ungdomen prøvde seg aldri
på mellevit. Han var så vanskeleg å gå” (Bakka 1990:53). I Sverige uppgav Nils
Månsson Mandelgren att menuett ansågs för ”en mycket svår men särdeles vacker
och behaglig dans då den väl utfördes” (Sjöberg 1988:33). I Karleby i Österbotten
försökte man 1910, då det ännu fanns en person som kunde dansa menuett, få
ungdomen att lära sig den, men utan att lyckas (Biskop 1996:72). Vid inövningen av de
första danserna inom Föreningen Brages danslag 1906 ansågs även att ”av danserna
var dock menuetten den svåraste” (Rundt 1931:26). Många menuetter som kom till
Brages danslags kännedom blev oupptecknade och det förekom många misstag i de
tidigaste uppteckningarna om hur steget skulle beskrivas i förhållande till musiken
(se Biskop 2001a:289–293), trots att man utförde menuetterna i danslaget.
För att kunna beskriva en dans måste man själv kunna dansa den. Till denna insikt
kom Heikels samtida i Danmark, Ellen Grüner-Nielsen, som var den första att teckna
upp en menuett i folklig tradition i Danmark, och som efter en uppteckningsresa
1918 till Ærø skriver: ”For at kunne optegne en rigtig Bondemenuet tror jeg man bør
kunne danse Menuet selv (som den læres i Danseskolerne). Det kan jeg ikke, og det
var sikkert een af Grundene til, at jeg maatte bruge en Mængde Tid for at optegne
den [...] og helt fat paa den fick jeg heller ikke [...] der var saa mange Trin at passe
paa, at jeg ikke fik noget riktigt Overblik” (Christensen 1999:110; jfr Grüner Nielsen
1917:54). Till samma slutsats kom även Wigdis Jorunn Espeland i Norge långt senare
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Bland de svåraste danserna att uppteckna var menuetten. Kimito Ungdomsförening dansar
och främst i raden ses Nils Oskar Jansson. Av bilden framgår att alla herrarna har vikten på
högra foten och den vänstra lätt intill under den andra taktdelen, av de sex taktdelarna under
vilka ett menuettsteg tas. Damerna bär upp kjolen med händerna och gör en lätt nigning. I
bakgrunden t. v. står spelmannen Gustaf Bohm. Foto Otto Andersson, 1904, SLS 105b.

i fråga om en helt annan dans, då hon insåg att hon måste lära sig dansa rock’n-roll
för att kunna beskriva skillnader mellan olika varianter (Espeland 1988:27, 1991:28).
Inom Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner, vars
uppgift var att bland annat insamla danser, var det inte tillräckligt med att kunna
dansen. Man kunde inte, eller kanske snarare tänkte man inte på, att skriva ner de
danser som studenten Rautanen och folkskolläraren Kanerwa lärde ut och som snabbt
därpå uppfördes på Studenthusets scen den 28 mars 1903, bland danserna nämndes
Ristikontra. Med den dansen är vi inne på att uppteckna danser som utfördes av
många i en viss uppställning.
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Danser utförda av en grupp
Det var inte lättare att uppteckna danser som utfördes av en hel grupp. Vid insamling
av folkets alster, till exempel sagor, visor eller låtar, upptecknade insamlaren efter en
informant åt gången. Vid insamling av danser skulle en idealsituation ha bestått av
minst tre informanter, det vill säga ett par – gärna en man och en kvinna – om dansen
var en pardans, och en spelman, därtill ett litet utrymme där paret kunde dansa. Vid
uppteckning av till exempel en kontra eller purpuri, skulle idealsituationen ha varit
minst nio informanter, åtta personer som bildade fyra par i en fyrkantsuppställning
och en spelman, och ytterligare ett litet större utrymme. Dessutom gällde det för den
som samlade in danser att känna till vem de ”danskunniga” var, kanske med hjälp av
en kontaktperson på orten. Därpå gällde det att få kontakt med dessa ”danskunniga
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Här inleds hoptagning i mitten av menuetten, dam och herre har fattat varandras högra hand
med tumgrepp. Nils Oskar Jansson står främst i raden av herrar och har därmed den ledande
rollen i dansen. Foto Otto Andersson 1904, då han i fem veckor vistades hos Jansson för
att bekanta sig med dennes verksamhet, som sedan inspirerade Andersson att grunda
Föreningen Brage. SLS 105b.

informanter” och att få alla samlade på en given plats vid en given tid tillsammans
med en spelman. Här skilde sig insamling av dans från insamling av all annan
folklore.
Då dansen utfördes av flera personer kom nya svårigheter in i bilden. Om dansen
var en fyrkantsdans befann sig ett par bestående av dam och kavaljer på varje sida i
fyrkanten. I olika moment i dansen skulle damen från någon av de fyra sidorna och
kavaljeren från någon av de fyra sidorna börja till exempel en figuré.
I fråga om vem som skulle börja fastslog dansmästare regler för redan i slutet
av 1600-talet. Utgångspunkten var publiken – åskådaren – således högsätet, där till
exempel en kunglig person satt. Vid uppställning i fyrkant bildade paret som stod
med ryggen mot åskådarna – högsätet – och paret som stod mitt emot i fyrkanten
med ansiktet mot högsätet premiär, paren på sidorna i fyrkanten från högsätet sett
bildade sekond. Inom fyrkanten med premiär och sekond bildade premiärens par
med ryggen mot högsätet damsida, och paret mitt emot med ansiktet mot högsätet
herrsida. Av sekondens par bildade sidan till vänster från högsätet sett damsida,
och sidan till höger från högsätet sett herrsida (Beck-Friis 1998a:100f, jfr Beck-Friis
1998b:28, jfr Braun & Gugerli 1993:137, jfr Saftien 1994:336f, jfr Sharp 1927:29).
Vid till exempel en figuré började damen från premiärens damsida och kavaljeren
från premiärens herrsida, sedan utförde kavaljeren från premiärens damsida och
damen från premiärens herrsida samma sak. Figurén upprepades av sidorna, först
damen från damsidan tillsammans med kavaljeren från herrsidan, sedan tvärtom.
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Detta var en tyst kunskap i det
samhälle där danserna förekom.
I en bondstuga bildade stugans
gavel och dörr premiär, gaveln var
högsätet där brudbordet fanns, i
folkdanssammanhang talas idag om
front. I stället för premiär kunde
allmogen tala om ändar, Victor
Allardt talade om ”uppifrån och
nedifrån”. Från gaveln (fronten) sett
bildade sidorna sekond, här kunde
allmogen tala om sidorna (se bild).
I allmogesamhället visste man vem
som började, sedan upprepades allt
tills alla hade utfört allt. Den som inte
hade dansat danserna, upptecknarna
Utgångsställningen i en fyrkantsdans
utifrån alltså, kände inte till detta.
(Heikel 1938:74).
Om en upptecknare hade stigit in
i en dansstuga i Lappträsk, där
sexton ungdomar dansade kontra och dansen pågick i runt femton minuter, hade
upptecknaren ingen möjlighet att hinna registrera vad som hände och få dansen
upptecknad på papper. Enda möjligheten var att spjälka upp dansen i små delar och
be informanterna utföra varje del för sig, eller att själv lära sig dansen och sedan
sätta ord på vad som utfördes.
Det räckte inte med att veta vem som började. En kontradans från 1700-talet
var egentligen uppbyggd på ett visst sätt med ”vers och refräng”, eller ”entreer och
refräng” med en melodi för hela dansen (jfr Nordisk Folkedanstypologi 1997:33,
48). ”Versen” eller ”entreen” varierade, den ”klassiska” kontradansen hade nio
verser: stor ring, hand i hand, båda händer, damernas ring, herrarnas ring, damernas
ring, herrarnas ring, allemand, stor ring (Bakka 1997:126f). Refrängen kunde bestå
av olika antal moment, som upprepades efter varje vers, till exempel dansen Lilla
Svägerskan i Lappträsk hade fem olika moment (Heikel 1938:115). Här upprepar
jag att om en upptecknare hade stigit in i dansstugan i Lappträsk, där sexton
ungdomar dansade Lilla Svägerskan och dansen pågick i runt femton minuter, hade
upptecknaren ingen möjlighet att få den upptecknad under ett enda utförande. En
beskrivning av hur dansen utfördes kunde i tryckt version bli flera sidor lång (t.ex.
Heikel 1938:172–175). Yngre kontradanser med olika melodier till varje tur (jfr
Nordisk Folkedanstypologi 1997:48) var ännu svårare att uppteckna, eftersom alla
turer skilde sig från varandra, såsom exempelvis fransäsen i Lappträsk med sina
femton turer (Heikel 1938:234–242).
Med filmteknik hade det funnits helt andra möjligheter att uppteckna danser.
Den första att dokumentera folklig dans på film var Ernst Klein som under
1920-talet dokumenterade danser i olika delar av Sverige (Rehnberg 1978:8, jfr Klein
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Dansen Stora Själen från Lappträsk (Heikel 1938:62) var även svår att uppteckna. Efter att
Yngvar Heikel själv hade gått med i dansen och lärt sig rörelsemönstret kunde han få ner
dansen på papper. Här ses tre av momenten i en tur.

2010:109). I Danmark gjordes de första försöken att filma folklig dans på 1930-talet
och fick större omfattning från och med 1970-talet (Christensen 2008) och i Norge
inledde Egil Bakka 1966 ett systematiskt arbete med att dokumentera dans på film
(Okstad 2007:562, jfr Bakka 1984:1, Bakka 1996:11). Med film kan förutom dansens
turer även de dansandes ansiktsuttryck och improvisation i dansen dokumenteras
(Häggman 1981a:170).
Här har jag enbart talat om polskor, menuetter och kontradanser, det låg
samma svårigheter i alla andra danser, såsom engelskor, purpurier, fransäser,
hamburgspolskor med mera som Yngvar Heikel publicerar i Dansbeskrivningar
1938. Föreningen Brages danslag tog som en av sina uppgifter att uppteckna danser
med metoden att först öva in danserna och sedan utarbeta en dansbeskrivning
som publicerades. Målsättningen var att dansbeskrivningarna skulle kunna tolkas
av eftervärlden. Det är idag beträffande vissa danser inte ens tillräckligt med en
dansbeskrivning, utan dansen måste ytterligare traderas för att hållas vid liv (Biskop
2007k:279).
Avgörande för att Heikel allena kunde teckna upp danser, i den omfattning han
gjorde, berodde på att han själv dansade folkdans och verkade som dansinstruktör
och därtill från första början i sitt arbete inom Föreningen Brages danslag lärde sig
att uppteckna och utarbeta dansbeskrivningar (Biskop 2007k:57ff).
***
Med exempel har jag gett en kort förklaring till varför ingen systematisk
dansinsamling företogs av andra än utövarna själva. I nämnda svårigheter låg
således enligt min syn förklaringen till att Reinholms manuskript 1850 inte kunde
tryckas och att Fagerlund inte heller beskrev stegen 1878. Båda hade enligt min
uppfattning fått impulsen från Dybecks insamling och publicering av danser i Runa
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1845. Danserna från Finlands svenskbygder som uppvisades under senare delen av
1800-talet blev inte upptecknade då. De som arrangerade tillställningar, där danser
från Finlands svenskbygder ingick, hade med själva tillställningarna nationalistiska
och identitetssträvande syften, på samma sätt som inom Svenska litteratursällskapet,
men intresset för danserna utsträckte sig inte till att uppteckna danserna. Som ett
resultat av Svenska litteratursällskapets cirkulär 1887 kan Allardts, Sjöbergs och
Karstens uppteckningar ses, dock alla utan uppgifter om hur stegen togs. Inom
Svenska litteratursällskapet fanns ett intresse, men det stannade därvid. Det är
tack vare den senare uppteckningen av danser under 1900-talet, som företogs av
utövarna själva, som vi idag har synnerligen god kännedom om vad som tidigare
dansats i Finlands svenskbygder.
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XIII Dansen för åskådare
Studiens målsättning var att främst med hjälp av det som skrevs i tidningspressen
dels undersöka hur det gick till då dansen kom upp på estraderna under senare delen
av 1800-talet och vilka danser som då uppvisades, dels granska vilka drivkrafter
som låg bakom då dansen blev en estradprodukt. Målsättningen var även att utröna
intresset för danserna som insamlingsobjekt under senare delen av 1800-talet, om
danserna som uppvisades, i likhet med annan folklore, dokumenterades för framtiden.
Jag utgår från Kerstin Smeds sätt att använda begreppet ”nationalism”, kombinerar
det med begreppsparet bygdesvenskhet och kultursvenskhet, vilka präglades under
den tid som här undersöks, och förenar dem med Robert Redfields och Peter Burkes
tankar om den lilla och stora traditionen. Johan Huizingas undersökningar av leken
har även spelat en roll för mitt sätt att se på den folkliga dansen på estraderna.

Hur gick det till då dansen kom upp på estraderna?
Dansen blev en estradprodukt under senare delen av 1800-talet tack vare
initiativtagare – eldsjälar – först i Helsingfors och senare i Kimito, vilka kunde
inspirera andra. Eldsjälarna var avgörande i den första fasen. Enskilda personer eller
några entusiaster inom en sammanslutning gick i spetsen. Initiativtagarna hade en
central roll i respektive sammanslutning, de kände till personer som kunde danser,
det vill säga traditionsbärare, och fick fram både dans och musik. Initiativtagarna
lyckades därtill engagera och samla ihop en hel grupp av människor för att inöva
dansen och uppträda med den. I vissa fall fanns traditionsbärarna i initiativtagarens
bekantskapskrets, i vissa fall fanns traditionsbärarna inom sammanslutningen och
i några fall var initiativtagaren även traditionsbäraren som stod för själva danserna.
Traditionsbärarna, både de som lärde ut dansen eller spelade till dansen, hade i sista
hand den helt avgörande rollen. Utan traditionsbärare hade initiativtagarna inte
kunnat förverkliga sina idéer om att uppvisa danser ur folklig miljö. Därtill är det
skäl att hela tiden hålla i minnet att en dans i en dansuppvisning bestod av själva
dansen och musiken och gruppen som dansade. Materialet ger inga uppgifter om
att man före 1896, då Nils Oskar Jansson i Kimito arrangerade sitt julkalas för att
få ”de gamla” att visa sina danser, skulle ha gått ut i fält för att få fram en dans ur
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Då Nils Oskar Jansson i Kimito samlade traditionsbärare till ett julkalas för att locka dem att
visa de gamla danserna fick ungdomarna också lära sig menuett, som här dansas sommaren
1904. Övergångsstegen är tagna och damer och herrar har vänt om på motstående sida. T. v.
stampar spelmannen Gustaf Bohm takten med foten. Främst i raden av herrar ses Jansson.
Foto Otto Andersson, SLS 105b.

folklig miljö för att uppvisas för publik. Jansson själv var även traditionsbärare och
hade lärt ut danser ur egen tradition redan före kalaset, därtill hade han en annan
traditionsbärare, spelmannen Gustaf Bohm, vid sin sida. Vissa av danserna som
”de gamla” dansade måste Jansson även tidigare ha känt till, det var inte möjligt att
under en kort stund lära sig den rad av danser som ”de gamla” visade. Även här hade
spelmannen Bohm en betydande roll, han spelade och ”de gamla” steg upp för att ta
ut stegen till den musik Bohm spelade.
Impulserna kom från utlandet, genom pressen. Med impulser från Sverige och
efter en direkt uppmaning från Schweiz förverkligade Konstnärsgillet sin årsfest
1866 som en nationalfest där det nationella framställdes genom historiska tablåer,
folkdräkter och folkdanser. Årsfesten lade grunden för senare dansuppvisningar.
Arrangörer, som uppvisade danser i olika scenprogram tog idéer av varandra
och förverkligade dem enligt egna resurser och enligt bästa förmåga. Pressen var
härvidlag den stora inspiratören och förmedlade nyheter och nya företeelser landet
runt. Man kan även mena att pressen, som representant för den stora traditionen
förmedlade framgångarna med den lilla traditionen. En dansuppvisning i något slag
av dräkt förekom ofta sist på programmet och uppskattades av publiken. Dansen
hade blivit ett programnummer i raden bland andra nummer. Förutom att roa
och vara trevlig underhållning skulle dansuppvisningen tillsammans med andra
programnummer även i de flesta fall locka en publik.
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Danserna som uppvisades härstammade från två olika miljöer, folklig miljö
och danslärarmiljö. Vilka dessa danser var berodde på om man råkade känna, eller
komma i kontakt med traditionsbärare, och om man ens tänkte på varifrån en dans
kom.
En av studiens målsättningar var att granska valet av danser som uppvisades och
jag utgick ifrån att arrangörerna valde vissa danser. Mitt material gav synnerligen få
uppgifter härom fram till sekelskiftet, men genom tolkning av materialet med stöd
av egen danstradition, som jag burit med mig sedan ungdomstiden och med stöd av
praktisk utövning och medverkan i folkdansverksamheten under mer än fyrtio år
har jag insett att det var traditionsbäraren som var avgörande. Jag måste konstatera
att det överhuvudtaget inte handlade om att ”välja en dans”, för arrangören handlade
det om att komma i kontakt med en traditionsbärare, som kunde och var villig att
lära ut danser ur sin egen tradition. Traditionsbäraren avgjorde vilken dans som
inövades. Då traditionsbäraren kom från en svenskspråkig trakt, var dansen från
samma svenskspråkiga trakt. Det är möjligt att traditionsbäraren ”valde” ur sin egen
tradition, då det inte var möjligt att visa upp hembygdens hela dansrepertoar i en
och samma uppvisning. Dansens svårighetsgrad ser inte ut att ha varit avgörande,
eftersom både menuett och polska var bland de svåraste att lära sig (jfr Biskop
2006a:286f), och dessa lärdes ut.
Samtidigt gällde det att komma i kontakt med personen som kunde spela
musiken till samma danser, även den en traditionsbärare. Det handlade således
om att komma i kontakt med två olika traditionsbärare som i vissa fall kunde vara
en och samma person, spelmän kunde även lära ut danser, även i mitt material. I
vissa situationer var traditionsbärarna flera till antalet. Därpå gällde det för någon
”sammankallare” att kontakta, entusiasmera och få med ett flertal personer, damer
och herrar, i något fall upp till trettio personer för att lära sig danserna under ledning
av traditionsbärarna tillsammans med spelmannen eller spelmännen. Inövningen
av dansen fordrade att gruppen sammankom ett antal gånger och samtidigt hade ett
tillräckligt stort utrymme till förfogande. Därtill låg det en stor skillnad i vilka danser
traditionsbäraren lärde ut. Pardanser var lättare att få inövade och kunde dansas av
det antal par som man fick ihop, medan danser i till exempel en fyrkantsuppställning
kunde fordra ett jämnt antal par, ofta åtta par, vilket redan innebar en stor grupp och
ett flertal övningar.
Karakteristiskt för situationer, där danser från folklig miljö hade inövats var, att
dansernas antal var fler än en, det vill säga traditionsbärarna både ville och kunde
lära ut mer än en dans. I ett fall lärde samma traditionsbärare ut sina danser i två
olika sammanhang. Karakteristiskt var även att under de fyrtio åren, som studien
omfattar, skilde sig situationerna från varandra, där någon eller några danser
uppfördes ifråga om vem som var initiativtagare och vem som uppträdde. Idén, att
uppvisa dans, var densamma, oberoende av om dansen uppvisades som ett separat
programnummer eller ingick i handlingen i en folklivspjäs.
Uppfattningen att dansen skulle framföras i en avvikande klädsel, i något slag
av ”kostym”, det vill säga i något som påminde om folkdräkt eller folklig klädsel,
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fordrade även tid och resurser. Även allmogeungdomar iklädde sig en avvikande
klädsel i folklig stil då de roade åskådarna med dans ur sin egen miljö. Att uppvisa
inhemska folkdanser i dräkter som skulle föreställa inhemska folkdräkter, för att
symbolisera det nationella, krävde således specialkunskap och stora ansträngningar.
Därför var uppvisning av inhemsk folkdans i folkdräkt ytterst sällsynt, i mitt
material skedde det vid två tillfällen innan folkdansen organiserades. De flesta
danserna uppvisades i något som kunde anses efterlikna folklig klädsel.
På Konstnärsgillets årsfest 1866 framfördes inhemska folkdanser från olika delar
av landet i inhemska folkdräkter framställda efter ”bästa förmåga”. Efter förslag av
Jakob August Estlander beslöts att uppvisa inhemska danser, men man lyckades
inte helt. ”Österbottningarna” dansade Lappfjärdsdanserna menuett, vals och
polska och ”Vestfinnarna” danserna Tanttuli och Ylänepolskan, dessa två grupper
inträdde i salen i form av ett brudtåg. ”Ostfinnarna” dansade Heinolapolskan och
Björköpolskan. Av danserna var Lappfjärdsdanserna menuett, vals och polska samt
Tanttuli och Heinolapolskan ur folklig miljö, själva dansen Ylänepolskan likaså
men musiken var arrangerad för en kör som ledsagade dansen med sång i stämmor.
Björköpolskan skapades av dansmästaren Gerber till en melodi från folklig miljö
och Gerber stod även för helhetsplaneringen i fråga om dansuppvisningen. Dansen
Tanttuli, och någon annan dans, ingick senare i den ”festliga representation” som Emil
Nervander arrangerade i Åbo 1874 för att fira hundraårsminnet av skalden Michael
Choraeus födelse. Danserna ingick då i ett divertissement kallat ”Ett bondbröllop”,
med namngivna personer i rollerna. De som dansade var sannolikt de samma som
hade uppträtt 1866. Emil Nervander tog även initiativ till en folkmusikkonsert, där
dansmelodier skildes från dansformen och arrangerades för att kunna framföras
förpublik.
På den svenska teaterscenen i Helsingfors ser det ut som om man inte försökte
komma i kontakt med någon traditionsbärare som skulle ha lärt ut en dans från
någon svenskspråkig bygd i Finland för att ingå i Axel Lilles ”folkskådespel” 1877,
utan teaterns dansmästare fick välja en dans ur sin egen repertoar.
Då man 1880 firade nationalskalden Johan Ludvig Runebergs födelsedag med
en föreställning på Arkadiateatern med bland annat tablåer ur hans ”Älgskyttarne”,
lyckades man inte få fram den dans som Runeberg omtalat, nämligen menuett, utan
uppvisade en annan inhemsk dans ur den lilla traditionen, tremanengelska. Det är
möjligt att man inte kom i kontakt med någon traditionsbärare som kunde menuett,
medan man kom i kontakt med en person som kunde dansen tremanengelska.
Däremot uppvisade man inte enbart danser ur folklig miljö några veckor senare
då man på samma plats firade kejsar Alexander II:s 25-åriga regeringstid med
en nationell fest. I programmet ingick det för tillfället sammanställda sångspelet
”Saimaan rannalla”, vari två danser uppvisades. Dessa var Koiviston polska
(Björköpolskan), koreografin från Konstnärsgillets årsfest 1866, och dansen Sappo
som för tillfället hade hopfogats av tre små danser. Dansen hade av estetiska skäl
anpassats för scen för att lämpa sig i en teatermiljö. Redan tidigare hade dansmusiken
arrangerats för att lämpa sig på en estrad vid Finska Fornminnesföreningens
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tillställningar 1871 och 1875. Inför ett lotteri i Studenthuset i Helsingfors 1886
till förmån för Arkadiateatern hade en av arrangörerna, Augusta af Heurlin
(f. Bergbom), uppträtt vid Konstnärsgillets årsfest tjugo år tidigare, 1866, bland
”Österbottningarna” och dansat Lappfärdsdanserna som då uppvisade. Nu hade hon
enligt min mening tagit kontakt med traditionsbärarna hemma från Lappfjärd och
fick fram danserna menuett, polska och purpuri. Gruppen bestående av tolv par i
folkdräkter från Lappfjärd kom med danssteg in i salen genom huvuddörren med
två spelmän i spetsen och framförde sina danser. Denna dansuppvisning hade krävt
stora kraftansträngningar både med dräkterna och inövningen av danserna.
Inför Svenska landsmålsföreningens första soaré med folklivsprogram 1888
hade Petrus Nordmann skrivit en pjäs där danser från Nyland och Österbotten
ingick. Scenen i Studenthusets sal hade med kulisser omvandlats till en med
etnografisk noggrannhet uppförd nyländsk bondstuga i skären, studenter uppträdde
med danserna trestegsvals, jänka, polka, kontra och kadrilj. Det väl inövade
programmet uppvisade man även i Borgå. Några av de medverkande var hemma
från östra Nyland och ville visa programmet i hemtrakten. Den trevliga utflykten
tillsammans var en lek och ett nöje, ett avbrott i studierna, samtidigt som man kunde
framhäva värdet i den svenska allmogens alster. I det andra folklivsprogrammet
på scen 1891 ingick på nytt ett teaterstycke, och i stycket hade bland annat danser
inflätats utan att de nämndes vid namn i pressen. Senare under kvällen uppvisades
purpuri av åtta par. Inför programmen hade man inte tagit fram folkdräkter, såsom
inom Konstnärsgillet, vilket speglar landsmålsföreningens intresse för det svenska
språket och dialekterna i motsats till konstnärernas intresse för folkdräkterna. Därtill
saknade studenterna anhöriga i närheten som skulle ha arbetat med att få fram
dräkter. Impulsen kom från Sverige, detta vill jag speciellt understryka. Pressen
gav en direkt uppmaning till landsmålsföreningen att göra sin verksamhet känd
genom att arrangera motsvarande soaréer, som folkdansföreningen Philochoros från
Sverige hade arrangerat i Finland 1887.
På Ossian Reuters initiativ arrangerade Arbetets Vänner ”hemortssoaréer” 1895.
I det västnyländska programmet ingick dansen Väva vadmal. Dansen var ur folklig
miljö och hade förekommit i västra Nyland. Vid den österbottniska ”hemortssoarén”
framfördes bland annat ett program, ”scener från ett bröllop”, med sånger och
danser från Karlebynejden. Pressen nämnde polonäs, purpuri och ”slutdansen med
silverbägare” (Pokaldansen). Både traditionsbärarna, bärarna av den lilla traditionen,
och medverkande var medlemmar i Arbetets Vänner. Det gemensamma rummet,
att finnas inom ”samma väggar”, var sannolikt en förutsättning för att idén med
bröllopsprogrammet kunde utformas såsom det utformades. Programmet väckte stort
intresse och måste på allmänhetens begäran ges på nytt. Även studentavdelningarna
framförde program under temat ”bondbröllop”, varvid jänka dansades.
Nämnda danser från folklig miljö framfördes i en ny miljö i ett nytt socialt
sammanhang. Den lilla traditionen hade kommit in i den stora traditionens miljö.
Eldsjälarna, initiativtagarna, traditionsbärarna, och de som uppträdde fanns i
huvudstaden.
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Kimito Ungdomsförening i en dans ur bondbröllopsprogrammet, 1904. Ungdomarna t. v.
hade troligen rollen som brudtärnor och -svenner och i mitten ses eventuellt ”brudens mor” i
styckomössa. I bakgrunden något t. h. ses bruden med hög krona och slöja. T. v. spelmannen
Gustaf Bohm. Foto Otto Andersson, 1904, SLS 105b.
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Pionjärer med att inöva och uppvisa danser i sin egen miljö var Nils Oskar Jansson
i Kimito och Victor Allardt i Lappträsk. Dessa två inövade hembygdens danser hos
hembygdens ungdom för att uppvisas i samma bygd. Jansson uppvisade danser
som separata danser och danser ingick även i handlingen i folklivspjäser skrivna av
honom och av Adèle Weman. Jansson var unik med att därtill genomföra turnéer med
danser och scenprogram till många orter. Pressen nämnde en lång rad Kimitodanser
vid namn: Skvaller-Ulla, Niomanspolska, Själaskuttan, Stigare, Schåsan, Bohmska
galoppen, Själaskutten, Vackra svägerskan, Skvirpå, Skavan, ”Schottis eller
Hamburska”, purpuri, menuett och engelska. I ett bondbröllopsprogram nämndes
ytterligare att dansa kronan av bruden och bröllopskadrilj. På Victor Allardts
initiativ uppvisades menuett från den lokala miljön vid en folkfest i Lappträsk 1891.
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner, vars uppgift
var att tillvarata och återuppliva inhemska danser, arbetade under de första tio åren
förutom med inhemska danser även med både utländska danser och koreografier.
Då danser från de olika grupperna framfördes i samma situation ansåg pressen de
inhemska vara enformiga och stela, medan de utländska och koreografierna var
livfulla och omväxlande.
Övriga arrangörer hade inte några speciella tankar om att uppvisa inhemska
danser, utan uppvisade danser från danslärarmiljö, den stora traditionen. På
danslärarnas repertoar fanns bland annat danserna Skördedansen, Dalpolskan,
Björköpolskan och Schottis, även kallad Schottis i turer, och en obekant dans
”Ingeniörpolka” som nämndes i ett fall i Gamlakarleby. De fyra förstnämnda
nämndes vid namn i pressen och uppvisades runt om i mitt undersökningsområde,
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av både stadsbor och landsbor. Pressen påpekade att danserna var anslående, detta
inspirerade troligen andra arrangörer att uppvisa samma danser, om det var möjligt.
Hur man kom i kontakt med danslärarna, om de råkade befinna sig på orten och
man därför fick en dans att uppvisa, eller om danslärarna enkom tillkallades för att
lära ut en dans för att uppvisas, framgår inte ur materialet. Uppvisning av en dans
hade visat sig vara ett mycket lockande programnummer som nämndes i pressen i
entusiastiska ordalag och det är sannolikt att arrangörerna försökte komma i kontakt
med någon som kunde någon dans, huvudsaken var att få ett så trevligt och lockande
programnummer som möjligt. Det är även möjligt att man gav en danslärare, eller
någon som gått i dansskola, ”fria händer” att inöva någon dans och personen valde
en dans ur sin repertoar som gav sken av en ”folkdans” och som man visste att hade
mottagits väl av publiken. Sannolikt kände arrangörerna inte till varifrån dansen
kom, utan trodde att dansen var en ”folkdans”, lika god som någon annan folkdans.
Inte heller pressen kände till varifrån danserna kom. Då några danser 1877 ingick i
en pjäs på den svenska teaterscenen i Helsingfors hade dansen anpassats för scen,
sannolikt hade teaterns danslärare även här fått ”fria händer” att inöva de varianter
som han kände till i stället för att inöva de varianter pjäsförfattaren hade tänkt sig.
Inom Konstnärsgillet i Helsingfors engagerade sig medlemmarna med inlevelse
i scenprogrammen, man intresserade sig för det europeiska och för storslagna
medeltidsbröllop och i programmen förekom bland annat menuett, fandango,
çzárdas och fackeldans. Uppvisningen av någon spektakulär dans speglade en
upplevelsekultur, där vikt fästes vid både de uppträdande, bland annat i klädseln
och rekvisitan, och vid åskådarna.
I nationalromantisk anda uppfattade pressen en dans – oberoende av om den
var utländsk eller en koreografi – vars namn slutade på -polska som en folkdans och
en dans med liar och räfsor ansågs likaså vara en folkdans. Pressen kunde inte se,
eller hade inte insikter i, varifrån en dans härstammade, utan talade om att folkdans,
nationaldans, kostymdans eller ”kostym-national landsortsdans” utfördes i kostym,
nationalkostym, folkdräkt eller fantasidräkt, utan åtskillnad.
Det märkliga är att musiken till danserna, oberoende av vilken dans som
uppvisades, överhuvudtaget inte väckte intresse i pressen. I något fall nämndes
antalet spelmän och i två fall deras namn då inhemska danser uppvisades. Vem som
stod för musiken då danser från danslärarmiljö uppvisades nämndes inte i pressen.
Danserna lärdes ut dels av traditionsbärare, dels av danslärare, inom den första
folkdansföreningen av dansledare. Inför uppvisningen vid Konstnärsgillets årsfest
1866 utlärdes tre Lappfjärdsdanser från folklig miljö av traditionsbärare hemma
från Lappfjärd. Tre danser lärdes även ut av H. A. Reinholm, som hade gjort
anteckningar om danser i folklig miljö, och Reinholm kunde demonstrera danserna.
Schweizaren, dansmästaren T. Gerber bistod vid inövningen av Reinholms danser
hos ”västfinnar” och ”ostfinnar”, skapade Björköpolskan och arrangerade intåget i
salen. Gerber hade redan tidigare skapat Skördedansen som uppvisades kort därpå
tillsammans med ”västfinnarnas” och ”ostfinnarnas” danser. Lappfjärdsdanser
lärdes ut ytterligare en gång av traditionsbärare från Lappfjärd inför ett lotteri till
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förmån för Arkadiateatern, pressen uppgav att det var inflyttade ”arbetare och deras
hustrur” som hade inövat danserna. Lappfjärdsdanserna var till sin svårighetsgrad
sådana att traditionsbärarna, enligt min syn, även kan ha uppträtt i danserna och
innehaft de ledande rollerna. Iklädda folkdräkter hade ”arbetarna och deras hustrur”
samma status som de uppträdande, de var alla ”allmoge”.
Då studenter inom olika studentavdelningar uppträdde med en dans från folklig
miljö kände någon bland studenterna till dansen från sin hembygd och visade den för
de övriga, studenterna var även traditionsbärare. Inom Svenska landsmålsföreningen
lärdes danserna 1888 ut av de äldre som arbetade för landsmålsföreningens
syften, enligt min mening stod Hugo Hollmérus med hustrun Mathilda för de
östnyländska danserna. Danserna var från traditionsbärarnas hemtrakter. Vid
landsmålsföreningens följande soaré 1891 lärdes purpuri ut av Sanfrid Hongell och
Henrik Ståhl, Hongell fungerade troligen även som spelman. Inom Arbetets Vänner
hade inflyttade österbottningar 1895 inövat bondbröllopsprogrammet. Den ledande
rollen bland traditionsbärarna innehades av Sanfrid Hongell och Henrik Ståhl, vilka
inövade hembygdens dans- och bröllopstraditioner. Hongell var traditionsbärare
både i fråga om dansen och musiken, han biträddes av Matts Sanfrid Reipsar och
Alfred Kankkonen som var släktingar från samma bygd. På landsbygden stod
folkskollärare för inövningen av hembygdens danser bland bygdens ungdom. Här
står Nils Oskar Jansson i en särklass för sig. Han skilde sig från alla övriga som
uppförde en dans på estraderna genom att han var den enda som sannolikt inövade
och uppvisade bygdens ”hela” danstradition, både yngre och äldre danser. I Kimito
fanns de yttre ramarna i föreningshuset – det gemensamma hemmet – vilket var
avgörande för att verksamheten kunde försiggå.
Inom den första folkdansföreningen stod ”dansledare” för utlärningen av
danser, sedan man väl hade fått danserna av traditionsbärare. De två första
dansledarna utgjordes av lärare, sedan följde Theodor Schvindt med ett särintresse
för folkdräkterna och därpå gymnastiklärare.
Med tanke på vem som förmedlade och lärde ut de folkliga danserna, enligt
Burke (1978) representerande en ”mellankultur”, förekom stora variationer, men
man kan enligt min mening inte tala om någon mellankultur. Danserna förmedlades
av traditionsbärarna själva, i huvudstaden av inflyttade bildade, studenter och
yrkesmänniskor utgångna ur allmogemiljö och det är sannolikt att de även själva i
de flesta fall uppträdde i dansen. I ett fall nämndes att ”arbetare och deras hustrur”
hade lärt ut danserna, men enligt min syn representerade de inte någon mellankultur
utan var traditionsbärare som lärde ut sin egen dans för en annan social grupp.
Uppnådd bildningsnivå hade inte betydelse för om en person kunde en dans som
förekom i personens hemmiljö, och kunde lära ut dansen i en annan miljö. I ett fall
hade man fått tre danser via en insamlare, Reinholm, som lärt sig dansen i folklig
miljö. Även pionjärerna hade direkt kontakt med traditionsbärarna, pionjären Nils
Oskar Jansson var själv även traditionsbärare. Till den första folkdansföreningen
i huvudstaden inkallades traditionsbärare från Kimito för att lära ut sina danser,
Hugo Dahl och spelmannen Evert Granqvist. Till antalet var danserna i dessa
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uppvisningar fler än en och kunde på något sätt ge sken av en social danssituation.
Det kan konstateras att de danser från folklig miljö som lyftes upp på estraderna och
uppvisades för åskådare förmedlades av traditionsbärarna själva, och danserna var
från traditionsbärarnas hemtrakter. ”Tillgången” på traditionsbärare, det vill säga
att någon bland arrangörerna kände till personer som kunde danser ur folklig miljö,
var helt avgörande.
Danser som inte härstammade från folklig miljö lärdes ut av professionella
danslärare bland borgerskapet i städerna, men även bland allmogeungdom i
ungdomsföreningar. Även någon som gått i dansskola kunde senare vid behov
lära ut dansen. Således uppträdde både borgerskapet och allmogeungdom med
danser från danslärarmiljö. Karakteristiskt för situationer, där någon av danserna
från danslärarmiljö uppvisades var, att en och samma person uppträdde endast i
en dans. Olika grupper kunde ha inövat olika danser, såsom vid Konstnärsgillets
arrangemang.
Det finns få uppgifter om var dansövningarna försiggick, men genom brev
framkommer att man inför Konstnärsgillets årsfest 1866 övade bland annat hemma
hos Topelius. Den första folkdansföreningen övade i Studenthusets sal. Utrymmen
som utnyttjades av föreningar och senare föreningshus blev med tiden den fasta
punkten för dansövningarna.
Soaréer och lotterier, där någon dans ingick som programnummer arrangerades
i Helsingfors i Brunnshuset, Societetshuset, Studenthuset, Brandkårshuset,
Nyländska nationshuset, på teaterscener eller i passagen mellan två hus. I övriga
städer kunde rådhus, societetshus, brandkårshus, teaterhus eller en hotellsalong
utgöra rummet för tillställningarna. På dessa estrader uppträdde städernas överklass
och medelklass. Beträffade utrymmena kunde man säga att den lilla traditionen, i
de fall den uppvisades, hade flyttat in i den stora traditionens hus. På landsbygden
försiggick folkfester med lotterier sommartid utomhus och danserna framfördes på
en för ändamålet byggd dansbana, vintertid arrangerades folkfester i föreningshus
eller i någon skola.
För de uppträdande var uppvisningen av en dans ett nytt element, ett avbrott
i vardagen, ett nöje där överklassen, borgerskapet, studenter, medelklassen och
föreningsmedlemmar roade sig själva och åskådarna genom att leka allmoge. Därtill
var leken spännande, de uppträdande visste inte på förhand om hur det skulle lyckas.
För de uppträdande gällde det även att agera tillsammans med andra, i grupp, och
att klara sin roll i gruppen. I danser med en viss uppställning, såsom till exempel i
en kontra eller purpuri, fordrades samtidigt att varje enskild individ var kunnig i alla
moment, eftersom vissa moment utfördes av var och en i tur och ordning. I denna
främmande situation kunde någon i gruppen överdriva i gester eller kroppsföring,
enligt sin uppfattning av hur allmogen dansade, då den enligt Huizingas tankegångar
”lekte allmoge” för att roa publiken.
Hos eliten, som uppvisade den lilla traditionen – folkets kultur – var
dansuppvisningen en engångsföreteelse, det vill säga man arbetade fram en
dansuppvisning för en viss tillställning. Det inövade programmet kunde däremot
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uppvisas ytterligare någon gång, beroende på publikintresset. Före Nils Oskar
Janssons tid var det endast inom Svenska landsmålföreningen, som dans inövades
och uppvisades vid två tillfällen, med tre års mellanrum. Detta speglar den
arbetsinsats av ett stort antal personer innan en dansuppvisning kunde ske.
Materialet ger inga uppgifter om hur den begränsade gruppen personer, som
lärt sig dansen och uppvisat den, senare förhöll sig till den uppvisade dansen. Den
uppvisade dansen och dess musik ser ut att ha förblivit endast hos den grupp som
uppvisade den. En fortsatt utövning strandade sannolikt av brist på ledare (jfr
Edquist 2001:181), någon som sammankallade dansare och spelmän och ordnade
dansutrymmen. Då gruppen inte genast fortsatte att dansa dansen, glömdes den
snabbt bort. Förmodligen såg man inte heller något behov av att hålla den inlärda
dansen levande inom gruppen då den en gång tjänat sitt syfte att ingå som nummer
i ett arrangemang av något slag. Undantag är självfallet dansen inom Kimito
Ungdomsförening och inom folkdansföreningen i huvudstaden. Det finns inte heller
exempel på att eliten skulle ha återbördat en uppvisad dans tillbaka till sin folkliga
miljö. Bärarna av den lilla traditionen, traditionsbärarna som förmedlade dansen
till städernas elit för att uppvisas, var bosatta i samma städer och påverkade inte
traditionen i sin hembygd. Däremot kunde någon bärare av den lilla traditionen ännu
långt senare, på 1900-talet, lära ut samma dans i samma stad, inom Föreningen
Brage, och dansen dokumenterades.
Den stora traditionen – elitens kultur – påverkade inte den lilla, trots att vissa
danser ur den lilla traditionen inövades och uppvisades av eliten på estraderna i ett
annat socialt sammanhang på en annan ort. Den folkliga dansen fortsatte att leva sitt
eget liv i sin egen miljö på samma sätt som tidigare.
Eliten uppvisade även danser från danslärarmiljö, sin egen stora tradition.
Pressen omtalade dessa som ”anslående” och den folkliga dansen kom i underläge
då danslärarnas danser och den folkliga dansen uppfördes vid en och samma
tillställning. De av dansmästare skapade anslående danserna vandrade även in i
den av eliten grundade första folkdansföreningen och påverkade attityden till hur
danser från folklig miljö såg ut i jämförelse med av dansmästare skapade danser.
Den folkliga dansen ansågs av pressen vara till exempel ”mindre omväxlande” och
denna attityd påverkade valet av danser som uppvisades för publik inom den senare
organiserade folkdansutövningen (se t.ex. Biskop 2006a:100ff).
Då den stora traditionen – danslärares danser – inövades hos allmogeungdom för
att uppvisas i ett program, ger materialet inga uppgifter om att de uppvisade danserna
skulle ha fortsatt att leva som allmän dans bland allmogeungdom, uppvisningen
ser ut att ha förblivit en engångsföreteelse. Den uppvisade dansen fanns även hos
allmogen endast hos en begränsad grupp, som inte fortsatte att lära ut dansen åt andra,
sannolikt fanns även musiken endast hos någon enstaka musikant. Då dansläraren
avslutat sitt arbete saknades troligen någon drivande kraft inom gruppen, en ledare,
som skulle ha talat för och samlat dansgruppen tillsammans med musikanterna till
att fortsättningsvis dansa dansen. Vissa av danserna var även sådana att de endast
kunde utföras av en hel grupp. Då ungdomarna inte genast fortsatte att dansa dansen
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glömdes den bort. I Heikels stora materialsamling (1938) från allmogemiljö har jag
inte funnit några spår av de uppvisade danserna från danslärarmiljö.1 Därmed kan
jag anse att de danser från danslärarmiljö, som uppvisades i något program under
senare delen av 1800-talet, inte fick fotfäste i folklig miljö och inte heller påverkade
den folkliga dansen.
Arrangemangen som sådana, där en dans uppvisades, var i allmänhet
synnerligen brokiga, dels mycket fosterländska och nationella i tal, symboler såsom
byster av stormän, utsmyckningar och i vissa programnummer, dels synnerligen
varierande belysande arrangörernas skaparkrafter och påhittighet. Man fick idéer
av varandra ur tidningspressen, tog fram lokala förmågor och kreativiteten fick
spelrum. För att förverkliga idéerna behövdes en stor stab av frivilliga. I synnerhet
tvådagarslotterierna fordrade många programnummer och mycket förarbete, bland
annat med att få fram vinster. Inövandet av danserna och arbetet med något slag av
uppvisningsklädsel hade även fordrat ansenligt med tid och arbete. Förberedelserna
inför lotterierna och festerna var även socialt enande och stärkte gemenskapen och
hembygdskänslan på lokalnivå.
Om impulsströmmen från Sverige under senare delen av 1800-talet, vill
jag framhäva att den inte kan överbetonas. Redan de första anteckningarna om
hur en dans utfördes skedde med impuls från Sverige. Genom pressen var man
synnerligen väl underrättad om vad som försiggick i vårt västra grannland. Således
arrangerades den första folkmusikkonserten med impuls från Sverige, Svenska
landsmålsföreningens folkliv på scen likaså. Uppsalastudenternas folkdansförening
Philochoros hade betydelse för tidpunkten när Svenska litteratursällskapet
grundades och för tidpunkten när den första folkdansföreningen i Finland stiftades,
och även pionjärerna fick idéer till sin verksamhet från Sverige.
En tanke som pressen framförde efter den första uppvisningen 1866, och som
även senare framfördes, att den uppvisade dansen skulle bli allmän i den stora
traditionens miljö blev inte verklighet. Arrangörernas avsikt var inte att revitalisera
dansen i någon miljö, utan att ha ett programnummer vid ett visst tillfälle och
dansen förblev endast som en dans för åskådare. Idén om att en dans från folklig
miljö kunde roa och locka publiken, då dansen utfördes i folkdräkt eller i något
som kunde påminna därom, lade grunden för den syn på folkdansen hos eliten som
kom att bli förhärskande inom den organiserade folkdansverksamheten, först inom
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner och sedan inom
Föreningen Brage och fram till idag: dansen blev en folkdans i folkdräkt som skulle
visas upp för åskådare.2
Heikel tog inte med alla danser i sin materialsamling. Han kände till vilka danser som var koreografier
och förekom inom folkdanslagen långt in på 1900-talet, och dem utelämnade han. Han säger även
att han utelämnat ”salongsdanser” och moderna pardanser (Heikel 1938:XV), dessa hade danslärarna
under senare delen av 1800-talet inte lärt ut för att uppvisas i de sammanhang som jag omtalat.
2
Detta sistnämnda förverkligades inom Föreningen Brages danslag så effektivt, att allmänheten
fick uppfattningen att Brage var en dansförening, vilket medförde att danslaget under 1909 endast
fick uppträda inom föreningen. Undantag kunde ske med medgivande av Brages styrelse (Biskop
2006a:85).
1
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Vilka drivkrafter förde dansen upp på estraderna?
Ovan har jag redogjort för hur det gick till då danser började framföras som
underhållning, som programnummer, på estraderna och funnit scenprogram
där en eller flera folkdanser uppvisades. Min tanke var att idén om en nationell
kultur påverkade ”valet av danser” för att uppvisas och att en uppvisning av
inhemska folkdanser i scenprogram under senare delen av 1800-talet i enlighet med
nationalistiska tankegångar skulle stärka självkänslan. Resultatet visar att så var
fallet, inhemska folkdanser uppvisades och nationalistiska drivkrafter låg bakom.
Men, resultatet visar samtidigt att det även fanns en annan större drivkraft som
förde dansen upp på estraderna som programnummer för att roa en publik.
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Med tankar om en nationell kultur som drivkraft
Med den utlösande impulsen från Schweiz arrangerade Konstnärsgillet sin årsfest
den 5 februari 1866 som en nationalfest, med mål att stärka fosterlandskänslan och
skapa en finsknationell identitet. Det nationella framställdes i historiska tablåer,
folkdräkter och folkdanser. Drivande krafter var Zacharias Topelius, Carl Eneas
Sjöstrand, Jakob August Estlander och Karl Collan. Medlemmarna i Konstnärsgillet
kom främst från den svenskspråkiga överklassen i Helsingfors och den nationella
väckelsen utgick i detta sammanhang från överklassen, som både tog initiativ och
medverkade i programmet. Största delen av männen som uppträdde i danserna hade
anknytning till universitetet.
Då man inom Konstnärsgillet började planera årsfesten hade man dock inte
tankar om att uppvisa inhemska folkdanser, utan närmast danser som kunde
symbolisera allmogedans. Konstnärsgillet hade schweiziska förebilder och den
schweiziska dansmästaren T. Gerber var, på Adelaïde Ehrnrooths inrådan, behjälplig
under inövningen av vissa danser i Helsingfors. Det var således ingen självklarhet
att man skulle uppvisa inhemska folkdanser i inhemska folkdräkter, detta vill jag
speciellt understryka. Att man trots allt, närapå helt, kunde uppvisa inhemska danser
var Jakob August Estlanders förtjänst. Han kunde föreslå inhemska folkdanser i
inhemska folkdräkter eftersom han hade traditionsbärare från sin hembygd i sin
närhet och därmed kunde få fram tre danser från Lappfjärd. Därefter kunde idén
om en nationell kultur i fråga om själva dansen börja förverkligas, och man försökte
medvetet komma i kontakt med ytterligare traditionsbärare. Man lyckades få
kontakt med en person, genom vilken man fick fram tre danser till ur folklig miljö.
Det finsknationella stod i blickpunkten och det hade ingen betydelse från vilket
språkområde danserna härstammade.
Folkdräkterna, så ”naturtrogna som man lyckats få dem”, hade huvudrollen.
Folkdräkter från olika trakter kombinerades med danser från samma trakt, så
långt det var möjligt för att framhäva det regionala. De två största tidningarnas
chefredaktörer medverkade i de historiska tablåerna och strävade till att stärka
nationalkänslan genom att starkt betona fosterländskheten och genom att starkt
framhäva folkdräkterna, härvidlag hade tidningspressen den största rollen. Blickarna
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riktades mot landets folkkultur och
intresset för att revitalisera folkets
alster väcktes. Folkdräkterna hade
inom Konstnärsgillet avsevärt större
betydelse än danserna och i Album
(1866) upptogs dräkterna som en av
konstarterna. Genom de inhemska
danserna kunde man ge de inhemska
folkdräkterna en roll i att synas och
därmed upphöjas till konst. Även
konstnärerna fick i nationalromantisk
anda intresse för folkdräkterna i sina
folklivsbilder. Dräkternas betydelse
som nationella symboler (jfr Smeds
1996:102f) kommer även fram i det
att Topelius inför Konstnärsgillets
följande årsfest, 1867, enkom skrev ett
Jakob August Estlander.
divertissement för att kunna framlyfta
Foto C. A. Hårdh, ca 1865.
dräkterna ånyo på en estrad. Efteråt
Museiverkets historiska bildarkiv.
kommenterade Topelius tillställningen
med ett enda ord, fiasko.
Konstnärsgillets uppvisning av folkdanser 1866 var en engångsföreteelse. Den
inhemska folkdansen var inte ett alster med vilket man allmänt inom Konstnärsgillet
ville framhäva någonting nationellt. Man strävade inte heller efter att bevara själva
danserna för eftervärlden. Trots det fick uppvisningen avgörande betydelse för
senare uppvisningar. Idén, att uppvisa folkdans, bestod, och uppvisningen bildade
ett mönster för att en folkdans skulle uppvisas i en folkdräkt, eller i något som
påminde därom. Folkdräkter var senare dock ytterst sällsynta och det folkliga kunde
framkomma i detaljer såsom en sjal över axlarna eller styckomössa på huvudet.
För att fira en nationell storman, hundraårsminnet av skalden Michael Choraeus
födelse, arrangerade Emil Nervander i Åbo 1874 en ”Festlig representation”. I
programmet införde han ett divertissement kallat ”Ett bondbröllop”, där ett par av
de inhemska folkdanser som hade framförts 1866 ingick. Själva arrangemanget
var ett uttryck för Nervanders organisationsförmåga och lust att skapa någonting
nytt i finsknationellt syfte för att lyfta fram stormannen (jfr Knapas 1999:361).
För att ha en orsak att ge ”representationen” på nytt gavs intäkterna till de fattiga.
Publiken svek dock, enbart folkkultursbetonat program berörde inte eliten i Åbo
i någon högre grad. Även en annan storman firades med inhemsk folkdans i ett
av programnumren. När nationalskalden Johan Ludvig Runeberg 1880 firades
på sin födelsedag med en föreställning på Arkadiateatern ingick tablåer ur hans
”Älgskyttarne” i programmet, men man uppvisade inte den dans Runeberg hade
omtalat, utan valde en annan inhemsk dans ur den lilla traditionen. Då man på
samma plats firade kejsar Alexander II:s 25-åriga regeringstid med en nationell fest,
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ingick bland annat ett sångspel i programmet, där en koreografi, och en av tre små
danser hopfogad dans, ingick. Dansen hade anpassats för scen.
Som ett led i att enkom stärka det svenska i Finland och bygdesvenskheten
arrangerade Arbetets Vänner på Ossian Reuters initiativ ”hemortssoaréer” 1895
på kultursvenskhetens estrad. Målet var även att försöka minska klyftorna mellan
samhällsklasserna genom att göra eliten uppmärksam på allmogekulturen. Därtill
var avsikten att stärka självkänslan hos den svenskspråkiga befolkningen genom
att framhäva det lokala i programmet vid soaréerna. Inom Arbetets Vänner fanns
det personer som kunde få fram program från västra Nyland och Österbotten,
medan det inte fanns personer som kunde få fram ett program från östra Nyland.
Inom föreningen fanns inflyttade österbottningar, traditionsbärare, som kunde
lära ut hembygdens bröllopsdanser och därmed kunde man som programnummer
uppvisa bland annat danser ur folklig miljö för att framhäva det lokala och
bygdesvenskheten. Även enbart dansmusik i oarrangerad form fick träda upp på
scenen under spelmanstävlingen i Vörå 1883, då arrangörerna med folkfesten ville
stärka den svenskspråkiga allmogens självkänsla och nationella medvetande.
De som enligt min uppfattning inför någon tillställning medvetet strävade efter
att uppvisa inhemska folkdanser med idén om den nationella kulturen som drivkraft
var några inom Konstnärsgillet, bland dem främst Jakob August Estlander, därefter
Emil Nervander och personen som stod för dansen i programmet på Arkadiateatern
vid firandet av Runeberg. Dessa arrangörer arbetade för det finsknationella och
uppvisade danser från folklig miljö. Med det svensknationella och bygdesvenskheten
som drivkraft arbetade Ossian Reuter. På ”hemortssoaréerna” som Arbetets Vänner
arrangerade på hans initiativ uppvisades danser från Finlands svenskbygder för att
framhäva det svenska, hembygden och det lokala.1
Det var således få arrangörer som lyckades komma i kontakt med
traditionsbärare som var villiga att lära ut, och kunde lära ut sina danser, för att
stärka det finsknationella, respektive det regionala och svensknationella samt
bygdesvenskheten. Traditionsbärarna lärde ut hembygdens danser och därmed var
traditionsbärarnas hemorter avgörande för vilken dans som uppvisades. Därmed
är det svårt att säga om traditionsbärarna överhuvudtaget hade tankar om någon
nationell kultur, eller om de enbart lärde ut danser som de kunde. Genom att
traditionsbärarna inövade danser som var högfrekventa i vissa områden, såsom
menuett i Lappfjärd och purpuri i Karlebynejden, kom det regionala att komma
fram. För dem som uppträdde i danserna hade det knappast någon betydelse varifrån
dansen kom.
Efter Konstnärsgillets årsfest 1866 mattades pressens intresse för folkdräkterna
snabbt av, medan konstnärernas intresse tilltog och folkdräkterna kom att bli
nationella symboler (jfr Smeds 1996: t.ex. 102, 170f). Intresset för folkdräkterna var
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1
Samma tankegångar hade förvisso även Nils Oskar Jansson och personerna inom Svenska
landsmålsföreningen, och några andra, då de uppvisade danser på scen. Eftersom drivkraften som
fick dem att överhuvudtaget börja uppvisa danser och folkliv var av ekonomisk art, tar jag fram deras
verksamhet nedan.
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även en av orsakerna till att Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens
Vänner, stiftades 1901. Då traditionsbäraren Hugo Dahl från Kimito, biträdd av
spelmannen Evert Granqvist, övade in åtta danser från Kimito bland huvudstadsbor
inom föreningen var avsikten först och främst att få danser på repertoaren. Det var
närmast självklart att danserna skulle vara inhemska, och det var de lokala danserna
i den lilla traditionen som man sett uppföras, och således kände till, som infördes i
ett nytt socialt sammanhang hos bärarna av den stora traditionen.

Inom Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner inövades
och uppvisades även danser från det svenska språkområdet i Finland. Här ses dansen
Ålandsflickan, som namnet till trots kom från Kimito. Postkort, ca 1905. Privat ägo.

Bland stiftarna av Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens
Vänner fanns även fennomaner – finskhetsivrare – och man kan fråga hur de förhöll
sig till danser från en svenskspråkig trakt. Resultatet visar att finskhetsivrarnas
strävanden under de tio första åren inte utgjorde något hinder för att man inom
föreningen ville lära sig, uppvisa och publicera danser från en svenskspråkig miljö.
Det kan således konstateras, och speciellt understrykas, att språket och språkpolitiska
frågor inte avgjorde vad som inövades och uppvisades, det vill säga arbetades med
under min undersökningsperiod, utan det avgörande var att man kände till och
kom i kontakt med traditionsbärare som kunde lära ut danser. Även här var således
”tillgången” på traditionsbärare avgörande.
I den praktiska verksamheten var man inom folkdansföreningen under de tio
första åren dock mindre nogräknad med att uppvisa inhemska folkdanser. Man
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uppträdde även med danser från Sverige, sannolikt kände man inte till att de var
koreografier, även inhemska koreografier stod på programmet. Några danska danser
inövades och uppvisades likaså. Man valde danser som man måhända trodde
tilltalade publiken med tanke på välbehövliga inkomster från inträdesavgifterna,
och då valde man bort danser från den lilla traditionen, men framför allt valde
man danser som var trevliga att dansa och som man fick tag på. Drivkraften var
förutom av nationalistisk även av ekonomisk art, därmed utgör verksamheten inom
föreningen ett gränsfall. Samtidigt är det skäl att minnas att under de första åren bars
idén om en nationell kultur upp av ett fåtal eldsjälar inom föreningen. Verksamheten
upphörde efter något över två års arbete och återupptogs ett och ett halvt år senare
av en eldsjäl, Theodor Schvindt, som ivrade för folkdräkterna. Därmed vill jag
anse att med idén om en nationell kultur i tankarna skapade Theodor Schvindt den
finska folkdansrörelsen, Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens
Vänner, genom folkdräkterna.
I studien har jag analyserat en lång rad soaréer, folkfester och lotterier med
uppvisning av en dans som ett av programnumren, ordnade av en brokig skara
arrangörer, som jag tillsvidare inte nämnt här. Var det för att stärka nationalkänslan
som man valde danser, det vill säga försökte man komma i kontakt med
traditionsbärare för att få fram danser att uppvisas, även på dessa tillställningar?
Inövade man danserna enkom med idén om en nationell kultur i tankarna?
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Ekonomiska drivkrafter
I min undersökning framkom det att nationalistiska drivkrafter endast låg bakom en
del av uppvisningarna av en dans i scenprogram på en lång rad tillställningar. Vilken
drivkraft låg då bakom de övriga? Den andra, och avsevärt större, drivkraften till att
tillställningen som sådan överhuvudtaget ordnades var behovet av penningmedel,
att samla in pengar för något specifikt ändamål. Samtidigt har jag i tankarna frågan:
För vilket ändamål användes de insamlade medlen?
När man så med behovet av penningmedel som drivkraft började planera en
tillställning med lockande program, där dans ingick som programnummer, fanns
det några få arrangörer som kom i kontakt med traditionsbärare och därmed kunde
uppvisa inhemska danser. Inhemsk folkkultur tjänade alltså ekonomiska behov.
Antalet arrangörer som inte fäste vikt vid vilken dans som uppvisades var avsevärt
större, sannolikt tänkte inte ens dessa arrangörer på att danserna kunde vara
inhemska.
På Konstnärsgillets årsfest 1866, med mål att stärka det finsknationella,
uppvisades inhemska folkdanser i inhemska folkdräkter. Genast efter årsfesten
uppvisades fyra av danserna på nytt för att Skördedansen skulle få ett offentligt
framträdande. Soarén arrangerades av Fruntimmersföreningen och behållningen
gavs till välgörenhet. Soarén arrangerades inte enkom för att samla in medel,
men arrangörerna använde folkkulturen i ekonomins tjänst. På Konstnärsgillets
följande årsfest, 1867, hade Topelius givit de österbottniska folkdräkterna en roll
i ett divertissement. Årsfesten försiggick på Arkadiateatern för att man skulle nå
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en större publik, eftersom målet var att samla in pengar för inköp av en staty som
var av nationell betydelse. Man ville locka publik bland annat genom att på förhand
omtala att folkdräkter skulle komma att framträda på estraden.
Emil Nervander var medveten om att man genom att ge soaréer kunde samla in
medel för olika ändamål. ”Sporrad av tidigare resultat”, bland annat en insamling
för Johannes Takanen, föreslog Nervander 1871 att Finska Fornminnesföreningen
skulle ge en konsert med folkkultursbetonat program för att samla in medel till sin
verksamhet och för en konsthistorisk expedition. Konserten var finsknationell med
dansmelodier och folkvisor från både svensk- och finskspråkiga trakter. Dansmelodier
skildes från dansernas utförande, arrangerades och blev ”konsertmusik” på en
estrad, det estetiska hade fått betydelse då den lilla traditionen spelades upp av
innehavarna av den stora traditionen, i förlängningen för att tilltala en publik,
kanske en ännu större framtida publik och större biljettintäkter. Man eftersträvade
samtidigt det folkliga och uppgav i programbladet vad som arrangerats och tillagts.
Behovet av penningmedel var drivkraften, och konserten skulle enligt min mening
överhuvudtaget inte ha arrangerats utan detta behov. En andra konsert arrangerades
1875 då Finska Fornminnesföreningens ekonomi var så svag att föreningen inte
hade kunnat verka enligt målsättningarna. Publiken svek dock och fler konserter
arrangerades inte.
Konstnärsgillets medlemmar, bland dem även finskhetsivrare, var starkt
engagerade inför ett lotteri med många programnummer i Studenthuset i Helsingfors
1886 till förmån för Arkadiateatern. Augusta af Heurlin, syster till finskhetsivrarna
Kaarlo och Emilie Bergbom som grundat teatern, hade uppträtt på Konstnärsgillets
årsfest tjugo år tidigare, 1866, i Lappfjärdsdanserna som då uppvisades. Med
af Heurlin som kontaktperson till traditionsbärarna uppträdde en stor grupp
med delvis samma danser och i samma dräkter. Avgörande var att af Heurlin
kände till Lappfjärdsborna, och därmed kunde få fram ett uppseendeväckande
programnummer. Folkkulturen, den lilla traditionen, trädde således i ekonomins
tjänst. Även här uppvisade finskhetsivrarna danser från en svenskspråkig miljö, och
språket var inte avgörande för vad som uppvisades. Då traditionsbärarna råkade
vara från en svenskspråkig trakt var danserna från samma trakt.
Svenska landsmålsföreningens föreställningar med folkliv på scen 1888 och
1891 hade även först och främst ekonomiska drivkrafter. När man så gick in för att
samla in medel för sin verksamhet genom att uppföra folkliv på scen framfördes
i programmen några danser från svenskspråkiga miljöer i Finland, eftersom
traditionsbärarna var från dessa miljöer och därmed kunde framhäva det svenska
och det regionala. Inför den första soarén 1888 hade Petrus Nordmann skrivit en
pjäs där danser från Nyland och Österbotten ingick. I Svenska landsmålsföreningens
andra folklivsprogram på scen 1891, då det ekonomiska behovet var så stort att
”kassan var så gott som tom”, ingick på nytt ett teaterstycke där bland annat danser
inflätats. Därtill uppvisades ytterligare en stor dans med åtta par separat. Med enbart
folklivsprogram på scen svek publiken i huvudstaden och intäkterna blev minimala.
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Under 1890-talet var myndigheterna avvisande till att grunda folkhögskolor,
varför medel samlades in på privat väg genom lotterier. Under ett tvådagarslotteri
i Helsingfors 1891, som studentavdelningarna arrangerade för att samla in medel
till en folkhögskolfond, ingick i ett av programnumren dans från folklig miljö i ett
bondbröllopsprogram, där österbottniska studenter sjöng och dansade. Västfinska
avdelningen uppvisade folkdräkter från Houtskär och Korpo och föreställde ett
bröllopståg då programmet senare gavs i Åbo, och det regionala kom fram i dräkter
och folkvisor. Vid en folkfest i Lappträsk 1891, till förmån för Borgå folkhögskola,
uppvisades menuett från den lokala miljön. Genom att grunda folkhögskolor
strävade man även efter att stärka fosterlandskärleken och svenskheten förutom att
öka folkbildningen. Vid arrangemangen behövdes mycket program av olika slag,
bland annat uppvisningar av någon dans, för att locka en så stor publik som möjligt
och roa den för att nå bästa ekonomiska resultat.
På samma sätt samlade Svenska folkskolans vänner in medel för sin verksamhet.
Inför ett tvådagarslotteri 1890 hade Konstnärsgillets medlemmar fått ge utlopp för
sin kreativitet i planeringen av programmet, medlemmar medverkade även i vissa
nummer. I det synnerligen omfattande programmet, bland annat ett medeltida
bröllop, ingick ett sångstycke som föreställde nyländskt bondliv med danser,
sagor och bygdemål inflätade. Lotteriet blev en stor framgång och gav det bästa
ekonomiska resultatet under 1890-talet.
Även för Nils Oskar Jansson i Kimito var behovet av penningmedel drivkraften
till att han började inöva danser och scenprogram hos bygdens ungdom. Det
första scenprogrammet 1891 gavs för att samla in pengar för inköp av böcker till
biblioteket i Vreta. Följande år, 1892, samlade Jansson in medel till förmån för en
folkhögskolfond. Med bygdemålsprogram och med danser inbakade i programmet
och som separata nummer, samlade Jansson mellan åren 1897 och 1906 in medel
till föreningshuset och till förmån för en småbruksskola i Vreta. Hemkomsten till
Kimito från den längsta turnén, som 1906 utsträckte sig till Helsingfors, Borgå och
Ekenäs, liksom det ekonomiska resultatet av den, blev en succé.
Behovet av penningmedel var även drivkraften vid arrangemang av en lång
rad lotterier och folkfester, där uppvisning av en dans från danslärarmiljö var
ett av numren i programmet. Arrangörerna trodde sannolikt att danserna var
”folkdanser”, liksom även pressen i många fall. Arrangören ville få fram en dans
som ett programnummer som lockade publik. Därför hade det för några arrangörer
sannolikt ingen betydelse varifrån dansen kom.1 Målsättningen var att samla in så
mycket medel som möjligt för olika behov i samhället, och det gällde att locka och
underhålla publiken, allt med tanke på det ekonomiska resultatet.
I teatermiljö tillrättalades en dans av estetiska orsaker och man bytte ut en dans
mot en annan som man eventuellt menade såg mer tilltalande ut, och trodde sig
måhända därmed locka en större publik med tanke på det ekonomiska resultatet.
1
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Här vill jag tillägga, och framhäva att det senare inom den organiserade folkdansrörelsen under
1900-talet inte heller hade någon avgörande betydelse varifrån dansen kom (se t.ex. Biskop 1990:161,
2006a:100f, 106f).
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På några lotterier i huvudstaden, där Konstnärsgillets medlemmar medverkade
i planeringen, var dansinslaget – liksom tillställningarna som helhet – samtidigt
av sådan art att de kunde hänföras till en upplevelsekultur och riktade sig till
kultursvenskheten, också då var målsättningen bättre ekonomiskt resultat genom att
locka en större publik.
Publikens intresse för folkkultursbetonat program med dans som
programnummer varierade stort. Mycket medel kunde samlas in under stora
lotterier som besöktes av tusentals personer. Behållningen från arrangemangen
varierade. Det var viktigt att öppet redogöra för det ekonomiska resultatet, vilket
också framgick i pressen i de flesta fall. I vissa fall svek publiken, eller tröttnade
snabbt, där man försökte locka den enbart med folkkultursbetonat program och
allmän dans som avslutning. Lotterier med vinster lockade avsevärt större publik.
I något enstaka fall framfördes ett välinövat scenprogram med dansinslag på nytt
närmast för nöjets skull och för att de uppträdande skulle kunna leka allmoge
en gång till, då man med inträdesavgiften främst inte strävade efter ekonomisk
vinning utan närmast ville täcka kostnaderna.
Med ekonomin som drivkraft, och med impulser från Philochoros och från
Skansen i Sverige samt från Svenska landsmålsföreningen i Finland, lyfte Nils
Oskar Jansson fram bygdesvenskheten i kultursvenskhetens rum. Därmed fick
bygdesvenskheten genom Jansson avgörande betydelse för uppvisningen av
finlandssvensk folkdans. Kultursvenskheten å sin sida gav spaltutrymme i pressen
och medverkade genom uttalanden om scenföreställningarna till att åskådarna
med inträdesavgifter bidrog till det ekonomiska resultatet och sporrade Jansson
till fortsatt arbete. Därmed fick även kultursvenskheten – representanter för den
stora traditionen – avgörande betydelse för uppvisningen av finlandssvensk
folkdans, den lilla traditionen. Janssons verksamhet med folkdans på scen var ingen
engångsföreteelse i likhet med andra arrangörers verksamhet, därmed anser jag att
eldsjälen Nils Oskar Jansson lade grunden till den finlandssvenska folkdansrörelsen
med stöd av både bygdesvenskhet och kultursvenskhet, det vill säga med stöd
av både den stora och den lilla traditionen, och i sista hand med stöd av samtida
strävanden för det svensknationella, genom ekonomin.
Samtidigt kan man hålla i minnet att de två kvinnliga lärarna, som tog initiativet
till att sammankalla till ett möte för att stifta Suomalaisen Kansantanssin Ystävät
– Finska Folkdansens Vänner, kände till Janssons dansuppvisningar och inbjöd
Kimitobor att komma till huvudstaden för att lära ut danserna för att man genast
skulle ha en dansrepertoar att ta itu med inom den nygrundade föreningen. Därmed
ville jag även anse att Nils Oskar Jansson hade avgörande betydelse för tidpunkten
när den finska folkdansrörelsen skapades genom folkdräkterna.
Det kan konstateras att ett stort antal tillställningar, med uppvisning av en eller
flera danser som ett av programnumren på estraden, arrangerades med behovet av
penningmedel som drivkraft. Om det inte funnits behov av penningmedel hade
omtalade tillställningar sannolikt inte arrangerats, och danser inte uppvisats, något
jag speciellt vill framhäva.
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Då kommer jag till frågan: Till vad behövdes de insamlade medlen? De
ekonomiska medlen behövdes för att förverkliga ideella mål inom de nationella
strävandena, mål som hade stor nationell betydelse. För att nå detta mål brukades
dansen som ett av medlen, som ett av programnumren som skulle locka och roa
en publik. Därför måste jag konstatera att den yttersta drivkraften till att dansen
blev en estradprodukt under senare delen av 1800-talet i förlängningen var av
nationalistisk art, genom att tillställningarna som sådana arrangerades för att
samla in medel för att stärka det nationella. Med medlen kunde man även stödja
arbetet för det svenska i Finland för att öka den svenska identiteten i landet.
Detta gällde till exempel penninginsamlingen för skolor, folkhögskolor, Svenska
landsmålsföreningen i Finland, Svenska folkskolans vänner, Arbetets Vänner eller
för annan föreningsverksamhet.
Jag har tidigare framhållit att den folkliga dansen i sin miljö till formen och
utförandet inte påverkades av att den uppvisades i en annan miljö. Däremot
påverkades den i helt avgörande grad av att den uppvisades av själva traditionsbärarna
i Kimito, som företeelse att allmogen kunde träda upp på en estrad och dansa sin
dans. Det inspirerade till motsvarande små och större företag. Förutom i Kimito
inövades hembygdens danser – som höll på att falla ur bruk – bland bygdens
ungdom i olika socknar i östra Nyland och i Österbotten redan 1906–1907 enkom
för att framföras på en estrad, med penningmedel som drivkraft. Sålunda hölls
danserna levande och kunde senare upptecknas och brukas än idag (se Biskop
2007c:251–257, 2007k:30–33).
Uppvisning av en dans i ett program torde överlag även ha varit ett nöje både
för de uppträdande och för åskådarna. Under den tid danserna inövades och under
den tid uppvisningskläderna planerades och syddes upp hade de som medverkade
trevligt tillsammans. Ett dansnummer var resultatet av ett samarbete mellan den,
eller de, som kunde dansen och lärde ut den, och en större eller mindre grupp som
inövade dansen och sammankallades av någon till dansövning, och den, eller de,
som förfärdigade en uppvisningsklädsel. Därtill hade musikanter eller spelmän som
stod för dansmusiken en avgörande roll i samarbetet. Nämnda parter var beroende
av övningsutrymmen, och ett eget föreningshus underlättade inövningen av danser
i avgörande grad. Trots den begränsande faktorn uppvisades en mängd danser,
såsom framkommit. Då leds jag in på följande fråga som jag nu ska besvara: Blev
danserna som uppvisades även dokumenterade i likhet med annan folklore i slutet
av 1800-talet?

Blev danserna som uppvisades upptecknade?
Under senare delen av 1800-talet började folkloristiskt material insamlas först
av Nyländska studentavdelningens och därpå av Svenska litteratursällskapets
stipendiater (se Bergman 1981:7–41, jfr Wolf-Knuts 1991:18–39, jfr Häggman
1992:73–94), bland annat insamlades stora mängder visor. Vilken uppmärksamhet
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ägnades dansen, blev t.ex. de uppvisade folkdanserna upptecknade? Vid
Konstnärsgillets årsfest 1866 uppvisades tre finlandssvenska danser, menuett, vals
och polska, vilkas melodier genast publicerades i Album samma år, vid ett senare
tillfälle purpuri. I Svenska landsmålsföreningens folklivsprogram 1888 och 1891
ingick enligt tidningspressen trestegsvals, jänkapolka, kontra och kadrilj, utanför
programmet uppfördes purpuri. Vid Arbetets Vänners ”hemortssoaréer” 1895
uppvisades Väva vadmal i det västnyländska programmet och polonäs, purpuri och
Pokaldansen i det österbottniska. Blev dessa danser upptecknade i likhet med t.ex.
visor och tillgängliga för eftervärlden? Svaret är nej. Nils Oskar Jansson uppvisade
en lång rad danser – Skvaller-Ulla, Niomanspolska, Engelska, Vackra Svägerskan,
Själaskuttan, ”Schottis eller Hamburgska”, Själaskutten, Stigare, Bohmska galoppen,
Skvirpå, Skavan, Schåsan, kadrilj och menuett – blev dessa danser upptecknade
då? Svaret är nej. Endast sju av de åtta danser som inövades inom Suomalaisen
Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner blev upptecknade.
Attityden, att danserna skulle fortleva då de väl inövats och några innehade
färdigheten, förekom på olika håll. Konstnärsgillet publicerade dansmelodierna
som använts vid uppvisningen 1866, men inte dansernas utförande. Attityden kan
man även utläsa i dansuppteckningarna av L.W. Fagerlund i Korpo och Houtskärs
socknar. Melodierna publicerades 1877 och gjordes genast tillgängliga för att kunna
upptas. Anteckningarna om själva danserna, med melodier, publicerades 1878 och
blev tillgängliga för forskningen i ett omfattande verk. En liknande attityd hade även
Axel Lille inom Nyländska avdelningen då han 1878 publicerade dansmelodierna
som han hade tänkt sig skulle ingå i folklivspjäsen, men inte med ett ord berörde hur
danserna utfördes.
Att danserna skulle fortleva, då man lärt sig dem, visades även av att Suomalaisen
Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner 1902 publicerade endast
dansmelodierna för att musikanterna som spelade i sällskapslivet skulle ha tillgång
till dem. Theodor Schvindt var då ordförande och dansledare för föreningen och
menade att det var tillräckligt att någon kunde spela till danserna. Noterna hade god
åtgång eftersom en ny upplaga togs snart därpå.
Så kommer jag till följande fråga: Var skulle danserna fortleva? Pressen ger
svaret, några tidningsskribenter menade att danserna skulle fortleva i sällskapslivet.
Den nationella dansen borde införas i stället för utländska nationaldanser. Att
dansen borde bli allmän i sällskapslivet påpekades i Sverige och i finländsk press
även då Philochoros bildades 1880. Samma tankegång hade Artur Hazelius då han
grundade Svenska Folkdansens Vänner 1893. Dansrepertoaren var den som före
detta philochorister lärde ut. Philochoros repertoar bestod då främst av dansmästaren
Selinders koreografier och av danser som konstruerats av element ur folklig miljö.
Hazelius kände förmodligen inte till varifrån Philochoros repertoar härstammade
utan trodde att danserna härstammade från folklig miljö. Och eftersom det då,
enligt Hazelius uppfattning, framfördes danser ur folklig miljö förespråkade han
inte någon insamling av danser.
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Dansen Vackra svägerskan från Kimito dansades inom Suomalaisen Kansantanssin Ystävät –
Finska Folkdansens Vänner. Dansen publicerades av Anni Collan 1905. Dansbeskrivningen
försågs med en bild som handkolorerades och utgavs som postkort. Privat ägo.
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Då Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner grundats
1901 och man ansökte om medel för att insamla danser avsåg man i sin ansökan
till Finska fornminnesföreningen att danserna skulle fortleva i sällskapslivet.
Stipendiaterna skulle lära sig danserna för att fungera som lärare för dem som ville
återuppta danserna. Då man väl fått fram danser och Anni Collan publicerat dem
1905, påpekade Theodor Schvindt i förordet att då nationalkänslan blivit starkare
hade inhemska seder uppmärksammats och delvis upptagits bland folkklasser
som tidigare tog modell för seder och sällskapsliv från Paris. Schvindt ansåg att
danser upptagits i sällskapslivet i stället för modedanser från Europa. Genom att
ta i bruk den folkkultur som ansågs värdefull, kunde man motverka förfallet som
förorsakades av influenser från utlandet.
Attityden att danserna skulle fortleva då några kunde dem, var dock endast en
mindre orsak till att danser inte upptecknades. Den andra och därtill helt avgörande
anledningen var svårigheter med att uppteckna rörelsemönstret på papper. Till
exempel i en fyrkantsdans, där minst åtta personer, oftast sexton personer agerade,
hade det gällt att samtidigt följa med personernas agerande enskilt och i förhållande
till varandra. Även vissa steg var synnerligen svåra att beskriva eftersom dam och
kavaljer tog olika steg under samma takt eller taktdel. Därtill tog uppteckningen av
en dans, beroende på vilken dans det var, mycket lång tid.
Trots svårigheterna blev en del danser upptecknade. L.W. Fagerlund
upptecknade inom ramen för Svenska Landsmålsföreningens arbete, enligt min
syn med inspiration från Sverige och med Dybecks uppteckningar som förebild,
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sju danser i Korpo och Houtskär, som han publicerade 1878. Danserna var Gustafs
skål, Maskuràt, Pater Michel, Schulsan, Krusdansen, Smålandsbock och Railidi.
Fagerlund nämnde därtill många danser vid namn utan att säga något om hur dansen
gick till på grund av svårigheter med att uttrycka rörelsemönstret i ord. Dansernas
melodier kunde han inte själv uppteckna, utan fick hjälp av närstående. Varken
Dybeck eller Fagerlund hade några beskrivningar av själva stegen.
Några ansatser till att samla in danser ser inte ut att ha förekommit inom
Nyländska avdelningen, trots avdelningens insamling av annan folklore.
Inom ramen för Svenska litteratursällskapets arbete hade man en uttalad åsikt
om att danser borde, så vitt möjligt, beskrivas i samband med att dansmelodier
upptecknades. Att danser nämndes anser jag vara Ernst Lagus förtjänst. Enligt
min uppfattning hade Lagus fått impulser från Philochoros verksamhet, impulser
som påverkade tidpunkten för när man började förverkliga grundandet av Svenska
litteratursällskapet i Finland, därtill för när man började förverkliga insamling av
folklore bland den svenskspråkiga befolkningen, bland annat danser.
En av Svenska litteratursällskapets stipendiater, Werner Karsten, fäste
uppmärksamhet vid en dans i Västanfjärd, och två personer, Victor Allardt i
Lappträsk och Wilhelm Sjöberg på Replot, sände in uppteckningar om danser som
svar på litteratursällskapets cirkulär. Victor Allardt upptecknade 1887 ett antal
danser, sannolikt med inspiration även från Philochoros. Några av danserna blev rätt
utförligt beskrivna och av andra gav han närmast strukturen. Därtill uppräknade
Allardt turerna till ett flertal danser. Allardt och Wilhelm Sjöberg var de första som
kunde teckna upp både dansens melodi och något om utförandet. I de samlingar
som Wilhelm Sjöberg inlämnade till Svenska litteratursällskapet mellan åren 1897
och 1904 bifogade han anteckningar om cirka trettio små pardanser, en del blev mer
utförligt beskrivna, andra var närmast fragment. Några uppgifter om själva stegen
gav ingen under 1800-talet. Alla uppteckningar av danser utförda av en grupp i en
viss uppställning var strukturen till hur dansen utfördes.
Systematisk insamling av danser under senare delen av 1800-talet och under de
första åren in på 1900-talet strandade, enligt mina praktiska erfarenheter, på grund av
svårigheter med att uppteckna en rörelse (jfr Bakka 1982:39). Samtidigt vill jag mena
att det inte heller fanns något större intresse att insamla danser runt sekelskiftet 1900.
Den metod som senare skulle tillämpas inom Föreningen Brages danslag,
nämligen att först lära sig danserna och sedan skriva ner dem (se Biskop 2007k:57ff)
tillämpades redan inom Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens
Vänner. Således kunde de danser från Kimito som Hugo Dahl, biträdd av spelmannen
Evert Granqvist, inövade inom föreningen hösten 1901 skrivas ner fyra år senare och
publiceras. Anni Collan, som publicerade danserna hade inte varit med 1901, utan
hon fick lära sig danserna av Theodor Schvindt 1903 då hon kom med i föreningen.
Collan kunde själv utföra danserna då hon utarbetade beskrivningarna. Hugo Dahl
hade inövat åtta danser: Själaskuttan, Stigare, Klappdansen, Tippan, Ålandsflickan,
Vackra svägerskan, Skvaller-Ulla och Engelska. Den sistnämnda dansen Engelska
publicerades inte, sannolikt var stegen för svåra att beskriva.
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Av Kimito Ungdomsförening
uppfördes på estraderna därtill ett antal
danser, som inte inlärdes i Helsingfors.
Dessa danser blev inte upptecknade
då utan upptecknades 1924 av
Yngvar Heikel (Biskop 2007k:54).
Då folkdansen organiserades i
Svenskfinland fanns L. W. Fagerlunds,
Victor Allardts, Wilhelm Sjöbergs
och Werner Karstens uppteckningar
av små pardanser och strukturen
till danser utförda av en grupp, alla
utan stegbeskrivningar. Därtill fanns
sånglekar upptecknade. Sju danser
från Kimito var så noggrant beskrivna
att stegen beskrevs. Dessa danser
var utgivna i tryck av Suomalaisen
Kansantanssin Ystävät – Finska
Folkdansens Vänner. Därmed kan
jag mena att ett knappt tilltaget
dansmaterial hade tillvaratagits under
den tidsperiod jag behandlat.

Yngvar Heikel bedrev systematisk
insamling av danser under 1920-talet och
den finlandssvenska dansrepertoaren är
därmed synnerligen väl dokumenterad.
Åbo Akademis bildsamlingar.

***
Min studie flödar av personnamn. Då jag granskade hur det gick till när folkdansen
blev en estradprodukt insåg jag hur betydelsefull enskilda individers insats varit.
Jag har lyckats spåra många personer. Med namnen har jag velat framhäva dessas
betydelse vid förverkligandet av en ny idé, att uppvisa och nyttja dans som en
estradprodukt i nationellt eller ekonomiskt syfte. Tidigare har alla som nämnt
Konstnärsgillets dansuppvisning, även jag, talat om att man uppvisade inhemska
folkdanser i folkdräkter, som något slag av ett allmänt intresse inom gillet, men så
var inte fallet. Genom att uppmärksamma individerna har jag kunnat ge en helt ny
bild av hur det gick till exempelvis då Konstnärsgillet uppvisade folkdans. Pressen
refererade tillställningarna och gav impulser till andra liknande evenemang, men
det var alltid enskilda personer som började förverkliga idén. Också pressens insats
vilar på enskilda personer som ansåg det vara viktigt att referera evenemangen.
Vilka dessa var har jag dock inte undersökt.
Folkloren uppfattades länge som en kollektiv och anonym tradition. Först
under de senaste årtiondena på 1900-talet, då performansforskningen accepterades,
började forskarna rikta sin uppmärksamhet på själva framförandet och den
uppträdande aktören. Mitt källmaterial ger inga uppgifter om hur man dansade de
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olika danserna, men jag har kunnat visa vad som uppvisades, vem som dansade
och vem som gick i spetsen. Genomgående är initiativtagare – eldsjälar – och
traditionsbärare huvudpersoner.
Idén att framföra folkdans på en estrad inför åskådare var således enskilda
personers initiativ, och jag vill här avslutningsvis samla dem som enligt min tolkning
var de viktigaste initiativtagarna och traditionsbärarna, och nämna varifrån och
från vilken miljö de kom.
Den första som talade för att inhemska folkdanser skulle uppvisas var medicineoch kirurgieprofessorn Jakob August Estlander, kyrkoherdesonen född i Lappfjärd
i Österbotten. Han hade tankar om en nationell kultur och medverkade till att
societeten lekte allmoge i Lappfjärdsdanser iklädda Lappfjärdsdräkter 1866, och
även senare. Han lade därmed den första grundstenen.
Konsthistorikern och skriftställaren Emil Nervander, professorssonen född
i Helsingfors, medverkade till att dansmusiken kom upp på estraden och han
arrangerade ett bondbröllopsprogram med danser i, programmet blev ett frö som
grodde och fick flera friska skott.
Lektorn, bondsonen Isak Smeds, född i Petalax i Österbotten, bidrog till att
kadrilj tillsammans med en rad danser från östra Nyland inövade av tullförvaltaren,
hemmansägarsonen Hugo Hollmérus från Borgå socken med hustrun Mathilda,
uppvisades på Svenska landsmålsföreningens första soaré.
Litteratören, tidningsmannen Ossian Reuter, kapellanssonen född i Västanfjärd
i Åboland, lyfte upp bygdesvenskheten på kultursvenskhetens estrad. Detta skedde
bland annat genom att österbottningarna, spelmännen Sanfrid Hongell, Matts
Sanfrid Reipsar och Alfred Kankkonen utgångna ur allmogemiljö i Karleby med
hjälp av bondsonen Henrik Ståhl från Kronoby, inövade och uppvisade ett stort
bondbröllopsprogram med purpuri och brud i hög krona, enligt modell i etnografiska
museet.
Folkskolläraren, bondsonen Nils Oskar Jansson i Kimito i Åboland bedrev,
med impulser bland annat från ovannämndas tillställningar, sin unika verksamhet
tillsammans med kollegan Adèle Weman under många år och uppvisade folkliv och
en mycket lång rad folkdanser i kultursvenskhetens rum. Han synliggjorde därmed
bygdesvenskheten och lade grunden till den finlandssvenska folkdansrörelsen.
Nils Oskar Janssons verksamhet spelade även en roll beträffande tidpunkten för
när grunden till den finska folkdansrörelsen lades av folklivsforskaren Theodor
Schvindt, bondsonen från Räisäla i Karelen, genom folkdräkterna.
Vid genomgången kom jag till insikt om att de här nämnda, med undantag
av Nervander, var födda i en miljö, där de på något sätt hade haft kontakt med
allmogekulturen. Det var således två präst- och några bondsöner som flyttat till
Helsingfors och utbildat sig som fick societeten i huvudstaden upp i dans på estraderna.
Och en bondson i Kimito fick Kimitoungdomar att föra sina danstraditioner vidare
till nya generationer.
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Danserna som uppvisades upptecknades inte samtidigt, men när det under
1900-talet blev aktuellt var det även nu enskilda personer som fick idén om
uppteckning och insamling. Den finlandssvenska dansrepertoaren under 1800-talet
och in på 1900-talet är synnerligen väl dokumenterad och folkdanserna är ett
glädjeämne för nya generationer av folkdansare än i dag.
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Summary
Dance for an audience. The interest in folk dance as a stage product and object
of collection among Swedish-speakers in Finland during the latter half of the
19th century
(Chapter 1) This study deals with dance. The focus is on how folk dance started
to be practised in groups in order to be performed on stage, which dances were
performed, what the incentives were, whence the impulses came, and whether the
dances that were performed were recorded in the same manner as other forms of
folklore. These issues have not been accorded attention in prior research on folk
dance, and my material, the press, has not been used for this purpose.
The dances formed part of the programme at evening entertainments, lotteries
and popular festivals. That the emergence of folk dance practice must be viewed as
part of the movement promoting a Swedish-speaking culture in Finland in the latter
half of the 19th century constitutes my theoretical point of departure. I examined
the role of nationalism in the context of folk dance performances, whether it was an
incentive in itself for these, or whether there were additional reasons for performing
folk dance on stage. In the Swedish-speaking areas, a split between a rural and an
urban Swedishness could be discerned; a similar dichotomy between ‘low’ rural
culture and ‘high’ culture is expressed in the thoughts of Robert Redfield and Peter
Burke concerning ‘the little tradition and the great tradition’, which also supplied
theoretical inspiration. I assumed that the impetus for the performance of folk
dances as entertainment and the collection of dances – as was the case with other
folkloristic activities – should serve nationalist ends, i.e., reinforce identity. Johan
Huizinga’s work on play has also influenced my way of interpreting folk dance on
stage.
My method of analysis was hermeneutic and I used the method of close reading.
Forty years of experience of the practice of folk dance provided me with a preunderstanding and insider’s perspective on the subject. The material was disparate
and I opted for a thematic presentation, whereby each chapter describes certain events
in which dance and dance music have played a role. An underlying chronology, and
the stream of impulses that contributed to one initiative giving rise to another, has
been my lodestar.
(Chapter II–XII) By way of introduction I gave some early examples of how
folk dance was performed for an audience as well as some examples of the Swedish
ballett master Anders Selinder’s performances of national dances in Finland, which
may have provided incentives for later performances. In the chapter ’The Society
of Artists performs folk dance dressed in folk costume’, I then point to the first
performance of native dances in costumes that were supposed to resemble local
folk costume at the annual festival of Konstnärsgillet i Finland (the Society of
Artists) in 1866, and the influences which engendered it. I also took note of the
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individuals involved: who was the leader, and who performed during the dances.
The music to one of these dances, in arranged form, was then part of the concert
organised by Finska Fornminnesföreningen (the Finnish Association of Antiquities)
in 1871, which constituted the first folk music concert in Finland. In unarranged
form, dance music was performed during the first folk musicians’ competition in
the Swedish-speaking areas of Finland in 1883. In the chapter, ‘Folk dance at the
theatre’, I highlighted the dances that were performed in Finland’s first opera at the
beginning of the 1850s and on the Swedish stage in Helsinki in a play performed on
the initiative of members of Nyländska studentavdelningen (The Student Division of
Nyland) in 1877, and in addition what dances had been included in the programme
on the Finnish stage when great men were celebrated in 1880. When I realised that
the incentive to perform dances was also of an economic nature, I examined what
dances were performed at events in all Swedish-speaking areas in order to collect
money for different purposes. In Sweden, the first folk dance students' group was
founded in 1880, and in the chapter ‘Philochoros from Sweden provides inspiration
in Finland’, I highlighted the dance group’s planned, but never actualised tour in
1883, and the completed tour in Finland in 1887, and its impact on folk dance in
Finland. Moreover, I found a relation between Philochoros and the point in time
at which Svenska litteratursällskapet i Finland (the Society of Swedish Literature
in Finland) was founded by Ernst Lagus, M.A. The press exhorted Svenska
landsmålsföreningen (the Swedish Dialect Society) to arrange similar folk life
performances as Philochoros had, and I studied the two folk life performances of
the society in 1888 and 1891 with folk dances included in the programme. In the
chapter ‘Peasant weddings on stage and native district evening entertainments’, I
looked at the peasant weddings performed by students’ associations and the native
district evening entertainments arranged by the association, Arbetets Vänner (The
Friends of Work); at an evening entertainment in Ostrobothnia a theatrical peasant
wedding with a bride wearing a tall bridal crown – like a model seen at the Museum
of Ethnography – was performed. Nils Oskar Jansson in Kimito was a pioneer in
training local youth in the dances of their native district so they could perform them
for an audience. I devoted special interest to his unique activity and the tours he
undertook with Kimito Ungdomsförening (The Youth League of Kimito), as well as
to the incentives behind Jansson’s activities. The first folk dance society in Finland,
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner (The Friends of
Finnish Folk Dance), was founded in 1901. I studied the impulses behind its genesis,
how it was brought about, and the dance repertoire and activities of the group’s first
years. Thus, a large number of dances were performed in varied contexts, and in the
chapter ‘Early Collection and Publication of Folk Dance’, I investigated whether the
performed dances were recorded.
(Chapter XIII). Dance which evolved into a stage product in the latter half of
the 19th century owed much to its promoters, who knew individuals – I call them
tradition bearers – mastering the dances. In this manner, both the dance and the
music could be retrieved. In the final analysis, the tradition bearers, both those
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teaching the dance or those playing the music for the dance, had a decisive role. The
material gave no hint that anyone had gone into the field in order to find a dance in a
popular context in order to perform it for an audience prior to 1896, when Nils Oskar
Jansson in Kimito first arranged an event to get ‘the old folks’ to teach their dances.
I worked with the presupposition that the organisers chose which dances to
perform. My results show that there was never any question of ‘choosing a dance’; for
the organisers, it was a matter of coming into contact with a tradition bearer who was
willing and able to teach the dances of his or her own tradition. The tradition bearer
decided which dance was to be practised. When the tradition bearer hailed from a
particular Swedish-speaking area, the dances were from this same area. It is possible
that the tradition bearer ‘selected’ from his or her own tradition, but the degree of
difficulty of the dance was not an issue, since both Minuet and the Polska were
practised, even though they are among the more difficult to learn. Simultaneously,
the organisers had to find a person, also a tradition bearer, who could play the music
to the dances. Then, a 'convener’ had to encourage a number of people, both men and
women – in one case up to thirty persons – to learn the dances under the direction
of the tradition bearers and the musicians. The promoters of the Finnish language
and Finnish culture also performed dances from the Swedish-speaking areas, when
the tradition bearer came from a Swedish-speaking district. It is to be noted that
language and language-political issues did not affect what was performed during the
period under study.
The tradition bearers in the capital were students who had moved there, one of
whom was older and had already completed his degree, as well as professionals with
rural origins; in one case ‘workers and their wives’ are mentioned as having taught
the dances, in another three dances were taught by a folklore collector, who had
learned the dance in the field. The pioneer, Nils Oskar Jansson in Kimito was also
a tradition bearer himself. Tradition bearers from Kimito were summoned to teach
their dances to the first folk dance group in the capital.
Most dances were performed in something that could approximate folk costume.
Performing local dances dressed in clothes that were intended to resemble local folk
costume in order to symbolise nationality was extremely rare; in my material, this
occurred twice before folk dancing was institutionalised. For the performers, the
performance of dance was a pastime and a game in which the upper class, students,
the middle class and members of associations both in the cities and in the rural areas
enjoyed themselves and entertained their audience by pretending to be peasants.
The arrangements as such, in the course of which folk dance was performed,
were very miscellaneous: highly patriotic and nationalist in speeches on the one
hand, and quite varied, highlighting the ingenuity of the organisers. The incentives
were of two kinds: one nationalist, one financial.
Those consciously striving to perform native folk dances with the idea of national
culture as an incentive were some of the members of the Society of Artists, among
whom were Jakob August Estlander, Emil Nervander and the individual responsible
for the dances performed at the celebration of Johan Ludvig Runeberg. These
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organisers worked for the promotion of a Finnish national culture and performed
native dances. Ossian Reuter worked with a Swedish-speaking national culture
and rural Swedishness as a source of motivation. At the native district evening
entertainments arranged on his initiative by The Friends of Work, dances from the
Swedish-speaking areas in Finland were performed to emphasise rural Swedishness.
Thus, few organisers performing local folk dances did this with a Finnish or Swedish
nationalist agenda.
With the need for money as an incentive, a large number of events involving
the performance of one or more dances as part of the programme were arranged.
A few organisers came into contact with tradition bearers and could thus perform
local dances; the indigenous folk culture served financial ends. Among these
were the Swedish Dialect Society in Finland and Nils Oskar Jansson in Kimito.
The number of organisers who did not pay attention to exactly what dances were
performed was considerably higher; they performed some dance they came across
through a dancing-teacher, who chose a dance from his repertoire that could be said
to symbolise ‘folk dance’. If there had not been a need for money, these events would
probably not have been organised, and the dances not performed.
For what purposes was this money used? It was needed to actualise idealised aims
within the nationalist movement. In order to reach this goal, dance was exploited
as one of the means to this end, as one of the items on the programme designed
to attract and entertain an audience. The ultimate source of motivation behind the
establishment of dance as a stage product in the latter half of the 19th century was,
in the end, of a nationalist character, since the events as such were organised to
collect funds in order to contribute to nationalist undertakings. With the funds it was
also possible to support work for the protection of Swedish culture in Finland and
to increase the sense of a Swedish identity. This was the case, for instance, with the
collection of funds for the benefit of schools, folk high schools, the Swedish Dialect
Society, The Friends of Work and some other non-profit organisations.
The significance of impulses from Sweden cannot be overrated; even the first
notes on how a dance was performed were made according to models from Sweden.
Through the press, people were well informed about developments in Sweden. The
first folk music concert was arranged as a result of initiatives from Sweden, and folk
life as exhibited on stage by the Swedish Dialect Society too. The folk dance group
of the students at the University of Uppsala, Philochoros, influenced the point in
time at which the Society of Swedish Literature in Finland was founded, as well as
when the first folk dance group in Finland was founded.
With financial gain as an incentive, and with impulses from Philochoros and
Skansen in Sweden, from the Swedish Dialect Society in Finland and the Friends
of Work, Nils Oskar Jansson brought out rural Swedishness in the space of cultural
Swedishness. Therefore, through Jansson, rural Swedishness had a decisive import
on the performance of Finland-Swedish folk dance. Cultural Swedishness made its
own contribution by providing visibility in the press, and by means of commenting
on the theatrical performances made the public willing to contribute to the financial
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results with the payment of entrance fees, which spurred Jansson to continue his
work. In this fashion, cultural Swedishness – representatives of the great tradition
– also had decisive impact on the performance of Finland-Swedish folk dance, the
little tradition. Jansson’s staged performances of folk dance constituted a recurring
activity, in contrast to the arrangements of other organisers; therefore I regard Jansson
as the father of the Finland-Swedish folk dance movement, with support from both
rural Swedishness and cultural Swedishness, i.e., with support from both the great
and the little tradition, and eventually with the support of the contemporaneous
Swedish-speaking nationalist movement, channelled via the economy. Nils Oskar
Jansson’s activities also affected when the Finnish folk dance movement was
initiated by Theodor Schvindt, through the use of folk costume.
When I examined the process in which folk dance was transformed into a stage
product, I realised how important the contribution of specific individuals had been. I
have been able to track many of them, and by mentioning their names I have wanted
to stress their significance in the actualisation of a new idea: to perform and use
dance as a stage product for nationalist or economic purposes. Until now, everyone
mentioning the dance performance of the Society of Artists, myself included, has
talked about the performance of local folk dances dressed in folk costume, as if
this was a common interest within the society. However, this was not the case. By
focusing on the individuals, I have been able to offer an entirely new picture of
how the Society of Artists, for example, accomplished the performance of folk
dance. The press gave summaries of these events, and provided the stimulus for new
performances. However, individuals were the ones to start actualising the notion of
performing folk dance for an audience on stage. To sum up, it can be mentioned that
it was primarily two clergymen’s sons and a number of farmers’ sons, hailing from a
rural environment orwho had come into contact with folk culture, and who had then
moved to Helsinki to study, that made the high society of the capital take to the stage
to dance. It was also a farmer’s son from Kimito who made the youths of Kimito
transmit their local dances to the next generation.
As for the recording of dances, it must be stated that none of those who performed
dances made any effort to document them for posterity. The fact that dances were
performed by the tradition bearers themselves in Kimito did have a decisive impact,
however. This provided inspiration for similar undertakings on a smaller or grander
scale. Besides Kimito, local dances that were otherwise falling out of use, were
also practised among the youths of the area in eastern Nyland (Uusimaa) and in
Ostrobothnia as early as 1906–07 precisely in order to be performed on stage, with
monetary gain as an incentive. Thus, the dances survived and could be collected
later in the 19th century. The Finland-Swedish repertoire of dances in the 19th and
early 20th centuries is exceptionally well documented, and folk dance is a source of
pleasure for new generations of dancers to this day.
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Bilaga 1. Något om den finlandssvenska samlingsrörelsen och om hur den
svenska nationalkänslan skapades och stärktes i Finland1
Då Finland hade lösgjorts från Sverige och blivit ett autonomt storfurstendöme som en del
av Ryssland, och man började bygga upp självkänslan och skapa en nationell identitet, skulle
identiteten bli finsk menade man.
I sin artikel ”Upptäckten av folkdiktningen och nationell identitet i Finland” skriver
Honko: ”1700-talets utveckling hade ökat den bildade klassens försvenskning och kulturella
dominans”, och fortsätter: ”I denna situation fattade man beslut om att Finlands framtid, om
det skulle bli en sådan, måste bli finsk” (Honko 1980b:34). I spetsen för dessa tankegångar
gick svenskspråkiga intellektuella från Akademin i Åbo, bl.a. Adolf Iwar Arwidsson, Anders
Johan Sjögren, Abraham Poppius och Carl Axel Gottlund, vilka ansåg att den finska folkliga
diktkonsten var estetiskt värdefull och värd att insamlas och publiceras (Honko 1980b:35).
Således grundades Finska Litteratursällskapet 1831 med målsättning att sprida kunskap
om fosterlandet och dess historia, att främja nationens språkliga odling och att skapa en
litteratur på finska. Honko förtydligar: ”Det var alltså historien, språket och litteraturen
som var de tre stöttepelare på vilka Finland skulle byggas” (Honko 1980b:38). Härefter fick
Lönnrots Kalevala stor betydelse som representant för den finska litteraturen och blev en
nationell identitetssymbol.
I Finland gick det ända till senare delen av 1840-talet innan någon påminde om att det
även fanns en svenskspråkig allmoge i Finland som sjöng folksånger (Honko 1980b:43),
värda att tillvaratas. Inom den nationella romantiken stod det ”finska folket”, den ”finska
nationaliteten” och den ”finska allmogen”, med språket i fokus (Wikman 1955:2). Av mindre
intresse var det således att det även fanns en svensktalande befolkning i Finland med en
egen kultur som även var värd att beskrivas. Det fanns rent av ett förakt för allmogespråket
och för dem som talade dialekterna (Andersson 1967:120, jfr Wolf-Knuts 2001:10).
Den som i Finland blev pionjär med att påpeka, att det även fanns en svenskspråkig
allmoge med en kultur värd att uppmärksammas var historieläraren vid lyceet i Vasa, sedan
rektorn för detsamma, Johan Oskar Immanuel Rancken (1824–1895). I början intresserade
han sig även för det finska. Efter att ha kommit i kontakt med svenska dialekter insåg han,
att det även fanns en folklig kultur hos den svenskspråkiga befolkningen värd att beskriva
(Wolf-Knuts 2001:9–12, jfr 1997:29f). Rancken kan anses ha ”fastslagit existensen av en
svensk nationalitet i Finland” (Wikman 1955:3).
J. O. I. Rancken var den första att offentligt mana till insamling av svensk folklore
i Finland. Detta gjorde han genom att publicera ett upprop till insamlande i tidningen
Ilmarinen den 1 och 5 april 1848 under titeln ”Till Fosterlandsvänner” (Wolf-Knuts 1997:32,
2001:12, Häggman 2001:50, Andersson 1967:123, Mörne 1927:7, Nykvist 2007:27). Rancken
påpekade att de sånglekar som Arwidsson utgivit var brukliga hos ståndspersoner, ”från
hwilkas kretsar allmogen är utesluten, synnerligast i Österbotten, genom den omständighet
att på landet bo ytterst få ståndspersoner, ja, nästan inga, med undantag af presterna och
länsmännen i hvarje socken” (Rancken 1848). Det var hos allmogen som insamling borde
1

Området är mycket välutforskat (t.ex. Andersson 1967, Lille 1921, Lönnqvist 1981, 1983, 2001,
Mörne 1900, 1927, 1936, Högnäs 1995, Sundberg 1985), men den forskningen är för läsaren av denna
studie kanske inte lättillgänglig. Därför ger jag här en kort framställning, för att belysa strömningarna
vari folkkulturen och den folkliga dansen ingick.
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ske ansåg Rancken.1 Uppropet vann föga gehör, men hans idé att ha elever att skriva
uppsatser om sin hembygd, bland annat om årets och livets högtider, gav däremot resultat
(Wolf-Knuts 2001:19, jfr 1997:37, jfr Häggman 2001:52f). I dessa ingår kontextuppgifter om
allmogens dans.
I slutet av 1850-talet började studenter inom Nyländska avdelningen ägna sig åt den
svenskspråkiga allmogens alster och det började höjas röster2 för ”tillvaratagande av den
svenska befolkningens intressen och därjämte även för uppmärksammandet av denna
befolknings liv och forntidsminnen i dikt och sed”, påpekar Otto Andersson (Andersson
1967:146, jfr Mörne 1936:34).3 Vid den här tiden var den allmänna uppfattningen hos
studenterna och inom Kejserliga Alexanders-Universitetet att Finland borde bli enspråkigt
finskt. Axel Olof Freudenthal förde fram den svenska nationalitetstanken och talade för den
svenskspråkiga befolkningens rätt att behålla sitt svenska modersmål i Finland. Freudenthal
ansåg att det inte var önskvärt att den ”svenska nationaliteten i landet skulle gå under och
sammansmälta med den finska”. Han menade även att det var orätt av dem som själva
var ”svenskar både till språk, börd och fäderneart” att arbeta för sammansmältningen
(Andersson 1967:146, 149, jfr Mörne 1936:85). De två nationaliteterna i landet bodde sida vid
sida i ett gemensamt fosterland, det var den finlandssvenska nationalitetsrörelsens program
under slutet av 1800-talet (Högnäs 1995:29).
På språkområdet kunde man se en klyvning mellan bygde- och kultursvenskhet (Engman
2000a:15, jfr Lindman 1983:169f). Inom kultursvenskheten ivrade man för svenskan som ett
bildningens språk för alla i landet (Högnäs 1995:106). Under förfinskningssträvandena vid
sekelskiftet (t.ex. Rask 2006:7) kom motståndet mot dessa inte från den kultursvenska eliten,
utan från företrädarna för bygdesvenskheten (Högnäs 1995:106). Inom bygdesvenskheten
vände man sig till den finlandssvenska allmogen och ville väcka den till medvetande om
existensen av den ”svenska nationalitetens intressen vid sidan av de fosterländska” medan
företrädarna för kultursvenskheten ansåg det viktigt att bevara den högre svenska kulturen
och vände sig främst till den bildade klassen (von Bonsdorff 1956:19f).
Under 1890-talet fick bygdebegreppet enligt Lönnqvist starkare förankring ute på fältet
med folkhögskolorna och sångfesterna. De centrala begreppen utgjordes av modersmålet
å den ena sidan och bygden och folkstammen å den andra (Lönnqvist 1983:191f).
Bygdesvenskheten fick ett konkret uttryck sedan det Svenska partiet, som betraktades som
ett överklassparti, 1906 bytte namn till Svenska folkpartiet och i programmet upptog bland
annat att arbeta även för att utjämna ”klyftan mellan den svenska bildade klassen och den
svenska befolkningens djupa lager” (von Bonsdorff 1956:100, jfr Björkstrand 1983:213).
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1
Rancken önskade få meddelanden om ”sagor, fornsånger, minnesmärken, historiska traditioner,
folkbruk, seder och tidsfördrif, folkwisor af alla slag: romanser, ballader, vallvisor, barn- och
vaggsånger, skämtsamma qväden, sånger till lekar och dansar, särdeles äldre, ordspråk, gåtor,
provinsord och talesätt” (Rancken 1848). Jag uppfattar att Rancken med ”sånger till lekar och dansar”
närmast avsåg en grupp av folkvisor, och att det var orden till sånglekar och danslekar som han
eftersträvade att få uppgifter om, inte själva danserna.
2
Rösterna höjdes inom den s.k. ”Illegala Nyländska avdelningen” vid Kejserliga AlexandersUniversitetet som var den mest svenska av studentavdelningarna. I spetsen för avdelningen, som
blev legal 1868 efter att regeringen först sett genom fingrarna med den och sedan ”slog till full reträtt
och gav studenterna tillbaka den gamla avdelningsinstitutionen” (Mörne 1936:101), gick Freudenthal.
3
Insamling av folkloristiskt, språkligt och etnologiskt material igångsattes inom Nyländska
avdelningen redan under 1860-talet (Bergman 1981:10). Enligt Anne Bergman utsände Nyländska
avdelningen sin första stipendiat 1860. Bergman framhåller att studenter under de följande årtiondena
på Nyländska avdelningens bekostnad vandrade runt i så gott som alla socknar i Nyland. Det stora
insamlade materialet utkom mellan åren 1884 och 1896 i sex band i verket Nyland (Bergman 1981:10).
Som redaktör för banden med nyländska folkvisor verkade Ernst Lagus (Andersson 1967:172f).
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År 1885 stiftades Svenska litteratursällskapet i Finland.1 Enligt stadgarna var
sällskapets främsta uppgift att samla vittnesbörden om den svenska kulturens uppkomst i
Finland, sådana som ”icke offentliggjorda eller sällsyntare litterära alster, svensk folksång
och saga, upplysningar om äldre litterära föreningar och företag, historiska handlingar,
särskildt rörande undervisningsväsendet, biografiska underrättelser, bref av litterärt
eller kulturhistoriskt intresse” (Hultin 1910:12f). En central uppgift var även att ”främja
svenska språkets studium och rätta begagnande genom undersökning af landets svenska
dialekter [...]” (Steinby 1985:19). Otto Andersson förtydligar att till uppgifterna skulle höra
tillvaratagandet av ”de svenska folkdialekterna samt hithörande folksång och saga”, som
Andersson tolkade som andlig folkkultur av alla slag (Andersson 1967:175). Vidare hörde till
litteratursällskapets uppgifter att bearbeta och offentliggöra det samlade materialet under
rubriken ”Skrifter utgifna af Svenska Litteratursällskapet i Finland” (Hultin 1910:13f).
Någon systematisk insamling av folkloristiskt material företogs inte under de två
första åren. Efter att magister Ernst Lagus i en skrivelse till sällskapets styrelse i maj 1887
framhävt betydelsen av att insamlingsverksamheten kom i gång, och därtill betonat på vilket
sätt det skulle ske, uppgjorde en kommitté programmet för ett ordnat insamlande av olika
slag av folklore bland den finlandssvenska allmogen (Andersson 1967:188–191, jfr Lagus
1910:180f). Kommittén bestod av professor Axel Olof Freudenthal, ordförande, och Ernst
Lagus samt studeranden Gustaf Adolf Åberg. Deras program fick formen av ett cirkulär
med en detaljerad ”handledning vid insamlandet av traditionella folkminnen i dikt och sed”
(Andersson 1967:190f, FU 1888:IX, jfr Steinby 1985:69).
Om insamlingen av folkmusik påpekar Andersson att inspirationen kom från Finska
Litteratursällskapet, som 1886 tillsatt en melodikommitté för att påskynda insamlandet av
folkvisor och för att vidta förberedelser för publicering av dem. Detta kan även ha stimulerat
aktiviteten inom Svenska litteratursällskapet (Andersson 1967:203f).
Efter Ernst Lagus skrivelse kom insamlingsarbetet snabbt igång och under två
årtionden insamlades stora mängder folkloristiskt material. I november 1908 framlade
Lagus en skrivelse till sällskapets styrelse med en redogörelse över hur mycket som
hade insamlats med åtföljande plan till utgivande av hela det insamlade finlandssvenska
folkloristiska materialet. Lagus föreslog även att verket skulle kallas Finlands svenska
folkdiktning (Andersson 1967:218f). Första bandet i Finlands svenska folkdiktning, ”Sagor,
referatsamling”, utkom 1917 och i företalet påpekade Ernst Lagus att Finlands svenska
folkdiktning ”skall bli en materialsamling och bör sålunda prestera en rätt hög grad av
fullständighet” (Lagus 1917:IX). Denna tankegång tillämpade Yngvar Heikel till fullo vid
utgivningen av danserna i sin utgåva Dansbeskrivningar 1938.
Med hjälp av folkkulturella genrer byggdes den svensknationella självkänslan upp
dels i kontrast, dels som parallell till, och ibland även som förlängning av de finska, starkt
medvetna strävandena efter att Finland förlorats till Ryssland.

1

Själva namnet hade ett mönster i det år 1831 stiftade Finska Litteratursällskapets namn (Steinby
1985:18). I Svenska litteratursällskapet i Finland 1885-1910. Minnesskrift den 5 februari 1910
påpekar Arvid Hultin att orsakerna till att sällskapet stiftades fanns i tidsförhållandena, ”främst
den fennomanska rörelsens tilltagande fientlighet mot den svenska kulturen i landet”. Tanken på ett
stiftande hade väckts och diskuterats långt tidigare, ”men alltid fått förfalla, enär man trott sig sakna
ett tillräckligt antal arbetande krafter för en så maktpåliggande uppgift” (Hultin 1910:5).
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Bilaga 2. Förteckning över dem som uppträdde i danserna 1866
a) På Konstnärsgillets årsfest den 5 februari 1866 uppträdde:
Österbotten [1].
Stående fr. v.
- Karl Petter Malmgren (1836–1899), f. i Kajana, son till apotekaren Anders Johan
Malmgren och Alvina Elisabeth Maria Westerlund; medicine- och kirurgiedoktor, g. 1873
med Maria Sofia Molander
- Robert Fredrik Hermanson (1846–1928), f. i Uleåborg, son till kronofogden,
kollegieassessorn Herman Fredrik Hermanson och Jacobina Mathilda Hackzell;
vicehäradshövding, professor, g. 1877 med Anna Elisabeth Wrede
- Helena Alexandra Eleonora Schulman (1847–1937), f. i Nastola, dotter till
generallöjtnanten Alexander Leonard Carl Schulman och Paulina Glansenstjerna på Jokela
herrgård; g. 1881 med Adolf Teofil Stråhlman
- Jakob August Estlander (1831–1881), f. i Lappfjärd, son till teologie doktorn, kyrkoherden
Jacob Jonas Estlander och Maria Elisabeth Rislachius; medicine- och kirurgiedoktor,
professor 1860, stiftande medlem i Konstnärsgillet, g. 1867 med Lovisa Rosina Federley
(bror till Hilda, Rudolf och Olga Estlander, vilka även medverkade)
- Hilda Lovisa Estlander (1841–1915), f. i Lappfjärd, dotter till teologie doktorn,
kyrkoherden Jacob Jonas Estlander och Maria Elisabeth Rislachius; g. 1862 med Johan
Jakob Chydenius som även uppträdde (syster till ovannämnda Estlander)
Till höger
- ”äkta spelmannen” för ”österbottningarna”, klockaren Spolander från Lappfjärd
Sittande fr. v.
- Mathilda Snellman (1845–1907), f. i Viborg, dotter till hovrättspresidenten, senatorn John
Snellman och Sofia Alftan; g. 1867 med docenten i filosofi Anders Wilhelm Bolin
- Augusta Johanna v. Kothen (1845–1882), f. i Åbo, dotter till generalmajoren, friherre
Mauritz Ferdinand v. Kothen och grevinnan Amalia Magdalena Piper; g. 1863 med
godsägaren Lars Magnus Robert Björkenheim
Österbotten [2].
Stående fr. v.
- Henrik Gustaf Borenius (1840–1909), f. i Borgå, son till prosten Alexander Ferdinand
Borenius och Anna Lovisa Gustava Ehrström; juris kandidat 1864, medlem i
Konstnärsgillet; g. 1877 med Maria Pesonius. Spelman för ”österbottningarna” (dirigent
för studentsångarnas sångförening och Akademiska sångföreningen, kompositör för
sångkören ”Vårföreningen”, ingick i Aina Topelius sångarvänkrets)
- Rudolf Josef Estlander (1838–1880), f. i Lappfjärd, son till teologie doktorn, kyrkoherden
Jacob Jonas Estlander och Maria Elisabeth Rislachius; student som privatist 1857, ogift,
kassör i Föreningsbanken (bror till ovannämnda Estlander)
- [Bortretuscherad ur färgbilden] Olga Emilia Estlander (1841–1912), f. i Lappfjärd, dotter
till teologie doktorn, kyrkoherden Jacob Jonas Estlander och Maria Elisabeth Rislachius;
g. 1870 med godsägaren Nils Otto Nordenskiöld (syster till ovannämnda Estlander, hade
rollen som Lotta Svärd i en av tablåerna)
- Alma Maria Ehrström (1846–1930), f. i Helsingfors, dotter till tonkonstnären,
sångläraren, organisten Fredrik August Ehrström och Emilia Augusta Mattheiszen; g. 1872
med kammarförvanten Georg Mauritz v. Christierson; referendariesekreterare
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- Johan Jakob Chydenius (1836–1890), f. i Helsingfors, son till överkommissarien i
allmänna revisionsrätten Anders Johan Chydenius och Margareta Sofia Enbom; fil. dr
1864, medlem i Konstnärsgillet, g. 1862 med ovannämnda Hilda Estlander
- Walter Magnus Runeberg (1838–1920), f. i Borgå, son till skalden Johan Ludvig
Runeberg och Fredrika Charlotta Tengström; skulptör, medlem i Konstnärsgillet, g. med
Nina Elfving
Sittande framme fr. v.
- Augusta Helena Bergbom (1847–1918), f. i Vasa, dotter till juris dr, senatorn Johan Erik
Bergbom och Fredrika Juliana Roschier; g. 1871 med Lars Oskar Wilhelm af Heurlin, som
även uppträdde och omtalas nedan
- Fanny Maria Prytz (1838–1918), f. i Helsingfors, dotter till kamreren, kammarrådet
Lars Olof Prytz och Helena Rosalie Franzén (släkt med Oskar af Heurlin, vän till Olga
Estlander)
Östra Finland, karelarna [3].
Stående fr. v.
- Henrik Johannes Mickwitz (1839–juli 1866), f. i Helsingfors, son till krigsläkaren,
geheimerådet Paul Joakim v. Mickwitz och Paulina Justina Mickwitz; medicine licentiat
1866
- Gabriel Werner Salingre (1842–1913), f. i Helsingfors, son till apotekaren,
kollegieassessorn Gustaf Wilhelm Salingre och Kristina Elisabet Cadenius;
vicehäradshövding; g. 1877 med Anna Helena Stigzelius, f. Oldenburg
- Adèle Therese Schiefner (1846–1915), f. i Helsingfors, dotter till handlanden, konsuln
Ignatz Schiefner och Therese Amalie Steinberg; g. 1873 med vicehäradshövding Julius
Rudolf Osberg
- August Ludvig Hartwall (1837–1906), f. i Helsingfors, son till bergskommissarien
Viktor Hartwall och Carolina Fredrika af Stenhoff; studier i historia, språk; ägare till
mineralvattenfabrik, medlem i Konstnärsgillet, konstnär; g. 1867 med Katarina Elisabeth
Svahn (Hartwall ingick i Aina Topelius sångarvänkrets)
- Johannes Collan (1841–1891), f. i Kangasniemi, son till häradsskrivaren Zachris Collan
och Anna Lovisa Davidsson; medicine- och kirurgiedoktor, g. 1. med Selma Maria
Paqvalin, 2. med Anna Charlotta Sallmén
- W. Arppe
- Alexander Gabriel Geitlin (1842–1911), f. i Helsingfors, son till professorn Gabriel
Geitlin och Anna Lovisa Lagus; juris kandidat och magister 1864, protokollsekreterare vid
justitiedepartementet
Sittande i mitten:
- Anni Carolina Cajanus (1848–1931), f. i Uleåborg, g. 1871 med nedannämnda Arthur
Edward Degener som fungerade som spelman under dansuppvisningen
Östra Finland, karelarna [4].
Stående fr. v.
- Anders Thiodolf Sælan (1834–1921), f. i Villmanstrand, son till kyrkoherden Anders
Johan Sælan och Antoinette Henriette Christine Miller; medicine- och kirurgiedoktor
1866, g. 1873 med friherrinnan Naëma Lovisa Vivika v. Knorring

353

Bilagor

- Ina Blenda Augusta Forstén (1846–1930), f. i Helsingfors, dotter till tullverkets assessor
Johan August Forstén och Augusta Fredrica Wilhelmina Danielson; pianist, författare, g.
1876 med operasångaren Algot Lange
- Johannes Gripenberg (1842–1893), f. i Sääksmäki, son till senatorn, friherre Johan Ulrik
Sebastian Gripenberg och Maria Lovisa Öhrnberg; friherre, studier i historia, språk,
juridik, magister 1869, senator, g. 1872 med Sigrid Maria Aminoff
- Henrietta Gustava (Jenny) Lindroos (1847–1913), f. i Helsingfors, dotter till
kommerserådet Johan Henrik Lindroos och Gustava Cecilia Meyer; konstnär, g. 1867 med
överstelöjtnanten Torsten Costiander (även Jennys nedannämnda bror dansade)
- Karl Collan (1828–1871), f. i Idensalmi, son till teologie doktorn, kyrkoherden Pehr Johan
Collan och Elisabeth Christina Crohns; fil. dr 1864, författare, tonkonstnär, stiftande
medlem i Konstnärsgillet, g. 1866 med Maria Margareta Pacius, dotter till tonkonstnären
Fredrik Pacius
- Henrik Julius Lindroos (1843–1878), f. i Helsingfors, son till kommerserådet Johan
Henrik Lindroos och Gustava Cecilia Meyer; handlande, ogift, syster till ovannämnda
Jenny Lindroos
- Arthur Edward Degener (1.12.1850–1888), f. i Helsingfors, son till konsul Carl Fredrik
Degener; vicekonsul, medlem i Konstnärsgillet, violinist, spelman för ”karelarna”, då
femton år gammal; g. 1871 med ovannämnda Anni Carolina Cajanus som uppträdde i
dansen (bror till nedannämnda Hugo Degener)
Sittande fr. v.
- Maria Amalia Kuhlman (1846–1915), f. i Viborg, dotter till översten, riddaren
Alexius Fredrik Kuhlman och Ulrika Helena Roos; g. 1867 med fil. mag. Josef August
Schauman (1826–1896), f. i Helsingfors, medlem i Konstnärsgillet, grundare av bl.a.
Hufvudstadsbladet, uppträdde i en av de historiska tablåerna
- Maria Margareta Pacius (1845–1917), f. i Helsingfors, dotter till musikläraren, professorn
och tonkonstnären Fredrik Pacius och Nina Lucia Martin; sångerska, sånglärare, g. 1866
med ovannämnda Karl Collan, syster till nedannämnda Jenny och Johannes Eduard Pacius
vilka även uppträdde
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Östra Finland, karelarna [5].
Stående fr. v.
- Peder Hugo Cadovius Degener (–13.12.1866), f. i Helsingfors, violinist, spelman för
”karelarna” (bror till ovannämnda Arthur Degener)
- Jenny Nina Pacius (1848–1902) f. i Helsingfors, dotter till musikläraren, professorn
och tonkonstnären Fredrik Pacius och Nina Lucia Martin; g. 1867 med Wilhelm Gabriel
Geitlin (syster till ovannämnda Maria och nedannämnda Johannes Eduard Pacius, vilka
även uppträdde)
- Johannes Eduard Pacius (1843–1909), f. i Helsingfors, son till ovannämnda Fredrik
Pacius (bror till ovannämnda Jenny och Maria Pacius)
- Ida Henrietta Klärich (1847–1917), f. i Helsingfors, dotter till fabrikören, handlanden
Franz Heinrich Klärich och Fredrika Wilhelmina Tollander; g. med Abraham August
Fellman (kusin till nedannämnda Alma Tollander, som även dansade)
- Carl Emil Borgström (1838–1876), f. i Helsingfors, direktör för tobaksfabrik, vice konsul,
medlem i Konstnärsgillet
- Hjelman. Georg Wladimir Hjelmman ? (1845–1868), f. i Nilsiä, son till prosten Adolf
Fredrik Hjelmman och Maria Karolina Albertina Dreilick, student 1864 från Borgå
gymnasium, juridikstuderande
- Gråstén ?, ev. från Viborg
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Sittande fr. v.
- Alma Elvina Tollander (1844–1922), f. i Helsingfors, dotter till fabrikören, handlanden,
konsuln Johan Magnus Tollander och Sofia Elvine Trompeter, fadern medlem i
Konstnärsgillet; g. 1869 med Alexander August Uggla (kusin till ovannämnda Ida Klärich)
- Maria Wilhelmina v. Willebrand ? (1845–1914), f. i Kustö nära Åbo, dotter till
generallöjtnanten, friherre Ernst Carl Adolf Willebrand och Maria Amalia v. Daehn; g.
1871 med Eugen Robert Bremer
Westra Finland, Säkylä-gruppen [6].
Stående fr. v.
- Lars Oskar Wilhelm af Heurlin (1844–1875), f. i Åbo, son till hovrättsrådet Johan
Wilhelm af Heurlin och Johanna Karolina Prytz; bedrev verksamheten vid Finska
litteratursällskapets tryckeri, g. 1871 med ovannämnda Augusta Bergbom (ingick i Aina
Topelius sångarvänkrets)
- Flora Helena (Ellen) Nervander (1842–1914), f. i Helsingfors, dotter till professorn Johan
Jakob Nervander och Agata Emerentia Öhmann; ogift, sånglärare, författare, översättare
(syster till Emil Nervander, medlem i sångkören ”Vårföreningen”, Aina Topelius nära vän)
- Edvard Otto Stenbäck (1840–1904), f. i Vasa, son till hovrättsassessorn Josef Stenbäck
och Anna Maria Sacklén; läkare, g. 1877 med Sofia Ramsay (ingick i Aina Topelius
sångarvänkrets)
- Zacharias Topelius (1818–1898), författare, redaktör, professor, rektor, statsråd
- Torsten Osvald Ilmoni (1841–1916), f. i Helsingfors, son till läkaren, professorn Immanuel
Ilmoni och Sofia Charlotta Liljenstrand; magister 1869, sångare, lärare i Åbo, g. 1876
med nedannämnda Sigrid Johanna Crohns, som även uppträdde (ingick i Aina Topelius
sångarvänkrets)
- Sigrid Johanna Crohns (1847–1935), f. i Helsingfors, dotter till kyrkoherden Erik
Anders Crohns och Nathalia Josabeth Weidemann; sånglärare, sångerska, g. 1876 med
ovannämnda Torsten Osvald Ilmoni (båda ingick i Aina Topelius sångarvänkrets)
Sittande fr. v.
- Majken (Maria) Malm (1849–1874), från Jakobstad, dotter till skeppsredaren, rådmannen
Julius Malm och Charlotta Mathilda Mellberg; g. 1873 med kusinen Otto A. Malm (1838–
1898), skeppsredare, kommerseråd, sedermera donator (Majken var i pension hos Topelius
och Linséns i Helsingfors, hon omkom i en fartygsbrand året efter bröllopet)
- Karl Wilhelm Sacklén (1841–1877), f. i Tammerfors, son till borgmästaren Fredrik
Adam Sacklén (eg. Sacklinius) och Maria Sofia Lavén; medicine- och kirurgiedoktor 1873
(ingick i Aina Topelius sångarvänkrets)
Westra Finland, Säkylä-gruppen [7].
Stående fr. v.
- Uno Alexander Kurtén (1845–1927), f. i Kvevlax, son till prosten Ferdinand Kurtén
och Aurora Erika Thilman; g. 1870 med Micaela Sofia Matilda Avellan; magister 1869,
kadettkårslärare, kollegieassessor (sångare, dirigent för Akademiska sångföreningen,
ingick i Aina Topelius sångarvänkrets)
- Fanny Wilhelmina Decker (1844–), f. i Helsingfors, dotter till rådmannen, handlanden
Johan Alexander Decker och Johanna Sofia Terese Veckman, brodern medlem i
Konstnärsgillet; g. 1868 med Karl Johan Wilhelm Unonius (syster till nedannämnda
Thérèse Decker, medlem i sångkören ”Vårföreningen”, vän till Aina Topelius)
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- Nils Petter Elias August Paldani (1842–1924), f. i Kivennapa, son till häradsdomaren Nils
Johan Paldani och Emilia Lovisa Kruskopf; fil. mag, juridikstuderande (uppburen sångare,
dirigent för Akademiska Sångföreningen, även nedannämna bror sångare, ingick i Aina
Topelius sångarvänkrets)
- Frans Fabian Stenfeldt (1841–1883), f. i Pielavesi, son till länsmannen Adolf Fredrik
Stenfeldt och Karolina Sofia Elisabeth Neovius; juridikstuderande, bokförare vid
Finlands Bank, g. 1880 med Augusta Maria Adina Studd (sångare, ingick i Aina Topelius
sångarvänkrets)
- Emil Theodor Fredrik Magnus Paldani (1844–1873), f. i Viborg, son till häradsdomaren
Nils Johan Paldani och Emilia Lovisa Kruskopf, studerande i historia och språk
(solosångare, bror till ovannämnda Paldani, ingick i Aina Topelius sångarvänkrets)
- Johanna Sofia Thérèse Decker (1842–1911), f. i Helsingfors, dotter till rådmannen,
handlanden Johan Alexander Decker och Johanna Sofia Terese Veckman, brodern medlem
i Konstnärsgillet, g. 1873 med sångaren, dirigenten David Hahl (stiftare av sångkören
”Vårföreningen”, även ovannämnda syster dansade, vän till Aina Topelius)
- Karl Viktor Ekroos (1844–1914), f. i Helsingfors, son till handlanden Karl Johan Ekroos
och Wilhelmina Maria Linderström; vicehäradshövding, g. 1871 med Anna Matilda Lagus,
spelman för ”västfinnarna”
Sittande fr. v.
- Ada (Maria Adalmina) Linsén (1840–1868), f. i Helsingfors, dotter till professorn Johan
Gabriel Linsén och Wilhelmina Petronella Höckert (medlem i sångkören ”Vårföreningen”,
vän till Aina Topelius)
- Rosa Augusta Cadenius (1846–1910), f. i Helsingfors, dotter till rådmannen, handlanden
Carl Wilhelm Cadenius och Henriette Albertina Bergholm; sångerska i operans kör, g.
1876 med Igor Leonard Fredrik Östling (medlem i sångkören ”Vårföreningen”, kusin, och
vän till Aina Topelius)
Westra Finland, Säkylä-gruppen [8].
Stående fr. v.
- Olga Maria Toppelius (1849–), f. i Uleåborg, dotter till konteramiralen Leopold Ludvig
Toppelius och Sofia Toppelius, fadern medlem i Konstnärsgillet (släkt med och vän till
Aina Topelius)
- Gustaf Viktor Eklund (1841–1911), f. i Sibbo, son till länsmannen, godsägaren Anders
Eklund och Anna Lovisa Hindström; vicehäradshövding, lantdagsman, g. med Karolina
Maria Vilhelmina Oelze (ingick i Aina Topelius sångarvänkrets)
- Karl Viktor Ekroos, omtalades ovan, spelman
- Mårten Magnus Wilhelm Brenner (1843–1930), f. i Helsingfors, son till handlanden
Magnus Wilhelm Brenner och Maria Katarina Häggström; fil. mag., lärare, rektor, g. 1884
med Emilia Sofia Lindström (ingick i Aina Topelius sångarvänkrets)
- Majken (Maria) Malm, omtalades ovan
Sittande i mitten:
- Elisabeth (Betty) v. Wright (1838–), f. i Helsingfors, folkskollärarinna, inbjuden som
konstvän i Konstnärsgillet 1865
- Adolf Fredrik Brander (1830–1870), f. i Helsingfors, tredje arkitekt vid Överstyrelsen för
allmänna byggnader, medlem i Konstnärsgillet, gjorde kulisserna till årsfesten
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b) Personerna som uppträdde i Skördedansen i april 1866:
Stående fr. v.
- Ida Berta Lovisa Blidberg (1845–1905)
- Otto Wilhelm Lindholm (1843–1909), f. i Lovisa, son till magistratssekreteraren Otto
Berndt Lindholm och Betty Edberg; studerade historia och språk, fil. kand., senare
grundare av Privata handelsläroverket i Helsingfors
- Ernst Rudolf Lindfors (1843–1880), f. i Borgå, son till gymnasielektorn, kyrkoherden,
prosten August Lindfors och Fredrika Wilhelmina Standertskjöld; fil. kand. i fysik och
matematik, kapten
- Sigrid (Siri) Sofia Matilda Elisabeth v. Essen (1850–1912), f. på Jackarby gård i Borgå
landskommun, dotter till kaptenen Karl Reinhold v. Essen och skådespelerskan Elisabeth
Charlotta in de Betou; g. 1. 1872 med Carl Gustaf af Wrangel af Sauss, g. 2 1877 med
August Strindberg
- Axel Gustaf Mellin (1843–1884), son till Gustaf Adolf Mellin och Agneta Charlotta
Wilhelmine Mellin; friherre, possessionat, g. 1868 med Ada Maria Frederika Helen
Segerström
- Constance Mellin (1850–1889), dotter till Gustaf Adolf Mellin och Agneta Charlotta
Wilhelmine Mellin, g, 1875 med med. lic. Mikael Julius Waldemar Ekelund (bror till
ovannämnda Axel Gustaf, Constance var med i Fruntimmersföreningen tillsammans med
Emilie Topelius och Adelaïde Ehrnrooth)
- Carl August Lundström (1844–1914), f. i Gamlakarleby, son till kronofogden Anders
Wilhelm Lundström och Charlotta Amalia Favorin; medicine studerande, sedermera
professor i syfilidologi och hudsjukdomar
Sittande fr. v.
- Ina Standertskjöld
- Adelaïde Ehrnrooth (1826–1905), dotter till Gustaf Adolf Ehrnrooth och Johanna
Christina v. Platen, skriftställare, arbetade för kvinnans frigörelse och jämlikhet. (På
Ehrnrooths begravning 1905 sjöng kören ”Vårföreningen” under ledning av Thérèse Hahl,
f. Decker, som uppträdde i den ”västfinska” gruppen 1866)
- Axel Johan Alfons Spåre (1847–1917), f. i Tavastehus, son till häradsdomaren Karl
Wilhelm Spåre och Augusta Elisabeth Rosalia v. Knorring; vicehäradshövding, g. 1881
med Jenny Amalia Eleonora Rothe
- Aline Furuhjelm, g. med Fredrik Mörtengrén
Fotografierna är tagna av Carl Adolf Hårdh (1835–1875), f. i Stockholm, akvarellmålare
och fotograf, medlem i Konstnärsgillet.
Uppgifterna hämtade ur
- Akademiska Sångföreningen 1838–1988 (Dahlström 1988)
- Paalanen, Saara 2004: Unohtunutta kuorolauluamme vaiheista. Sulasol 2
- SLSA 584:1 Sångföreningen ”Vårföreningen”
- SLSA 817.14.3 mapp 42: Avskrift av Aina Topelius dagbok 1863–1865
- Släktutredningar på internet
- Studentmatriklar, 1640–1852, 1853–1899, Helsingfors universitet:
http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/
http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/1853-1899/aakkosittain.php?init=a
- Tidningspressen
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Bilaga 3. Förteckning över tillställningarna
1865
1866
1866
1867
1867
1869
1870
1871
1874
1874
1875
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1877
1880
1880
1880
1880
1883
1883
1885
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1888
1888
1888
1890
1890
1890
1890
1890
1891
1891
1891
1891

Konstnärsgillets årsfest, Helsingfors
Konstnärsgillets årsfest, Helsingfors
Soaré till förmån för barnhemmet, Helsingfors
Musikalisk soaré, Uleåborg
Konstnärsgillets årsfest till förmån för verksamheten, Helsingfors
Soaré till förmån för Johannes Takanen, Helsingfors
Konstnärsgillets årsfest till förmån för pensionskassa, Helsingfors
Finska Fornminnesföreningens folkmusikkonsert, Nervander, till förmån för
verksamheten, Helsingfors
Soaré vid firandet av hundraårsminnet av Michael Choraeus, Nervander,
bondbröllop, Åbo
Nyländska avdelningen utlyser tävling i att få fram teaterpjäs
Finska Fornminnesföreningens folkmusikkonsert, till förmån för
verksamheten, Helsingfors
Nyländska avdelningens pjäs ”Rätt är rätt” av Axel Lille uppförs, Helsingfors
Runebergs födelsedag firas på Arkadiateatern, Helsingfors
Kejsar Alexander II:s 25 åriga regeringstid firas på Arkadiateatern, Helsingfors
Lotteri till förmån för finskt lyceum, Vasa
Lotteri till förmån för Arkadiateatern, Helsingfors
Maskerad till förmån för frivilliga brandkåren, bondbröllop, Helsingfors
Folkfest i Vörå, den första spelmanstävlingen i Svenskfinland
Lotteri till förmån för Kuopio svenska lyceum, Borgå
Philochoros turné, Helsingfors
Philochoros turné, Åbo
Philochoros turné, Tammerfors
Philochoros turné, Vasa
Philochoros turné, Nykarleby
Philochoros turné, Uleåborg
Philochoros turné, Gamlakarleby
Philochoros turné, Nykarleby
Philochoros turné, Tavastehus
Philochoros turné, Helsingfors
Philochoros turné, Borgå
Philochoros turné, Fredrikshamn
Philochoros turné, Viborg
Philochoros turné, Åbo
Svenska landsmålsföreningens soaré till förmån för verksamheten
Svenska landsmålsföreningens soaré, Borgå
Konstnärsgillets lotteri till förmån för pensionskassa, Helsingfors
Svenska folkskolans vänners lotteri till förmån för verksamheten, Helsingfors
Lotteri till förmån för frivilliga brandkåren, Jakobstad
Folkfest till förmån för folkhögskola, Åland
Folkfest till förmån för folkhögskolfond, Lojo
Folkfest till förmån för Kronoby folkhögskola, Karleby
Folkfest till förmån för Kronoby folkhögskola, Karleby
Svenska landsmålsföreningens soaré till förmån för verksamheten, Helsingfors
Folkfest till förmån för folkhögskola, Lappträsk
Soaré till förmån för bibliotek, Jansson, Kimito
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1891
1892
1892
1892
1894
1894
1895
1895
1895
1896
1896
1896
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1897
1900
1900
1901
1902
1902
1903
1903
1905
1906
1906
1906
1906

Studentavdelningarnas lotteri till förmån för folkhögskolfond, Helsingfors
Västfinska avdelningens soaré till förmån för folkhögskola, Åbo
Fastlagsfest till förmån för folkhögskola, Jansson, Kimito
Lotteri till förmån för frivilliga brandkåren, Jakobstad
Arbetets Vänners lotteri till förmån för husbygge, Helsingfors
Karleby ungdomsförenings lotteri till förmån för husbygge, Karleby
Arbetets Vänners västnyländska ”hemortssoaré”, Reuter
Arbetets Vänners österbottniska ”hemortssoaré”, Reuter
Folkfest till förmån för folkbildningen, Jansson, Skogsböle, Kimito
Folkfest till förmån för folkskola, Virkby, Lojo
Lotteri till förmån för frivilliga brandkåren, Gamlakarleby
Folkfest till förmån för Borgå folkhögskola, Orrby
Kimito Uf, landsmålssoaré till förmån för föreningshuset, Jansson, Åbo
Kimito Uf, landsmålssoaré till förmån för föreningshuset, Jansson, Salo
Musikalisk-dramatisk soaré till förmån för svensk skola, Dickursby
Arbetets Vänner i Sörnäs soaré till förmån för verksamheten
Lotteri till förmån för Kronoby folkhögskola, Brahestad
Folkfest till förmån Kyrkslätt sångförening, Kyrkslätt
Arbetets Vänner i Kristinestad, lotteri till förmån för ”ortens skötebarn”,
Kristinestad
Kimito Uf, soaré till förmån för föreningshuset, Jansson, Åbo
Kimito Uf, soaré till förmån för föreningshuset, Jansson, Dalsbruk
Kimito Uf, soaré till förmån för föreningshuset, Jansson, Helsingfors
Kimito Uf, soaré och bondbröllop, Jansson, Kimito
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner, soaré i
Studenthuset till förmån för verksamheten
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner, soaré i
Studenthuset till förmån för verksamheten
Kimito Uf, soaré till förmån för föreningshuset, Jansson, Åbo
Kimito Uf, soaré till förmån för föreningshuset, Jansson, Åbo
Kimito Uf, soaré till förmån för småbruksskola, Jansson, Helsingfors
Kimito Uf, soaré till förmån för småbruksskola, Jansson, Borgå
Kimito Uf, soaré till förmån för småbruksskola, Jansson, Ekenäs
Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner,
folkdansuppvisningar till förmån för verksamheten
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Angläs 281
Bitte Mand i Knibe 267
Björköpolskan 61, 63, 64, 67,
68, 80, 119, 122, 123, 146, 148,
150, 151, 152, 172, 258, 259,
260, 263, 266, 280, 298, 300,
301
Björndans 108, 109, 278, 279
Bleking 267
Bohmska galoppen 229, 230,
232, 236, 300, 315
Bondemenuet 289
Bondvals 48, 116, 117, 194
Branle 41
Brittas julpolska 267
Brudpolska 278
Bröllopskadrilj 231, 236, 300
Cotillon 74
Çzárdas 85, 301
Dalbopolska 166, 167, 173,
174, 280
Daldans 14, 41, 48, 159, 164,
165, 166, 167, 169, 171, 173,
239, 266, 267, 268
Dalpolska 29, 44, 45, 133, 137,
138, 149, 150, 151, 164, 167,
173, 174, 239, 243, 280, 300
Engelska 122, 199, 226, 230,
236, 255, 259, 275, 278, 279,
300, 315, 317
Fackeldans 141, 142, 150, 301
Fandango 139, 150, 301
Fattig Enka 272
Feder Mikkel 267
Flågdansin 284
Foxtrot 13
Fram och tillbaka 280
Française 19, 283
Fransäs 17, 74, 85, 138, 292,
293
Fryksdalspolska 159, 267
Fyra- och Sex-Engelska 281
Fyrkant 278, 279, 282
Galopp 109
Gammal vals 166, 167, 173
Gammalmodig åtta 279
Gammelpigornas polska 236
Gotlandskadrilj 262, 266

Gustafs skål 275, 317
Hallingen 31, 45, 118, 159,
164, 168, 173, 243, 265, 266,
287
Hambo 174
Hambopolska 282
Hamburgska 226, 278, 279,
315
Hamburska 230, 236, 300
Hampuri 264
Heinolapolska 61, 62, 63, 68,
298
Hyfvelkadrilj [Höyläkatrilli]
267
Hopp min Annicka 158
Höga berg och djupa dalar
166, 167, 174
Högra handen [Oikea käsi]
267
Ingeniörpolka 148, 151, 300
Jenka 172, 192, 194
Jänka 117, 133, 151, 194, 200,
204, 205, 229, 279, 280, 299
Jänka (tysk polka) 278
Jänkapolka 229, 315
Jössehäradspolska 45, 118,
159, 164, 166, 167, 173, 174,
280
Kaakkuri (Kaakuri) 62, 190
Kakuri 236
Kadrilj 17, 21, 52, 53, 57, 65,
118, 161, 192, 194, 199, 200,
201, 229, 231, 236, 278, 279,
286, 299, 300, 315, 319
Kadrilj (Gadrill) 234
Klappandansen 282
Klappdansen 167, 169, 173,
174, 227, 230, 255, 317
Klappdansen (Wrethalla
pekarn) 236
Knytnävspolska 62, 267
Koiviston polska
(Björköpolska) 63, 122, 258,
298
Kolmenenkeliska 119
Kontra 13, 14, 118, 194, 199,
200, 201, 229, 278, 279, 290,
292, 293, 303, 315

Kåntra 192
Krusdansen 275, 278, 279, 317
Kymmen henkinen 265
Kärri-ukko 265
Laputus 264
Lilla Svägerskan 292
Lirppu-larppu 233, 236
Lirpu larpu 224
Lång polska [Pitkä polska]
267
Låt oss dansa 167, 169
Martin-Wappu 172
Maskurat 275, 278, 317
Mazurka 85, 109, 280
Mazurka (masyska, masuska)
278
Melkutus 92, 93, 267
Mellevit 289
Menuett 11,13, 14, 18, 21, 25,
28, 29, 33, 42, 43, 50, 51, 52,
61, 64, 65, 66, 68, 71, 75, 85,
105, 118, 119, 120, 129, 130,
139, 149, 150, 161, 162, 164,
173, 223, 224, 225, 230, 231,
232, 234, 236, 237, 238, 239,
271, 275, 279, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 289, 290, 291,
293, 296, 297, 298, 299, 300,
301, 308, 312, 315
Minett 238, 278, 279, 281,
282, 284
Nigarpolska 48
Nig-leken 272
Niittotanssi (Skördedansen)
258
Nijmanengel, Nie man
Engelskt 284
Nio man engel 279, 284
Niomanspolska 223, 236, 300,
315
Nuotan repiäinen 265
Ny Fyrkant 282
Nymodig åtta 279
Nyrkkipolkka 62
Oikea käsi 259, 265
Oxdansen 243, 265, 266, 267
Pater Michel 275, 279, 317
Petersburger-mazurka 156
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Pokaldansen 211, 299, 315
Polka 29, 65, 85, 109, 192,
194, 200, 275, 278, 279, 280,
282, 284, 286, 299
Polkett 161
Polonaise 210
Polonäs 28, 211, 281, 299, 315
Polska 13, 18, 29, 42, 43, 61,
64, 65, 66, 75, 85, 92, 93, 118,
119, 129, 130, 149, 150, 233,
234, 271, 275, 278, 279, 285,
286, 287, 288, 297, 298, 299,
315, 323
Polska-Minett 281
Prästens gamla kråka 158
Purpuri 29, 129, 130, 149, 150,
198, 199, 200, 201, 210, 211,
213, 232, 234, 236, 271, 279,
283, 287, 290, 293, 299, 300,
303, 308, 315, 319
Railidi 275, 317
Rappa te 278, 280
Rappntanz 280
Rheinländer 161
Ribe-dans 86
Ringländare 167, 169, 173
Ristikontra 264, 290
Rock’n-roll 25, 290
Ruder Es 267
Rysk kadrilj 282
Ryska 275, 279
Räisälän sappu 266
Salmen valssi 264
Sappo 119, 121, 122, 258, 259,
260, 263, 266, 298
Schartisen 190
Schotska 278, 279
Schottis 13, 19, 117, 190, 200,
205, 229, 230, 236, 251, 286,
300
Schottis i turer 19, 133, 134,
148, 151, 300
Schottisch eller hamburgskan
226, 315
Schulsan, Schulza 275, 278,
279, 317
Schweizerdans 80, 82, 135,
151
Schåsan 232, 236, 281, 300,
315

Se god dag min Rosa 266,
267
Sexmansdansen 287
Simon i Sälle 272
Sjuls 236
Sjustegare 284
Själaskuttan 225, 229, 230,
236, 255, 300, 315, 317
Själaskutten 224, 226, 228,
231, 236, 281, 300, 315
Skavan 230, 232, 236, 281,
300, 315
Skomagerstykket 267
Skvaller-Ulla 219, 221, 222,
223, 230, 236, 255, 300, 315,
317
Skvirpå 230, 232, 236, 281,
300, 315
Skånsk kadrilj 267
Skära, skära havre 109
Skördedansen 20, 48, 49, 50,
52, 53, 60, 64, 71, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 100,
127, 135, 136, 137, 144, 145,
146, 147, 148, 150, 151, 153,
229, 258, 259, 263, 266, 267,
280, 300, 301, 310
Slowfox 13
Slutdansin 284
Slängpolska 280, 282
Slätvals 66, 199, 211, 288, 289
Smålandsbock 275, 279, 317
Spatsern 282
Springdans 27, 44, 167, 173,
174, 190
Springedans 43, 287
St. Petersburgbon
[Pietarporilainen] 267
Stamppolska, stampdansin
285
Stekta haror 158
Stigare 229, 230, 236, 255,
257, 267, 300, 315, 317
Stora själen 28, 282, 293
Storpolska 281
Svensk kadrilj 13, 118, 213,
281, 282
Swensk marsch 13, 118
Tan i armen 158
Tango 13

Tanttuli, Tantuli 61, 62, 68,
80, 98, 99, 190, 298
Tattersk 284
Tippan 230, 255, 256, 317
Tolppa 264
Tre man engelska 119, 120,
123
Tre-Engelska 281
Trekarlspolska 267
Tremansengelska 224
Trestegsvals 192, 194, 200,
229, 279, 299, 315
Trintar 284
Träskodans 166, 167, 169, 173,
280
Tvåstegare 284
Tyroisk 284
Tyska polkan 19, 278
Vackra svägerskan 224, 226,
228, 230, 235, 236, 255, 300,
315, 316, 317
Vals 13, 17, 52, 53, 61, 65, 66,
74, 75, 85, 89, 117, 129, 161,
198, 199, 253, 271, 275, 278,
279, 280, 282, 286, 287, 298,
315
Wals 13, 52, 53, 57, 93, 118
Vals (två stegs, tre stegs,
nigarvals) 278
Vanha laukaalainen 265, 266
Vanha loikka 219, 221, 222,
223
Vefva vadmal, Väfva vadmal
19, 115, 116, 117, 275, 284
Väfva Wallmar 272
Väva vadmal 19, 52, 116, 117,
208, 229, 274, 276, 286, 299,
315
Väva vallman 274
Vingåkersdans 44, 266, 267,
269
Västgötapolska 19
Yhdeksän henkinen 265
Ylänepolska 61, 62, 63, 68,
99, 298
Ålandsflickan 230, 255, 309,
317
Åtta, Åtta kadrilj 279
Åtta man engel 279
Östgötapolska 266
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Afzelius, A. A. 271, 276
Ahlfors, Alma 149, 151, 239
Ahlstedt 129
Aksdal, Bjørn 65, 329
Ala-Könni, Erkki 29, 329
Alenius, Anders 43
Alenius, Carl 43
Alexander II 119, 120, 146,
260, 298, 307
Alexander III 246
Alftan, K. 143
von Alftan, Kristian 134
Allardt, Victor 282, 283, 286,
292, 294, 300, 317, 318
Anderson, Benedict 16, 34, 329
Andersson, Greger 71, 90, 329
Andersson, Göran 28, 30, 31,
48, 118, 155, 156, 157, 190,
250, 267, 329
Andersson, Håkan 137, 329
Andersson, Otto 14, 15, 16,
17, 27, 28, 29, 31, 38, 62, 66,
69, 89, 94, 105, 110, 112, 114,
119, 157, 160, 172, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182,
184, 185, 189, 190, 194, 199,
200, 204, 212, 213, 218, 220,
225, 227, 229, 237, 252, 254,
261, 264, 272, 273, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 285,
286, 290, 291, 296, 300, 329,
349, 350, 351
Andersson, L. E. 165
Andersson, Sven 275
Anttila, Veikko 27, 241, 269,
329
Appelgrén-Kivalo, Jalmari
252, 261
Arbeau, Thoinot 30, 329
Arppe, W. 63, 353
Arwidsson, Adolf Iwar 108,
272, 276, 277, 329, 349
Aspelin, Eliel 90, 94
Aspelin, Johan Reinhold 89,
90, 91, 92, 245, 252, 253, 254,
257, 261
Aspelin-Haapkylä, Eliel 94,
119, 121, 126, 128, 130, 172, 330

Bachman, E. 238
Bakka, Egil 21, 27, 28, 30, 31,
34, 41, 43, 44, 77, 107, 170, 175,
287, 289, 292, 293, 317, 330
Barowiak, Carl 156
Basilier-Magelsen, Ida 129
von Becker, Adolf 76, 129
Beck-Friis, Regina 291, 330
Bellman, C. M. 56
Berg, Fredrik, ”Sepp-Fredrik”
104, 105
Bergbom, Augusta Helena 61,
84, 130, 299, 353
Bergbom, Kaarlo 94, 121,
128, 130, 149
Bergman, Anne 224, 227, 278,
285, 314, 330, 350
Bergreen, A. P. 91
Bergroth, Hugo 133
Berndtson, Fredrik 96, 111
Berwald 48
Bie, Oskar 33, 330
Biskop, Gunnel 13, 14, 18, 19,
21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 36,
43, 45, 46, 48, 64, 65, 66, 68,
82, 85, 108, 150, 151, 163, 172,
199, 201, 218, 222, 227, 239,
254, 255, 262, 267, 268, 269,
271, 276, 279, 280, 282, 283,
285, 286, 289, 293, 297, 304,
305, 312, 314, 317, 318, 330
Bissen, Wilhelm d.y. 94
Björk, Matts Viktor 145
Björkholm, Johanna 14, 18,
19, 24, 25, 332
Björkstrand, Gustav 131, 132,
134, 135, 172, 332, 350
Blidberg, Ida Berta Lovisa
81, 357
von Boehn, Max 33, 332
Bohm, Gustaf 230, 232, 237,
285, 290, 296, 300
Boldt, Robert 207, 332
Bolin, A. V. 179
Boman, Selma 145
von Bonsdorff, Göran 37, 216,
332, 350
Booberg, Wilhelm 117, 118

Borenius, Axel 95
Borenius, Henrik Gustaf 61,
71, 72, 352
Borgström, Carl Emil 70, 357
von Born, M. V. 179
Bournonville, August 27, 28,
86, 107
Brander, Adolf Fredrik 55, 74,
75, 79, 356
Brandt, Thyra 143, 251
Braun, Rudolf 33, 291, 333
Bremer, Fredrika 56
Bremer, Linda 236, 245, 248,
250, 251, 252, 253, 254, 256,
258, 261, 263, 264
Brenner, Mårten Magnus
Wilhelm 79, 356
Broberg, Emmy 145
Brun, M. B. 111
Brunila, Kai 217, 332
Bull, Ole 27, 48, 107
Burke, Peter 14, 35, 36, 37, 42,
55, 69, 93, 97, 118, 149, 192,
226, 295, 302, 321, 333
Böttiger 48
Cadenius, Rosa Augusta 73,
76, 84, 356
Cajanus, Anni Carolina 63, 353
Carl XIV 48
Carr, Edward Hallett 26, 333
Carsten, C. 198
Cavonius, Gösta 102, 139,
143, 228, 333
Centergran, Ulla 19, 333
Chopin, F. 77, 114
Choraeus, Michael 97, 99,
119, 298, 307, 358
Christensen, Anders Chr. N.
21, 30, 31, 175, 289, 293, 333
von Christierson, Axel 132
Chydenius, Anders 26
Chydenius, Anders Herman 60
Chydenius, Johan Jakob 60,
61, 72, 353
Collan, Anni 64, 82, 121, 122,
223, 256, 258, 259, 260, 261,
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264, 265, 266, 267, 268, 286,
316, 317, 326, 326, 333
Collan, Johannes 63, 353
Collan, Karl 47, 56, 67, 70, 71,
73, 74, 85, 92, 306, 354
Crohns, Sigrid Johanna 72,
73, 355
Cygneus, Fredrik 57
Dahl, Hjördis 147, 333
Dahl, Hugo 223, 224, 226,
230, 237, 254, 255, 256, 257,
258, 263, 302, 309, 317, 326
Dahl, Sigrid 230
Dahlbäck, Göran 241, 242, 333
Dahlström, Fabian 71, 333,
357
Dahlström, Greta 329
Dalin, A. F. 19, 333
Danckwardt 41, 42, 43
Decker, Fanny Wilhelmina
73, 355
Decker, Johanna Sofia
Thérèse 71, 73, 356
Degener, Arthur Edward 67,
73, 354
Degener, Peder Hugo
Cadovius 70, 73, 354
Degerman, Karl 165
Dencker, Nils 14, 41, 208, 333
Diakoffski, Mascha 141
Donner, Otto 57, 91
Dorp, J. 135
Dybeck, Richard 90, 91, 273,
277, 287, 288, 293, 316, 317, 333
Ebb, Erik 65
Edelfelt, Albert 141
Edquist, Samuel 205, 241,
304, 333
Ehrnrooth, Adeleïde, sign
”A-ï-a” 51, 52, 70, 81, 82, 306,
357
Ehrström, Alma Maria 61, 68,
84, 353
Ehrström, Eric Gustaf 288,
333
Eklund, Gustaf Viktor 79, 356
Ekman, Karl 204, 205
Ekman, Robert Wilhelm 109

Ekrem, Carola 16, 160, 184,
189, 190, 191, 198, 333, 348
Ekroos, Karl Viktor 73, 74,
79, 356
Eneberg, Hugo K. 249
Eneberg, Karl Fredrik 94
Engdahl-Jägerskiöld, Emma
226, 328
Engman, Max 17, 37, 57, 102,
131, 216, 334, 350
Enqvist, V. 146
Eriksén, Bror 153
Eriksson, Gunnar 43, 334
Eriksson, Karin 91, 334
Espeland, Wigdis Jorunn 25,
289, 290, 334
Estlander, Carl Gustaf 37, 64,
65, 116, 179, 180, 181, 182,
184, 185, 334
Estlander, fröken 278
Estlander, Hans 146
Estlander, Hilda 58, 64, 72,
352
Estlander, Jakob August 47,
50, 53, 58, 64, 65, 70, 71, 72,
74, 87, 298, 306, 307, 308,
319, 323, 352
Estlander, Olga Emilia 64, 74,
75, 352
Estlander, Rudolf Josef 61,
64, 352
von Essen, Sigrid (Siri) Sofia
Matilda Elisabeth 81, 357
Fagerlund, Lars Wilhelm 27,
40, 142, 189, 204, 205, 274,
275, 276, 277, 279, 293, 315,
316, 317, 318, 334
Fagerström 199
Falkman, Severin 119, 139
Faltin, Richard 92, 93, 95
Favorin 129
Fazer, Naema 143
Fernstedt, Klas 165, 171
Fink, Monika 33, 334
Fiskvik, Anne Margrete 44,
107, 334
Flodin, R. 216
Floessel, W. 91
Florell, Otto 55, 57, 99, 326

Floudila, Helmi 249
Fontell, A. G. 209
Forsell, Erik 174
Forsgård, Nils Erik 15, 334
Forslin, Alfhild 65, 66, 334
Forstén, Ina Blenda Augusta
67, 354
von Frenckell, Ester-Margaret
33, 334
Freudenthal, Axel Olof 13,
17, 37, 110, 114, 118, 179, 180,
182, 184, 189, 198, 216, 219,
278, 341, 342, 350, 351
Frey, Hjalmar 226, 227, 328
Frosterus, J. G. 179
Furuhjelm, Aline 81, 84, 357
Galeotti, Vincento 44
Gallén, Axel 129
Gallodier, Louis 44
Garberding, Petra 34, 335
Geijer, E. G. 209, 276
Geijer, Reinhold 247
Geitlin, Alexander Gabriel
63, 353
Gerber, T. 52, 53, 56, 64, 67,
71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87,
122, 123, 151, 259, 267, 298,
301, 306
Giertz, J. 253
Gjörcke, F. A. 66, 335
Glück 55
Granqvist, Evert 230, 237,
254, 255, 256, 258, 263, 302,
309, 317
Grast, Fr. 77
Gripenberg, Johannes 67, 354
Grüner Nielsen, H. 29, 284,
289, 335
Grüner-Nielsen, Ellen 289
Gråstén 70, 354
Gugerli, David 33, 291, 333
Gummerus, Karl Jacob 94
Gustafsson, Ebba 252
Gustafsson, F. 179
Gustafsson, R. 90
Gustafsson-Pensar, Ull-Britt
259, 335
Gånge Rolf (se Wichmann,
V. K. E.) 102, 209

363

Bilagor

364

Haapasalo, Kreeta 91, 100
Haartman, v. E. 141
Haeggström, Inna 59, 81
Haglund, Viktor, sign.
V. H–d 104
Hagman, Johan, sign. J. H–n
103, 104
Halbakken, Sverre 29, 335
Hammergren, Lena 33, 41,
42, 44, 139, 142, 335
Hanna, Judith Lynne 13, 335
Hansson, Hans Jakob 281,
286
Hartwall, August Ludvig 63,
353
Hausen, R. 179
Hautala, Jouko 16, 335
Hazelius, Artur 241, 242, 243,
245, 246, 270, 315
Hedberg, fröken 103
Hedberg, Reinhold 192
Hedman, Edvard 285, 286
von Heideman, Carl 241, 335
Heikel, H. 256
Heikel, Ivar A. 102, 135, 140,
217, 245, 335
Heikel, Yngvar 15, 18, 19, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 62, 65, 66,
120, 138, 150, 199, 200, 201,
211, 213, 219, 224, 225, 230,
234, 236, 239, 267, 271, 276,
280, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 288, 289, 292, 293, 305,
318, 335
Heikinmäki, Maija-Liisa 29,
335
Heikkilä, Matts 199
Heine 56
Heinrichs, Johan Alfred 136
Helander, Karin 48, 335
Hellesnes, Jon 26, 335
Hellgren, Otto 237, 335
Henriksson, Blanka 25, 26,
336
Herder, Johann Gottfried 14
Hermanson, Robert Fredrik
58, 352
af Heurlin, Lars Oskar
Wilhelm 91, 355
Hirn, Marta 94, 336

Hirn, Sven 20, 24, 28, 32, 44,
52, 64, 82, 117, 126, 135, 139,
151, 156, 163, 336
Hirvonen, Maija 22, 336
Hjelmman, Georg Wladimir
70, 354
Hobsbawm, Eric 16, 34, 126,
336
Hodne, Bjarne 34, 35, 336
Hollmérus, Hugo 191, 194,
195, 200, 302, 319
Hollmérus, Mathilda 200
Hollmérus, Mauritz 200
Holländer, Emil 209
Holmberg, Carl Emil 217
Holmberg, Einar 230
Holmgren, Fritjof 155, 156,
158, 161, 162, 171, 244, 253,
254, 336
Holmberg, Mårten 210, 217
von Holten 145
Hongell, Sanfrid 200, 209,
210, 212, 213, 302, 319, 327
Honko, Lauri 14, 25, 38, 57,
76, 172, 336, 344, 349
Hoppu, Petri 18, 19, 25, 29, 30,
31, 32, 64, 122, 327, 336, 337
Horn, Krister till Åminne 142
Hrimaly, B. 141
Huizinga, Johan 36, 37, 69,
137, 150, 152, 195, 199, 203,
295, 303, 321, 337
Huldén, J. J. 101, 219, 220,
222, 227, 228, 230, 231, 232,
234, 236, 337
Huldén, Lars 13, 68, 289, 337
Hultin, Arvid 176, 178, 179,
182, 184, 337, 351
Hultin, Herman 144, 206, 215,
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D

enna studie handlar om dans.
I fokus står hur det gick till då
den folkliga dansen under senare delen av 1800-talet uppvisades på estraderna, vem som gick i spetsen, vilka danser
som uppvisades, vilka drivkrafter som låg
bakom, varifrån impulserna kom och om danserna som uppvisades upptecknades i likhet
med annan folklore.
Den första folkdansuppvisningen i Finland
försiggick på Konstnärsgillets årsfest 1866.
Sextio personer från överklassen i Helsingfors
roade publiken i form av ”Österbottningar”
med danserna menuett, vals och polska, som
”Vestfinnar” med danserna Tanttuli och Ylänepolska och som ”Ostfinnar” med danserna
Heinolapolska och Björköpolska. Överklassen
hade upptäckt allmogekulturen och målsättningen var att stärka den finska identiteten.
Mycket snabbt kom dansuppvisningar in i
programmet vid tillställningar, där man samlade in medel för olika ändamål. Folkdansen
tjänade även ekonomiska syften.
I studien analyseras en lång rad dansuppvisningar som lade grunden för 1900-talets
folkdansrörelse.
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