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FÖRORD 

Mitt syfte med specialarbetet har varit att täcka de luckor som 
finns i de flesta biblioteks bestånd när det gäller litterutur 
om dans i allmänhet och i synnerhet när det gäller folkdans. Man 
kan fråga sig varför detta ämnesområde blivit så eftersatt. Det 
kan dels bero på att de som köper in böcker på avdelningen R 
(varför böcker om folkdans står på avdeln. R och balett på avdeln. 
Ik, är också en fråga) oftast inte är så insatta i ämnet (man måste 
vara något av en expert för att kunna skilja bra och dåliga böcker 
från varandra), dels är utgivningen av danslitteratur i Sverige inte 
så stor, åtminstone inte på svenska. De böcker på engelska som tagits 
med här är mest lexikon och bibliografier. 

Det bibliotek som har de flesta böcker inom detta ämnesområde är 
Dansmuseets. Det är beläget i Stockholm och är det enda i sitt 
slag i världen. Det är först och främst en institution för forsk
ning inom svensk och internationell dansvetenskap. Museet grundades 
ursprungligen av den store svenske danspionjären Rolf de Mare, 1932 
i Paris, och har i sin nuvarande utformning Bengt Häger som chef. 
Biblioteket består av två avdelningar: den ena för konstdans och 
balett_(Xarina Aribiblioteket) och ett folkdansarkiv som har fler 
monografier och som förestås av Henry Sjöberg. Arkivet inrättades 
1976 i de dåvarande lokalerna i Filmhuset. 

Förutom Dansmuseets katalog~ har jag använt mig av Linnströms, 
Svensk bokkatalog, Svensk bokförteckning olika litteraturhänvisningar, 
samt bibliografier och litteraturförteckningar. Ibland har jag fAtt 
gå in på ~sande ämnesområden t. ex. etnografi, för att få fler 
uppslag. De flesta av dessa böcker och artiklar om folklig dans och 
danshistoria har tillkommit mellan åren 1930- 1940, beroende på ett 
nyväckt intresse för folkkultur, i synnerhet den nationella. Ut
givningen har gått i vågor mea en topp omkring selelskittet fram 
till 40- talet. De allra senaste åren fr. o. m. 1970 och framåt har 
utgivningen ökat på nytt, relativt sett. En del böcker har även 
kommit i nytryck och i nya upplagor. Tidsperioden här sträcker sig 
mellan åren 1830- 1982 i stort sett. 

Som geografisk avgränsnL~g hade jag först riktat in mig på de nordiska 
länderna, men så småningom blev det merparten av den litteratur som 
kommit ut på svenska och i svensk översättning. Eftersom det har 
kommit ut så få monografier om enbart dans, har jag även tagit med 
böcker om lekar som har anknytning till sång och dans. Artiklarna 
som tagits med är inte de aktuellaste, då en förteckning över alla 
tidnings- och tidskriftsartiklar som kommit ut under senare tid, skulle 
utgöra material för ytterligare ett specialarbete. Antalet monografier 
är 190 st. 

Många böcker kan vara svära att få tag i på bibliotek, och jag har 
därför angivit även förlagets namn i de flesta referenser så att det 
ska bli lättare att hitta på antikvariaten och på respektive förlag. 
De små- och~ärtryck som tagits med är klassade som monografier och 
är inte omnämnda i artikelförteckningen. 
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Jag vill också tacka Henry Sjöberg på Arkivet för folklig dans 
för all hjälp jag har fått med att hitta lämpligt material i 
arbetet med sammanställningen. Det är min förhoppning att detta 
specialarbete kan bli till nytta på ett eller annat sätt för 
alla som är intresserade av folkdans och dans överhuvudtaget. 
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ALFABETISK FÖRTECKNING ÖVER MONOGRAFIER 

1. Akademiska folkdanslaget i Stockholm, 1937-1962. 
- Stockholm, 1962. - 54 s. : ill. 

Jubileumsskrift som redogör för folkdanslagets 
tjugofemåriga verksamhet. 

2. Alla tiders lekar 
: LT:s förlag, 1979. 

l Emilie Cramer ••• - Stockholm 
73 s. : ill. 

Boken är skriven av sex studerande vid förskollärar
utbildningen i Stockholm, och har sin upprinnelse i 
ett projektarbete. Man får veta bakgrunden till en 
del gamla lekar och danser, och hur de kan utföras. 
Lekar som beskrivs är: Blindbockslekar, påpasslig
hetslekar, f'yndighetslekar, överraskningslekar,stånd
aktighetslekar, minneslekar, pantlösningslekar, spring
lekar, dramatiska lekar, räkneramsor, handskuggor och 
sång- och danslekar. 

Illustrerad med bl.a. gamla teckningar ur "Ungdomens 
bok : gossarnas och flickornas lekar". 
Litteraturförteckning. 

3. Andar-Andersson, Björn 

Lekar för livet : sånglekar, fingerlekar, rörelse.så.nger, 
ramsor och rim l Björn Andersson, Lena Högberg; utgiven 
i samarbete med Stockholms stadsmuseum. - Stockholm : 
Prisma, 1980. - 95 s. ill. 

Barns lekar från fö~r i tiden får man veta lite om här, 
med tonvikt på dem s0m har uppstått ur en stadsmiljö. 

Illustrerad med teckningar av Helena N. Henschen. 
Litteraturförteckning. 

4. Andersson, Nils 

Spel upp i spelmänner : Nils Andarsson och den svenska 
spelmansrörelsen. - Stockholm : Nordiska Museet, 1958. 
- 288 s. : ill. 

Eapi tel 5 med rubriken "Spelmansmusiken på Skansen, hand
lar bl.a. om folkdanser och ringlekar, och om Nordiska 
Nuseets och Skansens p; rundare A, Hazelius, som år 1893 
även bildade Föreningen Folkdansens V!oinner. i~ å sid. 63-
76 står det om folkdansföreningar i :-;verige. 



5. Andersson, Otto 

Finlands svenska folkdiktning : folkdans. - Åbo. 

1 : Xldre dansmelodier l utg. av Otto Andersson. 
- 1963. - 583 s. 

2 : Yngre dansmelodier l utg. av Otto Andersson och 
Greta Dahlström. - 1975. - 645 s. 

3 : Bröllopsmusik l utg. av Otto Andersson. - 1964. 
- 215 s. 

Innehåll del 1: Instrumentalmusik, menuetter, polskor, 
pollonäser. Innehåll del 2: Instrumentalmusik, vals, 
polka, schottis, mazurka m.fl. danser. Del 3 innehåller 
musik som spelas vid bröllopssammanhang. 

6. Andersson, Otto 

Studier i lrtUsik OCh folklore. - . .\bo, 196lJ.. - 425 Se 

(skrifter utgivna av· Svenska Litteratursällskapet 
i Finland; 408) 

s. 377-424: Bibliografi. 

Detta nummer av skriftserien är även en festskrift. 
Kapitlet på sid. 147-170 ( även tryckt i Budkavlen; 1937, 
nr. 2) handlar om västsibirisk ringsång och nordisk 
sångdans. I kapitlet "Bröllopsmusik på säckpipa" sid. 
291-310 (även tryckt i: studier tillägnade Carl Allan 
Moberg, 5 juni, 1961 l Svensk Tidskrift för Husikforsk
nil~) ges en beskrivning av dans till säckpipa i Estland 
bl.a. på Rågöarna. Bland övrigt innehåll tas exempelvis 
upn musikaliska aspekter på de isländska rimorna. 

Inga illustrationer, men det finns en del musiknoter 
och s å ngstrofer inom textavsnitten. 
Bibliografin är uppst~lld kronologiskt från 1895-1964. 

7. Arvidsson, Ingrid 

Danser. - Stockholm : Bonniers, 1951. -@a. 4~ s. 

St "llilningsfyllda dikter om dans. 

8. Arwidsson, A. I. 

Svnnska forns <3.nger. - Stoclcholm : Norstedts förlag. 

: I. E iimpavisor. II. Romanser. - 1934. - 424 s. 
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2 : II. Romanser. III. Historiska sånger. - 1837. -
482 s. 

3 : ~V. Lyviska sånger. v. Skämtsamma sånger. VI.Folk
lekar och danser. - 1842. - 562 s. 

Den tredje delen av detta samlingsverk innehåller en 
lång rad av sånglekar ( ex. " Simon i Sälle), både 
kända och okända. Ringdanser ( ex. " Bro-Bro- Breda", 
11 Skära haf'ra", "Hök och Duf'va", "Höga berg och gröna 
dalar", "Räf'ven raskar över riset"). Pantlekar med sång 
(ex, "Domaredansen"), utan sång, och "panters lösen". 
Lekar utan sång (ex. "Blindbock", "Björndansen", "Krok
dansen", "Hunddansen" och 11Lappdansen"). Barnsånger, 
Werser och lekar (ex."Ro,ro tillFiskarsjö","Rida, rida, 
ranka", "Vart ska du gå lilla f'änta"), iiallqväden ( ex. 
"Tulla hem och tulla vall". Det f'inns dansbeskrivningar 
och notexempel till varje lek, och olik~ varianter av 
dem. Till den andra delen f'inns ett sångregister. Den 
tredje delen har ett register över f'örsta versraden i 
varje sånglek, plus ordf'örklaringar. 

Ingen av delarna är illustrerad. Boken är en viktig 
källa f'ör dem som vill f'orska vidare i sång- och 
danslekens historia. 

9. Backman, Eugene, l..ouis 

Den religiösa dansen inom kristen kyrka och f'olkmedicin. 
- Stockholm : Norstedt och Söner, 1945.- 450 s. 

Innehåll: Dansen inom den äldsta kyrkan; Folkligt kyrkli~ 
ga danser inom olika l änder; Dansen och de döda; De äld
sta dansepidemierna (c:a 650 f'.kr.- 1278 e. k r.); Vidske
pelse och magi. 
Litteraturf'örteckning. 

10. Bakka, Egil 

Danse, danse, lett ut på f'oten : f'olkedansar og song
dansar. - 2 uppl. - Oslo, 1975. - 205 So ill. 

"Sn samling norska f'olk- och sångdanser med dansbeskriv
ningar. 

11. Bakka, Egil 

Norske dansetradisjonar. - Oslo, 1978. - 175 s. 
- (Norsk kul turarv J 15) 

i l l. 
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Inneh&ll: Det eldste vittnemåla om dans i Noreg;Det 
noske folkedansrepertoaret; Bygdedansene; Gammaldan
sane; Turdansane; Songleikane; Den moderna dansen; 
Dansemusikken; Dansen i milj~et. 

Litteraturhänvisningar. 

12. Bakka, Egil 

Springar, gangar, rull og ~ols ~vedliner i eldre 
norsk folkedanstradisjon /Lutg. avjRådet för folke
musikk og folkedans. - Trondheim, 1978. - 235 s., 
! '.iJ kartbl. : il l. 

Innehåll: Presentation og analyse af materialet; 
Hypotesar om historisk hendingsgang; Sammandrag. 
Bibliografi. 

13. Ballif, Noel 

Gudadansare : bland pygmeer i Sangha-land. -
Stockholm : Forum, cop. 1955. - 207 2. : ill. 

Om urinnevånare i mellersta Kongo handlar denna 
bok. Texten är en aning fördomsfull i sin ·be
skrivning av människorna, men man får ändå veta 
lite om rituell dans och musik bland pygmeestammar 
i Afrika och vilken social betydelse dessa uttrycks
medel har. 

14. Beck-Friis, ~egina 

Dansnöjen genom tiderna. - Stockholm 
era tur. 

Ak.ademili t t-

1 : V~steuropeiska danser från medeltid och renässans 
/ av R . Beck-Friis, r'~ . Blomkvist, B. Nordenfeldt; r red-:J 
Hans-hrik Tönnheim. - 1980. - 158 s. : ill. + musikbi~ 
laga. - 32 s. 

Dol{.en har publicerats med bidr::1g från Carina Aris 
T< i nnesf'ond, Danshög skol an, Drottninr;holmsteaterns 
vKnner, C. F. Lundströms stiftelse. Innehåll: 
1100-1200-tal en : danser : Farandole och Dranles. 
Senmedeltiden : danser : Sstampies. Renässansen : 
da.'l'ser :. nen italienska dansstil en. L~nderna norr om 
Alperna före 1500. Reverans och uppförande. Danser : 
Basse dance, La dance. ~· ! usiken och instrumenten fram 
till 1500-talet. Not skriften. 1500-talet : danser Tour
dien, ? avane, Gaillard, La Volta, La Courante, Allemande. 

·~n Branle-svi t ur " Orchesographie", dans : Gavotte., 
TJans 1Jeskri vninr;ar. L usiknoter i bilagan. 
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15. Bengtsson, Kurt 

Några danser från Kullen. -(Kulle~, 1946. - 24 s. 
Särtryck ur: Kullabygden- Kullen.s Hembygdsför
enings årsskrift ; 19, 1946. 

Musikexempel finnstill de olika danserna. 

16. Bergman, Carl, Johan 

Om Gotlands folklekar. - 3. uppl. - Visby, 1883. -
46 s. 

Gamla gotländska lekar som numera nästan fallit 
i glömska, presenteras här. 

17. Beskrifning öfVer svenska folkdanser : sådana 
de upptagits inom sällskapet "Svenska Folkdansens 
Vänner" i Stockholm. - Stockholm :Norstedts förlag, 
1897. - 59 s. 

En beskrivning av sexton olika folkdanser, tillägnad 
studentföreningen Philochoros i Uppsala. 

18. Boman, Birgit 

Dansa som du vill / foto : Nils Johan Norenlind. -
Stockholm : Almqvist & iviksell, 1976. - 64 s. : ill. 

Denna bok tar upp olika sång-och danslekar för barn, 
och även en del balettövningar. 

I11ustrerad med svartvita fotografier av olika 
dansmoment. 

19. Both~n, Anders 

Svenska folklekar/ samlade av Anders Both~n; med 
förord av Rurik Holm. - 2. uppl. - Stockholm, 1943. 
- (Folket i Bilds hobbyböcker j 4) 

Sångtexter och dansbeskrivni~~ar till 75 sång- och 
danslekar från Nfiäs. 



20. ·Bothån, Anders 

Sällskapslekar. - Stockholm. - 1944. - 32 s. 

Detta äF en fortsättning på Svenska folklekar 
från 1943. 

21. Bygdedanser från Bohuslän, Dalarna, Gästrikland, 
Värmland och Västergöt1and l utgiven av Dalarnas Hem- . 
bygdsring. - 2. uppl. - Falun, 1976. - 79 s. 

Dansbeskrivningar som har getts ut av Svenska Ungdoms
ringen för Bygdekultur i Dalarna. Ger beskrivningar 
av bl.a. polska, schottis och vals. 

Notbeskrivningar finns till varje dans. 

22. Collan, Anni 

Finska folkdanser : urval ur "Finska lekstugan". -
Helsingfors, 1922. - 94 s. : ill. 

Ger beskrivning av några finska folkdanser , med 
tillhörande notexempel. 

Svartvita fotografier. 

23. Collan, Anni 

Pinska lekstugan : utarbetad för finska folkdansens 
vänner. - Helsingfors, 1910. - 57 s. : ill. 

Denna publikation finns ävan utgiven på finska. 
Föreningen Brage som står bakom denna skrift, har 
gett ut flera folkdanspublikationer i Finland, 
bl.a. " JO folkdanser, Helsingfors, 1931. 

24. Dans över grä nserna : gillesdansAns utveckling l 
redaktör : Gunnar TeJ .jebä ck. - G"Jy, omarb.uppl~ -

MHlnlyok• : · Sober~ förlag, 1980. - 37 s. : ill. 

Do1..: en består av tre olika delar som nu samlats i en 
volym. Den första delen som tar upp ·folkdanser . främst 
i Sverige, men tiven i Danmark, ~"inland , ]'.;orge, USA, 
I·lolland, Italien, Jugoslavien, r~yssland, Schweiz, 
Skottlancl, TysJ..:land, Ungern och i:' s terrike, ~i.r redi-
r;erad av Folke F ennryd och utg. första gången 1953. 
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Den andra delen handlar om amerikanska danser , 
och är sammanställd av Henry Sjöberg och Anna 
- Lisa Östlund. Exempel på danser squaredance, 
" Fårklippardans" (som tar en vecka att ta sig 
igenom !!).Delen gavs ut första gången 1958. 
Del tre beskriver tyska danser, bl. a. Allemande, 
polka, kadrij. Recli;'geringen har gjorts av Rolf 
Heinemann, och utgavs förs ta gången 1967. 

25. Dansen går : en skildring av dansen genom 
tiderna. - Stockholm : Na~diska, 1976. - 47 s. 
: ill. - (Allers Familjejournals handbok, år 1926) ~ 

Faks. av 1. uppl., Stockholm : R~diviva, 1926. 

Den här f'äk§imil utgåvan, som Nordiska Bokhandeln 
har tagit fram igen har följande kapi taLrub~i.keF.t 
Vad är dans ? När naturfolken dansa; Dansen hos forn
tidens kulturfolk; Dansen under nmedeltiden; Dansen 
under nyare tiden; Valsens tid; Något om folkdansen; 
Baletten; Modern dans. 
stickordsregister. 
En kuriosabok med roliga, gammaldags illustrationer. 

26. Danser, från Norr-och Väsetrbotten, samt Finland l 
sammanställd av Bengt Martinsson, och utgiven i samar
bete med Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur, Övre 
Norrlands distrikt. - Luleå, 1978. - 42 s. 

Dassbeskrivningarna finns i början av häftet, och no
terna i slutet .. Dans er som omnämns är t.ex. "Stoppen", 
en del kadriljer och valser. 

27. Danser frå:t\ Östergötland och T just l [utgiven av 
l''olkkungagill e g. - Linköping, cop. 1981. - 34 s. 

Uppteckningsarbetet har gjorts av Ulf och Harianne 
Ohlsson när det gäller dansen, och Axel Nilsson och 
Bertil ·Johansson när. det gäller musiken. 

28. Dansl ekar och barnvisor av A.lice Tegn~r l utg. i 
samarbete med Nordiska Husikförlaget. - 2. uppl. -
Stockholm: :'3. Hahlström, 1973.-- 119 s.-: ill.
(1'iahlströms minipocket, Fackelbok; 17) 

!~tt urval lekar och visor :frå n barnprogrammet "Sjung 
med oss mamma 11 • 

Illustrationer av Kerstin i-''rykstrand och ..,. .>. ng-rid :-Jorrman . 



29. Dencker, Nils 

Domaredansen. - Stockholm : Svenskt Visarkiv, 1958. 
24 ~· - (Meddelanden från svenskt Visarkiv; 9) 

Med sammanfattning på engelska. · - Särtryck ur : 
ARV, 1957. 

Författaren tar upp ursprunget till denna speciella 
dans och hur den har utvecklats framåt i tiden. 

30. Dencker, Nils 

Sveriges sånglekar, sammanparningslekar och friarlekar / 
.1.rt;givna av N. Dencker, med förord av Dag Strömbäck. -
Uppsala, 1960. - 483 s. 

Hed sammanfattning på engelska. - s. ~3~-437: Bibliografi. 

Sammanlagt ~rettiotvå lekar beskrivs i denna bok. Författa
ren har i mer än femtio år studerat sånglekarna och deras 
betydelse. Här presenteras en speciellt ålderdomlig grupp 
av sånglekar. I . uppställningen av lekarna utgår författ
aren först från deras historia, omnämnande i litteraturen 
och deras motsvarigheter i v.å:Fa•· grannl:änder. Han skriver 
också om olika varianter, leksätt och melodier. Efter 
översikten följer själva uppteckningen av lek~n i ett 
s ä rskilt avsnitt. Under varje sångl ek finns ett nnmmer 
som hänvisar till uppteckningar och varianter i tryckta 
och otryckta källor. Detta gjordes på uppdrag av Svenskt 
Visarkiv i Stockholm. 

:H usiknoter till lekarna finns. 
Inga illustrationer. 

Svenska vallvisor och hornlåtar : med norska artför
ändringar / utg. i samarbete med Samfandet för Vis
forskning &. Svenskt Visarkiv; med efterslcrift av Härta 
~a-nsten. - Stockholm, 1974. - 52 s. 

F'alcs . av 1. uppl., Stockholm, 1846. 

Denns bok handlar int e direkt om dans. ivl en eftersom 
folk dansen delvis uppst <'i tt ur medel tida ballader 
och for:vi sec'.ans cr , ~i.r det viktigt att känna till 
sa:·.1be1.ndct mell2.n s å ngen och dansen. 
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32. Edlund, Tasten 

Folkmusik från Sjuhäradsbygden. - Borås, 1977. -
660 s. : ill. 

Boken är baS.tår av två avdelningar, och beskriver 
valser, polskor, mazurkor, polka, gånglåtar, brud
marscher, schottis, kadriljer och sällskapslekar, 
upptecknade av spelmän kring Boråstrakten. 

Innehållsregister finns i den första delen. 

33. Ejdestam, Julius 

Våra folkfester. - Stockholm 
195 s. : ill. 

Rab~n & Sjögren, 1971. 

I kapitlet "Ungdomsfesterna" på sid. 121-131, finns 
att avsnitt om folkmusik och folkdans. 

34. Ella : ungdomens bok : senare delen : flickornas 
lekar, ettusen lekar och afbildningar. - Stockholm : 
H. Linnström, 1879. - 369 s. : ill. 

Den första delen av detta tvåbandsverk handlar om 
"gossarnas lekar", och tar upp alka idrottslekar 
(}tom ut 1978 och hade 394 sidor, var illustrerad), 
medan denna senare del har inriktning på dans- och 
sånglekar. 

Illustrerad med trevliga små teckningar. 

Register över lekarna. 

35. Feilberg, Henning F. 

Bro-brille-legen en sammanlignende studie. -
Stockholm, 1905. - 98 s. -:- (Svenska Lä.ndsmå~ ; 12 ~ 4) 

En .1beskrivning av Bro-bri-breja-leken på danska. 

36. Folkdansen i Danmark / under redru~tion av Ralph 
Holm o~ Klaus Vedel. - Eöpenhamn, 191+6. - J8l~ s., u~ p~. 
- s. : il l. 

0 estår av ursprun;:r,lig en 12 h ä ften och har inneh å llet: 
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Folkdansens historia; Landsbymusikanter, af K. Vedel; 
Foreningen till Folkedansens Framme a~ c. V. OtterströmJ 
Danske ~olkedansere a~ J. C. Krogh. 

Har ~yra stycken planscher i ~ärg. 

37. Folkdans er l utgi. vna av KFUH Söders Folkdanslag. -
Stockholm, {1970-t:'i - 57 s. : ill • ._ .... 

Dansbeskrivningar och musiknoter. 

38. Folkdanser i Norden l redigerad av Dagmar Hellstam. 
Göteborg : stegelands förlag, 1981. - 300 s. : ill .. 
s. 288-291: Bibliogra~i. - s. 292-297: Diskogra~i. 

Detta är den ~örsta boken i en serie som tar upp folk
danser från hela ~uropa. Här ~inns en beskrivning av var- ~ 
je enskil t lands historia, danser, ~ollonusik, instrument 
och ~olkdräkter. Det ~örsta kapitlet ger en kulturhistor
isk bru<grund av dansen och dess ~uruction i samhället, och 
~r skriven av åtta nordiska danspedagoger och och dans
~orskare. I:~ kap.: Dansen genom tiderna; Dansen·- ett 
kulturarv; Dansen som magisk kra~t; Svärdsdans; Dans i 
en kedja; Sällskapsdans; Dans utan gräns. Kapitel II: 
Färöarna. III: Island. IV: Norge. V: danmark. VI: Sverige. 
VII: l<"'inland. 

Dansbeskrivningar och musiknoter finns i slutet av boken. 

Illustrerad med fina f~rg~otogra~ier och svartvita bilder. 

En intressant, rolig och läsvärd bok för alla dansintress
erade mJnniskor. 

39. FoDc0ansgillet : berättelse l utgiven av Kulturella 
Folkdans·,.;_; illet med anledning av dess tioåriga verksamhet, 
191l~-24. - Stockholm, 1924. - 86 s. : ill. 

,Jubileum s skrift. 

lfO ~ : :!~'ol~.;:dansr;i11 et : en skildring av Ful turalla 1i'olkdans
l"-!~ ets 25-ariga tillvaro, 1914-39. - Stockholm, 1939. -
58 s. 

Jubileums skrift. 
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41. Folkedanse : beskrivelse av g amle danske folke
danse. - Köpenhamn, 1946. - 65 s. 

Består av två separata häften. Det första har 29 
sidor och det andra 36 sidor. 

Dansbeskrivningar utan musiknotert bara taktangivel
ser. 

42. Folklig dans / sammanställare 
Stockholm,: Brevskolan. 

Henry Sjöberg. 

1 : Arvet från medeltiden. - 2. uppl. - 1974. -
67 s. :ill. 

2 : 1600- och 1700-talens dansformer. - 2. uppl. 
1972. - 95 s. : ill. 

3 : 1800-talens pardanser. - 4. uppl. - 1974. -
61 s. : ill. 

Den första delen ger en allmän tillbakablick över 
dansens ursprung, samt har dansbeskrivningar till 
modedanser från Frankrike och folklig dans från 
olika landskap i Sverige, med en kort historik om 
varje dans. 
Den andra delen tar upp kadriljer, engelskor, menu
etter o ch polskor och har en historik kring danserna 
i slutet av boken. 
Den tredje delen har dansbeskrivningar till schottis, 
polka, polkett, vals, mazurka och hambo, samt lite om 
1900- talens dansformer. I slutet a v boken finns en 
historisk översikt. 
Gemensamt för a l l a delarna ä r att d e har rytmiska 
öv n ingsexempel och g er r å d t il l studi e cirkelleda ren 
s om vill starta en danskurs. 

~1 usiknoter finns till alla dansbeskrivningarna . 

Il l us trat i oner i form av svar.tvita foton och teckning ar. 

Litteratu rförteckning l ä ngs t bal<: i varje bok. 

43. l''olkm u sik och fo l k liga danser i Norrbottens 
län / u t g i v en av Norrbottens Museum o ch Luleå 
IIemby,c;dsgi lle. - Lul eå , 1966 - 68 . 

n . 1 Dansbe skriv ni nga r med musikexempel . - 3 2 s . 

11 . 2 ;'us i lcnoter. - 68 s. 



Luleå H~bygdsgille har gjort en inventering av folklig 
dans och musik med bidrag från Norrbottens museum. Dans
beskrivningar finns till en del danser, och en förteck
ning över de personer som intervjuats och medverkat i 
inspelningarna. 
Den andra delen består mest av musiknoter, med ett me
lodiregister över inspelningar, i löpande nummerf'öljd. 

44. Folkmusikboken l redaktör 
Stockholm : prisma, 1980. 
S~ 337-341: Diskografi. 

och författare: Jan Ling. 
346 s·.' : i11. · ' ·· · 

Kapitel IV handlar bl.a. om folklig ballad och sång- och 
danslekar. Visorna är indelade i: visor om övernaturliga 
väsen, legendvisor, historiska visor, riddarvisor, kämpa
visor och skämtvisor. I kapitel VII finns en beskrivning · 
av bl.a. polskedansen. 

Många svartvita fotografier,och musiknoter i texten. 

Person- , titel- och textbörjarregistsr. 
Förteckning över tryckta folkmusikutgåvor. 

45. Folkvisadanslaget i Stockholm : en samling kväden 
och folkvisor. - Stockholm Seelig, 1939. - 101 s. 

sextio folk- och dansvisor finns beskrivna här. 

46. I•'olkvisedanslaget i Stockholm : vid firandet av 
25- årsminnet den 8. dec. 1930. - Stockholm, 1930. -
7 s. 

Jubileumsskrift. 

47. Ga11la danser från H?;i jedalen, Jämtland, Ångerman
land / upptecknade och utgivna av Ine;er och Göran 
Karlholm. - Oviken, 1974. - 59 s. 

Dansl)c skri ':fnin:~ R.r. Inge_ illustra tioner. 

l~ f:3 . Gn;;1la d.-_'t r'-·; ar i Skf.t.ne : .:;n g·elskor l utgivna av 
c-~ on j ä o c11-.a"öi"'J8-Wall i n. - Ifelsingborg , 1976. - 55 s. 

: ill. 
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Kontradanser och engelskor för många par (t. ex. angläs, 
"Väva v~dmal", långdans), engelskor för J, 4, 8, och 9 
personer (t. ex. "ryska polskan"). Kort danshistorik in~ 
leder de båda avsnitten. 
Dansbeskrivningar och musiknoter. 

49. Gamla salongsdanser l utgivna av Finlands svenska 
tingdomsring. - Helsingfors, 1973. - 16 s. 

Dansbeskrivningar. 

50. Gamla svenska folkvisor, danser och danslekan, 
vaggvisor m.m. l samlade och utgivna av Olof Larsson. 
- Stockholm : Hansens Bokförlags AB, 1908. - 72 s. 

Enkla dansbeskrivningar. 

51. Garborg, Hulda 

Norske dansevisur. -Kristiania, 1913. - 96 s. 
Föregående upplaga med titeln: Norske folke
visor med ei ' utgreiding om ' v±sedansen. -
Oslo, 190J. - (Norske folkeskrifter; 8) 

52. Garborg, Hulda 

Songdansen i Nordlandi. - J. uppl. - Kristiania, 
1922. - 100 s. 

Historik och dansbeskrivning. 

53. Gillesdanser i Norden 
Danmark, Finland, Norge l 
ringen för Bygdekultur. 

: 70 danser från Sverige, 
utgiven av Svenska Ungdoms
Ny. utök~o och omarb. uppl. 

Falun, 1970. 

1 Dansheskrivningar och musik :för fiol. - 47 s. ill. 

2 :t-iusik :för piano. - 64 s. : ill. 

Boken inleds med allmänna anvisningar :för steg och 
:fattningar. Sedan kommer ett kapitel om svenska dans-
er ex. 11 Stoppen", ett om dansJ.~a danser ex. "Sönderhoning", 
ett om norska ex. "Fandango", ett om :finska ex. "klappdans", 
ech ett om :finlandssvenska ex. "Ynytniivspolsl<a". 
Register över danserna i varje d elavsitt. 
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54. Det Glada Sverige fP• I-II] : våra fester och 
högtider genom tiderna l redaktör : Gösta Berg. 
- Stockholm : Natur och Kultur, 1947. - 1568. ill. 

I del I finns ett avsnitt på sid.133-183 so heter 
"Från svärdsdans till menuett", av .museilektorn 
~lats Rehnberg. Det handlar om medeltida dödsdanser , 
allmoge- och hovdanser, polska, menuett, lekare och 
spelmän, bågdans, svärd'sdans, lång- och ringdanser. 

I deh andra delen heter"ett avsnitt "1700-talet dansar" 
på sid.834-877, och tar upp bl.a. kontradans kadrilj ' 
och akrobatiska danser som t.ex. "Skäggelopp~". 

55. GrUner-Nielsen, H. 

Folkelig vals. -Köpenhamn, 1920. - 112 s. 
( Danma·~:ks folkeminder J 22) 

ill. -

Boken tar bl.a.upp Sönderhoningsdans, Fannikedans, 
:vranösk brudedans, Vip, "Soet over~ Jysk polonaese, 
''Springfort", "Svejtrit". 
r)ansbeskri vningarna är på 82 s. och musiknoterna 

·, å 24. Innehåller 112 dansmelodier. 

G. Griner-Nielsen, H. 

<:> re äldste folkedanse : långdans och polskdans l 
ryckt med understöötelse av Carlsbergsfondet. -
'i penhamn, 1917. - 72 s. + musikbil. - ( namnarks 
. ~, lkeminder ; 16) 

· ~ en beskrivning av 59 olika danser • 

• Handbooks of ~uropean national dances l editåd 
· Vioiet Alford. - 2. ed. - London, 1950. - 58 s. 
i.ll. 

1ma ~erie av danshandböcker består av sammanlagt 
nurn··~erade delar. De beskriver danser från bl.a. 
rist•!rrike (nr.1.), l 'ortugal (nr.4), Holland (nr.6), 

·:.mkr : ke (nr. 1 O) + Bretagne och Bourbon), Italien (nr . 
; , T···skland (nr~19), Pyren~erna (nr.21.), Irland 

·· ~~. 26 , Da n:nark, 3veriee, Norge, Finland, Schweiz. 

nsbe •krivningar med musikno ter. 

-.. Ll lus tra t ione r av folkdr ;i.kter. 1\arta. Historik. 
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58. Hause, Greta 

Dansa och lek med små barn ! / Anders Nord fotografe
rade, Anne Nord tecknade. - Stockholm : Reuter & Reuter, 
1 9 7 7 • - 40 s • : i 11 • 

Rytmik- och dansövningar rör barn, med instruktiva bilder. 

59. Heikel, Yngvar 

Folkdans. Helsingfors, 1938. - 496 so 
(Finlands svenska folkdiktning, IV : B) 

ill. --

Består av dansbeskrivningar till olika finska 
fol.kdanser. 
Litteraturförteckning. 

60. Hallgren, Otto 

Sånglekar från Nääs. - 3. uppl. - Stockholm 
Lindqvists förlag, 1920-22. - 138 s. : ill. 

Första svenska upplaga 1905. 

Första kapitlet har som rubrik: ~Gläd dig åt lifvet i 
dina unga år ! 

11 
·• Boken är indelad i: Sånglekar 

och Folkvisedanser, som i sin tur uppdelas i: 1~ 

Egentliga lekar, 2: För barn och ungdom, 3: Närmast 
för ungdom. 
Dansbeskrivningar med notexempel till varje dans 
och lek. 

61. Hellqvist, P. A. 

Röster på Cuba : om musik, kultur, samhä lle. - Stock
holm : Sveriges Radio s Förlag, 1978. - 227 s. : il l. 

Författaren skriv~p om olika sorters d a ns- och musik
former på ön, och d e ras sociala och historiska bakgrund. 
Danser som beskrivs ~r dels indianska s å ngdanser s.k~ 
"arei tos", dels eurokubanska och spanskkreolska t.ex. 
11 Zapateo 11 och "Caringa",dels afrokubans k a t.ex. 11 Itumba 11 , 

"Habanera" och "'Garabali", " Cha-Cha- Cha " och "?1 ambo". 
Husikinstrumenten ( frä'Ti s t r ytminstrument en) ägnas ocks å 
s t ort utrymme. Slavarnas d ans- och musikkultur, och i n 
f l ytandet från ö a r s om Tahi ti och Haiti, behandl a s i e t t 
avsnit t som d elvis utgörs av Fr edr ika Bremers r ese ski l d 
ring "l-lemmen i d e n ny~ v 'i r l den " (de l J). Den ger en m:\ 
lande och int ressant skildring av J.-ubansk la1l tur, anno 
1851. Akt u e l la k~bansk a musiker presenteras ocks å t. ex. 
Carlo I u ebl a o ah Sil vio ~odrigues. 

Sv artvita fotogra f ier och tecknin~ar, både g wnla och nya. 
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Barnlek : några kapitel om visor, danser . och små 
teatrar. - Stockholm, 1946. - 418 s. 

Lek~, dans och dramatiska övningar för små barn. 

63. Holm, Rurik 

Våra sånglekar som kulturarv och som nöjesform. 
-Göteborg, 1921. - 19 s. 

Historik över folkvisedi·ktning,·r:ballader och folkvisor. 
Ger exempel på dansvisor och folkliga danser. 

64. Holstrup, ~di th 

Ringlekar l Edith Holstrup, Ingrid Leander. - Stockholm, 
1980. - 83 s. : ill. 

Boken har ett beskrivande textavsnitt till varje ringlek. 
Till varje lek finns också notexempel och svartvita 
fotografier av dansande ,par, plus sångtexter. 

65. Häggström, Emil 

Sånglekar och f'olkdanser : kompendium för mellan
stadiet l Emil ?--: l( erstin I-Iäggström. Göteborg : 
t-!PT-produkter. - 28 s. ill. 

}( ompendi et ii.r skri vet av två lektorer i gymnastikmetodik. 
Inneh!lller dansbeskrivningar, sångtexter och musiknoter. 

66. H<ilsing.edanser l u t givna av Hiilsinc;lands di~trikt 
av svens ka Un r;clomsringen. - l}I iHsingland, 1970-t.j - 54 s. 

Dansbeskrivninga r til l bl.a. polskor och valser med 
musiknot er. 

67. I~>akss on, ::o i Hanns iit t 

Folkmusiken i Sveriee . - V~s terås 
- 107 s . : ill . 

ICA-förlar;et, 19 79. 

F a:pi t l et "No j es,rjemenskapen" handlar om mu s ik , l ek o ch 
dans. 
,-J i skoe;r:o, f'i r) v er svensl\. fol lGnusi k . 
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68 . Joenssen, Joa n, Pauli 

Färöisk folkkultur : en översikt. - Lund : Liber 
Läromedel, 1980. - 227 s. ill. - (Handböcker i 
Etnologi) 

s. 220-226: Bibliografi. 

I kapitlet "Nöjesgemenskapen" sid.172-176, finns 
ett avsnitt om s.k. "Xvaddans". 

69. Jugoslavien : folklig dans\ musik och kultur. 
/&edigerad av Råland Ginsburg~- Stockhilm : 
$veriges Utbildningsradio, 1979. - 144 s. : ill. 

s. 142-144; Bibliografi. 

Boken har ett inledande kapitel om Jugoslaviens 
historia, folkgrupper och geografi. Sedan följer 
en beskrivning av danserna i de olika delstaterna: 
Slovenien, Kroatien, Serbien, Hakedonien, Monte 
Negro och Bosnien-Her~egovinat plus de autonoma 
områdena Vojvodina och Kosovo. I slutet av varje 
kapitel berättas även om folkdräkter, musik och 
instrument. 
Dansbeskrivningarna följer den folkloristiska 
indelningen av landet. Områdena och deras danser: 
Det "alpina" området (Slovenien) : Danserna är 
inspirerade av 6sterrikisk kultur (ex. på danser 
är valser, polskor och schottis). I _·de "Pannoniska" 
områdenar är danserna rumänsk- och ungerskinspi
rerade (ex. Czardas, Kaza~qk (ukrainsk) och Batuta). 
I de "Adriatiska" områdena (södra 1\roatien och Dal'" 
matien) har danserna italiensk prägel (t.ex. "Lindo" 
i Dubrovnik och vissa svärds- och ceremonidanser. I 
de "Dinariska"•·.områdena ( Bosnien-BerGegovina och 
Montenegro är danserna i nfluerade av turkisk kultur. 
I I'IJ-1oravaområdet" S erb ien) dominerar "kolo" el.ring 
danserna. i·"Vardarområ det" ä r p å verk a t av Grekland och 
Bulgarien (innefattar Na kedonien) och vars danser har 
komplicerade taktart e r och anses lite "inå tvända". 
"Kosovoområdet" är a l b ansk influerat och har mycket 
kvinnodanser. 

Boken ä r ~llustrerad me d b å d e f ärg- och sva rtvita 
bild er bl.a. må lning ar av I v an Generali~. 

Till b oken finns o ckså diabilder ( som k an bestÄl las 
frå n AV-c entra l en). Den är avsedd at t k un n a anvii.ndas 
s om kurslit t eratur och d~rrör finns ocksA ett TV
program o ch t vå r a dioprogram inspelade som komplemment. 
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70. Julboken : handbok för trefnad och noJe under 
julen : innehållande sång-, dans-, pant-, och andra 
lekar, julklappsverser alphabetiskt ordnade : grötrim, 
gåtor, skämtsamma dikter, ordspråk m.m. l samlade och 
utgivna av Carl-Johan Ståhl. - Stockholm, 189l~. - 204 s. 

Titeln säger allt l 

71. Kalen, Johan 

Svenska danser från Fagered l samlade av J. Kalen och 
A. Ysenius; musiken hannoniserad av Berta Ysenius. -
Stockholm, 1943. 

1 : Texter· och fdan~eskri vningar l upptecknade av 
Johan Kal~n. - ~7 s. 

2 1-lusik l samlad och upptecknad av A. Ysenius. - 51 s. 

72. Karina, Lilian 

Dansen, kroppen och rörelsen : anatomi för folkdansare 
och andra dansintresserade. - Stockholm : Prisma, 1978. 

112 s.: ill. 
s. 110-112: Bibliografi. 

Boken inleds med ett kapitel om dans- och kropps
rörelsernas historia. Författarinnan skriver sedan 
om krop-pens nerver, muskler, skelett och leder. se-
dan går hon in på kl ä dmodets inverkan på bl.a. kropp ... 
ens hållning. Vikten av att andas rätt tas också upp 
och benens, a~1 arnas och h~ndernas funktioner sett ur 
ett historiskt perspektiv. Nyttir;a rörelsescheman finns 
inbakade i t ex ten. Det sista kapitle t handlar om olika 
dans :former. 

Svartvi ta i l. l ust r3tioner i form av teckningar och foton. 

'·;n Vi.rorik bok som vi1ncler sig till både amatörer och 
yrkesutHvare av rlans. Dessutom finns ett avsnitt som 
g er -p eda,r: o .c', i.s1·:R r :-\d till dansl ::ira re . 
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73. Karlsson, Anne-Marie 

Lekar för stora och små l av Anne-!'larie och Bengt 
Karlssen; omslag och teckningar av Kerstin Thorvald
Falk. - 5. uppl. - Stockholm : Verbum, 1971. - 102 s. 
: ill. 

Lekar för både äldre och yngre finns beskrivna här. 

74. Kleen, Tyra 

Tempeldanser från Bali. - Stockholm : Nordisk Roto
gravyr, 1931. - 23 s., (s3 pl.-bij. ill. 

ffär ges en beskrivning av Bali och dess befolkning. 
Tempeldanserna "Mai.nan'! och "Legong" och dansdräkter 
till dessa, :finns en redogörelse av.: : . 
M~n får också redla på vad s.k. Djävulsdans ~'Tjalong 
Arong" Och a ;.k .• pro :fan dans " Dfoled", innebär. Musik.-.· 
en på Bali, "Gammelang" står det också lite om. De 
speciella besvärj elsegesterna, "Nudras", och motiven 
:för de religiösa (hinduiska) skådespelen och deras 
ursprung i hjältedikterna berättar :författarinnan 
initierat om. 

Färgplanscherna som hör till boken :föreställer kläde
dräkter, danserskor i olka positioner och musikinstru
ment. Dessa originalmålningar är utförda i akvarell
teknik av :författarinnan själv. 

Det :finns även en senare utgåv~~av detta verk :från 
1936 Och som ingår i Statens Etnografiska Museums 
publikationer, nya serien, nr. 2. 

75. Klein, Ernst 

Om folkdans l sammanställd och redigerad av Mats Rehnberg, 
och utg. i samarbete med Institutet för Folklivsforskning. 
- Stockholm : LT: s förlag, 1978. - 121 s. : ill. 

s. 105-121: Bibliografi. 

Förord av Hats Rehnberg. Innehåll: I<: ap. 1: Dans i Sverige 
i äldre tid (ur Nordisk Fultur, 1933, bd.24, s. 109-129). 
l(ap. 2: Om polskedanser ( ingår i Svenslza kul t urbilder, 
1937, bd.5r s. 269-289). Handlar om polskans ursprung, 
olika :t;yper av polskor (slänr;polska, bakmes, hamburger-
polska). 'ivriga kapitel iir h :~.:ntade frFm uppsatser i tid
skrifter: " ~3kinnkompa3sen 11 (ur r3 udkavlen, 1929)' nt'olk
dans och folklig dans (ur H:ivd och He:iibyr;d, 19 27) besl·cri 
ver -p å 17 sidor följande danser: Cotlanc1s1~nrlrij, ~H-is s e
htira~ls ;--, olska, Tfallinr;::, Frart~ ':s , l:odj edans, rin,':;l ·-~k.ar, 

• Il,. lt 1 '1 '··-- l 1- •r '' '·. · • ' l t t dnnsvJ..sa, ballnd , ;1 r o.nle oc.:1 ,.., u:r:-n c·,e • '-")er,J oa e 
och folkd ans (ur Or d och ~ild, 1028; 0 beskrivor bl.n. 
ll .:)l;: r ä l ft t, a '•'ryl::: dn.ls po1sl;:.a" , "{ o n de '' , " 'i r:nree, ,)Z1ld;-1n~ • 
~ ,,c-:1.-,-.-+--..-
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76. Kro ok, Lena 

Sammanställning av ett forskningsprojekt : Folkmusik 
och folklig dans i Blekinge l Lena Krook och Eve Lilje
dahl-Norlinder; utg. av Blekinge läns Bildningsförbund 
i samarbete med Blekinge Spelmansförbund. - Karlshamn : 
Lagerblads, 1979. - 93 s. ill. 

Detta är den första utgåvan av ett forskningsprojekt 
i Blekinge. Uppstod ur ett seminariwn som SV, SSR, 
Rikskonserter och Blekinge läns Folkhögskola och läns
bildningsförbund anordnade. De två forskarna L. Krook 
(musiklärare) och E. Liljedahl-Norlinder (folklivs
forskare från S'tockholm) har byggt sitt material på 
intervjuer. 
,iusiknoter. 
'<;n senare utgiven sammanställning finns från 1980, 
~ å 116 sidor med illustrationer. 

t . Kruse 

v beskrivningsteknik för dans l utg. av Bromma Folk
~nsgil.).e (avd. ur ~venska Ungdomsringerl - Stockholm, 
·70- t~ - 21 s. :111. 

~iften lär ut hur man gör dansbeskrivningar i läro
.:ker • 

. Lange, Rederyk 

? nature of dance : an antropological perspective • 
. ondon, 1975. - 145 s. ill. 
>. 115-1)6: Bibliografi. 

:; er från olika lånder och kulturer beskrivs utifrån 
socialantropologiskt perspektiv. Författaren skriver 

fansens ursprung, rytm och rörelse, hur dansen blev 
:onstart, dans en som andlie ut trycksform, och dansens 

~ :~änna funktioner och former • 

.. 1strationer i form av svartvi ta fotografier. 

Leffler , r:. r . 

kmusik fr-\n norra Södermanland. - Stockholm. -
drap till ~'i:ide rmanlands kul turhistoria ~ 10-11) 

Sextondelspolshor, ~arscher, \n~l~ser, }adriljer, 
:o r • - 1 t;') 9 • - 1 2 '4 s • 
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·2 : Åttondelspolskor och gammelvalser. - 1900. - 140 s. 

Består av dansbeskrivningar och musiknoter till över 
400 dansmelodier. 

Bo. Lekare, Albert 

Lår dig folkdans. - Stockholm : lvahlström & Widstrand, 
1975. - 87 s. : ill. - (Den moderna handboken) 

En kort danshistorik inleder boken. Det första kapitlet 
ger anvisningar f'ör steg och fattningar. Sedan följer 
beskrivningar av tolv olka folkdanser, med förklarande 
text, uppritade dansscheman och notexempel. Citat ur 
inledningen: "Man slutar inte leka f'ör att man är 
gammal, men man blir gammal om man slutar leka~. 

Svartvita fotografier. 

81. Lekstugan : beskrif'ning öf'ver svenska folkdanser 
sådana de upptagits inom sällskapet Svenska Folkdans
ens Vänner i Stockholm. - 8 • . ·!lPPl• - Stockholm : 
Hirsch Förlag, 1917. - 58 s. 

Första svenska upplaga 1895~ med titeln: Gamla svenska 
dansar och låtar, samlade af' föreningen Philochoros i 
Uppsala. 

Denna utgåva ger dansbeskrivningar till bl. a. "K lappdans", 
Trekarlspolska, Frykdalspolska, . Gotlandskadrilj, "Väva 
vadmal", Daldans, Vingåkersdans. 

Inga musiknoter. 

82. !4Eg_, Jan 

Svensk folkmusik : bondens folkmusik i hekg och söcken. 
- 7. uppl. - Stockholm, Prisma, 1980. - 149 s. ill. 

Kapitel 6 sid. 8J-10J heter: "Dans i v::i.gskäl och lek
stuga". Det ger en historik över sånglekar (t.ex. "Adam 
hade sju söner"), dans vid oltka hög tider (ex. "l-lupp
leken"), solodanser (ex. "Sl(innkompassen"), polskor och 
valser. 

Notexempel med melodist 8.rnma till v i ssa danser. 



83. Livets v ä g : en bok om Hopi-indianerna l redigerad, 
översatt och kommenterad av Gunilla Hultgren, med för
och efterord av Gösta Friberg. - Stockholm : Almqvist 
& Wiksell, 1977. - 220 s. : ill. 

Under avdelningen "Ceremonier" handlar ett avsnitt på 
sid. 146-151 om s.k. "Böndans". I ett annat avsitt på 
sid. 161-164 berättas om ceremoniell regndans s.k. 
"Onndans". Hopi-stammen tillhör Nordamerikas indianer, 
och om deras myter och legender kän man också läsa här. 

84. Lundin, Claes 

Gamla Stockholm : anteckningar ur tryckta och otryckta 
källor, framletade, samlade och utgifna af Claes Lundin 
och August Strindberg. - Stockholm : Gidlunds förlag, 
1974. - 644 s. : ill. 

Faks.. av 1. pppl., Stockholm, 1880-82. 

Detta nytryck är utgivet i samarbete med Institutet 
för Folklivsforskning vid Nordiska Museet och stock
holros Universitet. 
stockholmslivet från förr. i . tiden beskrivs · ·ur ol.ika 
synvinklar, och i kapitlet "Högtiderna jul och påsk", 
ingår ett avsnitt om dans av det folkliga slaget. 

85 • . Lärka. 

Metbdi.k för gammaldans 
16 s. 
Duplic. 

kompendium. - Solna, 1976. 

Detta lilla h ä fte vänder sig till danspedagoger i 
första hand. 

86. Magnus, Olaus 

Historia om de nordiska folken l kommentar : Johan Gran
lund. - 2. uppl . - S tocl<:holm : Gidlunds, 1976. 

Första svenska upplaga i denna version, 1909-25. 

Detta klass iska verk som omfattar sammanlagt fyra delar, 
h"lr uteetts i · samarbete m'ed In~ti tutet för folklivs
f0i'skn~flt · vid Kordisl~a~!·· luseet och Stockholms Universitet . 
Den tredje delc har ett avsnitt orn s.k. "Svä rdsdans" 
och "Vap r~udans", i den 1 5: e boken, 23: e k a pi t l et. I det 
21-t:e l<:apitlet l) er':t tas om "Bågdans". De t 25:e och 26:e 
kapitl et handl ar om ''i lorrunt ts dans ", och det 27:e om ''Eld
dans". 
I llustrerad rnecl dn.n'3Jnotiv i tr'isnittsteknik. 
;. ommentarer till l:: api tlen l :'i.ngst bak :i bokens ree;is terdel. 

1'ryc1ct cs f' ii rstn .o- \ n{': en i Rl!lm , 1555. Trycktes i faks •• 1909. 
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• 87. Mallander, Inez 

Folkvisedanser l utgivna av Svenska Vngdomsringen f~r 
~ygdekultur. - Stockholm, 1935. - 67 s. 

Boken tar upp gamla och nya svenska folkvisor och dans-
er bl.a. "Sigurdskväder" (danskväde från Färöarna), 
"Ormen långe 11 (färöisk dansvisa), "Bendik och Årolilja" 
(dansbeskrivning i Norske folkdansar II av Klara Semb), 
"Liten Aslög" (dansbeskrivn.), " åka på isen hala " 
(sjunges till fär~iska "Bandada.nsen"). }1an får också. 
beskrivninh av s.k. Färösteg, folkvisedanssteg och fatt .... --~ -

ningar. 
Noter finns, men inga illustrationer. 

88 .:lMallander, Inez 

Vi ska leka och .sjunga l utg-4 i .. samarp. m. Sv. ,Ungdom=lring ... --

25 • 

en för BYgdektutlolr~• 4-.- . uppi.- ._ Stockh~lm; 1975 • ..;. 161 s.· i i11. 

Förord av Rurik Holm. Noter. texter och dansbeskrivningar 
till 58 olika danslekar. Avsnitten är indelade i: Sång
lekar; folklekar, folkvisedanser och folkdanser. 

89. Ma11ander, Inez 

Sånglekar och sångdanser. - Stockholm : Almqvist & Wiksel1 1 

l Gebers för1ag, 1955 • . - 299 s. ill. 

Boken uppdelas i två avdelningar: Sånglekar (93 st.) och 
Sångdanser (27 st.). Varje åvd. har förklaringer och an~ 
visningar, och sedan följer dansbeskrivningar, danssche
man, meloåi och text till varje lek och dans. Danser som 
tas upp är bl.a. "Sigurdskvädet" (Fä rödans), lekar: "Si
mon i Sälle", "Väva vadmal" och "Aspelöv och lindelöv". 

Illustrerad med teckningar. 

Register över lekar o ch danser grupp erade efter svårig
hetsgrad och användning. Alfabe tiskt titelgegister. 

90 . Mattson, Lars 

Fa lskdansen i Övre Klar~lvsdalen : B. l-uppgift i ~tno
logi, Lunds Uni v ers i t e t l utg. av :'3tudieförb. Vuxenskolan, 
Kar:Lstad . - Lund, 1979. - 30., [1 8 ]pl-.1Jl.- : ill. 

Diss . - Duplic. 



Avhandlingen tar i det inledande kapitlet upp syftet 
och metoden för undersökningen, och definierar under
sökningsområdet i norra Värmland. Dansen som umgänges
form behandlas först, och sedan följer en beskrivning 
av typiska danser i området; polskor, "Slängpolskan", 
"Bakmes" . och "Tropolsk". För varje dans finns .än de
finition, utförande, yngre och äldre varianter be~ 
skrivna. Musiken till polskdansen, och polskan belyst 
i ett historiskt perspektiv, avhandlas därefter • 

. . . . 
l\Iusikexempel finns till danserna. Planschbilagorna 
består av kartor, intervjumaterial, tidningsartiklar 
och avkopierade teckningar. 

Käll- och litteraturförteckning över tryckta och 
otryckta källor. 

91. Den medeltida balladen : en orientering och kom
mentarer till Sveriges Radios inspelningar / under 
red. av :Hatts Arnberg. - Stockholm, 1962. - 176 s. 
ill. 

I kapitlet "Balladen, medeltiden och nuet" av Karl
Ivar Hildemann, tar man upp sambandet mellan ballad, 
sångdans och Norges och Danmarks medeltida diktning. 
F'ör:övrigt berättas om riddarvisan, naturmytiska vi
sor, legend- och kämpavisor ( ex. "Rolandssången"). 

92. Meier, Henrik 

Hur man lär sig dansa : nyaste dansregler omfattande 
modern vals, eammalvals, Wienervals, one-step, foxtrot, 
jazz, slo,.;fox, tango, hambo, schottis och polka. - 17. 
uppl. - Stockholm, 1948. - 6lJ s. : ill. 

Dansbeskrivningar med uppritade dansscheman. 

9 J. Hinnesskrift / ut{'5i ven av Kul turalla F'olkdansgillet 
: med anledning av Gillets 50-åriga verksamhet, 1914·-
1964. - Stockholm, 196h. - 93 s. : ill. 

Jubileumsskrift. 

94. t-iode:rn snabbkurs i dans : modern dans, modedans, la
tin<.•::~erikansk dans, gammeldans. - Stockholm : Asplund, 
1 g((.l . - 83 s. : ill. 

~ra ~ok f~r nybörjare med tonv~kt pl modern s~l l skapsdans. 
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9 5. Moe, Annefi 

In till vegge 
- Oslo, 1978. 

sang lekar i ord, t oner og danset r inn. 
64 s. : ill. 

Dansbeskrivningar med musiknoter och texter. 

96. Horfars fars dansmusik / .{;ammanst ä lld av en arbets
grupp i samarbete med Arkivet för folklig dan~. - Stock
holm~: LT:s förlag, 1977. - 72 s. : ill. 

Den här skriften var ursprungligen tänkt att komma ut i 
samband med Södermanlands S~elmansförbunds 50-års jubi
leum, och har skrivits av en arbetsgrupp bestående av 
åtta personer. Den visar på hur äldre generationers dans
nöjen tedde sig, hur de gamla spelmännen levde och verka
de och hut dessa traditioner förvaltas idag. 

97. ·_Nilsson, K. 

Pingels1eken : kulturbild av folklivet i sydöstre Ble
kinee under mitten av 1800-talet : framst ä lld i form 
av lustspel med musik, dans och sång. - Karlskrona, 
1925. - 43 s. 

Ett folklustspel med inslag av gamla danslekar be
skrivs här. 

98. Nilsson, Martin P. 

Våra danslekar : en v ädjan till folkminnesforskarna. 
Lund, 1915. - 20 s. 
Sä rtryck ur: Folkminnen och folktankar, Lund, 1915. 

Ett upp rop som tar upp vikten av att försöka bevara 
de g amla danslekarna å t framtida g enerationer. 

99. Nord enskiöld, Erland 

De s y dam erika nsk a indi anern a s kultur his toria : s k is serad 
a f Erl and Nordensk i öld. - Sto ck holm : Bonni ers, 19 12 . -
264 s. : ill. 

Boken inneh å ll e r ett kapi tol om mus ik., s ?tng och dans på 
s i d. 142-148 . I kapitlet "l.elic; i c)sa f ö rest 'i.llning ar, rne 
dicinrl:in, dödsfest er ••• n, ril. sid. 201-216, f ii r man v eta 
lite om rituell dans och ·YJusik, frul;:tbarhe tsdans och 
dansmask e r . 
Innehåller 175 svartvita illu~tr., v n rav n åhra p~ dans. 
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100. Nordisk kultur; 24 : Idratt og lek,dans. 

1 Idrott och lek / Johan GHtlind. - Oslo, 1933. 
103 s. : ill. 

2 : Dans, udgivet a:f H. Grtiner-Nielsen. - Stockholm 
Bonniers, 1933. - 194 s. : ill. 

Den :fHrsta dalens~· ±nnahåll: Idrotter oph -f'rilu:fts
lekar, sällskapslel<:ar, sånglekar. Innehåll 2: a delen: 
"Dans i Danmark"; "Dans på FärHarna"; "Dans i Norge", 
av H. Grliner-Nielsen. De Hvriga avsnitten heter: 
"Dans i Sverige" av ~. Klein, och "Dans på Island" 
av Sig:fus BlHndal. 

101. Norlind, Tobias 

Dansens historia med särskild hänsyn tagen till dans
en i Sverige. - Stockholm : Nordisk Rotogravyr, 1941. 
- 157 s. ill. 

Handlar om dans i äldre tid: kultisk dans, sällskapsdans . 
(svärsdans och bågdans), Renässans och Barock (långdans, 
:folkvisel:ia.llad, ·'·'KJ:appdans", ringlek, "Oxdans", triodansar, 
"Vingåkersdans", kontradans, "Ryska polskan", "Trekarls
polska", "Basse dance", Branle, Gaillard, Courante, 1'1enuett 
och polskor), Rockeko och Romantik (Kontradans och Kadrilj, 
Alleroande och vals). Nutid: Nazurka och pG)lka, Lanciers och 
Fran~aise, Tango och Foxtrot. 

Svartvita illustrationer. FHrteckning Hver danstermer på 
sid. 147. 

3 tudier i svensl-: foE~lore. - Lund, 1911. - 432 s. + 16 s. 
notbil. - ( L unc~s en~iversitets S.rsskrift. N. F . Afd. 1 bd 
7 ; 5) 

3ehandl :=:t r di~:t1-::onst2ns, dansens och musikens utveckling 
ino:n elen .ror-:: J.j .'e: a n l J. :n o gekttl tur10n. Dans och musik i 
svensic fo:ll : tro, n~~tt:n~}ytiska f'ol~;:visor, sånger vid :folk
festar o~ '1 r~n hi r-L o ri}: över o olskan kan man ocks å läsa 
o :n h '' :r. 

Littoraturfö rtec ' r .i n ;::; , :fHrteckniil,'~ c>ver follcvisor, sagor, 
s :;t~ner och clansstyc<en , och en ~-=~ll:fHrteckninc; till musik
bil<\'_:'il. · (bl . n . t .l. L!. -' 'O lskor :fr ~"m tiden 1590-1'740) finns 
l : ; 11 r.: ~ t 1J <ll :_ i 0 f) ~: 2 n • 
J .n .. c"' ;:.L i :-!..lllS t rv_ t i o ne J· . 
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..103. Norlind, Tobias 

Svensk folkmusik och folkdans. - 8. uppl. - Stockholm 
: Natur och kultur, 1930. - 158 s. : ill. 

Kapitel I heter '~usiken i folktron", kapitel II "Pri
mitiv sång och danslekar, kapitel III "Ringdanser och 
danslekar", IV 11 Instrument och instrumentalmusik 11

, V 
" Instrumentala danser". Boken innehåller en historik 
över folkdans t.ex. : Svärdsdans, bågdans, tunnbindar
dans (hantverkardans), elddans, lapparnas dans, folk
visedans ( "Naj:festsången"), långpol ska, slängpolska, 
Jössehäradspol ska. 

Litteraturhänvisningar och sakregister. 

104. Norske folkedansar l utg. av Knut Liestöl og 
Klara Semb. - Oslo. 

1 Danseviser. - 5. uppl. - 1978. - 152 s. 

2 Rettleiing om dansen. - 1956. - 284 s. ill. 

3 ; Slåttar till turdansana : för piano. - 1970. -
62 s. 

Del ett innehåller dansbeskrivningar, musiknoter och 
sångtexter, samman1agt 96 sång- och folkvisedanser. 
Del två har beskrivningar till 112 sångdanser och 
56 turdanser (pardanser). 
Del tre består av musiknoter till de flesta äv dans
erna i del två. 

105. Några svenska folkdanser . : upptecknade, samlade 
och utgivna av Gösta Klemming. - Göteborg, 1980. -
28 s. 

Danser från Medelpad, polska från :Sollebygcl i Vä ster
g ö tland, danser från Sm å land, ingå r i den första av
delning en med 20 textsidor. 
I den senare avd. på 8 ·sidor, ingår musiknoter. 

10 6 . Philochoros 1880 -19 80 : minnessk ildring ar l ut
g i vna a v förening en Philochoros l redig erade av }i ats 
~.iahl b erg . - Uppsala, 1980 . - 81~ s. 

Jubileumsskri f t som h andlar om fö r en ingens v erksamhe t 
und er 1 00 et r. 
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107. Pjoddanser : eftir Sigridi Valg eirsdottur. -
Reykjavik, 1959. - 80 s. 

Isländsk danstradition beskrivs i denna skrift som 
är författad på originalspråk. Innehåll, 1:a avd. 
Barnadanser. 2:a avd. : Islenzkir dansar. J:e avd. 
Erlendir dansar. 

108. Polkan sådan den dansades i salox~erna : gåfva 
till polköser och polkörer af en erfaren polkör. 
Stockholm : Terpsichore-dansförlaget HB, 1980. - 12 
s., Qo]s. : ill.·- (Dansmusei skrifter; 24) 

Faks. av 1. uppl., .. stockholm, 1844. 

En trevlig och lustig liten bok, full av små roliga 
poänger i texten. Det första kapitlet heter: "Under
visning i Polkan", det andra består av::"Aphorismer", 
och det sista heter "Nusik". Hed efterskri:ft av Henri 
Sjöberg. 
Teckningar som :föreställer dansande par. 

109. Presto, Nils 

Dansa i en ring : sånglekar, :folkdanser och gammeldans 
för nybörjare / teckningar: Nils Presto. - Stockholm : 
L T: s f ö r l ag, 19 7 7 • - 1 1 6 s • : i 11 • 

Boken tar upp v å ra vanligaste ringlekar, sånglekar, 
folkdanser och gammeldanser. f api tel om grundsteg och 
~attning i början. Dansbeskrivningarna är mycket ut
förlie;a med instruktiva teckningar, text och musiknoter. 

110. :<ehnberg, 1· ~ ats 

r-'olkdcms (j. :·t"verige . - Stockholm : '\Jord i ska }lus e et, 194 3. 
- 16 s.,~~ pl.- s. : ill. - ( Nordiska Museets och Skan
s ens · bi lrt t>.J_:b ~ eker i 1 O) -

Orig inalu pplB.ga 1939. - Orig:s titat: Swedish folkdances. 

~Ii s i.ori sk frans t ä llning om :folkdans i ')varige. 

! l Rnschsir io rna förest :iller bl.a . clal'smotiv i konsten. 
C ri.c~inalupnlacan hade serienummer 9. 

Gr nfikon, 1')6). -

30. 



~amla lekar har plockats fram ur gömmorna , en del 
nästan glömda numera • 

112. Rillen : jubileumsnummer 1914-193l'- l Kulturella 
Folkdansgillet. - Stockholm, 1934. - 49 s. : ill. 

Jubileumsutgåva av gillets medlemsorgan "V"i'sar verk
samheten från starten och tjugo år framåt i tiden. 

113. Ringlekar på Skansen l utg. av Nordiska Museet; 
med beskrivande text av N. Keyland. - 4. uppl. -
Stockholm, 1912. - 80 s. 

Första svenska upplaga 1898. 

Fyrtiotvå av våra kändaste ringlekar och ringdanser 
presenteras t.ex. "Skära hafre", "Räfven raskar öfver 
riset", "Hopp, mor Annika!", "S:Lmon i Sälle". Förordet 
är skrivet av A. Hazelius. Det står också lite om spel
manstävlingar (den första i Gesunda 1906 med Anders 
Zorn som initiativtagare). 

114. Svenska Folkdansens Vänner 1893-1918 : mhnnen 
och ihågkomster, utgivna enligt beslut av föreningens 
styrelse. - Stockholm, 1918. - 91 s. : ill. 

Jubileumsskrift. 

115. Rosenqvist, Holger 

Dansstegen : lärobok i dans. - Stockholm, 1979. -
143 s. : ill. 

Sällskapsdanser har ett huvudsakligt utrymme i denna bok, 
m;en den tar även med polka, schottis och hambo. Bland de 
modernare danser som nämns frnns modern vals, foxtrot 
och slowfox, rumba, samba, mambo, cha-cha-cha, rock och 
lindy. Utförliga dansheskrivningar :finns, men inga mu
siknoter. De s.k. "goda råden" lfi.ngst bak i boken kunde 
gott och väl ha uteslutits . 

116. Runestam, Lilian 

Dansl ek och visa 
- 32 5. : il l. + 

i bild och p;\ 
g ramm o fonskiva. 

s1·:.i va. -

Rytmiska dansrHrelser rö r bArn i ~l~ rArPa 5 - 10 o 
l r. 
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117. Runnqvist-Jakobsson, Gerda 

Skånska danser. - Lund, 1930. - 28 s. 
Särtryck ur: Skånska Folkminnen, 1921. 

Denna uppsats ur en årsbok, presenterar tretton rolk- · 
danser rrån Skåne. 

118. Ryman, Anta 

Danser rrån när och fjärran / teckningar av Inga_Lena 
Björkäng-Ericsson. - Solna : Litteratur-och förenings
tjänst, 1976. - 96 s. :· ill. 

s. 93-96: Di.skograf'i~ 

Denna bok tar upp danser från följande länder: Belgien, 
Bulgarien, Danmark, England, Estland, Filippinerna, Fi.n~t 1 

land, Grekland, Holland, Irland, Israel, Italien, Jugosla
vien Litauen, Mexiko, Polen, Rumänien, Ryssland, Schweiz• 
Skottland, Sverige, Tjeckoslovakien, Tyskland, Ungern, USA, 
Österrike, Brasilien och Portugal. Något svårförståeliga 
dansbeskrivningar. Inga uppritade dansscheman oc~ inga mu
siknoter. Ganska avancerad bok, kräver förkunskaper i dans. 

119 • Slihl.berg, E. 

Danamor och vaggvisor sMana de ajöDgB och spel&d.ea p4 bODdl.&Ddet 
ännu de första åren av 1900-talet : ainnen frln den 17Qkliga barn..; 
och ungdomstiden / nedtecknade på ålderns höst av rikaspelman EYert 
Sahlberg(u~g.av1Hallsbergs kulturnämnd. - Ballsberg, 1978. - 67 a. 
: ill. + musikOOter. 

En liten trevlig skrift som har historiskt dokumentationevlrde. Bir 
kan man se och jämföra med hur andra landskaps danser och visor ut
vecklats på olika s&tt genom att alla här är samlade i en och samma 
bok. Det 1mderlittar jämförelse att all t är fr4n samma landskap. 

120. Samkväms- och Gillesdanser / utg. av Svenska UIJ8domsringen ; [!ed. 
av Gustaf Karlsson J. - Stoekholm. -. . ·· ·· 

1 : Dansbenkrivningar. - 1965. - 55 s. : ill. 
2 : Masikbilaga. - 1973. - 48 Bo 
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121. ~. Klara 

Danse- danse dokka mi : songdansar, turdansar, ringleikar, tur
leikar for barn og ungdom. - Oslo : Norege foflag, 1958. - 155 
s. : ill. 

Anvisningar för uppställning, handfattning och steg. Sedan följer 
avsnitt om s4nedanser, stordans och lärödans, ringlekar och tur
danser. Mnaik och noter till turdanser och turlekar finns, plus 
ett register över de olika danserna. 

122~. §.i~erg. Benr,r 

Folketa:~~~/ lttrtat~~:;~.l'Je~ Sj~~r~; !nit~ Etzler ; 
teckninprz Jnita Sand.Bren, Claea östling. - Stockhol.m : Brev
Bkolan, 1977. - 166 s. 1 ill. 

Boken är avsedd att kmma anvä.ndas vid studiecirklar i folkdans. 
· I inlecJ.niDBen berättas om folkdansens ursprung och medel tida in
strument. Dansbeskrivningarna tar upp: En medeltida slngdans, 
schottis, variant av "Sisurdskvädet", foxtrott, dansena utveckling. 
Branle, Farandole, .Allemande, Polka, Polkett, ringdanaens utveck
liDg, .bl:tmn1ngalekar, lAngdanser med rötter i medel tiden, pardansens 
utveckling och utbredning, engelskor, kadrilj, vala, tango, aazurka, 
de amerikanska "d8.ne.flusoma" pA 1900-taleta Lambeth valk, rock'n 
roll och twist. Sist i boken tar man upp o~ganisationer som lir ut 
folkdans. Inom varje dansavsnit t finna en historik. 

Li tteraturhinvisni.ngar och DIUBiknotexempel finns. 

Svart-vita fotografier, varav en del är hämtade från Bordiska 
Mas6eta aamliDgar. · 

123. Sjöberg, Henr.r 

Folklig dans / sammanställares Henry Sjöberg, med bidrag av Ivo Cram'r 
och Folke Kezmryd • - Stockholm?: Brevskolan, 1973. 

1 : Arvet från medeltiden. - 67 s. 
2 : 1600- och 1700-talens dansformer. - 95 s. 
3 : 1800- talets pardanser. - 61 s. 

Varje del har ett förord, arbetet i en studiecirkel diBkuteras, (det 
ä.r tänkt att kompendiet ska kunna användas där), avsnitt om avspänning, 
muskelträning och rytmikövningar. Sedan följer själva dansbeskriVJlin8-
arna. Första kapitlet handlar om modedanser från Frankrike. Sedan tas 
folkliga danser från olika landskap i Sverige, upp och även från Dan
mark och Tyskland. Notexempel och stegscheman finns till danserna. I 
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slutet finns ett kapitel om dansens ursprung och en historik över 
de olika danse::ma. De övriga delarna b uppställda på unsefär sam
ma sätt.I den tredje delen finna även ett kapitel om 1900-taleta 
danser. Boken är pedagogiskt upplagd och skriven med lättförståelig 
text. 

Svart-vita foton och teckningar. 

Litteraturlista finna i varje del. 

124. Sjöberg, Stig 

Dana. - rope.nhamn, 1966. - 63 a. 1 111. 

Tar upp danser som: Qviokatep, t8D80, engelsk vals, tvist, rock"n 
roll, samba, cha-cha-oha, rumba, wienervals, aällskapadans, llege, 
Palais glide, Lambeth villt, ärlighetsdana, La Conga. ]k)ken indelas 
i olika lektionsavsnit t, ett för varje dana, med danabeskri vninga.r 
och instruerande teckningar och foton. 

125* Sjöberg, Stig 

Danslärobok i bild 1 för J1Ybörjare : omfattande foxtrot, t8D80, 
modern vals, samba, mambo, La Conga, slowfox, g&al&l.vala, hambo, 
schottis, polka, rumba, wienervals, cha-cha-oha, twist, rock"n 
roll. - 5. uppl. - Stockholm, 1975. - 71 a. : ill. 

Består av 69 danakartor och 78 figareaheman. 

126. Skänska folkminnen : samlade och / utgivna av Folkmhmea
kursen i Tomelilla, 1922.- Stockholm~ : Tisella.- 67 a. 1 ill. 

Denna Arsbok ges ut av Förenineen Skånakt Fornminnesarkiv och 
ingår i serien Folkmtmnen och folktankar. t:a årgången har ett 
kapitel: "Majsjungningen och Pigevisan" på sid.46-65, som handlar 
om dans och sång vid Majgillet, en typisk &kAnak tradition som 
inträffar under våren, Inga illustrationer. 

127. Spelmansmustk från Sverige, Danmark och Norge : 145 apel
mansmelodier med ackorsä~tning. - Stpckholm : Forum,cop., 1982. 
- 184 s. : ill. - (När- Var- Hur-serien) 

En samling polakor, marscher, valser, turdanser med tynsdpunkt 
pA Dalarna, SkAne, Värmland. De danska låtarna delas in i par
danser och turdanser, och bland de norska dominerar spring
danserma i 3/4- takt. 



128. Stenatröm, Matts. A. 

'Dansen : dess utveckling trin urtiden till danspaltsens tidevarv. -
Stockholm : Lars Bökarbergs !örlas, 1918. - .2-63 e : ill. 

TmebA11: Naturfolkena dana, dansen i Egypten, Judarnas, grekernas 
ocb ~ dana, . k)Tkan och dansen, medeltiden, dödsdansen~
maeabre"-1300-talet), zenäesansen, Frankrike, sällakapsdansens be
gynnelse(t.ex.Menuetten), Englands inflytande, dansen i Norden, dans
en efter revolutionen, Amerikas in flytande, balettens förfall, den 
moderna dansen, den s.k. fria dansen. 

Boken ger en ganska ingående historisk beskrivn.ing av exempelvis 
dansviaans tillkomat och medeltidens dansformer t.ex. Sarabande, 
Gaillard, Branle, Pavane, Schaoonne, Gavott. Inom SVerige tu polskor
na upp, och hambon, Senartk:U.4s · danaer som nlmns är: polka. masurka, 
schottis, Anglaisa, Rheinländer, VaraouvieJme, Wienercreutz, Paa le 
quatre,, Inom modern dana nämns: Boston, !vo-steps, varit,edans och 
Jaques ·Dalqroce och Maria Taslionia betydelse för daDs- utveckling. 

Svart-vita ~otograf'ier. 

129. Stridaberg, Laura 

Folkvisadanalaget i Stockholm : några meddelanden ur desa krönika : 
kväden ooh folkvisor sjugna till dana~ inom laget s samlade till den 
100:e sammankomsten i Bögloftet Å Skansen den 26 jan. 1918. - 2,a 
utök. uppl. - Stockholm!: Boratedt, 19~8.- 104 s. : ill.+ mueiknoter. 

Finns även i en senare upplaga frAn 1955. 

130. Stridsberg, Laura 

Nordiska MUseet och Folkvisadanslaget i Stockholm : glimtar från tre 
decennier. - 12 s. : ill. + stookholm, 1930. 

Den här jubileumsskriften ingår i en något förkortad version i "Fata
buren" (Skansens och Nordiaka MUseets årsskrift), 1939.(25-årsjubileum). 

131 • Svenonius, Finn 

Lasse går i ringen : kor tfattad lärobok i sAnglekar / med 26 teckningar 
av Erik Boije. - 2. omarb. uppl. - Stockholm, 1944. - ,47 a . 



132. Svenska folkdansens vänner till deaa 50-lrajubileum 2 •• 10.1943. -
Stockholm, 1943. - 192 s. 

133. Svenska folkdanaena vinner till dess 60-lrajubil .... . -
Stockholm, 1953. - 32 s. : ill. 

134. Svenska folkdanaena v:äzmer 1893-1933 : föreninBena liv och 
arbete under 40 u l utg. enligt beslut av föreninBena at,relae 1 
red.: Erik Kempe. - Stockholm, 1933. - 83 a. : ill. 

135. Svenska folkdanaens våmlera .Aaerikatum,, 1939 1 program och 
textbok. - Stockholm, 1939. - 62 a. 

136. Svenska folkdanser l utgivna av Svenska UJ28doasri.Dgell för 
Bygdekultur : upptecknade av Garan Karlholm ••• Stockhola, 1975. 

D. 1 : Beakl'ivning av svenska folkdanser. - 5. omarb. uppl. -
1975. - 300 s. : ill. 

D. 2 : Musik till svenska folkdanser. - 2. uppl. - 1975. - 83 s. 

Bär .. presenceras danser från Bohuslän, Dalarna, Dalsland, Bälaingl&Dd, 
Jämtland, Medelpad, Närke, Västergötland, Uppland, Södermanland, VIater
götland och ~rmanland. 

Register över danserna . finns i musikdelen, och hä.nvianingar frln . 
registret 1 textboken till MUsikdelen. Uppställning efter landskap. 

137. Svenska folkdanser och sällskapsdanser l utgivna av Svenska 
Ungdomsringen för Bygdekultur 1 redigerade av Gustav Karlsson. -
4. uppl. - Stoakholm, 1952. - 117 s. : ill. 

Första svenska upplaga 1923. 

Består av två delar: Dansbeskrivningar till ex. "Väva vadmal", 
"Halling", Jöasehäradspolska, Fr;ykdalspolska., Gustafs skAl, Oxdansen, 
Skrälåt, Vin8åkersdans ;; och Musiknoter på 87 sid. 

Register finns i musukdelen som hänvisar till textdelen. 



1:1.1. Svenska LandsmAl och svenskt folkliv : äldre serien, bd. 19:1 l 
SVep Lampa • - Stockholm, 1908.}4. - 188 s. 

I ett avsnitt som heter 'Folklekar frAn väatergötland' skrivet av Sven 
tampa med ett efterord av Johan Götlind, berättas om olika sällskaps
lekar, ringlekar, singlekar och folkdanser i turer ex. "Väva vadmal". 

"''· Svenska lekar I. Gotländska lekar l samlade av P. A. Säve J ut
givna av Hnbert Gustavsson. - Uppsala : Almqvist.. .& Wiksell, 1948. -
284 a. - (Kungliga Gustav Adolfaakademien) 

s. 254-260s Bibliografi. 

R1'1Jit;befikri.n *sitrottalek, •Det gotländska Wlget". Sedan följer en 
presentation av andra idrottslekar, sällskapslekar, sqlekar, spel, 
baml.ekar och upptåg, lekaalter t smAbarnsramsor, och danslekar (ur 
L. N. Enderbergs minnessamlingl• 

LitteraturblnvisniDgar och a.nmä.rlmi.JJga till texten av B. Gustavsson, 
och till mu.siken av N, Denoker. Ordförklaringar finna med sidbinvis
Dingar, och pereoa-, sak- och ortsregister. Lekarna är numrerade. 

14 O_. Svenska låtar :t t ·-Dåla.rna:: /'~samlade ·av-:,Jftls- Aildersson • . - ·Stockholm _: 
"l-!Jaim±eriFSd;e.g9 :- 1922-.- .. 210 _a •. ·: --111. 

I detta första häfte från 1922 finns en historik över de danBer som tas 
upp, en beskrivning av spelmäDnen, samt noter {melodistämma).IInnebåller 
1501 låtar. Häf'tet som kolliller ef•*r behandlar låtar frAn Hälsingland och 
Gästrikland, och utkom 1928-29 och och är på 230 s. och inLebåller 804 s, 
och är samlade an Nils .. ooh_Qlo! Andersson. 
S~en.c:w*Ui~L,~r.rårin 1921 - 40. 

14h . Svenska singlekar l utgivna av Svenska U~omsrill8en för Bygde
kullur ; redaktionskommitt~: Knut Ringqvistfm. fl~ - Stockholm : Nor
stedt, 1951. - 199 s. : ill. + 3 grammofonskivor. 

Boken inleda med några råd till lekledaren. Uppställningar, fattningar,. 
steg och lekbeskrivningar gås igenom, och illustreras medteckningar. Le&
arna är indelade Jl,~usvis. Noter finns. Det alfabetiska registret som 
ger hänvisning till 105 danslekar, ger även tonart och begynnelseton till 
melodierna. 

1~2~ · Sånsdanser l utg. av Nordiska Mllseet. - Stockholm, 1905. - 24 a. 

Innehåller texter och notbeskrivningar till gamla kväden och folkvisor. 



143.. Såne;er och danalekar till julen l (red1: Thord Gummesaon, Bosse 
Larsson, Nils lfilsson. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1979. - 48 s. 
: ill. 

Boken är indelad i julsAnger och danslekar. Det finns dansbeskrivningar 
till ex.•Aspelöv och lindelöv","Sju vackra flickor i en ri~ m.fl. 

144.. Singlekar och folkdanser l red. av Ruth Westergren och liila Presto 

38. 

J utg. i samarbete med Svenska Unsdomaringen f5r Bygdek:al.tur. - Stockholm 
: Liber. 

1 : Singlekar l av Ruth Westwrgren. -23 a. 1 ill.+ 2 gr&~~~~~ofonakivor. 
__ ;-

2 : Enkla fälltdanser l Bils Presto. - 55 a. 1 ill.+ 4 ~ofol18kivor. 

3 : Folkdanser l av Nils Presto. - 79 a. 1 ill.+ 3 grammofonakivor. 

Tio lätta lekar f5r llgatadiet finna beskrivna med notexempel och 

"streckgubbar" i den f5rlta delen. I den andra delen riktar man in sig 
på mellanstadiets Aldersgrupper, och i den sista delen pA högdadiet. 
Lärarhandledning finna till böckerna, och de två SGare delarna finns 
också partitur med. 

145, Sönnere;:ren, Ebon 

Rituell dans ~ fiipecialarbete vid teolo~ska fakulteten inom kurs 
för rilig.Löa .. d.aa8 och musik]. - [stockho~ 1977. - 61 s. . 

Denna avhandling behandlar den rituella dansen hos olika folkalag, 
kulturer och inom olika tidsepoker. Det finns en litteraturtörteck
ning men inget innehlllsregister. Inga illustrationer. Den som är in
tresserad av denna skrift, kan vända sig tillfArkivet för folklig dansV 
som är beläget på Dansmuseet i stockholm. 

146.. Tannerfors, Gunnar 

steppdans : en avslutad kurs om 14 lektioner. - Stockholm : Åhlen & 
h:erlund, 1938. - 58 s., [2] pl.-bl. : ill. - (Vecko Revyns kupongbok) 

En av de få sveneka skrifter· aom handlar om steppdans. 

14'7. Tateonas, E\lstathioa 

Grekiska folkdanser. - Stockholm. - 1981. - 88 s. : ill. 

Boken inleds med ett kapitel om dansens historia i allmänhet i Grekland. 
Sedan presenteras de danser som är mest representativa för varje land
skapa . Peloponnesos och grekiska fastlandet, Thessalien, Epirus, Makedon-



39. 

~ien , T.brakien, Egeiska havets öar, Kreta och Sjuöaraa.Sedan följer dans
beskrivningar till vissa danser med uppritade dansscheman. Svart-vita bilder. 

·:t-.. Thorvall, Kerstin 

Jag vill danaa : jazzbalett i Dunhamteknik. - Stockholm : Norstedt, 1966. -
58 s. : ill. 

InnehAller en del dansövningar och f'underinsar kring Danhamtekniken. 
Illustrationerna utgörs av teckningar av författariDDan själv. 

1:]1.9. Till.ha.gen, Carl t Heman 

Sven.ska folklekar och danser / av C. H. Tillhagen och N. Deneker (red.). 
- Stockholm, 1949. - 50 •· : ill. 

Denna bok bestAr s. v två delar: 1. Idi:ottsleku. Del 2: Sällskapslekar -
Sånglekar och danser. I förordet citeras Yolstgötalagens bestämmelser 
angående spelmans rätt: "Varder spelman slagen, det ska,, alltid vara 
ogillt ••• bedjen aldrig om rätt med större anspråk än hudstruken trälinna~ 
Lekarna är indelades Dramati- lekar, ":Blindbockslekar", gissningslekar, 
{ex."Fria på narri), "P!passlighetslekar'!,"ståndaktighetslekar(ex."Farfars 
byxor") t skarpsinnighetslekar, minneslekar' knep t gömlekar' härml.ekar t 
upptAg och påh:l t t, spådomslekar, rytmiska ramsor, tungvrickarramsor, rit
lekar. Exempel på sånglekar äe: · "Räven raskar" , "Stekta harar ocg gödda 
avin", "Domaredansen" , pantlekar med sång. Exempel på danser: "Väva vadmal", 
"Hallingen", polskor o Danabeskrivningar och noter. Litteraturförteckning. 

150. Traditi cö.'ler av svenska folkdanser I /[utg. av] SamfUndet för Vie
fowätRt~: 5· Svenskt Visarkiv. - Stockholm. : Bok och Bild, 1972. - 91 s. 

Faks. av 1. uppl., Stockholm, 1814-15. 

Den första svenSka upplagan bestod ursprungligen av fyra häften. Boken 
har en eftcTikrift av Bengt R. Jonsson. MUsiknoter finne till dane
beskri vnine'.:'.mc. . 

151. Underdahl, Eivor 

Grekiska danser. - Stockholm, 1978. - 56 s. ; ill. 

Det första kapitlet ger en översikt av landets danser, och sedan 
berättas om folkdräkter i olika områden. Danser i det antika Grekland 
beskrivs i en historisk tillbakablick. Sedan följer en genomgång av 
danserna från grekiska fastlandet, öarna, storstadedanserna, landsbygd
ens danser, andra närliggande områdens danser (ex. på Epikuros i Make
doaien), danser på Kreta. Dessutom be skri vs dansernas uppkomst och 
den grekiska folkmusuken. Musiknoter finns. 



40. 

158. UU.rdahl. Eivor 

Jugoslaviska danser. - 2. uppl. - Stockholm, 1977. - 53 s. : ill. 

Folkdanserna indelas efter de folkloristiska områdena, vilka är följande: 
Det "Alpina" området, "Pannonlaka området", det "Adriatiska", "Dinariska", 
" Morava"-, och "Vradaomri.det! ~ Dansbeskrivningarna till följande danser: 

" ~ Krivo Zenako, Setn~a, Makazice, Suka.Cko Kolo, Moravac, Lesnoto. 
Mnsiknoter finns till danserna. 

15~ Wahlström, Margo 

Dailaens historia. -.Lund 1 Studentlitteratur, 1979. - 115 a. 1 ill. 

En bok aom försöker ge ett koncentrat av dansena hiatcria, men resultatet 
blir att stoffet blir alltför komprimerat ,, och uppatyckat. Det bästa. med 
boken är porträtten av olika koreografer och dansare. Det bör pipekas att 
t)"D8dpallkten ligger vid konstda.nsen. Kapi telindelnin8en ir följande 1 

Primitiv dans, dana hos cicilisationer före kristi födelse, dana under 
medeltiden, dans under renässansen, tidig och romantisk bale;t {bl.a. 
Ludwig XIV:s musik-och dansakademi), österländsk dans, sällskapsdans, 
tidig fridans (bl.a. o Isadora Duncan), jazzdansens utveckling, baletten 
idag, fridansen idag (bl.a. om Sergej Diaghilev, Margot Fonteyn och 
Rudolf Nurejev, Birgit Cullberg). 

Litteraturhänvisningar, person- och sakregister. 

154. Vasarhelyi, Lilian, Karina 

Kroppen i rörelse när vi dansar / teckningar Greta Törnros. -
Östervåla :Brevskolan, 19777. -57 s. : ill. 

Här är en bok i dansanatom4 för amatör- och hobbydansare. Ger förslag 
på olika rörelseövningar och ger en utförlig beskrivning av kroppens 
loika led- och muskelfunktioner. Instruerande teckningar och foton. 

155. Vasarhelyi, Lilian Karina 

Uaeerska danser / manus : Lilian, Karina Vaaarheily J illustrationer 
till notrameorna: Greta Törnros. - Stockholm :Brevskolan, 1977. -55 a. 
: ill. 

Det finns ett inledande kapitel som handlar om landet Ungern och dess 
allmänna danstradition. Sedan följer 'n rad dansbeskrivningar frän olika 
delar av Ungern& Flickdans från Sioagard, "Verbunkos"(soldatdans)," Kalo. 
seai Czardas", långsam Czardae från Sio&gard, snabb Czardas från Siogard. 

Musolmater finns till de, olika danserna. 

Litteraturhänvisning&; och adresslista till olika dansföreningar o.dyl. 



1:56.- Vestlands springdans l oppskriven av Markvard Antun ; teikna av 
Arne Berg. -Oslo : Noregs forlag, 1967. - 16 s. : ill. 

Beskrivningar av norska danser i text och uppritade figurscheman. 

157.. Widdin6, Lars 

PA .Å8atafruns tid.- Stockholm, 1971.- 282 s. 

Denna historiska roman från 1700-talets Stookholm har en del avsnitt 
som handlar om danstillställningar och baler där olika danser JUU~DgeS 
och beBkrivs. Gustav III var ~ en vän av opera och balett, och det 
var Dij'Cket tavk vare hans svaghet för Frankrike som m!nga r av dAtidens 
modedanser hittade vägen därifriD och hi t till Sverige. Tidsfärgen 
milas ytterligare p! genom sml anektoter om Bellman och andra kul tur
personligheter. Om det enklare folkets danser rAr man inte veta lika 
m7cket. Kaneke kan boken hjälpa till att sätta in danserna i sitt 
sammanbang tör läsaren som undrar över de franskin!luerade 1700-tals
da.nserna. 

·15'8. Wiener, Marion 

Jazzdanser : frln stepp till madison l ( manuåJ Mari on Wiener, Lilian 
Karina Vasa.rhelyi / Bengt Häger. - StQckholm, 1979. - 88 s. : ill. 

" Historisk framställning av dansens utveckling inom den amerikanska 
showtraditionan. TeckningarDa är gjord&· av Greta Törnros. 

159. Wigert, Anne 

Danslek på dagis l fo t o: Sture F~rsberg. - Stockholm 
Raben & Sjögren, 1982. - 119, [11 s. : ill. 

t6~~ VArt dansande folk : (utstäl~talogj • - Stockholm, 1974. 
- 31 s. z ill. - { Dansmusei Skrifter J t5) 

I samband med en utställning på Dansmuseet kom detta häfte ut. ~ . Jet var 
vill invigningen den 19 mars 1974 och flyttning till nya lokaler. Kata
logen innehAllar artiklar av bl.a. Bengt Häger {museichefen) och Henry 
Sjoöerg (förestår folkdansavdelningen), och Åke Sjöndin. 

/ 

161~ Västgötadanser l upptecknade av Ivar Johansson, Bredsäter- Marie
s~ad, samt utgivna av Västergötlands di strikt av Svenska Ungdomsringen 
för Bygdekultur. 

D. 1 . : ~ 1971- 1917. - 46 s. 

D.2 : 1972- 1980. - 67 s. 

Innehåller danebeskrivninQar och ~JA iknnta~ -

41. 



16~. Östberg, Berit 

På livets landevei : sanglekar fra Trondheim. - 2. oppl. - Oslo, 

1976. - 128 s. : ill. 

En samling sånglekar av gammalt ursprung presenteras här. 

1~'-~- 8 gamla salongsdanser l utgivna av Finlands svenska folkdans
ring. - Helsingfors, 1973. - 16 s. 

Består av dansbeskrivningar med musikexempel. 

;t~. .1Q finlandssvenska folkdanser l utg. av Pinlands sveneka 
folkdanaring. - Helsingfors. 

' : Instruktionshäf'te I. - j968. 

2 1 Instruktionsbälte II. - 1972. - 29 s. + musikbilaga. - 19 s. 

Häftena tar med danser frin Hyland: ·bl.a. Menuett med vals, från 
Borgå: "Viva vadmal", •Gubben Noak" frln Lap:pträsk, • Kase.kska", 
• S\QJOlska från rYttis", "Galoppad"~'. f'rb~Dolan9-: bl.a. "Vackra 
svägerskan", från Åland: "Slängpolska från Kökar~, trin Österbotten: 
"Gammalmodig åtta", och~ Nymodig åtta" från Solt. 

t,.S .• j2 folkdanser / utgivna av Brages folkdanslag. - Belsingtora 

1 Brages förlag, 1949. - 102 s. : ill. 

Innehåller danabeskri vn1ngar och musik till 45 finlande-avenska och 
finska folkdanser. I tur och ordning glr man igenom uppställningar, 
steg och turer. Danserna är indelade i: Danser med uppställning i 
ring, danser med uppställning på två linjer, danser med 3,4,5,6,9 
eller 12 personer, fyrkantadanser för fyra par, fYrkantsdanser för 
flere par, gånglåtar och marscher. Alfabetisk innehållstörteckning 
över danserna finns. 

16~. 60 år med Kulturella Folkdansgillet : 1914-74 : minnesglimtar. 
- Stockholm, 1974. - 26 s. : ill. 

Duplic. 

Jubileumsskrift över gillets 60-åriga verksamhet. 

,' . .-.. . 

42. 



16({ •. 1800-talets pardanser : beskrivnizl8'a..r och instruktionsmetodik / 
utg. av statens Dansskola. - atockholm, 1972. - 33 s. : ill. -
(Folkdanser f 11) 

Duplic. 

Handledning i dansmetodik för danspedagoger. Musikexempel finns. 



MONOGRAFIER ÖVER BALETT (KONSTDANS) - KLASSISK, FRI OCH JAZZ 

168. Ambrose, Kay 

Lilla balettboken l illustr. av förf. ; [översättning från 
engelska..Tl] av Bengt Häger. - Stockholm, 1949. - 72 s. : il l. 

Orig:s titel: The ballet-lover's pocket book. 

Denna lilla bok tar mest upp klassisk balett. 

169. Björkenheim, Magnus 

Den klassiska konstdansen. - Helsingfors, .1938. - 18~ :~ i il1~ 

Här får man lite historik kring balettell' i)Cbi,dess utveclUUlg; 

170 • . ~, Rene 

Den ryska baletten : tolv akvareller i fär~ryck l med text 
av Pavel Ba.rchan övers. från ryskan • - \._Lj. ?1 , 1919. -
75 pl.-s. --: ill. 

Ett planschverk med fina akvareller och en intressant text. 

171. Cullberg, Birgit 

Baletten och vi. - Lund, 1952. - 135 s. : ill. - (Gleerup~a 
biblioteket för kultur och vetenskap ; 5) · 

Här handlar det mest om s. k. fridans och dess utveckling. 

172. Cullberg, Birgit 

Balettskolan l Birgit Cullberg och Lilian Karina Vasarhelyi ; 
foto: Anna Riwkin-Brick. - Västerås, 115 s. : ill. 

Boken tar upp olika övningar i modern teknik, hopp, steg och 
om hur kroppen kan tränas, hur musi:ler arbetar o. s. v. 

173. Dahl-Ahlstedt, Birgitta 

Barnbalett : en Geber Guide l foto: Åke Wintzell ; layout: 
Wilhelm Ornerad.- Stockholm,: Almqvist & Wiksell l Gebers 
Förlags AB, 1960.- 31, 1 e., 12 pl•-bl.- : ill. 

Boken handlar l i te om dansens ursprung, undervisningens syfte, 
den första lektionen , förövningar till klassisk balett, balettene 
terminologi, svårare övningar, danser för barn, uppvisningar, råd 
till föräldrar. Det mesta verkar lite föråldrat, men innehållet 
som bara rör dansmetodiken och övningsexemplen kan fortfarande 
intresoera, efetrsom det finns så få danshandböcker för barn. 



17 4. Derval , Paul· 

Nakna sannigen : boken om Folies-Ber~re l översättning [från 
franskan) av M. Wickman. - Stockholm, 1956. - 159 s. : ill. 

Orig:s titel: Les Folies Ber~re. 

En bok om det omtalade danspalatset i Paris. Man får veta 
lite om olika artister och scenframträdanden under åren. 
Boken har många illustrationer i både färg- och svart-vitt foto. 

175. Duncan, Isadara 

The art of the da.rlce. / Isadora,-.Dan9an.' ; edi ~ed J?md] : with an 
introduction by Sheldon Cheney. - New York, cop. 1928. - 147 s. 
: ill. 

Introduktionen och förordet är skriven av olika artister om 
Isadara Duncan själv. De artiklar som hon skrivit själv (och 
som inte rymdes i hennes självbiografi) handlar -om dansens l be
tydelse i det ~tika Grekland och dess betydelse för konsten 
överhuvudtaget, religionen och kärleksbegreppet. 

176. Duncan, Isadara 

MY life. -New York : Liverigat, 1927. - 359 s. : ill. 

Självbiografi där Isadara Duncan bl. a. berättar om tiden i 
Ryssland. Skrevs samma år som hon dog. 

177. Franchi, Valborg 

Klassisk balett l [redigerad och sammanställd av Roland Romell). 
- Stockholm, 1964. - 125 s. : ill. 

Handlar huv.udsakligen om den klassiska baletten och dess 
terminolog, begrepp, rörelseschema och lite historia. 

178. Graham, Martha 

Martha Graham l edited, a d· desi~ed by ·Karl Leabo. - New 'Yo!?k City 
Theatre arts Books, 1961. - ~6J s. : ill. 

Här finns en artikel om fridansens olika uttrycksformer, och ett 
kronologiskt register över danserna , verkens kompositörer , årtal 
och pl atsen för uruppförandet. Svart- vita bilder. 



119· Häger, Bengt 

Balett : klassisk och fri. - Stockholm Forum, 1946. - 201 ll] s. 
: ill. 

Här kan man jämföra de två olika inriktningarna inom konstdansen 
och vad som förenar respektive utmärker dem. Boken handlar om 
balettens uppkomst, den" rationella" baletten, den r6mantiäka -_ 
baletten, vår tids balett, nationella baletter, baletten i Sverige, 
Balett som litteratur. Namn- och sakregister och ett register 
över baletter som är omnämnda i boken. 

180. I!ä.ger, Bengt 

Rolf de Mare's Svenska balett l översatt från franskan och bearbetad 
av Bengt Hägsr. - Stockholm c· ·. Lirtdfare - bökförlag~:.AB, '· '1947 • -
221 s. : ill. 

Inleds med ett förord av B. Häger, sedan t6ljer textavsnitt av olika 
författare som tar upp historik, musik, bildkonstnärer och dekoratörer, 
minnen och ömdömen, porträtt av Jean Börlin, efterskrift, varia över 
medlemmarna i Svenska baletten i Paris. 

181. Idestam-Almgvist, Bengt 

Svensk balett l av Bengt Idestam- Almqvist, (pseud~ : Robin Hood] • -
Uppsala, 1951. - 106 e. : ill. 

Boken tar huvudsakligen upp klassisk balett. 

182. Jazzdans l författare: Lilian Karina Vasari, Michael Frankenstein, 
Charlotte Harryson, Ivo Cramer, Daniel Lopez, Bengt Häger. - Stockholm. i 
Brevskolan, 1973. - 97 2 s. : ill. 

De olika kapitlen i boken B&ndlar om saaianiet mellan dans och anatomi, 
skillnaden mellan jazzdana och klassisk balett, övningar med olika 
variationer, dansimprovisation, musikinformation som hjälpmedel vid 

jazzdans (noter, taktarter, rytmer), jazzdansens ursprun, många svart
vita fotografier. Litteraturförteckning. 

183. Klassi sk balett : övningar i sju svårighetsgrader l ~n Girard, 
Birgit Grefveberg, Lilian Karina, Gösta Svalberg, Lulli Svedin.; förord 
av Bengt Häger ; omslag och fotografier: Einar Merkel Rydberg. -
Stockholrn : Prisma, 1981. - 335 s. : ill • 

. .IImehäl.lsmä'asigt är denna bok på en ganska avancerad nivå när det 
gäller att lära ut steg och positioner. Den är avsedd förutbildnigen 
av danspedagoger och vill vara en s. k. Byllabas = rikslikare när det 
da~sundervisning i Sverige. 10 års arbete ligger bakom bokeneutgivning. 
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184. Ma.griel, Paul 

Isadora Duncan l edited by Paul Magriel. - New York Henry Holt 
and Company, 1947. - 85 s. : ill. 

s. 73- 78: Bibliografi. 

Innehåller berättelser om hennes liv (bl.a. giftermålet med poeta~ 
Serge Essain, hennes dansskola i Moskva som startade 1921), hennes 
olika dansföreställningar över hela världen. Svart- vita bilder. 
Kronol~gisk översikt över hennes liv på s. 71. 

185. Mille, Agnas de 

Till dig som vill dansa : balettkonstens ABC l [översatt] till 
svenska av Margareta Sjögren. - Stockholm : Natur och Kultur, 
1964. - 139 s. : ill. 

Boken jämförs med Stanislavskijs " En skådespelares arbete med 
sig själv". Irmahåller en genomgäng av dansen av idag, de första 
lektionerna, dansen och den högre utbildningen, professionell. 
dans, före föreställningen, repetioner, koreografi. 

186. Platan, Carl von 

Balettens stjärnor : biografiska skisser. - Stockholm, 1922. -
: ill. 

Olika balettkonstnärer presenteras, de flesta inom den klassiska 
balettgenren. 

187. Riwkin-Brick, Anna 

Svensk danskonst på scen och i skola : koreografiskt planschverk l 
inledning av Bengt Idestam- Almqvist. - Stockholm, 1932. - [71 pl.-bl. 

Består av ett antal :fotog:rafier:; av olika danssituationer. 

188. Sjögren, Margareta 

Biljett till balett : 18 svenska danskonstnärer. - Stockholm 
Bonniers, 1957. - 253,s.,{16J pl.-s. 

18 svenska danskonstnärer presenteras. De är följande: Elsa-Marianne 
von Rosen, Björn Holmgren, Ellen Rasch, Gunnel Lindgren, Teddy Rhodin, 
Marianne Orlando, Julius Mengarelli, Birgit Cullberg, Willy Sandberg, 
" De unga", Ivo Cramer, Birgit Åkesson. Litet balettlexikon på s. 236. 
Viktigare omnämnda baletter och danskompositioner finns register till 
på s. 238. Personregister på s. 249. Litteraturförteckning på s. 253. 
Planschförteckning s. 254. 
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189. Skeaping~ Mar,y 

Balett på stockholmsoperan / Mary Skeaping, Anna-G~eta Ståhle. -
Stockholm : Norstedt & Söners förlag, 1979. - 159 s. : ill. 

Boken beskriver kronologiskt hur baletten uppstod på Gustav III:s 
tid vid byggandet av Drottningholmsteatern 1782. Sedan kommer 
romantikens tidevarv, 30- och 40-talens rörelsekonst och fram till 
modarn tid. I slu~et av boken finne en översikt över dansare. 
Bildmaterialet är hämtat från Drottningholmsteaterns arkiv. 

190. Svedin, Lulli 

Den klassiska balettens byggstenar l med bilder av Enar Merkel 
Rydberg. - Stockholm : Raben & Sjögren. - 93 s. : ill. 

Innehåller anvisningar för balettens olika grundeteg och positioner, ~ 
och även mer avancerade hopp och steg. Rikligt illustrerad med 
svart- vita bilder. 

svardsdans eller vapendmzs 
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TIDSKRIFTER OCH MEDLEMSBLA.D SOM HANDLAR OM DANS 

~ // : tidskrift för nordisk folkminnesforskning/ 
utgiven av Kungliga Gustav Adolfs akademien. - Stockholm, 
1944 (årg. 1) - • 

Budkavlen// : meddelanden utgivna av Brages sektion för 
folklivsforskning. -Helsingfors, 1922 (Arg. 1) - • 

Dalaringen // / utgiven av Dalarnas Hembygdsring. - [FalurU , 

1972 (Arg. 1) - • 

~ // 1 tidskrift för dansvetenBkap /utgiven Dansmuseet. -
Stockholm, 1973 (Arg. 1) - 82. 

12 nr/år. 

Denna tidskrift har numera upphört, vilket är beklagligt 
eftersom den var den enda danstidskriften i sitt slag. 

Fiolen min // z medlemsblad utgivet av Finlands svenska spel.;.. · .. 
mansförbund • . 

4 nr/år. 

Fglkets historia// : meddelanden frän Arkivet för folkets 
historia. - · Stockholm, 1976 (årg. 1) - • 

Gaida ///utgiven av de nordiska länderna tillsammans. 
4 nr/år. 

Hemblgden // : organ för Svenska ungdomsringen för bygdekultur. 
- Stockholm, 1 920 (ärg. 1) - • 

Hjemsta:VSli v // / (Danmark l. 

Kultis~t ///utgiven av IOGT-NTO folkdanslag. - Stockholm, 1925. 
(årg. 1 - • 

Medlemsblad // !: för SUR - Skånedistriktet. - [Skåne] , 1938 
(ärg. 1) - • 

4 nr/är 

Norsk ungdom// medlemsblad för Noregs Ungdomslag. -Norge 
12 nr/år 
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Omdana // 1 tidskrift f ör folkdans. - [stockholm] , 1980 (ärg. 1) - • 
12 nr/är 

Ingår sedan 1982 i tidskriften Dans som en bilaga i slutet. 

Rig // : tidskrift utgiven av Historiska föreningen för svensk 
kulturhistoria. - ltockholm, 1918 (Arg. 1) - • 

Scen & Salong// / Stockholm, 1982 (ärg. 1) - • 

Slåtterbladet ///utgiven av folkdanslaget i Botkyrka. -
Botkyrka, 1977 (Arg. 1) - • 

Smålandsringen // : Smålands folkdansdistrikts organ. -
1fåxjö ' 1972 (Arg. 1) - • 

Svensk tidskrift för musikforskning/// utgiven av Svenska 
samfundet för musikforskning. ·:- Stookholm, 1911 (ärg. 1) - • 

Svenska Landsmål och svenskt folkliv// /utgiven av Landsmåls
föreningarna. i Uppsala, 1855 (ärg 1) - • (äldre seri.en) :. ;-;"979 
(ärg. 1) - • (yngre serien) 

Sörmlandslåten // : organ för Södermanlands spelmansförbund 
och Sörmländska ungdomsringen. - Eskilstuna. -

Tonfallet // /utgiven av Rikskonserter. - Stockholm, 1973 
{ärg. 1) - • 

22 nr/år. 

Västanfläkt // medlemsblad för folkdanslaget "Våstbergftringen". 
- Västberg-a. 

4 nr/år. 

Västmanlandsringen // /utgiven av Svenska ungdomsringen för 
bygdekultur. - Hallstahammar. 

4 nr/Ar. 

Zopos // : organ för Trondheim Internasjonale folkedansklubb. -
Trondheim, 1977 (årg. 1) - • 

Östgötapolskan ///utgiven av Östergötlands folkdansdietrikt. -
~inköpingl , 1972 (årg. 1) - • 
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ÅRSBÖCKER S,OM HANDLAR OM DANS 

Brages Årsskrift Il l utgiven av Brages sektion för folklivsforskning 
och Institutet för nordisk etnologi vid Åbo Akademi. - Helsingfors, 
1906 (årg. 1) - . • 

Fataburen l l : Arsbok för Nordiska Museet och Skansen. - Stockholm, 
1898 (Arg. 1) - .• 

Ersätter:Medoelanden från Nordiska Museet. 

Folk music journal. l l l [publ. by] The English Folk Dance and Song 
Society. - London, 1934 (årg. 1) - • · 

Ersätter:The English Folkdance journal. 

Detta är den äldsta tidskrift i världen som handlar om folkdans 
och folkmusik. 

Folk og Kultur 1/ : lrbog for dansk etnologi og folkemindesvidenskab. 
=-t:iöpenhamn] • 

Nordisk forening for folkedansforskning // . (utgiven av] The 
llorwegian Council for folkmusic and folkdance. Oslo , 1978 (årg. 1) 

Kongresskrift som ges ut årligen av institutioner och organisationer 
i Norge. InnehAller även en urvalsbibliografi. 

Samlen // : lrebok för Svenskt Visarkiv och samfundet för visforskning. 
- Stookholm, 1976 (årg. 1) - • 

- . 

Yearbook // : international folk music council. - Kingston, Ontario, 1969 
(vol. 1) - • 

Ersätter: Folk music Council journal. - 1 nr/år. 

Årsboken innehåller uppsatser om folkmusik från hela världen. 
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ARTIKLAR OM DANS I NORDISKA TIDSKRIFTER OCH ÅRSBÖCKER 

Adolfsson, A. Långdansen i La.ppfjärd. - (Budkavlen ; 9, 
1931 ,) -

Ambatsis, J. : Folkdanserna. - (Levande Grekland J 1966, s. 66- 69) 

Andersson, N. : SkAnska melodier, musik och danser. - CSvenska 
Landsmål och svenskt folkliv ; 1855, 1907 och 1908) 

Andersson, O. : Om den Österbottniska folkdansen : föredrag 
hållet vid Svenska Litteratursällskapets möte 22 okt. 1903. -
(Svenska Folkskolans Vänner : kalender J 1886- 1903, s. 123- 141) 

Bakka, E. : Musik og dans i et lcystområde / Egil Baleka och Kjell 
Oversand. -(Svensk tidskrift för musikforskning J vol. 57, 1975, 
nr 2) 

Björk, J. W. : Några gamla anteckningar om allmogedanser i min 
hembygd : Karleby. - (Brages årsskrift ; 9, 1931- 1935, nr 77, 
s. 72- 74) 

Broden. : Hårgadansen. - (Sångartidningen ; 1931, s. 124- 126) 

Bröllopsmusik på säckpipa : studier tillägnade Carl- Allan Moberg, 
5 juni 1961. - (Svensk tidskrift för musikforskning J vol. 44, 1961) 

Cornell, P~ : · Om antroposofin.: R. Steiner. -DN 1980-09-14) 

Cullberg, B. :Folkdansen som konstart. -(Teatern; 1951, nr 9) 

~ och visa i Kyrkhult. - ill. - (Blekingeboken ; 19'18, s. 19- 26) 

Dansen i Skåne. - (Dans ; 6, 1979, nr 25, s. 57- 68) 

Dencker, N. : Vi ska. far te Brä.rme : ba't'fota genom dalar. - (Arv ; 14, 
1958, s. 45- 61) 

Enärjärvi-Haavio, E, 
Hirn ; 1930) 

Simon i Sälle. - (Festskrift tillägnad Yrjö 
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. Enär ärvi-Haavio, E. : Sörmländsk slängpolska och polska 
danser. - Södermanlands Läns Tidning 1931-o5-09) 

Götlind, J. _h.Jag tror du sitter och sover. - (Falbygden ; 1936) 

b) Folklek och folkdans. - (Vh Hembygd ; 1935) 

c) Några folklekar från norra Halland. - (Vår Bygd ; 1919, ~920) 

d) Proven9aleka folkdanser. - Hembygden ; 1939, s. 80- 81) 

Heikel, Y .. - ~~• F-inlandssvenska folkdanser {Svenska folkekolans 
Vänner a kalender ; 1947, s. 67-75) 

b) Minnen och ihågkomster från folkdaneforskningen. - (Brages 
Arsskrift 1 1926- 1930, s. 46- 53) · 

c) Om Menuetter i Österbotten.- (Budkavlen ; .7, 1929, nr 2, 
s. 105- 111) 

d) Stora själen : folkdans från Pyttis, Hyland. - (Budkavlen ; 
1l 1922, s. 10- 15) 

Karlholm, G. a Bygdedanser i Jämtland och Härjedalen. - ill. -
(Jämten J 1971, s. 138- 142) 

lärlholm, G. : ~lgot om folklig dans i V"åeterbotten·., - ill. -
(Västerbotten; 1977, s. 79- 83) 

neen, T". 1 De rituella gesterna i det forntida Egypten. -
(Ord &: Bild ; 36, 1927, s. 137-145) 

neen, T.- : Om danskonst och annat på BalL - (Ord &: Bild ; 32, 
1923, s. 93- 108) 

K:hlinr A. J. : Folkdans i television : och kritik från Birgit 
Cullberg.- (Hembygden; 35,1955, .s. 8) . 

Landtmanse:a-Blidström.· : ·Menuetter och poleka dantzer. -
(Svenska Landsmål ; 33, 1912, nr 2) 

Larsson, J. : Polskdansene renässans / J. Larseon och J. Norman. 
- (Hembygden ; 59, 1969, nr 2, s.4-6) 

Liljedahl, E. : Folkdans och folkmusik. - ill. - (Meddelanden 
från arkivet för folkets historia ; 2, 1978, nr 2, s. 16- 20) 
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Li thberg, N. : Folkdans. - (Svenska Folkdansens Vänner ; 
1893- 1919, s. 80- 87) 

Lönnberg, M. : Risingebygden för 50 år sedan. - (Land 
och Folk ; 1875) 

Mathiesen, Eske K. : Ringridning i Östermarie. - ill. -
(Folkeminder, Danske Folkemindersa.mlingen ; 3 1966, nr 12, 
s. 85- 103) 

Nordlund, A. : Några internationella folkdanser / A. Nordlund, 
R. Hedman, T. Stockfelt. - ill. - (Fysisk träning ; 1971, nr 2, 
s. 199- 212) 

Norlind, T. : Några riktlinjer för polskaforskningen • -
(Budkavlen J 7, 1929, nr 59, s. 112- 117) 

Norlind, T. : Svärdsdans och bågdans : festBkrift till H. F. 
Feilburg. - (Svenska Landsmål och svenskt folkliv, yngre 
serien ; 30, 1911, s. 738- 756) 

Nyblom, H. : Dansen. - (Nornan : svensk kalender för 1901) 

Osiander. : Om spansk folkemusik och folkedans. - ill. -
(Dansk musiktidskrift ; 1955, nr 1, s. 3- 6) 

Raekedanse : rapport fra planlaegningsmodet 10- 12 december, 
1976, Holte i Danmark. - (Nordisk folkdansforskning, kongress
skrift ; 1976) 

Rehnberg, M. : En Dalasockens danser : anteckniJ188X frAn Sollerön. 
- (Dalarnas hembygdsbok ; 1943, s. 77- 96) 

b) Från svärdsdans till Menuett. - (Det glada Sverige, d. 1, 1947) 

c) 1700- talet dansare - (Det glada Sverige, d. 2, 1947) 

Ringdans från Pargas sjung liten fågel. - (Finsk musikrevy, 
1907, s. 53) 

Itosenqvist, H:. Från vals till ji ttexbug. - (Det glada Sverige, 
d. 3 ; 1948) 

Runeberg på da' lsstuga. - (Skrifter utgivna av Svenska Litteratur
qällskapet j F 4nland : historisk litteratur och historiska studier 

~8, 1963, s. 51- 80) 
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RUbelt, L. : Skotska höglandsdanser. - (Jorden Runt ; 7, 1935, 
nr 1, s. 220) 

Sandell, H. : Bjudningsdanser på Emsalö för 50 år sedan : 
hembygdsminnen samlade av elevförbundet vid Borgå folk
högskola. - (Borgå hembygdsminnen ; 1931, nr 9, s. 65- 67) 

b) • Dana . på' skarven" på Vårdö, Åland. - (Budkavlen ; 55, 
1924, s. 83) 

c) Gamla ringdanser dansade på Emsalö 1880- 90 och senare. -
(Hembygden ; 22, 1932, s. 8- 100) 

d) Ringdans från Pargas : sjung liten fågel. - ( SVensk 
Musikrevy, 1907, s. 53) 

e) Svenska "Fackeldansen" i Finland. - ( Brages årsskrift ; 2, 
1908, s. 36- 54) 

Skånska danser.- (skånska folkminnen; 1927, s. 124- 154) 

Sten, U:. : Nio man engel s folkdans från Replot, Österbotten. 
- (Budkavlen ; 52, 1922, s. 85- 87) 

Stähl, F. s Grekiska folkbruk. - (Jorden Runt ; 1955, s. 315- 22) 

Thalbitzer, W. : Dans i Grönland /William Thalbitzer og. 
Hjalmar Thuren. - (Svenska Landsmål och svenskt folkliv, 
yngre serien ; 30, 1911, s. 77- 98) 

Thorsteinsson, B~ : Folkelig sang og musik paa Island. -
(Nordisk Kultur J 25, s. 149) 

Turesson. : Värmländska kulturtraditioner. - (Natur och Kul tur ; 
96, 1963) 

Wallin, B. Dansen i Skåne. - (Dans ; 6, 1979, nr 25) 

Wallensteen, J. P. : Ett bondbröllop i Danderyds socken i Uppland, 
18§6. - (Meddelanden från Nordiska Museet ; 1898) 
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_ Velure, M.. ··: -Levande dansatradiejon eller stagnasjon og 
kopiering : folkedans som folklorisme- fenomen. -
(Tradisjon : tidskrift for folkminnevitskap ; 1972, nr 2, 
s. 3- 9) 

Wessman, v. E. : Två danser .frän Sibbo. - (Hembygden J 
1917' s. 27) 

Wessma.n, V. E. Fyrkant i Sibbo. - Budkavlen, 1952, 
s. 125- 128) 

Wik:man, R. : stabbeiansen och med den besläktade .folkliga 
upptAg. - (Budkavlen ; 1936, s. }- 50) 

UTLÄNDSKA ARTIKLAR OM DANS 

:Böhme, F. - : JEntwicklung und 'Au.fgaben der Deutschen Volktanz
bestrebungen. - (Die MUeik 1 25, 1933, nr 2, s. 823) 

Erdei. : Folkdance. - ill. - (Information Hungary J 1968~ 
s. 853- 859) 

Uber tUrkisc}lj volkstänze. - - . 111 .. - · (Atlantis · ; 1963, s. 661- 6~4) 

hormusdansen 
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ALFABETISK FÖRTECKNING ÖVER HANDBÖCKER' OCH LEXIKON OM DANS 

Chujoy, Anatole 

The dance encyklopeedia l Anatole Chujoy and P. W. Manchester. 
-rev. and enlarged ed. -New York : Simon & Schuster, 1967. -

Detta referensarbete innehåller artiklar om dansare, koreografer, 
(bl. a. Michel Fokine), tonsättare, danstekniska termer, tidskrift
er etc. För övrigt finns en artikel av Bengt Häger som handlar om 
"Swedish ballet". Diskografin och den kommenterade bibliografin som 
fanns , med~ i den gamla upplagan, har utgått i den nya. 

Desrat, G. 

Dictionnaire de la dance. - Paris, 1895. 

Ger beskrivningar av tidstypiska dansers steg och teknik. 

~ & Wagnalls standard dictionnary of folklore. 

På s. 276- 296 finns utförliga översikter över dansens historia, 
samt namn på kända danser från olika länder. 

Grove's dictionnar,y of music and musicians l edited by Eric Blum. 
- 5 ed. -London :Mae Millan, 1954 -61. - $0 vol. : ill. 

I volym III (F- H) finns ett avsnitt om dans • Likaså i bibliogcafi
delen. 

-Junk, Victor 

Handbuch des Tänzes. - Stuttgart : Ernst Klatt Verlag, 1930. 

Boken behandlar natur- och kulturfolkens danser i relation till 
kul turhistoria, dansteknik och musik. 

Koegler, Horst 

The concise Oxford dictionnary of ball8t. - London, 1979 • 

.Xoegler, Horatt ~ _ ~:-' . ·_ ·. · · 

Friedrich's Balettlexikon. - Velber bei Hannover Friedrich, 
1972. - 644 s. 

Här kan man hitta balettkonstnärer, olika verk, balettsällskap, 
facktermer, och även översikter över mode:n dans, folkdans och 
sällskapsdans. Litteraturhänvisningar finns . I registret måste 
baletterna sökas under sina tyska titlar. 
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Lawson, Joan 

A history of ballet and it'-s makers / by Joan Lawson, 
author of "European Folk Dance" and "Mime". - London : 
Sir Isaac Pitman & Sons Ltd. - 202 s. : ill. 

~. 190- 195: Bibliografi. 

översiktsverket börjar med en beskrivning av balettens 
födelse, den grekiska tragedin -ocl! komedien, pantomin
teatern i Rom, renässansens danser. Sedan kommer en be
skrivning av den akademiska· baJcsrunden, symbolism och 
allegori. Ett kapitel handlar om utvecklingen mot den 
romantiska baletten under 1900- talet. Olika riktningar 
inom baletten skisseras, och man ger en översikt av 
expressionismen inom baletten (bl. a. Diaghilev och den 
ryska baletten). Mikhail Fokine, Stravinslq. Nijinskiy, 
George Balanchine presenteras, och i ett annat avsnitt 
den neoklassiska baletten i Amerika. Sökandet efter 
uttryck efter Diagl·lilev (bl. a. Anna Pavlona) , engelsk 
balett med Anthony Tudor och hans ~· : p-syko~-Qgiska" balett, 
Dame Ninette, Sir Frederick Ashton beskrivs, liksom den 
den franska, amerikanska (.Agnes de Mille), de kungliga 
danska och svenska baletterna och den ryska baletten av 
i dag. Index över baletter, och namnregister finns 
längst bak i boken. 

pie _if_ in Gesichte und Gegenwart , allgemeine Enzyklopädie der 
Mnsik 1 unter Mltarbeit zahlreicher MUsikforsher des In- und Aus
landes nerausgegeben von Friedrich Blume. - Kassel : Bärenreiter, 
1949. - 14 vol. 

På sid. 90-110 i band 13, finns en signerad artikel av Fritz Feld
ma:m, som bl. a-. tar upp "Dance macabre" (gamla och nya versioner), 
modedanser genom århundradena, från 1100-talet och fram. till 1900, 
stiliserad musikalisk form, madrigaler, dansvisa, opera, scenisk 
dans, och balettmusik. 

Musikens v.!rld : musik i ord och bild. - [Ny uppl J - Göteborg : 
Kulturhistoriska förlagen, 1973. - 2325 s. : ill. 

På sid. 538- 552 finns ett avsnitt om dans: " ·Från primitiv magi 
till balsalens prakt och elegans. 

Odlmer, Einar 

Musik och dans i historisk belysning. - Stockholm : Bok & Bild, 
1970. 

Lexikonet innehåller mer än 1000 musik- och danstermer, ord, 
utt~Jck och ordlista. 
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Raffe' 

Dictio~~ of the dance l compiled, written and edited by W. G. 
Raffe'; assisted by M. E. Purdon. - New York : Barnes, 1964, re
issued 1975. - 583 s. : ill. 

Innehåller omfattande beskrivningar av hela världens folkliga 
danskulturer. Litteraturhänvisningar, grafiskt index films, 
plus "Subjects relating to dance". 

Reypa, Ferdinando 
Concise ~ncyklopedia of ballet l translated ·trän franskan 
bJ Andre G~teau. - rev. and reedi ted. - London & Glasgow 
U9741 • - 250 s. : ill. ' 

Orig:s titel: Dictionnaire des ballets. 

Reyna., Fardinande 

Sammanställning ur danshandböcker från 1400-talet och framåt, 
som huvudsakligen gäller baletteknikens utveckling. - ·.stockholm, 
197-? 

stencilupplaga av denna sammanställning finns på Dansmuseet. 

Rootzen, Kajsa 

Den svenska baletten från Stiernhielm till Brita Appelgren. -
Stockholm, : Wahlström & Widstrand, 1945. - 175 s. : ill. 

Detta är det enda översiktsverket över svensk balett • . Det handlar 
i första hand om den kungliga balettens utveckling, från drottning 
Kristinas dagar fram till 1944. 

Sachs, Curt 

World history of the dance. - New York The Norton Library, 
1965. - 465 s., l. ill. 

Boken är indelad i två avdelningar. Den första med titeln: 
"Dance throughout the world". Där beskrivs rörelser, dans-
former, teman, koreografi och dansmusik~ Den andra avdelningen 
innehåller en mer historisk framställning, där dansens olik~ · 
uttrycksformer beskrivs, från stenåldern och fr~ till modern 
tid. Orientaliska danser, primitiv dans, danser under antikens 
tidsepok beskrivs, liksom modern sällskapsdans som t.ex. Tango. 
Litteraturhänvisningar och index finns. Svart- vita illustrationer. 

Sohlmans musiklexikon : nordiskt och allmänt uppslagsverk för 
tonkonst och dans l redaktion: Gösta Morin, Carl-Allar. Moberg, 
Einar San~ström. - Stockholm : Sohlman, 1948- 52. - 4 bd. : ill. 

Ea artikel om dans finns på s. 196- 215. Den inleds med en dans
historik, sedan följer ett avsnitt om folkdans, asiatisk dans
teater och extasiska danser. 
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_;~~LIOGRAFIER ÖVER D.ANS OCH DANSMUSIK 

Beaumont, Cyril W. 

A bibliography of dancing. - 2. uppl. - New York, 196;. 

Bibliografisk hjälpreda i ·folklivsforskning. - (stockholm:L 1974. -
(Meddelanden från Folkkultursarkivet ; 5) 

Davidsson, Åke 

Bibliografi över svensk musiklitteratur 1800- 1945. - Uppsala, 1948. -
215 s. 

Särtryck ur: Svensk tidskrift för musikforskning. 

Forrester, Felicitee Sheila 

Ballet in England : a bibliography and survey c. 1700- .fulle 1966 / by 
F. s. Forrester ; with a foreword by Ivor Guest. - London s Library 
association, 1968. - (Library association bibliograpbies ; 9) 

Bibliografier över koreografer och dansare, dansteknik, musik, dräkter 
och periodika. 

Lawson, J. 

European folk dancing. - London, 1953. 

Ger bl. a. uppgifter om "Folk dance and song society", "Country 
dancing", "Morris ducing", "Sword dancing". 

Lönngvist, Bo 

Bibliografi över Svensk-Finland / utarb. av Bo Lönnqvist. - Borgå, 
1976. - (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland ; 
473) 

Magriel, Paul David 

A bibliography of dancing. - 2 uppl. - New York Benjamin Blum, 
1966. 

Petermann, Kurt 

Tanzbibliographie. - Leipzig VEB Bibliographisches Institut, 
1966. 
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. Sjöberg, Henry 

Daneli tteratur : hur skall jag läsa 1 vad skall jag läsa ? l Henry 
Sjöberg och Lilian Kar~Vasarhelyi. - Stockholm : .Terpsichore, 1982. 
- 54 s. : ill. - (Dansmusei skrifter J 26) 

Der lltere paartanzin in Europa : konfsrenebericht l utg. av Arkivet 
för folklig dans, Dansmuseet. - Stockholm, 1980. - 221 s. 

Denna Bkri!t inleds med ett tal av dåvarande utbildningsminister 
Jan-Erik Wikström, vid invigningen av Dansmuseets !olkdansavdelJling 
den 31 augusti 1980. Sedan följer åtskilliga uppräkningar av folk
dans. T•ex Schwedische polskatänze, Danish couple-dances in folk
tradition, die itltere paartanz in Finnland, Ul'l8U'ischen paartänze, 
the tradi tional dance cycle as the largest un1 t or !olkdancing, 
traditionalle volkstänze in Polen d.n paaren ausgefilbrt, archaiske 
paartinze in der ungarisohen tanztradition und tanzgesichte, the 
caracteristics or Mazurkatype couple dancing in Poland J fragen 
und gedånken zur klassifikationsproblematik (försök till klassi
ficering av danslitteratur har gjorts av Dr, Grazyna Dabrowska i 
Polen), der ältere paartänze i USSR o.s.v. 
Detta l:r inBen bibliografi i vanlig traditionell bemärkelse, utan 
är en kongresskrift som kan fungera som en kryptobibliografi och 
ge uppslag till vidare sökning genom de ledtrådar artiklarna ger. 

LÖPANDE BIBLIOGRAFIER 

The Norwegian council for tolk music and dance. (Norgs'f . 19;;,;?] - . 

Utkommer oregelbundet i löpande följd. 
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. TITEtruiXZISTER 

Akademiska folkdanslaget i Stockholm 

Alla tiders lekar 

The .51 of the dance 

Balett 

Ballet in England 

Balett på stockholmsoperan 

Baletten oeh vi 

Balettens stjärnor 

Balettakolan 

Barnbalett 

Barnlek 

Beskritning över svenska folkdanser 

Bibliografi över Svensk-Finland 

Bibliografi över svensk musiklitteratur 

Bibliografisk hjälpreda i folklivsforskning 

A bibliography of dancing 

Biljett till balett 

Bjudningsdanser på Emsalö för 50 år sedan 

Ett bondbröllop i Danderyds socken i Uppland, 1896 

Bro-brille-legen 

Bröllopsmusik på säckpipa 

Bygdedanser från Bohuslän, Dalarna, Gästrikland, Värmland 

och Västergötland 

Bygdedanser i Jämtland och Härjedalen 

Concise Oxford dictionnary of ballet 

En Dalasockens danser 
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The dance ' encyklopedia 

Dans 

Dans i Grönland 

Dans och visa i KYrkhult 

Dans på skarven 

Dans över gränserna 

Dansa i: ·en.~ riDg· ' 

Dansa och lek med små barn 

Dansa som du vill 

Danse- danse dokka. mi 

Danse, danse lett ut på foten 

Dansen 

Dansen 

Dansen, ~ppen och rörelsen 

Dansen går 

Dansen i Skåne 

Dansens historia 

Dansens historia med hänsyn tagen till dansen i Sverige 

Danser 

Danser från Norr- och Västerbotten, samt Finland 

Danser från när och fjärran 

Danser från Östergötland och Tjust 

Danslek och visa 

Danslek på dagis 

Danslekar och barnvisor 

Danslitteratur 
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Dansstegen 

Dansvisor och vaggvisor 

Dictionnaire de la dance 

Dictionnar,Y of the dance 

Domaredansen 

Ella 

Entwicklung und Aufgaben der Deutschen Volktanz bestrebungen 

European folk dancing 

Finlands svenska folkdiktning 

Finlandssvenska folkdanser 

Finska folkdanser 

Finska lekstugan 

Folkdance 

Folkdans 

Folkdans 

Folkdans ~ Sverige 

Folkdans i television 

Folkdans och folkmusik 

Folkdansen i Danmark 

Folkdansen som konstart 

Folkdanser 

Folkdanse~ i Norden 

Folkdanserna : 

Folkdansgillet 

Folkedanse 

Folkelig sang og musik paa Island 

Folkelig vals 

Folkets danser 
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Folklig dans 

Folklig dans 

Folklek och folkdans 

Folkmusik från norra Södermanland 

Folkmusik från sjuhäradsbygden 

Folkmusik och folkliga danser i Norrbottens län 

Folkmusikboken 

Folkmusiken i Sverige 

Folkvisedanser 

Folkvisadanslaget i Stockholm 

Folkvisadanslaget i Stockholm 

Friedrich's Balettlexikon 
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Från svärdsdans till menuett 

Från vals till jitterbug 

Fyrkant i Sibbo 

Färöisk folkkultur 

Gamla dansar i Skåne 
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Gamla salongsdanser 

Gamla svenska folkvisor, danser och danslekar . 

Gamla Stockholm 

Gillesdanser i Norden 

Det Glada Sverige 

Grekiska danser 
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Grekiska folkdanser 

Grove's dictionnary of music and musicians 
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Handbooks of European national dances 

Handbuch des Tänzes 

Historia om de nordiska folken 

A histo;r of ballet and it's makers 

Hur man lär sig dansa 

Hårga.dansen 

Hälsingedanser 

In till vegge 

Isadora Duncan 

Jag vill dansa 

Jag tror du sitter och sover 

Jazzdans 

Jazzdanser 

Jugoslavien 

Jugoslaviska danser 

Julboken 

Jullekar från förr 

Klassisk balett 

Klassisk balett 

Den klassiska baletten sbyggstenar 

Den klassiska konstdansen 

Kroppen i rörelse när vi dansar 

Lasse går i ringen 

Lekar för livet 

Lekar för stora och små 

Lekstugan 

Levande dansetrdis,ion 

Lilla oal8ttboken 

Livets väp: 

66. 

s. 57 

s. 24 

s, 58 

s. 26 

s. 52 

s. 18 

s. 27 

s. 47 

s. 39 

s. 53 

s. 46 

s. 41 

a. 19 

s. 40 

s. 20 

Bo 30 

Bo 45 

s. 46 

s. 48 

s. 44 

s. 40 

s. 35 

s. 3 

s. 21 

s. 23 

s. 56 

s. 44 

s. 24 



Långdansen i Lappfjärd 

Lär dig folkdans 

Martha Graham 

Den medeltida balladen 
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Några internationella · fatkdanier > 

Några riktlinjer för polskaforskningen 

Några svenska folkdanser 

Om antroposofin 

Om danskonst och annat på Bali 

Om den österbottniska folkdånsen 

Om folkdans 

Om Gotlands folklekar 

Om menuetter i Österbotten 

Om spansk folkemusik och folkedanse 

Philochoros 1880- 1980 

Pingelsleken 

P joddanser 

Polkan sådan den dansades i salongerna 

Polskdansen i övre Klarälvsdalen 

Polskdansens renässans 

Proven9alska folkdanser 

På livets landevei 

På Årstafruns tid 

Raekedanse 

Den religiösa dansen 

Rillen 

Ringdans från Pargas 

Ringlekar 

Ringlekar på skansen 

Ringridning i Östermarie 

Risingebygden för 50 år sedan 

Rituell dans 

De rituella gesterna i det forntida Egypten 
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,Rolf de Mare's Svenska balett 

Runeberg på dansstuga 

Den r;rska baletten 

Samkväms- och Gillesdanser 

Sammanställning av ett forskningsprojekt 

Sammanställning ur danshandböcker frän 1400- talet och framåt 

Simon i Sälle 

Skotska höglandsdanser 

Skånska danser 

Skånska danser 

Skånska f oJ km i men 

Skånska melodier, musik och danser . 

Sohlmans musiklexikon 

Songdansen i Nordlandi 

Spel upp i spelmänner 

Spelmansmusik frän Sverige, Danmark och Norge 

Springar, gangar, rull og puls 

Stabbdansen och med den besläktade folkliga upptåg 

steppdans 

stora själen 

studier i musik och folklore 

studier i svensk folklore 

Svensk balett 

Svensk danskonst på scen och i skola 

Svensk folkmusik 

Svensk folkmusik och folkdans 

Den svenska baletten från Stiernhielm till Brita Appelgren 

Svenska danser från Fagered 

Svenska. " Fackeldansen" i Finland 
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Svenska folkdansens vänner till dess 50 - årsjubileum 

Svenska folkdansens vänner till dess 60 - årsjubileum 

Svenska folkdansann vänner 1893- 1933 

Svenska folkdansens vänners Amerikaturne', 1939 

Svenska folkdanser 

Svenska folkdanser och sällskapsdanser 

Svenska folklekar 

Svenska folklekar och danser 

Svenska fornsånger 

Svenska Landsmål och svenskt folkliv 

Svenska lekar 
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Svenska sånglekar 

Sveneka vallvisor och hornlåtar 

Sveriges sånglekar, sammanparningslekar och friarlekar 

Svärdsdans och bågdans 

De sydamerikanska indianernas kulturhistoria 

En sångdans i Replot för 50 år sedan 

Sängdanser 

Sånger och danslekar till julen 

Sånglekar från Nääs 

Sånglekar och folkdanser 

Sånglekar och folkdanser 
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Sällskapslekar 
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Tanzbibliographie 

Tempeldanser från Bali 

Till dig som vill dansa 
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Traditioner av svenska folkdanser I 

Två danser från Sibbo 

Ungerska danser 

Vestlands springdans 

Vi ska far te :Bränne 

Vi ska leka och sjunga 

Vore äldste folkedanse 

World history of the dance 

Våra danslekar 

Våra folkfester 

Våra sånglekar som kulturarv och som nöjesform 

Vårt dansande folk 

Värmländska kulturtraditioner 

Västgötadanser 
.. 
Uber ttirkische volkstänze 

Der Äl tere paartanzin in Europa 

8 gamla salongsdanser 

10 finlandssvenska folkdanser 

45 folkdanser 

60 år med Kulturella Folkdansgillet 

1700- talet dansar 

1800- talets pardanser 

71. 

Bo 39 

s. 56 

s. 40 

s. 41 

s. 52 

s. 25 

s. 16 

s. 59 

s. 27 

s. 11 

s. 18 

s. 41 

s. 55 

s. 41 

s. 56 

s. 61 

s. 42 

s. 42 

s. 42 

s. 42 

s. 54 

Bo 43 



SPECIALARBETE 
Forsblad, M. : Dana : ett urval annoterade monagratier 
och tidskriftsartiklar över danaens skilda uttr,Jcksformer 
i olika kulturer och tidevarv. -Borås, 1982. - 71 bl. -
(Specialarbete l Högakolan i Borås. Inati tutionen 
bibliotekshögskolan, ISSN 0347-1-128 1 1982 : 49) 

Det här specialarbetet bestAr av en litteratur- och 
periodikarörteckning över monografier, tidskrifter och 
och :tidllkriftsartiklar inom ämnesomr!dena folkdana, danshistoria 
och balett, vilka har klaasifikationabetecknin8ar.na Rcba och Iky. 

Antalet &DDoterade monagratier är &NIIMnlagt 218 at., varav 167 st. 
handlar om folkdans och dans i allmänhet, och övriga 22 at. om balett. 
Randböcker och lexikon, 17 st. till antalet, och bibliografier, 11 at., 
kommer siat i förteckn.insen. Monografierna är uppställda alfabetiskt 
efter huvudup:palag, oe$ d. et säller även tidskrifter ( 25 at.), åra
böcker (7 at.) och tidnings- och tidskrittaartiklar (56 at.) som 
behandlas efter de 190 övriga böckerna om dana, och före lexikon 
och bibliografier. 

Huvuddelen av den medtagna litteraturen har utgiTita UIMler ·tida
perioden 183Q- 1982. Den äldsta boken som tagits med här är trAn 
1555. 

Urvalet har gjorts trämat med hjälp av LiDnströms, Svensk lokkatalog, 
Svensk !ctrörteckning och siat men inte minst av Dansmuseets special
katalog. Längst bak i förteckningen finna ett titelregiater. 

Aa~ cba 
(itaikYJ 

:B:t 

Forsblad, Marita [1951-1 
Dana a ett urval annoterade monografier och 
tidskriftaartiklar över danaens skilda 
uttr,Jcksformer i olika kulturer och tidevarv 
l Marika Forsblad. - Borås, 1982. - 71 bl. 
: ill. - (Specialarbetete / Högakolan i 
Borås. Institutionen bibliotekshögskolan, 
ISSN 0347-1128 1 1982 : 49) 
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