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Foldansringen Dalarna (Folkdansringen) har tagit del av remissen Dalarnas regionala kultur- och 

bildningsplan 2023 – 2026 (Planen). Ett av utgångspunkterna för Folkdansringen :s 

ställningstagande finns i de övergripande utvecklingsmålen för Region Dalarna: ”Bevara, 

utveckla och använda Dalarnas immateriella kulturarv”. Övriga utvecklingsmål påverkas mer 

eller mindre av det gemensamma immateriella kulturarvet. 

 

 Hälsofrämjande utveckling. 

Det finns forskning som visar att dans har en positiv inverkan på olika sjukdomstillstånd främst 

psykiska. Folkdansringen påstår att de bästa resultaten uppstår när de dansande håller i varandra och 

påminner om den positiva känsla som skapas när människor tar i varandra utan att ha någon annan 

avsikt än att dansa med varandra. 

 

 Dalarnas immatriella kulturarv. 

Folkdansringen finner hela stycket om det immateriella kulturarvet väl skrivet och känner en 

stolthet i att vara så kända i Region Dalarna att vi bara behöver omnämnas som ”Folkdansringen”. 

 

 Civilsamhället. 

Folkdansringen tolkar att inom begreppet civilsamhället finns olika aktörer, däribland de ideella 

organisationerna/föreningarna. De ideella organisationerna har en mycket viktig roll i civilsamhället 

både genom att vara en bra grogrund för spetskompetens/proffessionalism och genom att låta 

många uppleva glädjen i sitt kulturutövande. De kulturaktiviteter som Folkdansringen har som 

verksamhet har ingen eller mycket liten ekonomisk bärkraft utifrån det kulturarv som 

Folkdansringen ansvarar för. Av den anledning är det viktig att Region Dalarna utreder ett införande 

av ett idéburet offentligt partnerskap.  

 

 Teater och Dans 

Den beskrivning av dans som presenteras i Planen saknar komponenten ”bevara”. Dalarna har ett 

rikt dansarv ur den folkliga traditionen. Ett stort uppteckningsarbete har gjorts och de dialekter 

som finns inom musiken hittades också inom dansen. Polskmärkesuppdansningen är ett sätt att 

bevara och använda det immateriella kulturarvete inom den folkliga dansen. En viktig del i 

bevarandet är också att sprida kännedom om dansarvet från Dalarna i Dalarna och övriga Sverige. 

 

 Hemslöjd och Hantverk 

Svenska Folkdansringen är den organisation inom Sverige som har den högsta kompetensen vad 

gäller folkdräkter och folkligt mode. Den kunskapen tillsammans med Regionens hemslöjds- och 



hembygdsföreningar är en bra grund för bevarandet av slöjdens och hantverkets immateriella 

kulturarv. Inom folkdräktsområdet finns för närvarande ett stort behov av att dokumentera den 

tysta kunskap som finns bland folkdräktssömmerskor och som troligen snart går förlorad. 

 

Folkdansringen Dalarna stödjer förslag till Dalarnas regionala kultur- och Bildningsplan 2023 – 

2026. Vi finner många beröringspunkter i Planen med den verksamhet som Foldansringen Dalarna 

har att förvalta. Vi ser fram emot att delta i det utvecklingsarbete som beskrivs, som till exempel: 

 

 Rådet för arbete med det immateriella kulturarvet. 

 Idéburet offentligt partnerskap 

 Planen för att stärka inrastrukturen för dans och att stärka och stödja arrangörsleden för ett 

rikt musikliv även inbegriper stöd till Folkdansringen Dalarnas arbete med att bevara och 

sprida kännedom om Dalarnas folkliga dans. 

 Folkdansringen Dalarna erbjuder den kunskapsbas som finns inom organisationen till stöd 

för bevarandet av slöjdens och hantverkets immateriella kulturarv. 

 

 

 

Borlänge den 22 juni 2023 

Elisabeth Lindholm 

Orförande 

Folkdansringen Dalarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


