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Folkdanslaget Skärans arkiv 
 

Folkdanslaget Skäran bildades i Stockholm 1924 av medlemmar i dåvarande Sveriges Kommunistiska 

Ungdomsförbund. Enligt de tidigaste stadgarna skulle folkdanslaget ”sammansluta arbetarungdomen 

för upplivande av de gamla folklekarna och dansen, och samtidigt söka vinna denna ungdom för 

arbetarrörelsen och dess organisationer”. I samband med den stora partisplittringen i Sveriges 

Kommunistiska Parti 1929 så lades Folkdanslaget Skäran ner verksamheten, men återbildades några 

år in på 1930-talet. Då med nya stadgar som sa att folkdanslaget Skäran var partipolitiskt obundet. 

Under många år fanns dock kopplingar till arbetarrörelsen och det kommunistiska partiet. Dels 

genom att många av medlemmarna var hemmahörande på den politiska vänsterkanten och dels 

genom att Folkdanslaget Skäran ofta uppträdde vid kommunistiska partiarrangemang, för 

fackföreningar osv. Med åren blev Skäran mera av ett ordinärt folkdanslag. När verksamheten lades 

ner år 2000 var kopplingarna till arbetarrörelsens vänsterflygel sedan länge historia. 

 

Vid Folkdanslaget Skärans upplösning beslutades att arkivet skulle doneras till Dansmuséet och 

Arkivet för folklig dans. Så blev dock inte gjort utan det var först i samband med att Svenskt visarkivs 

forskningsarkivarie Wictor Johansson samlade material om Skärans historia till en föreläsning som 

arkivet lokaliserades och donerades till SVA (där Arkivet för folklig dans ingår sedan 2010). I samband 

med att arkivet donerades till SVA intervjuade forskningsarkivarierna Wictor Johansson och Anna 

Nyander några av Skärans f.d. medlemmar för Visarkivets räkning (se accessionsnummer 

SVAA20181019NA001 och SVAA20181023PB001 i SVA:s inspelningsdatabas). I SVA:s samlingar finns 

även kopior från Arbetarrörelsens arkiv och Kungliga biblioteket av visst material rörande Skäran. 

Detta material hittas enklast genom att fritextsöka på ”Folkdanslaget Skäran” i SVA:s databas X-ref. 

 

Tyvärr har arkivet förvarats i allt annat än ändamålsenliga arkivlokaler och en del av materialet var 

fuktskadat och mögelangripet när det levererades till SVA. Äldre medlemstidningar har av 

bevarandeskäl digitaliserats eftersom de var i så dåligt skick (se serie L2). De digitala kopiorna finns 

på A-arkivet, i mappen Person- och organisationsarkiv. Två stycken fotoalbum har fått gallrats utan 

att innehållet kunnat räddas då de var för hårt angripna av fukt och mögel. I övrigt har ingen gallring 

gjorts utan arkivet har bevarats intakt och i huvudsak i den ordning som det levererats till SVA (se 

kommentarer till serie F1 i arkivförteckningen). 
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A1 Protokollsböcker     

 
Vol 1  Protokoll från styrelsemöten   1944-1989 

 

Vol2  Protokoll från medlems- och årsmöten  1941-1993 

 

D1 Inventarieförteckningar 

 
- Folkdanslaget Skärans förteckningar över  Spridda år 

arkivalier, dräkter och föremål. 

 

Ingår i L1:1 

 

F1 Föreningshandlingar sorterade på årtal 

 

Vol 1 Verksamhetsberättelser, viss korrespondens,  1944-1987 

medlemsutskick m.m. sorterade enligt den  

ursprungliga ordningen i Skärans arkiv. 

OBS! För att underlätta arkivets överskådlighet  

har trycksaker och fotografier placerats i respektive 

materialkategoris serier (se K & L). Handlingar rörande 

utlandsresor har placerats i en egen serie, F2. 

 

Vol 2  Se föregående.   1988-2000 

Häri även F2, M1, Z1 (pappershandlingar) samt Ö1 

 

  



F2 Handlingar rörande utlandsresor 
 

-  Kina 1966    Spridda år 

Polen 1975 

Ungern 1976 

Wales 1978 

Irland 1979 

Holland 1981 

Finland 1982 

Irland 1983  

 

Ingår i F1:2 

 

G1 Kassaböcker 
 

Vol 1 Kassaböcker    1932-1982 

Kaffekassa    1947-1959 

      

K1 Fotografier 

  

Vol 1  Fotografier, så långt möjligt sorterade efter  Spridda år 

  år och sammanhang. Registrerade i SVA:s databas 

  över fotografier som SVA-bild 6379-6486. 

  Häri även dubbletter av fotografier. 

 

  



K2 Fotoalbum 
 

Vol 1 Fotoalbum från uppvisningar och andra aktiviteter Spridda år 

med Folkdanslaget Skäran enligt nedan. Albumen  

innehåller utöver fotografier i vissa fall även  

dagboksanteckningar, trycksaker, teckningar m.m 

 

- Folkdanslaget Skäran 40 år   1964 

- Kräftskivor på Åland   1971-1972 

- Uppvisning i Söderby   1971-1972 

- Uppvisning på FN-dagen i Solna läroverk  1972 

- Uppvisning i Årsta & Björkhagen  1974 

- Skärans årsfest på Jakobsbergs gård  1980 

- Dansresa till Holland   1981 

- Resa till Brage Gille, Finland   1982 

- Skärans årsfest på Piperska muren  1985 

- Utflykt till Öddö   1985 

- Polskekurs, ABF Björkhagen   1985 

- Skärgårdsutflykt   1985 

- Uppvisning på Hotell Sheraton  1985 

- Skärans årsfest på Hartwickska huset  1986 

- Sonja Mård 50 år   1988 

- Skärans julgransplundring, Kärrtorp  1990 

 

L1 Tidningsklipp 

 
Vol 1  Ett klippalbum (1930-50-tal) samt lösa klipp. Spridda år 

 

Häri även L3 & D1 

 

L2 Medlemstidningar och jubileumsskrifter 

 
Vol 1 Skärans medlemstidning ”Vår tidning” samt   

jubileumsskrifter utgivna till 25- 30- och    

60-årsjubileerna. 

- ”Höstskäran”, Folkdanslaget Skärans medlemsblad hösten 1947 

- ”Julskäran”, Folkdanslaget Skärans medlemsblad julnummer 1947 

- ”Vår tidning”, Folkdanslaget Skärans medlemsblad påsken 1948 

- ”Vår tidning”, Folkdanslaget Skärans medlemsblad midsommar 1948 



- ”Vår tidning”, Folkdanslaget Skärans medlemsblad hösten 1948 

- ”Vår tidning”, Folkdanslaget Skärans medlemsblad våren 1949 

- ”Vår tidning”, Folkdanslaget Skärans medlemsblad midsommar 1949 

- ”Vår tidning”, Folkdanslaget Skärans medlemsblad julnummer 1949 

- ”Vår tidning”, Folkdanslaget Skärans medlemsblad påsknummer 1950 

- ”Vår tidning”, Folkdanslaget Skärans medlemsblad 1953 

- ”Vår tidning”, Folkdanslaget Skärans medlemsblad 1958 

- 25-årsjubielumstidning 1949 

- 30-årsjubielumstidning 1954 

- 60-årsjubielumstidning 1984 

 

 

 OBS! Samtliga skrifter har digitaliserats av arkivvårdande 

skäl då en del var i mycket dåligt skick på grund av att de 

förvarats i fuktig miljö. Besökare bör i första hand använda 

de digitaliserade versionerna.  

    

L3 Övriga trycksaker 

 
- Programblad, visitkort, entrébiljetter m.m. rörande  Spridda år 

Folkdanslaget Skärans verksamhet. 

 

Ingår i L1:1 

 

M1 Sånghäften 

 
- ”Skärans sånger”.    U.å. 

Häfte med texter till Skärans sånggrupp.   

Ingår i F1:2 

  



Z1 Ljudband 

 
- Fem rullband, i huvudsak med Skärans  1976  

dansrepertoar. Ett band med Skärans egna musiker. u.å. 

Även inspelningar från repetitioner och en  

jubileumsfest. Registrerade i SVA:s inspelningsdatabas  

som SVA BB 7895-7898 samt SVA BC 3479. 

 

Se SVA:s ljudsamlingar. Pappershandlingar ingår i F1:2 

 

Z2 Filmer 

 
- Super 8-filmer från Folkdanslaget Skärans resor  1966 

till Kina och Irland. Registrerad i   1979 

SVA:s inspelningsdatabas som SVAAVC0088-0090. 1987 

En filmad demo inför en resa till Frankrike finns sedan 

tidigare i SVA:s samlingar med  

accessionsnummer SVAAFDV0459. 

 

Se SVA:s filmsamlingar 

 

Ö2 Medlemsmärken 

 
- Folkdanslaget Skärans medlemsmärke samt hedersmärke till 

medlemmar med tio års medlemskap. Häri även en redogörelse över 

märkets historik.  

 

Ingår i F1:2 


