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(RELIGIÖSA SLAGDÄNGOR 
FRÅN SKILDA LANDSÄNDAR berättas om bannlysning från pietistiskt håll av all världslig musik under 1800-talet, emedan denna musik ansågs leda till synd och förtappelse. Motivet till denna förkastelsed om var delvis berättigat, ty på många håll florerade superiet hejdlöst. Det var således med ärliga avsikter och med varm ansvarskänsla för släktets and-liga och lekamliga välfärd, som denna sedliga upprustning igångsattes. Men synpunkterna på världslig musik och världs-liga nöjen var på sina håll mycket stränga. Endast sådan sång 

och musik som tjänade ett reli-giöst ändamål fick gillande. Dans var en styggelse, all dans-musik syndig och fiolen ett farligt instrument. Att spela fiol till dans var liktydigt med att bli evigt förtappad. "Inte nog med att du spelar dig själv till helvetet, du spelar de andra dit också", var ett varningsord som en ung spelman i Leksand fick av sin mor. Onekligen ville det gärna bli ett oregelbundet liv med spritmissbruk för ofta anlitade spelmän, men nödvän-digt var det inte. 
Det fanns de som skötte sig oklanderligt hela livet igenom, som t. ex. vissa skånska hä-radsspelmän, vilka förvaltade sina ofta goda inkomster och nästan räknades till s. k. stånds-personer. 

fÅNGA SPELMÄN, som lät sig omvän-das, slutade- spela till dans, gjorde sig mestadels även av med sina fioler och brände eventuella notböcker. Flera exempel på kamp mellan spel-män och predikanter är kända. 

M' 

Läseri och 
folkmusik 

Av Karl Sporr 
En spelman i Dala-Järna, som länge varit utsatt för pietetiska påtryckningar och som inte tilläts ha fiolen kvar att spela på ens för sitt nöjes skull, ifall han ville ansluta sig till de omvända, tog äntligen steget fullt ut. Han gick till det skolhus, där bönemötet hölls, tog med fiolen, som han emellertid släpade i ett snöre hela vägen, emedan den ansågs för syndig att hålla i, och slog offentligt sönder den, onek-ligen en handling av stor dra-matisk effekt, en seger för predikanten och ett offer av spelmannen. 

IB J Ö R N S T J E R N E BJÖRNSONS norska bondeskildringar skildras i be-rättelsen "Fiskerjänten" en motsvarande trångsynt väc-kelseepidemi. En deputation från de frälsta uppsökte präs 

Karl Sporr. 

att ändamålet helgar medlen, som öppnat porten på vid gavel för den religiösa sångens deka-dans, en företeelse, som allt-jämt fortgår. En belysande episod må anföras. 
1923 reste jag och min hustru till USA på cn konsertturné. Under vägen dit uppträdde på båten en sångare. Då han s lu ta t si t t p rogram, f r å g a d e mig två tyska musiker , som inte fö r s t å t t e t t ord av texten, om inte underhål lningen var i t rolig, e f t e r som ingen applå-derade. "Rolig", sade jag, "det var religiösa ord hela tiden, en ten, som predikat mot dans del av publiken blev andäktigt och världsliga nöjen, och fram- stämd en annan del däremot höll att bygdens egen spelman fann det hela osmakligt och inte ville sluta upp med sin påträngande." "Religiösa ord musik, förrän prästen själv utropade tyskarna förvånade, gjort sig av med sitt eget syn- "vi trodde att det var en svensk 

diga instrument. "Jag har väl kuplettsångare, inget syndigt instrument i mitt y BÖRJAN av detta 
"t* 5*"Mt^^nffln^^^blev^^s^^i^^' * 1 sekel har både Kvä-"för man kan 'spela syndiga urvalsen och Arholmavalsen AS »FLG&SJS argumentering skära av tungan, emedan man i kan sjunga fula och oanstän-diga visor med den och uttala svordomar, och vidare förinta j hjärnan, emedan man kan tänka syndiga och hädiska I tankar med den. 

|EN NU KOMMER 
den sorgliga konse-

kvensen. De mera trångsynta M1 

av melodikvalitén omhuldas. Världsligheten fördömer man, men skäms inte att under reli-gionens täckmantel utnyttja slagdängor. Man har tydligen ett behov av musikens bak-gårdsflora, ger den sin välsig-nelse och utnytt jar den for sina syften. Det blir ändock bara en ulv i fårakläder. Inga sångare når sådan popularitet som de religiösa smakfördär-

En analys av folkmusiken. 
"läsarna" resonerade som så, — — „ . 
att bara musiken tjänade ett varna. Man t jänar ju mera pä världsligt ändamål, var den att sänka folks smak an pa syndig och skulle bekämpas, att höja den. Andå tror folk hur sund, vacker eller natio- att radion höjt musiksmaken. nellt typisk den än visat sig Man vet visserligen mer # an Konstnären David Ahlqvist gav där- V ara , men tjänade den ett reli- för 30 år sedan och ar skick-efter en analys av folkmusiken, vad! giöst ändamål, då var den full- ligare i den musikaliska fråge-det är k o m m e r s att älska denna! Z°d och skulle omhuldas, hur sporten men detta ar inte det ar som kommer oss att älska denna | a ^ ^ ^ m e l o d i e r n a utslagsgivande, man skall titta 

form av musik, vad den är och vadj ä n £>et är denna tanke- på de undre granserna och pa 
den vill uttrycka m. m. Därvid nämn-| gång, som bygger på satsen, den populära smakens förfall. 
de han bl. a., a t t den musik som i dag 

På sina håll i USA sätter man ju religiösa ord till vilken slagdänga som helst, samtidigt som man för snöd vinning respektlöst skrotar ned den ädlaste musik till brutal vrål-jazz. Det senare är ju kultu-rella nidingsdåd. Med den reli-giösa slagdängan vill man vinna lågt stående individer. 
" P Å D A N A M E T O D E R och melodier måste vi använda för att nå slöddret i New Yorks och Londons hamnkvarter", svarar man inte utan stolthet. Till detta invän-der jag: "Men låt då alla dessa billiga slagdängor med reli-giösa ord också stanna i dessa miljöer, kom inte och för-olämpa oss med dylikt, vi som gått i skolor, där vi läst och sjungit Wallins psalmer. Tänk om vi började införa slagdän-gornas ordförråd i en psalm eller i en bibelöversättning. Det finns dock på många håll äldre väckelsesånger av betagande verkan och inspiration, melo-dier som uttrycker brinnande andakt och äkta, upphöjd reli-giositet. Det kommer inte an på de musikaliska medlen utan på den anda, som besjälar en sångare, invändes ibland. Nå-väl, men denna anda kan inte utan vidare med vilka vulgära medel som helst i ord och toner flyttas över på en någotsånär kultiverad åhörare. Det är väl inte meningen att genom av-trubbning åstadkomma något slags smakens jämlikhet på så 

lågt plan som möjl igt och i 
var j e fall under våra fö r fäders 
nivå. 

MISSTÄNKSAMHETEN 
mot vår äldre popu-

lärmusik, den s. k. folkmusiken, 
vilket berördes i bö r j an av upp-satsen, har väl knappast någon betydelse i vår moderna tid, in-vänder kanske någon. Jag har dock mina misstankar, grun-dade på mer än 25 års verk-samhet inom svenskt bildnings-arbete, ty i landsändar där fana-tismen dominerar, är det nästan otänkbart att få behandla det populäraste och ymnigaste av alla musikområden, "dansmusi-ken genom tiderna", det enda område som för större delen ungdomar har praktiskt värde och verklig kontakt med livet, ett område som tarvar mycken tuktan. Även vårt delvis så förnämliga, mångskiftande och ursund^, därtill typiskt nor-diska folkliga musikarv med bröllopsmarscher, ceremam* melodier, underbara locklåtar, visor och bättre dansmelodier att höra på, även detta område tycks vara tabu, änskönt det fått aldrig så mycket beröm av utländska storstäders ledan-de recensenter, ett erkännande som borde fylla hela svenska folket med intresse för, kärlek till och stolthet över detta musi-kaliska arv utom naturligtvis hos den klick, som anser det finare, i varje fall modernare, att vara avnationaliserad, ame-rikaniserad eller negriserad. 

presenteras utgjorde en elit av melo-
dier, som komma oss att minnas och 
längta till det förgångna. .Riksspelman 
Svante Pettersson fick under föredra-
gets gång på fiolen demonstrera några 
var i sitt slag typiska stycken. 

Inne på kapitlet om folkmusikens 
exekvering passade tal. på att varna 
spelmännen för at t harmonisera de 
gamla låtarna. Mångstämmigheten kan 
nämligen vara farlig för dessa melo-
dier, vilka kunna komma att dränkas 

svallande tonmassor. Folkmusikens 
verkliga värde ligger i den enk-
la, vackra melodien. Den kan, sade 
han i ett annat sammanhang också bli 
ett av medlen att rädda oss ur den 
krassa materialismens, industrialismens 
och teknikens klor. Nutida strävanden 
går bl. a. ut på att göra oss till effek-
tiva statsslavar. Men vi vilja vara män-
niskor som vilja älska, tro, skapa och 
utvecklas efter våra egna linjer, inte 
efter standardmodeller. Och det är här 
som musiken kan sätta in. Den tillhör 

de andliga värden vi måste vara rädda 
om. Emellertid gäller det inte bara att 
bevara de gamla melodierna. Vi bör 
också skapa nytt, nya melodier som 
säga något om vårt eget väsen, sade 
tal. vidare. 

Som avslutning på föredraget speladfe 
riksspelman Pettersson en modern/av I 
honom själv komponerad polska, / vil- [ 
ken ävenledes blev livligt uppskattad. 

Midsommarfirandet på Lojsm slott I 
fortsatte därefter med låtar Av såväl | 
enskilda spelmanslag som ay hela den 
samlade orkestern. Dessemellan sjöng 
en flickkör från Etelhem, flera anslå-
ende sånger. Och senare,, på eftermid-
dagen efter kaffepausen, ingick i pro-
grammet även ringlekar "Turing majstån-
gen och annat trevligt enligt gammal 
tradition tills tiden var inne för ett 
mera allmänt uppbrott, som satte 
punkt för ännu en lyckad midsommar-
fest under Lojsta slotts hembygdsföre-
nings egid. j 


