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Sä lyssnar hembygds vårdarna möbelhandl. Oscar Björkinan, 
Bollnäs, rektor Israel Jonzon, Forsa och riksspelmansförbundets 
f. ordf. kamrer Henry Arnstad, S tockholm till spelmansmusiken. 

Till musikens lov... 
Mina läsares ödmjuke t j ä -nare, alltså övertecknad, har i dagarna erhållit två mycket fina utmärkelser. J ag har nämligen blivit både ledamot av Sveriges spelmäns r iks -V förbunds verkställande u t -skott och dessutom redaktör för riksförbundets tidning, Spelmansbladet, som senare i år ska utkomma med försto-ra t format, förstorat antal si-dor och förstorat antal num-mer. En skojigare och med ett av mina många intressen mer förenliga uppdrag än detta, kan jag inte tänka mig, och jag är också givetvis syn-nerligen glad över det för -troende de svenska spelmän-nen visat mig med detta be-slut. 

Min kända blygsamhet (hm! — s. k. självironisk suck!) förbju-der mig a t t här omtala alla mina för t jänster för saken, men det finns en del allmänna synpunkter som berör oss alla i samband just med spelmansrörelsen som jag i detta sammanhang 'bör nämna. 
Har ni tänkt på vad musiken egentligen betyder i var mans liv? Det finns visserligen många män-niskor som säger — ibland till och med skryter med — att de Inte har musiköra, a t t de inte kan skilja på olika melodier, a t t de inte kan begripa hur vissa människor andäktigt kan lyssna till toner och tonföljder, som få r dem själva bara at t gäspa — at t de t. ex. fullständigt är ur stånd a t t skilja på t. ex. dur - och moll-tongångar i musikaliska utövnin-gar. Många dylika människor har överlägset, liksom bildlikt talat, 

nedlåtande klappat mig på axeln när jag talat om at t mitt liv och hela min gärning inspirerats just av den folkliga låtens ingripande i allt vad vi både som människor och samhällsmedlemmar har haf t och fortfarande har för oss. Än-da sedan långt ned i myten och sagan har folkmusiken haf t ett grundläggande inflytande pä allt som skett med människorna och med utvecklingen av vårt sam-hällsliv. Den som inte vill erkänna detta — eller som inte förstår el-ler inser detta — måste bringas på bät t re tankar, måste bringas a t t lära sig vad våra äldre fö r fä -der visste, men som många yngre nu på grund av ett brottsligt in-flytande f rån nedbrytande håll glömt bort eller propagandistiskt förmåt ts bortse från. 

Hör ni granens sus och älvens brus? 
Men när en sådan människa nedlåtande och överlägset t rot t a t t j ag av talet blivit nedslagen långt ned i skoskaften, brukar jag lugnt f r åga : 
— Hör du verkligen inte när t. ex. granen susar för vinden, i-bland lätt, ibland hårdare? 
— Jovisst, f å r jag oftast till svar, det ä r klart, men vad har det med saken at t göra? 
— Hör du inte skillnaden mel-lan vindens sus i granen och vindens sus i t. ex. en björk? 
— Jo, det kan väl hända, men vad har det med saken a t t göra? 
— Har du aldrig s tå t t inför en fors i en älv och hört dånet f r ån vattnets fall och det lilla fina su-set f rån vattenstänket ,när drop-parna bryter sig ur de fallande strömmarna och ensamma faller tillbaka i vattnet eller på stran-den? Har du aldrig hört vattnets ljuva kluckande mot s trandste-narna en vacker sommardag, det ljusa kruset på en sjös yta när en sakta vindkåre drar f r a m över den, eller har du inte hört och lagt märke till skillnaden i l ju-det en mörk dag med stormmoln, när vattnet ilsket slår mot s t ran-den ? Eller har du aldrig känt skillnaden mellan tonerna och me-lodierna i t. ex. ett åskregn, som häf t ig t s törtar ned i gräset, pä trädens grenar och blad, på as -fal tgatans svarta yta, eller skill-naden mellan alla dessa variatio-ner över samma tema och skill-naden med ett stilla och ljumt sommarregns alla olika toner när det faller på fönsterrutan, på blommorna i trädgården, på gull-vivorna i parken, och i lönnens stora blad? 
— Jo, det ä r klart, men . . . 
— Du menar: Vad har detta med musik, med den gamla folk-tonen, den ursprungliga spelmans-låten a t t göra? 
— Ja, just det, ja . . . 
— Då har du aldrig hört talas om Näcken? Förändra det första "n:et" och byt ut det mot ett "b" så få r du bäcken. Tror du det är en tillfällighet at t Näcken få t t namn efter bäcken? Byt ut ä:et mot ett a i bäcken så får du "backen". Tror du at t det är till-fälligt som bäcken få t t namn ef -ter den backe den rinner ner fö r? Lägg till ett "s" för Näcken, få r du "snäcken" en gammal benäm-ning på snätfkan, i vilken man en-ligt talesättet kan "höra hela ha-vets brus" även om snäckdjuret självt är dött för många år sedan och det är bara skalet kvar. Tror du at t detta bara ä r en tillfällig-het? Ordet "snacka" — numera hos oss ett mer eller mindre slanguttryck, men för tvåtusen år sedan och mer det enda riktiga uttrycket för "tala" i vårt språk, är ju en tydlig avledning ur or-den snäcka, bäcken, Näcken o.s.v. Tror du a t t allt detta är tillfällig-heter. 
— j a . . i 

— Då tror du ganska fel, ty 
allt detta är bara tydliga bevis 
för musiken i naturen, den natur-
liga och ursprungliga naturtonen 
ur vilken all vår musik och i för-
sta hand den fina folklåten, spel-
manslåten, stammar. Tänk sedan 
efter hur du kan skilja på alla 
dessa naturljud, så slutar du nog 
med at t säga at t du inte är mu-
sikalisk. Tänk sedan också efter 
hur denna naturmusik utformat 
de flesta av våra seder och bruk 
och givit oss många av våra orts-
namn och många av våra nytto-
namn på andra saker — så kom-
mer du snart nog också att inse 
vilken betydelse den ursprungli-
ga musiken haf t och fortfarande 
har på våra liv, vår utveckling, 
våra handlingar, vårt samhälle, 
allt som rör sig kring oss. 

Och då brukar plötsligt vederbö-
rande tvivlare sucka och säga: 

— Jag tror du har rätt, jag har 
bara inte tänkt på detta från de där 
synpunkterna. 

— Nej, just det, svarar jag då. 
Men det är just de synpunkterna 
som måste komma mer till heders 
igen, och åter inverka på männi-
skornas handlingar och tankar som 
förr i tiden. Jag har ofta offentligt 
sagt att om de stockholmska myn-
digheterna skickade ut några spel-
manslag på gatorna i stället för po-
lispatruller med sablar och batong-
er när den stockholmska raggar-
ungdomen ställer till med sina kra-
valler, stjälper bilar och slår ut 
fönster — då skulle det snart bli 
slut med detta ofog. Musik i stället 
för batonger, toner i stället för slag 
— det är vad vi behöver. Det är vi 
som måste komma närmare natu-
ren, tillbaka till naturen. 

— Och då tycker du förstås att 
riksdagen borde bestå av olika 
spelmanslag och att dessa skulle 
spela före varje besluts fattande? 
Och att i regeringen bara skulle få 
sitta spelmän med kungen som 
spelledare och att konseljerna all-
tid skulle börja och sluta med spel-
mansmusik. 

— Ja, varför inte? Det går inte 
att skjuta med en fiol och en spel-
man byter inte ut fiolen mot ett 
gevär utan att vara tvingad till 
det. Bestämde han själv i konselj 
och riksdag skulle det aldrig bli 
k r i S - . . , 

— Hm . . . 
— Och, säger jag nu till sist, det 

är därför som det är så roligt att 
nu tillsammans med Sveriges alla 
spelmän få föra ut våra kunskaper 
om dessa saker i en tidning, Spel-
mansbladet, till alla som är så ly-
hörda för tonen i folklåten och na-
turen att de förstår att vi måste 
leva i och av naturen för att inte 
gå under. Vi kan inte leva av as-
falt och krut — vi måste ha musi-
ken i vår själ . . . 

Tack och lov för att det ändå 
redan finns många som förstår den 
saken . . . 


