En folklig musikskola.
Forening for att stodja skolaii skall
bildas.
Musikeu utgjorde fordooi ctt langfc
rikare inslag i vart folkliv an ; uu. Men
intreseet for musik och sang torde vara lika stort i folkliga kretsar uu som
forr, iiven om det i manga fall far. liten r,ilring. Fran sar?aiillets sida ha
anstalter traffats for att genom staeudo orkestrar i vissa storre stiider
samt genom forelasningsfb'remngarna
bcrecui folkets breclare lager tillt'alle
att hb'ra god musik. Dfi.rernot iir mycket litet gjort for ett folket sjalvt i
storre utstriiekning uu hittills ma kunna deitaga i och uppbiira det folkliga
musiklivet, d. v. s. for deu viktigare sidan av saken. Allt under det saniballet
efter it'ul och lagenhct vardat och befordrat andra folkliga varxlen och traditioner och ,pa andra omradeu av
,folklig kultur, sasoiu i fi-aga om hemslojd, yrkesliv och alimiiu bildning, berctt tillfiille till undevvisuing, har i de*
stycket det folkliga musiklivet blivit
bortglomt.
Och ntan 'andervisnir.f'
kuuna ej hiiller hiirvidla.^ de onskvarda resultaten nas.
Under atskilliga 5r ha vid folkhogskolan i Arvika i'orsok S'Jorts, sasom
genom s. k. spelmanskurser, att fimia
latnpliga former for musiktmdervisnmg
at folkliga musikutovare. Med stbd av
erfarcnheterna frau <lenna i'olkhogskolans musikuudervisning ansag man. sig
bora ta stcget fullt n'; och inratta en
folklig musikskola, som med langre
och mera systematiska kurser skulle
for landet i dess helhet kunna fylla en
tydligt fcireliggande uppgift och i lyekligt fall bli en livgivande medelpuuht
for dess folkliga musikliv.
Folkliga musikskolan triiddc sa i
verksamhct den 23 oktober 1923. Till
dess nu pagaende, 5 manader lauga
vinterkurs med undervisuing i strakoch bias instrument ha antagits £>5 elever fran skilda delar av landet. Skolan hoppas att redan vid nasta kurs
kunna bereda plats for ett nagot storre antal clever.
Den avser att framdeles auordna
iiven andra kurser, som kunna auses
tillhb'ra dess uppgift, sasom kurser for
sangledare.
Men skall den fylla sitt andamal,
maste deu kunna lamna sin undervisning billigt. Den kan nlltsa ej bygga
sin ekonomi pa elevernas avgifter.
Forslag har diirfor viickts om att
! bilda en forening for understod av
skolan, vilken foxening iiven skulle utgora skolans principal. Da det arbete,
soni skolan upptagit for att i vid|strL\cktaro grad iin hittills niojliggb'ra
och utveckla folkets eget aktiva deltagande i musiklivet, masto anses vara
av stor betydelse i flera avseenden,
torde det kunna forutsattas att man-

ga intressera sig for skolans striivan '
pa ett hittills forsummat omrade av
vart folkliga kulturarbete. Vi under- !
teckuade fa, diirfor inbjuda till ett mo- ;
te i Stockholm a Ateneum for fiickor,
Svcavagen 48, tisdagen den 18 mars
jkl. 7.30 e. m. for att dryfta forslage?
om bildande av en forening for understod av skolan och daracd Bammanhangande fragor.
B. J:n Bergqvist, generaldirektor,
Wilhelm Peterson-Berger, kompositor,
Abr. Unger, landshovding i Varmlands
Ian, Wald. Dahlgren, rektor. Folkliga
musik skolans forestandare, Lars Zetterqvist, professor vid Musikaliska
a.kadeniins
konservatorium,
Malin
Holmstrom-Ingers, fru, lararinna vid
Hvilans folkhogskola, Kurt Belfrage,
borsdirektor, ordforande -i Svenska
ungdomsringen for bygdekultur, Fredrik Hjelmqvist, forste biblioteksko^jsci-*
lent, Folkbildningsforbundets ordf<>rande, Yngve Hngo, arbetarnas bild*
ningsforbunds studieledare, Odal
lie, lektor.

Tillill — det ar uttrycket for det poe'tiska i tillvaron och ordet lever annu i
Varmland, fast det nu har betydelsen
gullgosse. Hur alskad fiolen an var och
med den ock'sa den folkliga musiken,
kom den avgorande brytningen i mitten
pa 1800-talet i samband med storindustrin. Nar nagot vardefullt forsvinner
trader — nar behovet alltjamt finnes,
kvar — nagot annat fram.
Nar
icke fiolen, klarinetten, flojten och de
andra gamla instrumenten funnos kvar,
tog man till dragspelet. Som bar are av
den kansla som fanns i den gamla, adla
folkmusiken har dragspelet, som kant,
icke rackt till. Musiken ar ju i ordets
djupaste bemarkelse nagot som lever i
och som griper manniskan. Det forefaller som om korsangen hallit sig battre vid liv i manga bygder iin den egentliga folkmusiken, och gammalt folk i
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Varmland komma i sina minnen alltid
tillbaka till deu sangkor som for dem
representerade det adlaste inslaget i
hembygdens kulturella liv. Sangen verkade fostrandc och livgivande.

Nya former for det folkliga musiklivet.

.— Vid diskussionen om stadshusetsl
invigningsfest fick man — genom Carl'
Laurins och andra personers inliigg —
en paminnelse om hur litet det gors har .
i S verge for folkets trevnad. Bor man x
pa landet eller kanner till forhallandena
diir, vet man val vad som brister har->
utinnan. Jiimte alia de andra ministrarna borde vi ha en rolighetsminister —
ordet taget i dessa biista betydelse •—
och funnes det en sadan, skulle han allra
friimst ha att gora med musiken som
den barande kraften i sitt arbete.
Kektorn vid Arvika folkhogskola, Valdemar'Dahlgren, yttrade dessa ord i ett
anforande som han pa tisdagsaftonen
holl 3, Ateneum om den folkliga musiken
intor ett intresserat auditorium. Efter
foredraget bildades under landsbovding
Abr. lingers ordforandeskap den Forening for det folkliga musiklivets beframjande som signalerades genom ett
upprop i pressen for nagra dagar sedan.
Styrelse valdes dels for foreningen, dels
for folkliga musikskolan i Arvika, som
foreningen avser att stodja.

Tillill i vart hus!
Den folkliga musikkulturen — de
j gamla latarna och folkvisorna — framholl rektor Dahlgren, var pa sin tid
mycket rik och av mycket stor betydelse
bade i helg och socken. Det ar mycket
som tyder pa hur skattad musiken var i
folkliga kretsar.
En mycket gammal
gata fran viistra Varmland kan upplysa
om hur alskad fiolen var. Den ar diktad pa ren varmlandska och lyder:
Hogge ta fure a tart atta tall,
lamna i farhus a fola pa stall,
tillill i vart hus.
Va ii dii?

Mangas striivan, •<, fortsatte talaren,
har under arcn vant;att bibehalla den
gamla spelmanstraditionen. Men man
kan inte uppriitthtlDa nagot gammalt
vardefullt, om man inte ut'vecklar .det.
Det folkliga musiklivet maste pa nagot
siitt utvecklas mod hansyn till andrade
tidskrav och forhallanden. De forutsattningar iinder vilka den rika spelmanskult^n'en viixte p ram existera inte
langre. Danscn hade I bygdens liv en
j annan karaktiir an nu ,nojena voro da
koncentrerade till hemmen pa annat siitt
an nu. Det var vid festerna i hemmet
som do olika folklataraa komponerades
och vid vilka de fdredi-ogos. - Det folkli- :
ga livet lever icke under samma former
som forr och det iir orsaken till att man
maste tanka sig andra former for det
folkliga musiklivet.
Det ar ju givet att ett samhalle som
vart haft sin uppmarksamhet riktad pa.
musiken som folkuppfostrande makt.
Man har fast sig framfor allt vid behovet av att kunna bjuda de breda lagren
pa god musik.
Forelasningsfb'reningarna ha nedlagt
ett fortjiinstfullt arbete pa omradet
Och i vara storre stiider finnas ju
statsunderstodda orkestrar. Detta ar
en viktig och nodviindig sida, men det
viktigaste iir kanske anda att liva folket sjalvt, sa att det blir barare av
eget musikliv som forr i varlden. Uppfostran iir framfor allt sjtilvuppfostran,
och om musiken skall bli en skapande
makt i folkets liv, maste de folkliga
kretsarna sjiilva bli barare av sitt mui sikliv. • Medan samhallet vardat andra
j folkliga traditioner ocli berett tillfiille
till undervisning, har understod icke
liimnats at den folkliga tradition som
torde vara den mest personliga, rikaste
och fullodigaste av alia folkliga traditioner. Ar det iinda inte sa att folklatarna aro mer personligt uttrycksfulla
iin t. ex. den allra vackraste allmoge-
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Musikskolan i Arvika utvidgar sin verksamhet.
De gamla latarna sla ihjal
drasrharmonikan.

En fostrandc anstalt.
siojd1? Hur mycket ha de icke att beriitta om de manniskor som skapat dem?
Forr imdervisade de gamla spelmannen
de .yngre, nu iiro de kunniga spelmannen borta och de unga kunna inte fa
migon un^ervisning. Aveu i en sa mu| sikglacwlprovins som Varmland iir det
ilia stiillt.

I folkhogskolaii i Arvika
fbddes tanken.
Rektor Dahlgren skildrade ^darefter
hur tanken pa en folklig musikskola
vuxit.fram vid folkhbgskolan i Arvika,
hur den omfattats med brinnande intresse och hur den folkliga musikskolan
.i hostas — mera iin tio ar efter det
'iden foddes — kunde starta. Sedan
'inbjudan utfardats kom det en stbrtj'sjb av fb'rfriigningar till skolan, och
'trots den korta tid som stod till buds
kommo 35 anmiilningar fran skilda delar av landet, fran Halland och upp till
Angermanland. Eleverna aro arbetare,
jordbrukarsbner o. s. v., och skulle nagot yrke vara siirskilt fbretriitt, sa iir
det bagarna.

Den folkli»'u musikskolan har, fortsatte rektor Dahlgren, vuxit upp ur
folkhb'gskolan. Skall den fylla sin uppgift far den aldrig forlora karaktaren
av ntt vara en fostrande anstalt. Den
far ej vara en teknisk anstalt,,
tror att det ar lyekiigast om den far
sta i fb'rbindelse med en undervisningsanstalt, och kansko halst.den folkhb'gskola dar den kommit till. Det spelar
nog inte sa stor roll om den inte ligger
i landets centrum. I nagon storstad bor
den icke lig^a. Det ar nodvandigt att
den har anknytning till en bygd soin
liar mera utpraglad folklig kultur, Elevernas' avgifter fa icke bli sa hb'ga att
skolans verksamhet kan byggas pi dem,
de fa icke bli hb'gre au avgifterna till
folkhb'gskolan. Forr eller senare rak~
nar skolan med statsanslag. Nasfa ar
j hoppas skolan kunna ta emot femtio
eleyer och nar den kommer helt i Jgang
raknar man med att till vinterkursen f a "
100 elever. Det iir ocksa folkhb'gs
la^l xinskan att dec eenqm de ombyg£*r
nader a,om nu iiro planeraate skall ku
erbjuda musikskolan vissa fordelar.
Talaren uttalade ett tack for den v&i.-:
vilja som visats skolan av MusikalisKa
nkademin .och skohnyndigheterna oca'
slutade sitt sympatiskt framforda tal-

nied att betona att den folkliga kultureu
icke kari undvara musikens un^tbara
makt. Icke pa nagot omrade tunna
j folkliga" kretsar lamna ett bidraff'ay, sa
hog. oeh fin karaktar som just pa musikens.
Sedan motet uttalat sig for bildandet
av Foreningen for det folkliga musikli! vets beframjande, valdes till styrelse i
foreningen foljande personer: general- -,
direktor B. J:son Bergqvist, landshb'Tjding Abr. linger, direktor Fredrik
Hjelmkvist, fru Malin Holmstrb'mIngers, borsdirektor Kurt Belfrage, lektor Odal Ottelin, fil. kand. Yngve Hugo,
disponenten 0. L. Larsson, rektor Vald.
Daiilgren och rektor Graner. De valda
skola ytterligare .utse tva;styrelseledamoter.
Till . ledamoter av skolans styrelse
valdes landshovding Abr.vlinger, kompo- So
sitbren Wilhelm Petersou-Berger, forra I
statsrat'let R. Sandier, professor Lars 1
Zetterqyist och "rektor Yaldemar'.Dahlgren, ordforande.
Skolcivers"tyrelsen,
skall dessutom utse en ledamot av skolans styrelse.

