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Hittills liar, berattar hr D.ahlgren,
musikskolan endast kunnat^ bygga pa
enskilda medel och icke atnjutit anslag
fran stafcn' eller landstinget. Det ar
ernellertid var tro att riksdagen, trots
det svara budgctaret, matte behjarta
var ansbkan — framfbrd i motion i
fbrsta kammaren av hr Mauritz Hellberg i Karlstad — om ett anslag pa
5,000 kr. for nasta ars vinterkurs. Anslaget gar till ett andamal som staten
hittills icke off rat, nagot for: folkets
eget "aktiva deltagandc i musiklivet.

Musikeris m'dstare besoka
sdllan iandsbygden.
'
Man fdr veil plocka /mm s-in gamla
felci
och soka ait sin ungdoms Idtar spela,
de enkla och vcmodiga och trolska.
Jag tror att jag skall miwnas N&ckens <
polska.

.

-

Folklig musik
mot trdkigheten
pa landsbygden.
! Goda resultat kunna nas med
ringa kostnader.
•

ii Lovvart initiativ av Arvikasko*
lans ledare.
— Vid sammantriidet i gar med den
nybildade Fbreningen for det folkliga
musiklivcts befriimjande tillsattc styrelsen, framhaller f brestandaren for
musikskolan i Arvika, rektor Valdemar
.Dahlgren, en kommitte som bland annat
skali utreda en del fragor rbrande skolans lokaler. For att skolan skall kun• na driva sin undervisning pa ett ratioinellt siitt och raottaga flera elever iir
'det av vikt att byg;;nadsfrugan loses.
jFolkhbgskolans lokaler sta ju till sko;
lans forfogandc, men det ar ovisst
'om det kan bli sa i liingden. LandstinIget har emellertld beviljat anslag och
sedan ritningarna godkiints skall folkhbgskolans bygge pabbrjas. Det iir
meningen .att da,, ocksa .sbrja for mukolan. En fbrutsiitttning for skolans verksamhet ar att vistelsen vid
skolan stiiller sig billig. For att uppnu
delta uppforas lokaler for matsalar,
.kbksavdelningar samt bostadshus, vilka skola fbrlii-'-gas till en plats strax jjj
utanfor Arvika. Under sommareu skall
skolan ge fortbildningskurser i musik
•lor liirare och organister, och det fader
inlet tvivcl om att vi kunna ordna det!
.;tt iivcn dessa elevers inackorde'ring stiiller sig billig.

I en bilaga till hr Hellbergs motion i
betcmar rektor Dahlgren att musikerna
av facket ha sin stora och sjalvfallna
uppgift i det f olkliga musiklivets tjanst
och naturligtvis e.i kunna undvaras,
men det folkliga musiklivets styrka och
betydelse beror i iinnu hogre grad av de
.folkliga kretsarnas egna musikutova're, av spelmannen, av amatb'rerna. Till
de sma platserna och ut pa Iandsbygden komma musikens mastare blott nagon enstaka gang, och till_ somliga stallen komma de aldrig. Att bjuda den
musikaliska helgdagskosteu ar deras j
sak. Men det ar ju pa vardagsmaten
man lever. Sedan atskilliga ar har man ,
vid folkhogskolan i Arvika sokt finna •
ilanrpliga former for den undervisning |
; som liven pa detta omrade ar nodviin- j
;dig, om nagra positiva resultat skola |
' nas. Musikintresserad ungdom, som |
vill liira sig spela nagot instrument, i
kan, siirskilt i fraga om strak- och
blasinstrument, i allmanhet icke fa na,- :
gon undervisning i sin hemtrakt och
inte alltid ens pa de stb'rre platserna,
atminstone ej med onskvart utbyte eller* till overkomligt pris.

De gamla Idtarna skola
spelas och nya skapas.
Skolans undervisning kan sjalvfallet ej begriinsa sig till spelning av folk'latar efter gehbr. Den folkliga musiken kau ej bygga endast pa folkmusik. .;
Men all stravan pa detta omrade bor j
- bidraga till att halla vid makt den tra- I
dition folklatarna representera. De
'gamla latarna skola spelas och nya
skapas. Ett levande trad skjuter alltid
'nya skott. Men liksom man striivar efiter att de bbcker som ha nagot att
saga till alia, skbnlitteraturens masteriverk och tiinkarnas skrifter, med be! hallning ma kunna liisas av de manga,
1
maste man tillfora det folkliga musiklivet ocksa den tonkonst som tillhbr
hela miinskligheten. Liksom menige
man laser Shakespeare, Goethe, Pascal
och Strindberg, Platon och Arrhenius,
bbr man litet varstans i vara bygder
knniia uppbygga sig sjalv och andra
med Haydn och Beethoven, Grieg och
Sbderman. Detta iir iugen utopi. Beviset for att sa kan ske foreligger redan.
Folkliga musikskolan vill at musikintresserade, som utan att avse utbildning till yrkesmusiker onska iigna nagon tid ut studium av sitt instrument,
iamna tillfiille till sadant studium under fackmiissig ledning och till liigsta
rabjliga kostnad.

Musikens varde i nojesoch "smakkulturens
tjanst.
Fbrst geuom mbjligheten av en dylik,
musikundcrvisning
kan
musiklivet
blomstra upp a landsbygdea och a
mindre orter, och orkestrar, bestaende
av icke-fackmusiker, fa betingelser fbr, ;
I en utveckling till verklig musikalisk be- v
j tydelse.
Till Folkliga musikskolan
skola stb'rre och mindre folkliga musiksammanslutningar i landet kunna
skicka sina medlemmar, giirna sasom
stipendiater, diir sa kan ske. Jag kommer i detta sarnmanhang att tanka pa
en liten arbctarorkester vid ett bruk i
Viirmland, med vars utbildning skolan
pa olika siitt haft att gbra. Jag tvckar ej att beteckna den sasom den
starkaste och mest samlande ideella
faktorn i sitt sarnhalle. Da nbjeslivet
mer och mer breder ut sig som betydci!sefull faktor i det moderna samhallet
och man med skill kan tala aven om
dess fbrfall, bbr man mer an hittills
riikna med musikens varden och mbjligheter i nbjes- och smakkulturens
tjanst. Kan manne for niirvarande nagot battre bidrag liimnas till Ibsningen
av fragan om ungdomens nbjen och
fbrstrbelse iin kraftiga atgarder till
det aktiva folkliga musiklivets befriimjande '?

Vackra resultat med ringa
kostnader.
Ett arbete pa den grund, diir Folkliga musikskolan stiillt sig, slutar rek,tor Dahlgren, kan ocksa bidraga till
jden kulturens decentralisering som man!
siirskilt i fraga om ett sa vidstrackt i
och glest befolkat land som vart har I
I
"^""
1
orsak att till en viss "Tims efterstrava.,
De stbrre orterna gynnas pa flerfaldigt
siitt av fbrhallandena. Landsbygden
och de mindre orterna fa i manga fall
myket litet med av det goda soin
'bjuds a stbrre platser, men for vilket
do iindock fa dela"kostnaderna till
t'romma for dessa stbrre orter, som oftast torde ha mycket biittre rad iin de,
j och sorn i jamf orelse med dem leva
andligt bverflbd. Vad angar kostuaderna for atgarder till upphjiilpande
av det folkliga musiklivet ar det mm
tro att i ingen annan gren av folklig
kultur med sa jiimfbrelsevis ringa kostnader ett sa vackert och patagligt resultat kan nas.

Musikteori i folklig forenklad form.
Kompositbren Peterson-Berger framhaller vid ett samtal med Dagens Nyheter att studiet av den folkliga musiken ban bli av utomordentlig nytta, icke blott for spelmannen utan aven fbi*
liirarna sjiilva. Jag vet inte iinnu, fort-,
siitter hr Peterson-Berger, hur man
niirmare tiinkt lagga undervisningen vid
skolan i Arvika, men det skulle vara
mycket vunnet om clcverna liirde si};,
analysera dessa svcnska folklatar samt
att de inhiimtado en smula musikalisk
formlara for att sjiilva kuriua avgbro-
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I vad som ar gott och mi ml re u'ott av det
i upptecknade. Det iir, cnligt min erf ;i- i
renliet, icke sa liitt att meddela bygde- >.
\ spehniin musikteori. Ett och annat ,
klart huvud har sjiiiv h.jalpt si"' fram, i
for andra bar teoriii ib'rblivit ,i men
i friimmandc. Men de ha sadan lust dc j
I fiesta bygdespelman att spela tvastiim- I
inigt, och mod den tyastammiga satseu* |
som ntgangspurikt foref'aller det knnna j
bli liitt att fostra dem att forsta var- '•
I det av melodierna och de olika varian- \
terua. Huvudvikten borde la<?gas vid j
mnsikteorin i folklij?, i'orenklad form.
Att uppta iiven musikhistpria anser j
jag vara att ta steget litet viil langt,
men det ar mojligt att iiven den bin"
komma med sasom utfyllande kunskap
i deu man den kan organiskt ansluta
sig till kun.skapen om den svenska
folkmusiken ocb dess utveckliiig.
Det initiativ som im la^its ar sakevligen det forsta pa omradet, och det
iir uppenbart att del iir kulturellt b'nskvart att sadana kunsk-aper oeh insikter, som skolan vill formedla, spridas
bland folket.
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En jnarklig, Konscrl i Studcntfdroningen om tisdag.
t)et basta ur JVj/s Anderssons val*
diga samling folklatar.

Stoe&holms Hdffskolas
studentfSrcning hade p& tisdagskvallen inbjudit
hrr Ernst Norlind och Olle Andersson
att foredraga n&gra av de folklatar
som samlats av revisionssekreterare
Nils Andersson och som nu aro under
utgivning. Hr Norlind holl darvid
;ett litet inledande foredrag, forevisade n&gra skioptikonbilder av mera
markliga bygdespelman och sekunderade dem av l&tarna som voro satta tvS,-1
1 stammigt. Urvalet bjod pa- en och an-1
I nan intressant foreteelse, men kunde
representativare for verkligt
isvenskt tonsinne och battre sorjt for
omvaxling i tonai*ter och stamningar.
i Att bora en hel rad polskor och marjscher i samma eller narbeslaktade durtonarter ar for ett kultiverat musiksinne ganska trottande -Darjamte kunde
roan fornya den gamla iakttagelsen att
de mest utpraglade specialisterna p£
allmogemusik finna i den en hel del
saker markvardiga vilka den i Europas allmanna musikkultur mer invigde
ej forvSpar sig over, medan. han &
andra sidan observerar vissa detaljer
som undga dem. Det kan man aven
fastsl£ i de hittills utgivna bada hiiftena av N. Anderssons dalalatar, dar
h&gra tyviirr aro felal^tigt upptecknade eller p& grand av misstydning felaktigt koramenterade.
Till dem och hela foretaget hoppas
jag snart fa &terkomma i, annat sammanhang.

P.-B.

Kon&ertgwarna: jorfaltaren Ernst Norlind
(Sverst) och violinisten Olle Andzrsson.
Det basta av framlidna revisionssek- i
reteraren Nils Anderssons valdiga'
samling gamla svenska folklatar kommer pa tisdag kvall att fb'redragas infor Stockholms hogskolas studentforening,, vars medlemmar ?,lltsa kunna
bereda sig pa en lika sallsynt som vacker och kulturhistoriskt intressant
undeihallning. Konserten, som borj^ar
|kl/8/-ges av forf attars Ermt Noroch violinisten ©lie Anderssbn.
Det "•f inns irite InindrfeHi*

12,000 olika latar i. Nils Andersso : us|
s'amlingar, papekar br'Norlind vid ett i
samtal med -Da'gens Xyheter. ooli a v !
. Je.3sn. ha l.fil-kbnsertcu v'a'lts irt de all[ra U
: op!) I'iiKisL-. 1 >!ityckoi'u;.';
i Progi-aaunei uppiiu 1 alia boriers ln'tar, j
i frari . do enklasto . t i l l 'do most kompli'-!
cerade, ffau den enkla toneu, vall-lateu,
och den primitiva psalmen till fulik'omligt virtuosa pplskor, vilkas utfd:raiido 'sialler do ho'gsta -'ovdriugar .pa
spelmuunens .formagr.'
ett bcjbandla
sit.t instrument.,
. ijn del, av Nils Audorssons folklatsarkiv har ytgiVit* i tryck, men huvudparten finns ciidasi. i .origiualuppr
tQckningar. Hr N6vl.ind beklagav a t t
<ie wusikaliska skattcv som rymmas i
detta arkiv aro sa ofafltllfft litet kiiuda. Over, huvud tagqt iir dcji stora
allinaulietens kunskap ora svensk -folkmusi^'-.sorgUgt liten, sager ban. For
att lib'ja det hittills minimala intresr
set l;5rjadc hr Norlind tillsammaiis
med violinisten Olio Andersson for
nagcu licl sedan en konsertturne ocli
liar diirvjd i forsta band viint sig till
studentforeningarua, for vilka* gratiskonsdrt'cr hallits. Meii cle bada herrarna ha iiven givit offontliga konserter, bland aiinat i'Malmo. l>0t kan
i detta sammanhang niimnas att liven
stockhohnarna kunna hoppas fa hora
nagra av de vackra ^'amla latarna.
Darom iir emellertid iinnu i n g c n t i n - r
definitivt bestamt.
Den for'sta konserten holls i Lunds
studentforening och viickte deu mcst I
gladjande iippmiirksamhet, och det var
niirmast detta som gav impuleen till
att planen pa en konsertturne genowi
landet realiserades. Efter Stockhohn |
kommer turen 'nitrmast ( i l l lTppsala
och Gdteborg.
— Violinisten Olio Andersson
egentligen den enda sam fullt kanner i
till Nils Aoderssons arkiv, framhIUlei 1 \
hr No'rlind, ooh ar allta^ ratta maiinen fttV framfora l&twrna, s& myekot
mer foil' han ar synnerligen skicklig
violinist. Han har spe.lat fiol aiida
sedan han var. liten pojke. Sina grui\4liga kunskaper om folklatsarkivets in-,
nehall har. han forvarvat sig. uiidoi*
mangai'igt^ samarbeto med Nils Andersson. Alltifran arkivets uppriUtaudo har ban namligen vafit dess upphovsmans medhjalpare o.ch har nu statens uppdrag att f ullfolja det bade, j
kulturhistoriskt
och musikhistonskt
bstydelsefulla arbetet. Manga nya och
goda latar har han redan inforliva.t.
med arkivet, senast under den nu p'agaende resan.
— En god hjalp vid striivandena att |
gora de gamla folklatarna mera all- j
m'aht kahda skulle naturligtvis crhal-1
las, pap6kar hr Norlind, -om bib.Ubteken
kunde • jhtreseefas. for arkirets ,
publikationer. For naryarande air forstaelsen aVen p| det'.'hSJle't gani^ka ringav --^ Hr Norlind
ra ' a t s B ' vefkan:
dfen st-ensk'a"' fbilinittsikeii.

