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Vårt folkliga musikarv

D

E DÄR GAMLA bondbitarna har vi
hört gnidas till leda, det är
ingenting för en modern generation eller
för vår tid! hör man i synnerhet ungdomen utbrista. Det gäller dock endast
svenska "bondbitar", inte spanska, ungerska, ryska eller andra länders, vilka
kommit till vår kännedom genom berömda artister vid fina konserter och därför
fått ett oberättigat högre anseende. Det
är nämligen endast bönderna kring de
egna knutarna man ser och deras kultur
anser man sig ha växt ifrån. Området
är emellertid föremål för skilda värdeomdömen från olika håll.
Folkmusiken har ej varit förbehållen
en mindre klick kräset musikbildade
personer utan blivit musik för allt folket, musik som odlats och frodats i våra
bygder och givit färg och festprägel åt
livet för våra fäder. Det heter ju i turistreklamen: "Res och lär känna Ditt
land." Däri borde inbegripas även landets andliga kultur inklusive dess speciella musikskatt. Det är redan så mycket gjort på området, invänder man. Jag
anser att det allra mesta är ogjort.
Skulle man fråga Stockholms alla ungdomar under 25 år, vad de anser om vårt
folkliga musikarv, torde de flesta svara:
Det där "allmogelåtandet" är ett snart
föråldrat bygdekuriosum, som hör hemma på Skansen liksom allt annat omodernt, oss ungdomar angår det inte.
Andra skulle kanske säga: Det är väl
musik för sån där gammaldans, där dom
dansar schottis och bondpolkor (i själva
verket åsyftar polskor, men skillnaden
mellan polka och polska känner inte
ungdomen till, fastän skillnaden är nästan densamma som mellan foxtrot och
vals). Om ett par generationer talas nog
med samma halvt föraktfulla ton om
bondtango och bondrumba.
En tredje synpunkt är denna: Gammalt folk från landet tycker naturligtvis
om att höra melodier från ungdomstiden,
men för oss är det något hopplöst föråldrat. Det är klart, att i alla tider
hjärtesträngarna sätts i stark vibration
vid ungdomsminnenas anstormning, men
den omständigheten har inte alls med
musikens värde att göra. Om femtio år
har vi andra åldringar som gläds åt egna
ungdomsminnen, delvis fränare, delvis
sliskigare, populära musikyttringar, som
brutaliserat vårt känsloliv och vår smak.
Några ungdomar med högre musik-
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intresse än blott för dagens schlager
skulle kanske kunna nämna bearbetningar av folkmelodier såsom Alfvéns "Mideommarvakä" och övriga rapsodier, Atterbergs "De fåvitska jungfrurna", Oskar Lindbergs "Leksandssvit" m. fl., i
vilka folkmelodierna ibland bibehåller
sin ursprungliga karaktär, stundom är
fritt omgjorda till form och stämningsinnehåll. Men jag tror knappast, att
man lika lättvindigt skulle avfärda motsvarande melodier från andra länder.
Visserligen är v å r a melodier inte alltid så ytfagra eller bestickande men de
har i stället mera djup, märg och manlig kraft utan att därför verka klumpiga.
Skånska melodier för skåningar, häl-
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singelåtar för hälsingar eller dalalåtar
för masar det kan jag möjligen gå med
på, har jag ofta hört framhållas. Då
frågar jag: För vilka utlänningar i Sverige spelas då de många utländska me
lodierna?
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ARAKTÄREN i det svenska arvet
växlar avsevärt från det solskensK
glittrande till det dystra och tungsinta,

från det sirliga till det storvulna, från
det underbart gripande veka till det
karska och kraftladdade, från. det burleska till det sublima, allesammans ursunda och av typiskt nordisk karaktär.
Däremot fanns förr inte uttryck för den
råa busigheten, den vidriga gapigheten,
det lätt färdiga flabbgrinet eller den drypande, sliskiga sentimentaliteten, allt sådant är nyare tiders påhitt, ibland med
herröster så darrigt knäsvaga och ynkligt kvidande eller damröster, grova som
förkylda brännvinsbasar så att man
blandar bort könen. Visserligen har vi
många vemodsfulla visor, men stärkningen har då alltid något av själsförfining
över sig.
Apropå molltonen måste jag gendriva
en allmänt utbredd åsikt, nämligen den,
att moll skulle vara uttryck för enbart
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vemod, sorg, drömmeri eller andra veka
känslor. Det finns nämligen också andra,
mera manligt kärva, bittra eller stolta
mollklanger, någonting av trotsigt och
stolt tillbakakastat huvud. Starkt temperament kan också finnas i nordisk
folkmusik men, märk väl, alltid med en
viss behärskning av känslorna.
Gamla naturspelmän och sångare använde förr en rikedom av utsirningar i
melodierna och i några fall fascinerande,
sk«nbart oregelbundna taktarter, varigenom verkan blir suggererande temperamentsfull, egenheter som jag ännu
aldrig hört någon orkester ta vara på.
QJag tror förresten inte, att någon musikskola i världen kan lära ut dessa
finesser.
Vad som är värdefullast i detta arv,
beror liksom alltid på v e m som värderar. De bästa melodierna, som man kanske först riktigt fattar efter flera åhöranden, måste betecknas som fullödig
och fängslande musik av bestående värde och internationell betydelse. Jag har
nästan alltid konstaterat betydligt högre
respekt och beundran för detta vårt
svenska nationella arv utomlands än här
hemma. Sorgligt men sant.
LLT SKALL VARA amerikanskt nu
för tiden, utropar ungdomarna.
Låt oss göra det tankeexperimentet, att
man i alla skolor skulle stryka både
svensk historia och all svensk litteratur,
såväl klassisk som modern, och i stället
mata eleverna med enbart amerikanskt,
då undrar jag om inte atmosfären skulle
börja kännas underlig, som om landet
vore en ockuperad nation. Då sutte nog
rötterna djupt i svenskheten. Jag skulle
önska, att dessa rötter också nådde till
musiken. Området hör till allmänbildningen och borde omfattas med intresse,
kärlek, beundran, ja, t. o. m. stolthet.
Den som förnekar betydelsen av nationell musik eller nationella stilarter, kan
lika gärna lägga bort sitt modersmål och
börja tala esperanto, ett tecken på svaghet och rotlösthet.
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