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Folkmusiken
1
Sverige
w

Den vilda nyponblomman kan i
slottsträdgården ej upptaga tävlan med
de skolade och kultiverade rosor, som
• pretentiöst prunka pä välansade rabat| ter. Men hur skön är den inte i sin
£ rätta miljö: vid dikesrenen och vägkanten eller i en stenbacke på bon| dens åkerteg. Där trivs den. Där lyfi ser den upp den torftiga omgivningen,
i Där smälter den in i naturen.
Så är det även med folkmusiken.
Den är för enkel och osammansatt att
upptaga tävlan med den högre, mera
utvecklade musiken. Men den är vac> ker, där den hör hemma. På allmogens högtider och fester. I stilla stunder i skogstorpet. Till sprittande dans
eller högtidlig ceremoni.
Folkmusiken har odlats och vårdats
v med öm kärlek genom sekler av enkla
människor med hårt arbete och valkiga händer. Den har urgamla anor i
Sverige. Man kan ännu i en del låtar
& spåra medeltida, för att inte säga ännu äldre, tongångar. Så är t. ex. fallet
med en del folkmusik från norra Dalarna.
v
Den svenska folkmusiken torde endels ha uppstått genom inflytelse uppifrån, från de högre stånden, adel och
präster. Kyrkomusiken har i äldre tider
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trängt djupt in i allmogens själ och så småningom
skänkt motiv till låtar. Från högre stånden har sedermera en fortlöpande påverkan skett. Allmogen har
hört för dem ny musik hos herrskaperna och spelmännen ha tillägnat sig detta nya men kanske kommit ihåg endast delvis, kanske felaktigt. De ha kanske
även medvetet förändrat den upplevda nya musiken,
så att den passade dem bättre. Musiken har på detta
sätt så småningom blivit spelmännens och allmogens
egendom: folkmusik.
Allmogens spelmän ha även direkt skapat musik.
Otaliga äro de allmogekompositörer, som under tidernas lopp skapat egna låtar, till bröllop och fester eller

Gustaf Wetter, Sörmlandsspelmännens uppburne ledare, komponerar
en låt och ritar sitt bomärke i Flenmo gästbok.
för att illustrera något för dem kärt
eller minnesvärt: vattenfallets brus,
slipstenens gnissel, den hetsiga trätan
med den arga käringen, sången av
svanens vingar vid flykten.
En del låtar äro särskilt allmogens
egna, de s. k. vallåtarna. Förutom sitt
stora musikaliska värde hade dessa
vallåtar en stor praktisk betydelse. Där
| fanns en rik repertoar. En vallflicka
kunde på den avlägsna sätern eller
fäboden meddela sig med andra vallflickor och kalla på hjälp eller varna
för fara o. dyl. Dessa låtar blåstes i
kohorn eller näverlur och skallade vida
ut över nejden.
Folkmusiken fick sin prägel av bygden och människorna. I skogsbygderna blev musiken kärvare och dystrare..
Låtarna gingo i regel i moll. I norra
Dalarnas och Hälsinglands skogsbygder gladdes, festade och skämtade man
[t. o. m. i moll. Helt annorlunda klingade låtarna i det öppna landskapet Södermanland. Där blev musiken ljus och
glad i klaraste dur.
Den kände sörmländske storspelmannen Hjalmar Björklund i Oxelösund, som skiner av glädje och skrattar med hela kroppen, när han kläm-
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p er i med Glabolns polska, vet väl knappast
vad moll är för något.
itarna fick alltså sin prägel av bygden. Och
ä v e n låtarnas uppbyggnad och spelsättet blev
typiskt för sitt landskap. Så har Dalarna sina
synkoperingar, drillar och allsköns prydnadsnoter, Hälsingland sina rullstråk, Medelpad sin
rikare musikaliska utformning och Värmland sina
triolpolskor, för att nu taga några exempel ur
högen. Egendomligt är Hälsingland och Gotland
närbesläktade när det gäller folkmusiken. Man
har sökt förklara denna egendomlighet så, att
hälsingar och gotlänningar vid krig haft sina
knektar förlagda tillsammans. Och bland knektarna funnos många spelmän, som hade fiolerna I
med och som lärde sig av varandra och sedan I
medförde det nya de lärt till sin hembygd.
De äldsta låtar, som finnas bevarade, äro vall-1
låtar, gamla bygdepsalmer samt en del visor av J
ålderdomlig karaktär. Till de äldre låtarna får J
man även räkna brudmarscher, skänklåtar, gång- >
låtar samt polskor. Polskan inkom i Sverige från |
Polen med hemvän.dande soldater, vilket har för- I
anlett namnet polska. Valsen är av tämligen ungt
datum och spelades väl knappast allmänt av j
spelmän förrän i början av 1800-talet. Valsens ^
första typ bland allmogen påminde mycket om |
8-deIspolskan. Bland folkmusiken är polskorna £
och marscherna rent musikaliskt rikast och vack- \
rast utbildade, isynnerhet 16-delspolskorna.
Den nu för folkmusik så allmänt brukliga fiolen är inte det äldsta folkliga instrumentet. Långt
äldre är pipan, kohornet och näverluren, vilkas >
ursprung säkerligen är rent hedniskt. I Upplandh
förekommer fortfarande nyckelharpan, som även jj
förekommit i angränsande landskap men där kom- |l
mit ur bruk. Även den i Skottland ännu allmänt
brukliga säckpipan var fordom använd i Sverige. j*
Klarinett förekommer ännu och någon gäng
även flöjt.
De första spelmännen i Sverige voro de s. k.
lekarna hos kungar och stormän. De lekte på 1
enkla instrument till sina höga herrars förnöjelse
fram sina enkla melodier, vilka oftast beledsagades av text. Dessa lekare åtnjöto föga anseen- f
de och betraktades mest som egendomliga och
roande gycklare men i alla avseenden underlägsna
vanligt förnuftigt folk. Det dröjde länge, innan
spelmännen fingo något anseende. Blott så små- I
ningom erövrade de en till slut synnerligen aktad
ställning i samhället.
Orsakerna till spelmännens förbättrade ställ- !
ning voro flera. En viktig sådan var otvivelaktigt i
den allmänt spridda föreställningen, att spelmännen stodo i förbund med den onde, med Näcken
eller med andra ockulta väsen. Delta ingav fruktan men också respekt. Spelmännen insågo snart
detta och uppmuntrade också dessa föresfällningar med allehanda tricks och med beskrivningar över de hemska upplevelser, de haft under mörka torsdagsnätter, då de vid en mot norr
rinnande bäck träffat Näcken, hört honom spela
och lärt konsten. _Jrollkunniga och besatta an-

sågs nog de flesta storspelmän vara. De kunde
på långt avstånd få strängarna att brista för en
arg konkurrent eller sätta på honom ett sendrag
i spelfingrarna, som gjorde honom oförmögen
att traktera sin fiol. De kunde även spela, så att
stolar och bord dansade och ingen människa kunde
stå still, så länge tonerna ljödo. De kunde spela
på ett vedträ, om fiolenltogsjfrån dem. ^De blevo
t: o. m. själva ibland så besatta, att de*inte kunde
sluta spela, fastän de dignade av trötthet. Då fanns
ingen annan råd, än att någon behjärtad person
skar av strängarna på fiolen, varvid förtrollningen bröts.
Till spelmännens höjda anseende bidrog även
deras allt mer oumbärliga medverkan vid högtidliga ceremonier. De skulle spela brudmarschen,
ofta från läktaren i kyrkan och sedan ända hem
till bröllopsgården. Spelmännen redo då ofta till
häst i spetsen för bröllopståget. Vid festen skulle
de olika maträtterna spelas in med en steklåt
för steken o. s. v. Då brudparet fick sina skänker
från släkt och vänner, spelades en skänklåt, ofta
en kadrilj. Och sedan var det naturligtvis dansen. Var det en skicklig spelman, komponerade
han ofta en särskild låt till brudparet.
Spelmännen fingo så småningom en rangställning på kalasen och trakterades och krusades
och ärades.
Men så kom en ny tid i slutet av förra seklet.
En religiös väckelse uppstod och fiolen utpekades
som ett djävulens redskap, vilket ej var förvånande med tanke på spelmännens ingångna förbund
med denne höge potentat eller med Näcken.
Många spelmän blevo väckta och lade, ofta med
svårt vemod, undan den kära fiolen. Noter över
gamla förnäma låtar brändes på bål. Fiolerna
tystnade.
I deras ställe trädde dragspelet eller, som det
kallades, handklaveret. Detta importerade, med
bjärta grannlåter utstyrda instrument, var lätt att
lära sig spela på i motsats till den svåra fiolen.
Nytt var det också, grant till att se uppå och
så till på köpet utländskt. Undra på att svenskarna föllo i farstun.
Visserligen kunde man inte spela de gamla
krokiga låtarna på det. Inga halvtoner funnos.
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i en annan tonart. Men det blev att förenklar
sudda bort, förflacka. Och basarna voro bra och
höllo en jämn och god takt vid dansen. Men
den gamla folkmusiken dog. Nej inte helt. Den
levde ännu, undanskymt hos några gamla. Och
så kom en ny väckelse.
Kunniga och förstående svenska män började
intressera sig för det gamla och forna och upptäckte härvid även folkmusiken. De började teckna
upp de gamla låtarna för att i arkiv bevara dem
åt eftervärlden. Där var Dybeck, Leffler, Rosenberg
m. fl. i slutet av 1800-talet. Och så kom i början
av 1900-talet Nils Andersson. Han började i sin
hembygd Skåne men vidgade snart sitt fält
hela landet. Han upptecknade låtar. Men så lyckades han intressera den kände hembygdsvännen
Anders Zorn, som hade erforderliga penningmedel
för ändamålet. Och så arrangerades den första
spelmansstämman för att få fram spelmännen och
deras låtar. Den hölls i Dalarna och det var rent
underbart, vilka spelmän där ännu fanns. Och
vilka låtar sedan.
Denna första spelmansstämma följdes av flera.
Spelmännen väcktes. Folket väcktes. De gamla
låtarna hade en stark förankring i allmogens
undermedvetande och funno genklang. Och så
började spelmännens låtar komma till heders igen,
älskas, användas. Unga började lära av de gamla
och blevo kanske slutligen skickligare än läromästarna rent tekniskt.
Och så var tiden inne för spelmännen att få
en fastare kontakt med varandra. Spelmansförbund
bildades i olika landskap. Ett av de allra första
var Södermanlands, där den övermåttan intresserade Seth Carlsson i Strångsjö blev den förste

ordföranden, som med en rad lyckade spelmansstämmor lyckades erövra Södermanland för saken
och samtidigt skaffa sitt förbund en ekonomisk
ryggrad, som ännu i dag finnes kvar och som
ger en särskild styrka åt just detta spelmansförbund.
Musikerna av yrket
och tonsättarna ha
även mer och mer
börjat intressera sig
för folkmusiken och
berikat den med arrangemang. Musikdirektör Lennart Lundén
har sålunda både för
trio och för stor orkester på ett förnämligt sätt arrangerat låtar. Den kände sörmlandsspelmannen JanMartin Johansson med
sin trio har såväl i
radio som annorstädes med fin förståelse
och största skicklighet framfört dylika
arrangemang och därigenom gjort god propaganda för folkmuJan-Martin.
siken framförallt bland
mera avancerade musikälskare.
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Nu lever folkmusiken igen. På fester och kalas skall det numera återigen vara spelmän. Början, åtminstone i Sörmland, gjordes nog i Flenmo
1945, där sörmländska spelmän i bygdedräkter
på gammalt sätt medverkade med ceremonimusik
och dansmelodier. Exemplet har fått efterföljd.
Och detta är rätta utvecklingen. Detta är rätta
miljön för spelmännen och deras låtar. Hemma

i bygden skall låtarna leva och klinga, ej arkiveras, ej på en estrad framföras enbart som ett
exempel på vad som varit.
Flodafors i mars 1951.

