NY VAR FOR
SVENSKA
FOLKMUSIKEN

Också bland de yngre finns ett stort intresse för folkmusik.

Det finns i Sverige ett nyvaknat intresse för den traditionsbundna folkmusiken. Nyligen har det kommit ut en skiva med svensk
spelmansmusik, där vi kan möta namn som Hjort Anders, Höök
Olle och Bössa Anders. Unga spelemän och spelekvinnor vallfärdar till landets spelmansstämmor för att söka den genuina
folkmusiken. TV har reprissänt ett antal dokumentära program
om folkmusik och Skolradion har sammanställt ett paket med
undervisningsmaterial som bygger på dokumentärinspelningar
ur Sveriges Radios och Svenskt visarkivs folkmusiksamlingar.
Det har nyligen kommit ut en
skiva med svensk spelmansmusik —
"Äldre svenska spelmän" är titeln.
Kungl. Biblioteket i Stockholm har
stått för överföringen av ett antal
fonografcylindrar som spelades in
på 1910-talet av Yngve Laurell
(vittberest etnograf och kinesisk
professor). Här möter vi välbekanta spelmansnamn som Hjort Anders, Höök Olle, Gössa Anders,
Gullik Falk, Bengt Bixo och mänga
andra i unika inspelningar som får
en gången spelmansgenerations musik att leva — en musik som hittills
varit gömd för oss bakom en död
notbild. Och att det är en märklig
pionjärgärning som Yngve Laurell
gjort — därom är ingen tvekan.
Men det kanske märkligaste med
den här skivan är att den väckt en
uppmärksamhet i pressen som ingen
folkmusikutgåva förut gjort. Ett
tjugotal tidningar har behandlat
den, vilket är både glädjande och
förvånande, för den är ju egentligen både svårlyssnad och speciell.
Det visar ju inte bara att det finns
ett mycket starkt intresse för den
traditionsbundna folkliga musiken
just nu, utan också att detta intresse går på djupet. Man söker sig tillbaka till de äldre spelmännen för
att se vad de hade att lära ut som
man idag inte kan utläsa ur en notbild, även om den är aldrig så
noggrann.
Unga spelmän och spelkvinnor
har de senaste somrarna vallfärdat
till landets många spelmansstämmor och jagat "äkta" spelmän med
sina kasettbandspelare. Också det
är ett sökande efter det genuina,
inte bara för att det har ett egenvärde, utan — som jag tror — för
att det talar mer direkt till många

människor.
TV har hakat på den här trenden och under våren reprissänt
Matts Arnbergs och Lars Eglers
serie dokumentära folkmusikprogram. Likaså satsar Skolradion
starkt på folkmusiken och har sammanställt ett "paket" med undervisningsmaterial som till största delen bygger på dokumentärinspelningar ur Sveriges Radios och
Svenskt visarkivs folkmusiksamlingar. Och detta paket har enligt
uppgift sålt långt bättre än man
vågat hoppas (hur fjärran ter sig
inte min egen skolgång då de folkmusikaliska upplevelserna inskränkte sig till "Uti vår hage" och "Om
sommaren sköna" ...). Kanske är
vi snart mogna att jämsides med
all annan musik möta den folkliga
musiken i sin ursprungliga dräkt.
Kanske behöver vi inte längre ta
(om)vägen över Hugo Alfvén och
Jan Johansson — även om den musiken i och för sig är värd all uppskattning och har sitt fulla berättigande.
Vi har i alla fall kommit så långt
att man inte utan vidare kan se de
gamla spelmännen över axeln. Man
kan inte bara avspisa dem som visserligen intressanta och hedervärda,
men dock ohjälpligt döda kvarlevor
av en alltmer försvinnande allmogekultur. Och här vill jag gärna återknyta till det tjugotal recensioner
av spelmansskivan som jag nämnde
förut. De visar nämligen tydligt att
i det utbud av folkmusik som nu
finns så tvingas vi ta ställning till
och diskutera hur den bör framföras och avlyssnas och i vilka former den kan leva vidare.
Märta Rams ten

Dansens sociologi

D,

/ANSEN är en av människans
mest primitiva uttrycksformer,
till och med mer primitiv än
människan då även schimpanser,
pingviner, strutsar och en del insekter dansar. Sannolikt gav
dansen en symbolisk kommunikation mellan våra förfäder innan dessa uppfunnit språket. På
ett senare stadium i vår utveckling har dansen tjänat som rituellt hjälpmedel vid födsel, ä k tenskap, gudadyrkan, jakt, krig,
sjukdom och död. Fortfarande är
den en av våra vanligaste inledningar till parning.
En engelsk forskare, Frances
Rust, har publicerat en bok,
Dance in Society, (Routledge &
Kegan Paul 1969, 55 sh.), som
gör anspråk på att vara ett pionjärarbete i danssociologi, ett område där det enligt författaren
"hittills" inte har funnits någon
systematisk sociologisk undersökning.
Boken inleds med några teore. tiska betraktelser över vilka
samband som kan finnas mellan
samhällets och dansens utveckling och över vilka funktioner
som dansen kan tänkas fullgöra i
olika samhällstyper. Sedan ges
en bred skildring av den "sociala" dansen i England från högmedeltidens tornerdanser till
1960-talets enmansvaggande på
golvet. Med social dans avser
författaren den som utövas för
nöje och rekreation. Då utvecklingen på detta område i Sverige
och England torde ha varit relativt likartad, kan framställningen
läsas med stort intresse även av
oss.
I alla undersökta perioder finner Rust mer eller stundom
mindre klara samband mellan
olika samhällens sociala klimat
och deras förhärskande modedanser. Feodalsamhällets högreståndsdanser var noga stiliserade,
på 1700-talet kom de lite lättare
menuetterna, kontradanserna och
kotiljongerna, och i takt med tidens moralupplösning hade den
12 juli 1816 valsen nått ända upp
till det engelska hovet, något y
som den ärevördiga Times inte
kuna \tåla:
e
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den blygsamma tillbakadragenhet,
som hittills har betraktats som utmärkande för Englands kvinnor.
Så länge denna slippriga uppvisning begränsades till prostituerade
och äktenskapsbryterskor ansåg vi
inte att den förtjänade att bli noterad, men nu, när man försöker
tvinga den på samhällets respektabla klasser med det dåliga exemplet från deras överhet, känner vi
det som en plikt att varna alla
föräldrar för att utsätta sina döttrar för en så dödlig smitta.
Ä v e n om en och annan moraltant fortfarande opponerar sig
mot de modernare varianterna
av "slipprig uppvisning" på
dansgolvet, så tycks 1970 års
största svenska dansproblem
vara samhällets ovilja att finansiera en tillräcklig dansarutbildning. Man frågar sig om Rust
möjligen skulle tolka detta som
ett uttryck för det moderna samhällets försök att helt undertrycka vårt primitiva känsloliv. Hur
därmed än må förhålla sig har
hon skrivit en läsvärd bok även
for dem vilkas intresse för dans —
i likhet med anmälarens — är av
det mera praktiska slaget.
GUNNAR ADLER-KARLSSON

Undertrycker det moderna
samhället vårt primitiva
känsloliv? Så kan man i alla
fall tolka en engelsk forskare som skrivit en mycket
läsvärd bok om dansens sociologimenar
här jur dr
Gunnar Adler-Karlsson.

Vi noterade med smärta att den
oanständiga utländska dans, som
kallas vals introducerades (vi
tror, för första gången) vid det
engelska hovet sistlidna fredag.
Detta är en omständighet som inte
bör få passera i tystnad. Nationell moral beror på nationella
vanor: och det är helt tillräckligt att kasta ett enda öga på det
vällustiga sammanslingrande av
lemmarna och det närgångna sammantryckande av kropparna i
denna dans, för att se att den
verkligen är ytterst avlägsen från
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^Folkmusiken
i Hälsingland
på avvägar

— Folkmusiken i Hälsingland
har kommit på avvägar. Otympliga
arrangemang som Hälsingehambon
och Delsbostämman bör undvikas
om man skall kunna behålla den
genuina och ärliga folkmusiken.
Det sade en arbetsgrupp av
folkdansare och hembygdsvårdare
vid Hälsingekretsens senaste sammanträde.
— Vi tycker att Delsbostämman
gott kan få vara kvar,- säger Helge
Nilsson, hembygdsvårdare från
Bergsjö. Men varför skall den ha
så stora proportioner?
När det är 20 000 människor på
stämman är det inte längre fråga
om folklore. Då är det massinVaj sion.
Det vore bättre om folk fick åka
ut till hembygdsgårdarna i landskapet och där lyssna till riktig och
ärlig folkmusik.
— Om folkmusiken skall marknadsföras som vilken konsumtionsvara som helst, skadas den
folkliga kulturen och folkmusiken,
menar Helge Nilsson.
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