denna musik i ödmjuk tacksamhet?
För att emellertid uppleva folkmusiken krävs tålamod och kansVe även energi. Våra mest genuina låtar är ej av det slag, som
kan »tas på hyllan» för att ome:elvart avnjutas. Nej, för att verkcen förstå och kunna njuta av
e t exklusiva delen av denna musik måste man nalkas den med
— - ukhet och ge sig tid att lära
k l - r a dess egenart.
V - '.2? ej känna och njuta av
? _: - f eller Beethovens musik helrr f; rrSn man så att sägs har
i r förhållandet med folko. ilen om man gör så, då
p c - a n u till en värld av
Det kan bli så, att
> takt eller ett par tonsteg
I Taije fall är detta
v » ftuöera: sch
«rJHip kohor
f t i m den
rikedom som
wårt .jr»rSk»ps
a&a dess oroc reLikizypL

Folkmusiken i Dalarna

800 m
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Samma takt och ny
hördes från din by,
toner som du ärvt och förvärvt.
så sjunger Karlfeldt i en annan
strof om rocks var våren.
Gammal takt och ny
hördes från din by, säger skalden. Det var inte överallt som den
gamla och den nya takten kunde
smälta samman och växa fram i
något förmer och utvecklat. Allt
för ofta blev det så, att allt det
ärvda, gamla kastades bort på
skräpstacken, man gav det inga
tillfällen att följa med och berika
den nya tiden.
Om vi bara tänka på de gamles
verktyg eller bohagsting, hur många ståtliga skåp och kistor, silvertumlare, ringar och smycken, tennstop och tallrikar ha ej sålts från
våra bygder för en spottstyver, saker, som smidats av konstförfarna händer, vars verktyg aldrig for
vill? Saker, som i sin ornamentik
och gestalt vittna om hur hedningarna ha krusat. Hur mycket av
allt detta, som gav hemkänsla och
trivsel och skönhet, hur mycket av
detta sändes bort från våra socknar till storstädernas antikvitets-

Och kanske var den gamla folkmusiken något av det främsta i det
gamla arvet, som i varje fall i
Dalarna ej lät sig nedkämpas utan
levde vidare tack vare sin okuvliga, starka livskraft och tack vare
sina hängivna tolkare.
Hugo Alfvén uttalade en gång:
»Den svenska folkmusiken är vår
nations stämma i världsorkestern.» Vid ett annat tillfälle sade
Alfvén om den moderna jazzmusiken: »Som uttryck för tidens rotlöshet är den ypperlig, 1 mitt skönhetsrike hör den ej hemma.»
»Den svenska folkmusiken är
vår nations stämma i världsorkestern.» Det är givetvis inten tillfällighet, att vår lands stora kompositörer hämtat sigg stoff -ur vår rika folkmusikskatt: Söderman,
Stenhammar,
Pettersson-Berger,
Alfvén, Atterberg, Oskar Lindberg,
Tonskapelser, som drömts till liv
av fattiga och olärda vallkullor eller av spelmän med valkiga nävar och primitiva instrument ha
inspirerat våra främsta musiker till
sotorverk. Är inte detta något av
en saga. Måste vi ej stanna inför

ordets rätta bemärkelse. Vid sidan
av almanacken och kanske skillingtrycket var psalmboken
jämte
bibeln den enda form av litteratur, som en stor del av 1700-1800
talets bönder kom i beröring med.
Psalmerna följde människan i
alla livets skiften på ett helt annat sätt än vi kunna göra oss en
föreställning om. Psalmen togs upp
även i vardagens grå enahanda
och gav stimulans och glädje. Vore
det inte på sin plats, att Dalarnas
klockare mer än vad nu är fallet
tog upp den skatt av psalmer och
andliga visor och läte kyrkoorgelns
breda lunga sjunga med folkets
egen tunga!
Förvisso är det en stor uppgift
även för Dalarnas spelmän att ta
till vara den vokala musiktraditionen i vårt landskap, den gamla
psalmen och visan.
Våra låtar, spelade eller sjungna,
ge färg och innehåll i tillvaron,
oavsett om vi äro utövare eller
lyssnare. Och det är en stor hejnbygdsgärning, ja, det är en fosterländsk jjfäming att slå vakt om
den gamla folkmusikaliska arvet
och förmedla det till framtiden.
Hembygds arv är odlings grund,
tesaana var svensk de orden!
Del vW når vidast mot himlens
varsV>*tängt djupast i j o r c ^ '
oro nen torrtma,
"len "yCmets värdträd susar en
så ig
(omrner ditt hjärta att
blomma.
Knis Karl Aronsson.

