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Kära Läsare!

När jag skriver detta har de första gröna
bladen visat sig på träden utanför mitt
fönster. Det betyder att det, mot all för-
modan, än en gång blir sommar. Jag hade
nästan givit upp hoppet.

Men ett annat sommartecken brukar vara
Sörmlandsläten.
Det här numret innehåller lite smått och
gott. jag hade trott att min artikel i förra
numret om folkdansrörelsen skulle åstadkomma
någon krusning på ytan. Men man kanske får
vara nöjd med det lilla som sker. En person
har gått i svarsmål. Det är den inom folk-
danskretsar mycket väl kände Åke sjöndin
som tycker att jag varit lite orättvis. Dess
utom innehåller tidningen ytterligare ett
alster av Åke Sjöndin. Det är en artikel han

skrivit men aldrig publicerat tidigare. Den
handlar om dansen som synd. Vi som har syss-
lat med dans i många år har väldigt svårt
att förstå vad man pratar om eftersom vi
oftast möter dansens positiva sidor. Men när
man vet att dessa pamfletter går ut i stora
upplagor så kan man kanske bättre förstå den
låga status som dansen har i samhället. Läs
och begrunda. Om någon läsare blir intres-
serad och vill veta mer om dessa skrifter så
finns de på Dansmuseet.

Till slut är det som vanligt dags fOr oss i
redaktionen att önska alla våra iasare

En tre'u'1 ig sommar!

H e n r y S j Ö b e r g
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FINNS DET NÅGON FRAMTID

FÖR FOLKDANSRÖRELSEN???

av Åke Sjöndin

Visst finns det en framtid.

Henry sjöberg har i sin artikel skjutit in
sig på Svenska Ungdomsringen för Bygde-
kultur som representant för den svenska
folkdans- och musikrörelsen. Detta är väl
inte helt korrekt då många organisationer
finns inom intresseområdet. Dessa organisa-
tioner är uppbyggda på många olika sätt och
med olika styrning, varför Henry Sjöbergs
förslag inte är heltäckande.

Men om man går in på förslaget som det är
skrivet så anser jag en förändring enbart
i den organisatoriska uppbyggnaden menings-
lös. Dessutom är fördelningen riks -
distrikt - förening kopplat till riksdag -
landsting och kommun på ett bra sätt.
Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur har
idag en fungerande organisation. Ödsla inte
kraft på att ändra, använd istället de kana
ler som finns. Den enskilde medlemmen och
den enskilda föreningen har alla möjlig-
heter att påverka även i dagsläget. Samma
sak gäller säkert även i de andra organisa-
tionerna.

Den direktkontakt och den service som Du
efterlyser finns redan idag på Ungdomsring-
ens rikskansli. Tyvärr har ekonomin satt
spärrar för en anställning av specialister
inom de olika verksamhetsområdena. De sek-
tioner som förtroendevalts har dock utgjort
en fullgod ersättning. De kompletteras på
distriktsplanet med en liknande uppbyggnad
och dessa svarar tillsammans för en god
ledar- och medlemsutbildning. Om de ekonom-
iska resurserna fanns skulle naturligtvis
"heltidskonsulenter" vara ett värdefullt
komplement, men inte en ersättning till det
nuvarande systemet.

Forskningsenheten har under senare år ut-
vecklats allt mer och får tack och lov en
allt starkare ställning. Den har direkt-
kontakt med alla sektioner och kan redan
på planeringsstadiet påverka utbildningen
och verksamheten.

Den gemensamma "kulturorganisation" som Du
efterlyser är både på gott och ont. De sam-
arbetsformer som finns idag ger de olika
kulturyttringarna en inre frihet som har
sitt värde. Jag är dock överens med Dig om
att en gemensam stor organisation skulle
ha en rejäl slagkraft. Det är väl här som

ett större samarbete skulle ske på "dist-
riktsplanet". På många håll fungerar person·-
kemin mycket bra mellan folkdans - folk-
musik - gammaldans - hembygdsvård - natur-
vårs osv, på andra håll mindre bra - eller
inte alls.

Om en ny gemensam organisation skulle bil-
das, är det naturligt att de gamla organi-
sationsnamnen fick stryka på foten. Huvud-
saken är att vi har ett gemensamt mål.
Ett kulturellt medvetet, dansande, sjung-
ande och spelande folk i en livgivande och
sund mil, ö.

Den första delen av Din artikel är svårgrip
bar. Nog finns det och har funnits varian-
ter, många sådana, och nog har dansstilarna
växlat under årens lopp. Även efter Gröna
Bokens tillkomst. Visst har läraren, ledar-
en, satt sin prägel på utförandet men nog
har det funnits utrymme för individen. jag
har dock full förståelse för Axel Osterlöf
och Gustaf Karlson i deras agerande. De
hade till uppdrag att skapa instruktions-
böcker - handböcker för dansutbildning.
Precis som Du själv så försökte de vara så
klara och entydiga som möjligt. Mycket
material föll då bort av olika skäl.

Axel Österlöfs "bekännelse" var ett sund-
hetstecken. Jag önskar att flera sådana
förklaringar fanns tillgängliga, inte bara
vad det gäller dansen. Då skulle vi ha lät-
tare att förstå, och även överbrygga, de
motsättningar som konstruerats fram mellan
olika folkliga kulturyttringar.

Ditt citerade stadgeexempel är vid första
anblicken illa valt. Men vid närmare efter-
tanke måste jag tyvärr ge Dig delvis rätt.
För många föreningar har folkdansträningen
varit och är fortfarande en träning för
uppvisningar, alltså ingen gemenskapsform.
Den som inte passar in i uppvisningsmönst-
ret har svårt att bli accepterade. A andra
sidan ger samövningarna inför olika fram-
trädanden mycket för samhörigheten. Ju
större engagemang - större utmaningar,
desto större sammanhållning. Men tyvärr -
en större utslagningsrisk. Jag tror dock
inte att det är här man skall söka likrikt-
ningstendenser - i rädsla, respekt för det
skrivna ordet. Då tror jag "syndaren" mera
är tävlingar och scenisk presentation.
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Dansarna "koreograferat' bort sin indivi-
dualitet för att passa in i ett mönster.

Du har inte tagit upp frågan om en gemen-
sam tidskrift. Det är, som jag ser det, ett
bra samarbetsprojekt att börja med. Sedan
kan vi försöka få ett samarbete på utbild-
ningssidan och kanske - så småningom -
gemensam administration. Men då har vi nog
passerat år 2000.

En väg att snabba på det hela vore att ut"
veckla Svealandsregionens initiativ med
"Levande Rötter". Alltså projekt där man
sätter in den folkliga kulturen på rätt
plats och i rätt tidsperspektiv. Utan
nationalromantisk polityr och bidrags-
tekniska sidoblickar.

av Åke Sjöndin

Slutet av 1800-talet fick se många folk-
rörelser födas och utvecklas - arbetar-
rörelsen, hembygdsrörelsen, folkbildnings-
rörelsen, frikyrkan, nykterhets- och
idrottsrörelsen, listan kan bli lång. Inom
flera av dessa rörelser användes dansen och
leken som lockbete. Nykterhets- och arbetar-
rörelsen blev tongivande på området och på
många orter var folkrörelserna de enda
nöjesarrangörerna.

Den andliga väckelsen blev under 1800-talet
en av de stora folkrörelserna. Läsekonsten
blev allmän egendom och det var inte bara
prästerna som kunde predika evangelium.
Predikanter reste runt i landet och samlade
grupper av läsare omkring sig, men det
dröjde ända fram till 1858, konvertike1-
plakatets * upphävande, innan det blev ti1-'
lätet att hålla sammankomster utanför stats-
kyrkans ram.

Uppslagsboken säger Läöane, otta nedöättan-
de benäinning på p~one^ tom taméadm i kon·
veAuulieaA uu EäövUng av bibeEn, Luthem
öbtUte't och annan uppbgggeL5eujtteAatm
och tom i aUmänhet även kännetechnadu av
aUvamUg eäUAk hiöätendom med negativ in-
öätäUning i 6'låga om väA>édöUga nöjen.

Nykterhetsrörelsen och frikyrkan gick tid-
vis hand i hand, liksom arbetarrörelsen.
Folkrörelserna hade i grunden samma ideo-
logi, att uppfostra och upplysa den ned-
supna arbetarklassen. Vad var då naturlig-
are än att vända sig mot de syndens garn
som utgjordes av danslokaler och alkohol-
missbruk. Den spirande industrialismen hade
skapat ett folk utan rot i tillvaron, sökan-
de sin nya kultur. De blev ett lätt byte
för folkrörelserna, ty i samvaron med lika-
sinnade kunde de återuppleva den trygghet,
den bygemenskap som de slitits upp ifrån.
Ett annat skäl var, som tidigare sagts, att
folkrörelserna på många håll var de enda
nöjesarrangörerna.

Syndens garn och djävulens påfund var som
nämnts dansen och alkoholen. I upplysnings-
syfte spreds olika skrifter som i populära,
slagkraftiga och ytligt sett seriösa orda-
lag talade om dansens vådlighet. På Dans-
museet i Stockholm finns ett antal sådana
skrifter, den äldsta från 1825 och den sen-
aste från 1952.

* Konvertikelplakatet en kunglig förordning
av 12 januari 1726, som förbjöd arranger-
ande av sammankomster, uppbyggelsemöten
vid sidan av kyrkans officiella verksamhet.
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Jag har gjort ett axplock ur dessa för att
ge en bild av den attityd som har präglat
författarna. Om man betänker de stora upp-
lagorna, 30-50.000 exemplar, kan man inte
bortse ifrån att pamfletterna lästs av
många människor. Eftersom författarna var
personer med status i samhället bör deras
ord ha haft stor genomslagskraft. Genera-
tioner av människor har präglats av denna
negativa syn på dansen, och detta har säk-
ert påverkat deras beslut i olika saman-
hang.

Hela denna flora av pamfletter känns främ-
mande för de människor som aktivt arbetar
med dans. Jag citerar Henry Sjöberg Det
undemUga åk att man bedöma damen etta
deöt 'Uvam". Na det gäUeet id'iotten ät
man hett medveten om id'io'ttem övam och om
hun Utet den han att göka med i&Ott. Men
näA det gäUen dam, Böjt man en tamnanbtand-
Ung av de två utan att tveka.

"Dans" av P.K.P. Kje11ströms Förlag, Marma,
Svenska skolmaterie1aktiebolaget, Gävle
1916.

En pamflett på 31 sidor skriven i novell-
form. Den handlar om Olivia Kvickrot och
hennes fostermor Anna Sund och Olivias ned-
gång och fall till följd av den demoralise-
rade dansen. Olivia lockas i fördärvet av
herrar Hök och Gri. Till sist blir hon dock
frälst och gift med doktor Ärlig.

Ston högtid väjt det, då det höuA 6öAeEäö-
Ungm om det beMLttigade i den 6'iia käk-
Eeken. I långa stycken talas det om den hem-
ska dansen jumpa, som med sina osedliga
rörelser är ett fördärv för mänskligheten.
One-step, jumpa, som i stort består av en
promenad med sväng i hörnen är nog oskyldig,
Möjligen har författaren förväxlat one-step
och någon annan dans.

17&amim avitaE öka i 6öUötande gmd. Åa
1950 6annö det i SveUge 3.500 Uauul och
idioten, men 1912 6anviö det 25.000.
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l damen komna de oLika könen td nä)ta vätan-
dna, att det icke tkuUe ätLU&m anncm-
ttädeö, t.ex. i ett amtän&gt 4äuökap.

En fd. danslärare. Fotjade tvåhunaha 6aU
btand unga kvinnom i dag intagna på bon-
deUet, och med UEka jag tätat, hava givit
ä'téiga öväA på nUna 6Alågo'l. Av deööa in-
hemålade jag, att etthuöaöexUo&e av tvd-
huncbta 6aEUt genom damnöje. Här refereras
till "Sådd och skörd" J.A. Lindblads förlag.

1919 utgavs på Evangeliska Fosterlandsstift-
elsens Förlags Exp. "Danskulturen, några
ord, allmogen tillägnade" av Algot Larsson.

Högt övingm danöhuUmem 6ana,
Men de öom giva den otätt åtöd,
De Eöpa på en 6aLug bana,
Mot Eaötem undetgdng och död.

I denna pamflett på 20 sidor har författaren
ställt dansen i relation till första världs-
krigets fasor. Man dansar utan att bekymra
sig över att världen förblöder. Författaren
påpekar också att demoraliseringen i Ryss-
land och Tyskland fått sitt uttryck i en
ökad danslystnad. (Första tecknet på en
revolution är ett ökat dansintresse?). Dans-
banan, spriten och det sedliga fördärvet äro
trogna följeslagare. Författaren ser också
med förfäran hur de hederliga lantmännen har
övergivit sina fäders traditioner. Slutorden
i pamfletten är en bra sammanfattning av
hela skriften.

Det tLUtagande damvålöendet ä/t en tamhålELö-
6ma, davuhuUmen beätecknm ett kuUmeLU
baUEag, ett eEakamtat og'uiö på kuUmenö
åhem£and, tom det a ett gememamt ivutALeAke
6Ö'l aUa goda medbcmgane att bozttenöa. Det
ä'i en tkam 6Öa vcbut 6oEk, att ungdomenö
goda och åunda upp6o&ulan aUtmaa å'venty'taö
genom det gut, öom ömdUngom inömygen tig
i vbta bygdet i 6omnn av ett Lättagande dam
Aa^eAu; ,sEälutetö och EandeäU vät6äkd knå'vem
au envcui BÖr vad han kan 6ö'i att ubtota
dettaonda.

1931 "Svenskarna dansa", en undersökning av
den moderna dansen och dess följder. Erland
Sundström, Uppsala. J.A. Lindblads förlag.
63 sidor.

Utan angivande av källor citerar författa-
ren "Danskulturen" av Algot Larsson från
1919 vid flera ti11fä11en. Detta är vanligt
i flera pamfletter, författaren stjäl friskt
citat och ger sken av att det är egna upp-
levelser. I denna pamflett försöker för-
fattaren ge tyngd åt budskapet genom att
citera läkarrapporter, barnavårdsnämndens
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rapporter till Socialstyrelsen samt insända-
re från läkare och nämndemän. Budskapet är
i sig enahanda, allt ont som sker beror på
dansen.

1938 "Dansbanan", några allvarsord till
unga och gamla. Utgivare växjö stiftsråd.
36 sidor. Författare: Doktor Olof Andrén,
Nässjö, stiftsadjunkten Olof Hartman,
växjö, rektor Göran Palm, Ölands skogsby.

En annan honöekvenö av danöbaneEivet 6Ö'i
viCken man inte 6& bEunda, än ocjUå det
,5toKå antaCet utom&temkaptigt 6ödda bmn,
Dom bUvLt en 6öLid av 6ökEuöteUana. Att
davubaneEivet dock utgö'i en aUvanéig tam- ·
häUö6ma det Lacml jag böm'm gå upp töjt
aUt &tÖAAé och ö'töme amvaLök!ännande tam-
häuögAuppet och att tiden mognat 6ök att .
6nån det aUmännaö och mgn&ghetetnaö öida
kyla6tdtgämeA vidtagaö 6Ö'1 att tvinga in
damen undet AeöpekLabEa och cmtdnade 6oaj71ca.

Lhigdomen mdbte våAä gtad - däUö't iNUäte
dambano'tna Uvaö. Men det U'cka icke. -
Jag nämnde i bOklån, att de oöm anöe dam-
banegUdjen tå avundövä'ui, ocksd mena, att
daaö dam a ett tutttyck @jt glädje. Det
a aEEddeö ätvänat om; det a aUtöanmanö
ett tydUgt zyniutom på gtädjebUbt.

h
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l g'iund och botten /1låA aUt ideeUt ung-
domänbete en Rede i dambanan, åd 6ou
man ,5ca 'uu andta Aeöuuat än dem, tom
kunna boUökm i kw^aboken. Det veta vi.
Låt ött då handéa i enUghet med väjt kun-
åkap!

1942."Swing it, synkoperad synd". Walter
Erixon. Evangelipress, Örebro. 22 sidor.

Avlö'tutaAe av bAand t'uLa66aö h&ät i vbut
Eand.--- Men de emhLUa peuonem 6öAen-
ingm eLéut ztneLöen tom mUmedvetet och
he£ät oRenU@t Eocka ungdomUammna in i
ett andUgt och moztaUökt 6öMäw 6å &
eken bit uUöza Un nuhiga gäuUng. Intet
gözeö på amvaUgt hdU - intet aLU! Håh
äji bEundan och ätoEetanöen 6uu&tåjuug och
utan motbtgcke.

I övrigt är pamfletten fylld av rasism,
unken sexualskräck och överdriven väckelse-
retorik. Den är skriven för likasinnade,
inte för att vinna nya själar.

1949. "Dans på Solhagen", ett ord i den
moderna nöjesfrågan av Gunnar Gunnerby,
Stockholm. Frälsningsarméns högkvarter.
Stridsropets tryckeri. Tredje upplagan,
tionde tusendet. Förordet skrivet av
Kommendör Karl Larsson är daterat 1944 i
januari.

Författaren har citerat en rundfråga som
gjorts av Diakonistyrelsens sekretariat
och i vilken 253 läkare deltagit. Förfat-
taren har inte speciellt riktat in sig på
dansen utan angripit nöjeslivet som helhet.
Dansen har naturligtvis fått en släng av
sleven. Dansbanan får skulden för veneriska
sjukdomar, utomäktenskapliga barn, splitt-
rade hem, det ökande ungdomsfylleriet mm.

1952. "Kriget om den moderna dansen".
Pastor Gösta Rosén. Harriers Bokförlag,
Stockholm. 61 sidor.

I denna pamflett, som är en sammanfattning
av ett föredrag som författaren höll i
Borlänge med olika kringkommentarer, är det
återigen exempel på den citatkonst som an-
vänds. Författaren har ord för ord citerat
skrifter från omkring 1915, bl.a. "Sådd
och skörd" som nämnts i "Dans" av P.K.
från 1916. Han har även citerat ur Erixons
pamflett från 1942, "Swing it, synkoperad
synd". Författaren har också tillgripit
storsläggan och citerat en frågelista till
"Svenska läkare" publicerad: Svantesson,
"Folkmoral och nöjesliv". I "Dans på Sol-
hagen", 1949 sägs samma svar vara hämtade
ur en rundfråga gjord av Diakonistyrelsens
sekretariat. Av denna skrift framgår, en-
ligt författaren, att det finns ett klart
samband mellan Folkets Park, dansbanor och
veneriska sjukdomar.

Som synes beskylls dansen orsaka allt ont
från revolutioner till lungsot. Förmodligen
har det utkommit ett stort antal skrifter
av samma typ. På Dansmuseet finns skrifter
både på engelska och tyska som behandlar
samma tema, så Sverige är inget undantag.

Litet absurd humor ligger i det faktum att
angreppen varit störst på den moderna dan-
sen. Folkdanser, folklekar och i viss mån
gammaldansen har sluppit bannbullan och i-
bland hyllats som tecken på skötsamhet och
renlevnad. Ser man tillbaka i danshistorien
så går många av folklekarna tillbaka på
fruktbarhetsriter och kultdanser. Men skill-
naden är kanske stor på våra hedniska riter
och den moderna dansen, även om de stammar
ur samma källa.
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Spelmansförbundet

"Fiolen och stråken, kolteckningstavlan av
farmors stuga som hänger ovanför fiolen och
fotografiet av Farmor samt silversnusdosan
med lyran som ligger på sybordet under
klockan, min fars flöjt på bokhyllan samt
plaketten med de ingraverade kyrkorna i
Västervik från kyrkokörens 40-årsjubileum."

Citatet är ur testamentet efter fru Rut
Andersson i Västervik och samtliga uppräk-
nade saker är gåvor till Södermanlands
Spelmansförbund.

Han skickade Spel-lj11a när det var så dags
och Cederfalk var inte glad åt bytet. Hon
var en fet femtio års kvinna med tjocka
stabbiga ben och hon satte upp ett outgrund-
ligt slött ansikte mot de festkommitterade.

- Ja, herre gud, människa, sa Cederfalk,
det är inte mycket att göra. Men kan ni
spela?

- En får fä11e försöka, sa Ulla.

Det lät inte allt för illa när hon började.
Men värre var hur hon såg ut. Festkommit-
téns damer tittade på hennes kjol som gick
i ett med livstycket och drogs upp av hen- O
nes kullriga rygg och stora bröst så att
resultatet blev att benen syntes opp på
halva vaden. Hon hade en stor fiol och den .
höll hon mellan knäna som en cello."

Fiolen har tillhört Rut Anderssons farmor Om Ulla Andersson som person vet vi all-
Ulla Andersson, Spel-U11a från Katrineholm. deles för litet. Rut Anderssons närmaste
Att spela till dans har alltid varit ett släkting är en kusin på mödernet - på
karlgöra och kvinnliga spelmän har varit faderns sida lär ingen vara i livet.
mycket sällsynta. Kusinen berättar att hon hört talas om

, Spel-u11as begåvning på fiol och hon trorFotografiet av Spel-lj11a visar en rar gumma att Ulla eller någon annan i släkten byggt
med nystruket förkläde - en helt annan bild fiolen.
av spelmannen än den som Kerstin Ekman ger
i sin roman Häxringarna: Om någon av Sörmlandslätens många läsare

"Att få dragspelare till festen på stations. kan ge fler upplysningar blir vi givetvis
plan hade varit lätt. Men Cederfalk ville mycket tacksamma!
ha fiolspelman. Han hade skickat bud till
Lasse i Vanstorp men han ville inte. Arne Bl amberg

- Ska nån spela så är det Spel-u11a, sa han
Det jag kan, det har jag lärt mig å henne
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jERNBERGSLÅTAR -

en storartad folkmusikutgåva

.
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Under åtskilliga år har jag med stort in-
tresse och stor behållning grävt mig djupt
ner i våra sörmländska folkmusiktraditioner
Men min tidigaste folkmusikaliska kontakt
var med storspelmännen Herbert och Anton
jernberg och deras far Gustaf. Min egen far
hade på trettiotalet spelat dansmusik med
Anton och Herbert och också lärt känna
deras folkmusikaliska tradition - en märk-
lig tradition från Gästrikland, Hälsingland
och Uppland som i början av femtiotalet
lade grunden till mitt eget intresse för
folkmusik.

Gustaf Jernberg (1881-1964) var född och
uppvuxen i Sikvik strax söder om Gävle. Han
hade en stor repertoar efter sin farfar
Anders Gustaf Jernberg (1829-1897) som var
en tra11are samt efter en spelman Karl
Lindblad (1853-1911).

Gustaf blev så småningom upplänning genom
att han tog arbete vid Österbybruk. Han del-
tog i spelmanstävlingen i Uppsala 1912 där
han vann första pFis i fiolklassen bland 91
spelmän. Efter honom i prislistan var stor-
heter som Wilhelm Gelotte, August Bohlin
och andra. I samband med tävlingen kom
Jernberg i kontakt med andra storspelmän
som Hjort-Anders Olsson, Per Persson Menlös
August Bohlin m fl och kom på så sätt tid-
igt med i spelmansrörelsen.

Anton Jernberg (f 1909) och brodern Herbert
(1911-1975) lärde sig spela fiol av sin far
redan i 8-10-årsåldern. De blev snartmycket
skickliga spelmän och fick vara med sin far
på spelningar på många håll.

Jernbergarna har haft stor betydelse för
spelmansrörelsen. Åtskilliga uppländska
spelmanstävlingar vanns av Jernbergare, de
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blev alla tre riksspelmän i början av fyr-
tiotalet, de var med och bildade Uplands
Spelmansförbund 1945, de ingick alla tre i
den av Bror Hjort bildade Gås Anders-nämn-
den, Herbert - som flyttat till Stockholm -
var med och bildade Stockholms Spelmansgille
och blev gillets förste spelledare.

I slutet av femtiotalet köpte Anton en band"
spelare och började spela in faderns reper-
toar. Över 300 låtar blev inspelade och ut-
gåvan med Jernbergslåtar är till stor del
baserad pä dessa inspelningar. Anton har
under ett flertal år arbetat med att skriva
ner melodierna och har under de senaste år-
en dessutom haft stor hjälp av sin skick-
lige elev Sven Ahlbäck.

Men varför en anmälan om samlingen i Sörm-
landsläten? Ja, det är inte av egna nostal-
giska skäl jag vill informera om utgåvan
utan jag ser boken Jernbergslåtar som ny-
danande inom folkmusikutgivningen.

Samlingen innehåller givetvis musik - en
musik som i mycket står långt ifrån vår
egen folkmusik - en säregen ålderdomlig
musik. Låtarna är ofta musikaliskt avance-
rade. I Södermanland kallades vissa polskor
"storpolskor" ofta låtar med tre repriser,
ibland med rullstråk eller andra finesser.
Gustaf Jernberg kallade inga polskor för
storpolskor men han hade några polskor med
bara två åttataktsrepriser - de kallades
"småpolskor"...

Samlingen innehåller 238 låtar, både tradi-
tionsmelodier och kompositioner och givet-
vis är notsamlingen det viktigaste skälet
till att köpa boken. Men JERNBERGSLÅTAR
innehåller mycket mer...

...släkttradition och spelmansminnen

...kulturhistoria

...djupgående musikalisk analys

...noteringssätt och spelteknik

...låtkommentarer

...variantregister

...1åtbörjansregister

...personregister

Utgåvan JERNBERGSLATAR är fascinerande.
Andra utgivare med stora ambitioner bör
kunna ha denna bok som föredöme men få
torde nog kunna lägga ner så stort arbete
på en bok som Anton Jernberg och alla hans
medarbetare gjort på denna.

Är du intresserad av mer än sörmlandslåtar
eller av folkmusikteori?

Läs jernber'gslåtar!

Vill du skaffa boken - kontakta

Anton Jernberg te1.0295/20317.

Arne Bl amberg
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Gustaf Jernberg gjorde många melodier. Han skilde ibland
mellan "kompositioner" och "dansbitar'. Båda är bra låtar
- gjorda av en pojke!
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JERNBERGSLATAR innehåller ett intressant avsnitt om folk-
musikalisk teori.
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Att markera puls och takt i spelet
I förra kapitlet "om musiken", sid. 48, nämndes två huvudtyper av markering av en ton genom tonstyrke·
förändring: accent och betoning. Accent är en "kon", "lätt". "spetsig" markering och betoning ar en
"lång, "tung", "rund". Den kanske vanligaste typen av pulsmarkering i spglmäns spel kan ses som en
kombination av accent och betoning. Den har alltså det för accenten karakteristiska, ofta tonlösa, tonstyr-
kemaximum precis i början av lönen varefter tonstyrkan avtar. Snart uppnås dock ett andra tonstyr-
kemaximum en bit in i tonens varande, något som kombinerat med att tonstyrkan håller sig på en relativt
hög nivå anda tillslutet av tonen ärtypiskt tör betoning. Så här kan man illustrera förloppet med en graf:
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X
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Hur gör man då en sådan typisk pulsmarkerinQ Ett vanligt sått all göra det ar att markera genom att
"gunga". "rulla" med stråken, något som praktiseras av spelmän både inom jemberptraditionen, i hela
Norden, på Brittiska öarna och i Östeuropa m m. I svensk traditionell fiolmusik frän just Gästrikland,
Hälsingland och östra Dalarna kallas det ofta "rullstråk". Däremot är del mycket ovanligt med konsek-
vent pulsmarkering genom "gung"-markeringar i konstmusikaliskt fiolspel och i populärmusikaliskt
fiolspel av senare dato. I dessa genrer är det snarast tabu!
Man låter alltså stråken gunga nedåt ivenikal riktning medan man för den horisontellt uppåt eller nedåt,
så här:

~t%'d|!"n'?m

S,

'~U riktn'y u,N,

är

V

Vid stråkdrag "fram och tillbaka" beskriver stråkhandens bana en rörelse av denna typ: (något som kan
liknas vid ett evighetstecken-konsummärke).

Q3
Att lära direkt av en traditionsbärare är nog det enklaste
sättet att lära sig spelteknik. Bokens analytiska del är
dock intressant och kan givetvis vara en hjälp när man på
egen hand ska lära sig en ny tradition.
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"Nils Dencker
än en gång"
Här följer ytterligare en artikel av Nils Dencker. Artikeln skrev Dr Dencker
som en inledning till en förestående forskningsresa till Polen. I oktober
samma år skriver han en artikel med titeln "I bondpolskans spår". Den räknar
vi med att presentera i nästa nummer. Av tekniska skäl har vi fått lov att
skriva om artikeln men tar även in originalartikeln, men som framgår - starkt
förminskad. Hoppas att Ni har överseende med detta och ändå har full behåll-
ning av artikeln.

Red.
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(Sid. 6.) SödermnI8MB Läm T|¢m"löm"r den g mi 1931 ' _

SÖrmländsk s/ängpo/ska \ ,
m. t:L T'Lå ,? 0 I

7·s·j'. och pcjska' danser. i
— För Södermanlands Läns Tidning av fil. känd. NILS DENCKER —

l

I)
Hur en nkli; bondpobka skjll djn·

sas vet nog mangå sörmljnninpr
Ännu för nbgra årtionden sedan furc·
kom även i NyköNIR po' ' a under
donsfnler. Vill mn få c. gammal
iK)rmWnning att be glad Ut tmr mjn
bök4 lönka in nmlalet M dc l k. 1&rd·
pohkorna. Se, del vm annm Un ku
och tmgo, Bjga de tvärUkerl. Förd-
wiuoma mot6vMDdc ungefär 'vAd fXrcb·
knbppeii är M dryckerna område, allt-
u en Uma $1imukm innan man for
hem trän k»lcn nll vardak och arbete.
För sµ'Inuinncn gMlde det då Ull 14Rä
hmn de bu»ta och mat »uKKcpvraude
poiummo. Vilken Iriuml iur honom
alt kunna locka Myra eller kamkc m
av de rcdm papakjdc KåMcrm till all
donu Mdpuhka i ga|UKh€rm|

Pobkan vm Wnkc a|hnuwbrouop¢ln8
cer¢monidan& När praöten inledde
brölWMann'n med Ml 1Mla brudens
hand och Aanm brudgummen filb,
+·1adcu brudWbkan upp. Och a
kronan Gamma av bruden under den
låtmdc striden um bruden mdlbn de
oWlta llickurna och dc xWAnde KifIA
kvmnoma hörda den kxnda ungmom·
po1Um med orden:

0

AldfiR blir den bruden Hicka mera.
Det har varit, har nu bjut.
Icke vM hon vm lhcka mm.'
Nej! hon hör länge ömkat biul.
Tm||A·m||Nr3,
Trua·mlla·ra,
Ja, hon hor långe önskat 6Iut.

0

Även under den fda damen 1öre·
kommo ofta olika NagN pulskor: rinp·
pohka, Iyrpobka och Mmlkµ)bkn. l
den bcMr¢ (ordc de damände vak
andm vid händerna och Bvjnkdc MW
om, det var den gamla ccrcnjymanb¢n
vid brUllopcn. '

M c Ju die rn a till dem pobkdm·
K·r voro j Sörmland av iva olika typer,
dels Alfondel0pd6k4 (I. ex. Nu Ar det
Jul igen), dels dc figurnka tmlnndelp
poIökom3 (de cWMhXj pohmtwcma).
Tål önonwlWlUan danöUes under
l8QOmlet mm MmburUa och bcnor¢
MmbopolkélL

Rmndv dc Bv¢nm pobkmdodlcr·
näs yttema ur»prung ha forum på
omrddcl hyst olika å$iklcr, Givetvis ur
det öIura flcmkt av dcm om mycket
Ram|4 pol$klålar, som j tu'xndetal be·

varats Im vår umoR¢, 6vcMkä |0n·
skapebcr, komponerade eller omför
mack av stadsmusikanter och allmog>
spelman. Men Bjjlva mclodilypcn och
Ialnka mclodiindivider äro $jker1 för
Wngcscdan inkomna från kontinenlcn.
Ännu för nåCrj dnionden xcdan ville
dock musokhmkarcn Moll Lindgren
Mila a||Unde|$pu|$kan$ rent wcmkn
hårkomt for lfohk, lmb da» hkhct
med äldre maturkamclodk'r (t. ex.
Chopins enkkre njjzurkor). Lindgrena

ståndpunkt grundade B|g på en del å1·
1oncjchpol$kom blaktbkap med djnp
kk8lålor och MNkå sMnCdanscr, Del
är nUR ockd mbiliW alt mycket jµmlo
$ven$k4 låtar kunna dölja sig bland de

äldre pobkoma, men del är ju en an·
nån »k. Den um'cnNk|l¢|, siom de K(j·
|ibka och romjntiökj 8ka|d¢RkU|Qrnag
verkHll|hc| kom Alt IillUrivm våra
jIlmoWmelodier och Uven fMskorna,
vm hummande för 170Umk·t. Chmkn
bclµandc lir fader MollbeWs olycka
på ksugcn Roolock. Bellman Qb'r vkp
b¢r|jk¢n (Fredmam ENtlar nr 43) en
han kd o8kj'ldigl laMUn kompj·
nerna upplamdu han pobb som ett
pnniiaXandc lur Polen — landet de
dunkelt mindn bunt ett hcnddand,

Vim blev Mollberg llb och oräl¢vi6¢
bchjndIM, ty han pobka kunde ha
vant 3vcMk j ett hell århundrade. R+

dan i Mulet av l0QO·talel Iorckommj
pobkmclodicr j våra lutbuckcr. Dem
melodier voro då el sällan bildäck av
tre domer i en Klen svit: poloneu, p+
pmio Qch term Den löna utgjorde
en |örjan0 l jämn takt tmder vilken de
damnde höKMiiRt Kinko rum danr
oMen (likmm i pcomcmdpolom), dc
bkla senare 'voro eherdamor l 3·10kl,
en munter och livHg bvänRom. Re&n
på motakt, under dc 6vcn6Sc& kngp
|Ahn i Polen, torde denna poIUa dons
Mim införd l vårt land. Nå6uj rader l
ett hrölloµkväde från ar 1683, oöm f*
fjtljlb av en »Marni Bum (och publl-

cefMB i min uppbMB Muöiknolber i
l(l0Qmkto vener) omnämner pQl6k·
dansen förvkomM blond krigamo.

(Jod' Wönner oade han, Ml chr log 1n·
gen kSnner,

Ey heller weft iogh dt Book, Popu,
Blcdc och Pcnrwr,

Men kgh har Kent 1Ang tijd, u
1+ som utkom LAMZ:

l Påhkn warif mcdh, dhcr iaC

· Im PåhliU Damz,
Den nu cy brukm har, 011 Unkkar| eller

Ganler,
Doch Kr han djr i Bruuk, der M q r8

han Bogan sphnler. "

De 8vemka pobkomos ulkriMdllw
m ur lmta|¢|b pobka dam Mr hl
dr Tobiaa Norhnd klarkjon j flera vb
IcnkapUga upp68wcr. Den värdiga och
sIda lommen i jämn ljkt 8vkoppla·
da i bbbjan av 17004alct men dm
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lonbcrna. VÅga v4rmlåndUa triojpo1·
skor (av Jmehåradspobkans typ) äro ·
från &nn4 synpuokt en vb8lh9 pobke· m
&r« libom de rOINC4 spnngdmm" ,

na. l en notbok från l(XX)4åkl6 Fin·
spong kallas tör ÖYfW c(Icrdan6cn IOK

spnnqdum. lKnWµbt em j hembndet nådde poP i

Bkän ¢n u frodig och Qregcn utvcck. j
Ung mm j Sverige. vin land Mr verb l
hgm vAnt ett pobkonv fodovadc knd. j
Fdn 6vcmk gynpunkC Ar det av mon l

inuaac an l dculj kunm utreda vän '
pobkcmdodiem beroende av kontinen" :
lem och p4 ud ull utvecklinken uctt t
hm 066 och l andra Wncber, Hrbkl|l a '

;i Polen. V)d m dylik deldjgmmknmg '
bör ockU våra wcn6ko mdodwro Hr-
karakIÄr tydligt (ramträda. , Mm6 bor
kunn lmtmlla vad oöm hr bklj
0ven¶kt i d~ läm,

Den gvångher, bom möter (olkmumk-
forukMnCen l orbclel med jjmförehee
av mdodicrm, m lungdomen M utan-
för Svcngc publicerade pobkor, Vm·
km i Polen eller TyUknd fördjuer
timcugt med olfcMhggjon matcnd.
Vid élb ma till Berlin för Mm Ar +
den på ett MipeMium trän Lanman-
DU Kullurfonden fann JaK L ex. en del
µmla 1Ybk0 polonucr, gom kommit
över till vArt land. Flera ov dem vwo
1Mrcmnto för bMMkndU fojkmvUk.
Dhr fanm Uleda den av Arvid Wwer
l Vingåker bpdue Excdlcmen Bondes

poI$k0, ldl vilken man i Xhtaholm¶
tmkten gjöng: Vö Bk4 dmsa, vI 6k4 Iu-o
Miµ vara — — — Ham Excellcnol
Det År rätt cgcndomligl, Bit cknn4 tör
omkrin8 ?00 år sedan imöra mdodlt
knut'ho vid en Mormon l våra bygder,,
fått OM m hållit sig levwde under
lbg tidrymd. i

För den wcnska NgkmorNcninren'jr det nödvandi¢t Ml SöKA IA fram l cm-i

gen de kontinentab melodier, vilk4
kunna tjunstWjra mm Btoff4ke åt vAn
låter i ett hMoriskf pcnpckliv. Bland
nolbUckcrna i po|Bk4 biblMek ka
man förvänta en v4rddull u ju m,
mimfonc bör ¢11 10Mk glmzNU Dencket, l

%

En från kominomen omkrW Ar 1750 inkommm melodi, gom l vmnker . ,
mgot omändmd blMt till Excellemm Bondeo pobk& : HEDEMORAAD'OKAT FAST

Jag mi och spene, nykter och 8Ur, mdodifiåurmion Omkom i dc 3-fekl» , FÖR FAåARIER :
dromingem pulUa i Polen, (J·dur. polonUer frön senare minen av 170(b Till poli8kom&ren iyaw d
Runt kring' mig »It löm4ndiga myn: Intet, vIlka a 4QfO lika populkm och Nmdagcn r m rörande Ndvo,den drack ett stop, ett halvstop drack ymnigt fönkommande »om vår %b kåt GunnaX°¶mtcdt från Hcdc;

. den. jömtumµr. Efter uusmamn ldn ,mra, %d=ck':,=CMen bur det var M, dm pomNa fördomen av typisk tja" mö$t&Kc cnom vi6sa växeltmn>
·|uR en min Mil; rockkmkl4r utvecklade 8iq de |lv|jgA det h&'kul|¢ ha gjcxt sig Uyl-
en'unn oa åt md: efterdamm j mbbt tcmo och gAvo Ak(kmiaöshe(
·VM lon m dej uNov till dels våm Mfondel©olskor dir Gr h m°t huvudman.

Nknö alfåm?. Pling plin,cl1 plånk! (j Polen pamlldlt Il" m'""")' ":: t?'ti för =:=:J
·Sµelw ej poIMc0, men lär dig en gång till 1&dcbpohkor, 6Qm dnsutom rönt' h)Åtf han avvikit från Frövi ho '
ha land lur tunjtnb I'IMR pljnkc|j inflymnde dv dc undec 8cMfC hWtlf' dtan att ¢T:'iu« be(b|ni%

pWng! av 1700'4akt lrAn ullandct inkomna m" · ~k Ctb0é.,~
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Hur en riktig bondpolska skall dansas vet
nog många sörmlänningar. Ännu för några år-
tionden sedan förekom även i Nyköping pol-
ska under dansfester. Vill man få en gammal
sörmlänning att se glad ut bör man söka län-
ka in samtalet på de s.k. färdpolskorna. Se,
det var annat än jazz och tango, säga de
tvärsäkert. Färdpolskorna motsvarade unge-
fär vad färdknäppen är på dryckernas område,
alltså en sista stimulans innan man for hem
från festen till vardag och arbete. För
spelmännen gällde det då att taga fram de
bästa och mest suggererande polsklåtarna.
Vilken triumf för honom att kunna locka
några eller kanske alla av de redan påpälsa"
de gästerna till att dansa färdpolska i
galoscherna!

Polskan var länge a11mogebröllopens ceremo-
nidans. När prästen inledde bröllopsdansen
med att fatta brudens hand och dansa "brud-
gummen till", spelades brudpolskan upp. Och
då kronan dansades av bruden under den låt-
sade striden om bruden mellan de ogifta
flickorna och de segrande gifta kvinnorna
hördes den kända ungmorspolskan med orden:

Aldrig blir den bruden flicka mera.
Det har varit, har nu slut.
Icke vill hon vara flicka mera.
Nej! hon har länge önskat slut.
Tra11a-ra11a-ra,
Tralla-ra11a-ra,
Ja, hon har länge önskat slut.

Även under den fria dansen förekommo ofta
olika slags polskor: ringpolska, fyrpolska
och slängpolska. I den senare förde de dans-
ande varandra vid händerna och svängde sir-
ligt om, det var den gamla ceremonidansen
vid bröllopen.

Melodierna till dessa polskdanser voro i
Sörmland av två olika typer, dels åttondels-
polska (t.ex. Nu är det jul igen), dels de
figurrika sextondelspolskorna (de egentliga
polonäserna). Till åttondelspolskan dansa-
des under 1800-talet mest hamburska och
senare hambopolkett.

Rörande de svenska polskmelodiernas ytter-
sta ursprung ha forskare på området hyst
olika åsikter. Givetvis är det stora fler-
talet av dessa ofta mycket gamla polsklåtar
som i tusendeta1 bevarats hos vår allmoge,
svenska tonskapelser, komponerade eller om-
formade av stadsmusikanter och allmogespel-
män. Men själva meloditypen och talrika
melodiindivider äro säkert för längesedan
inkomna från kontinenten. Ännu för några
årtionden sedan ville dock musikforskaren
Adolf Lindgren hålla åttondelspolskans rent
svenska härkomst för trolig, trots dess
likhet med äldre mazurkamelodier (t. ex.
Chopins enklare mazurkor). Lindgrens stånd-

punkt grundade sig på en del åttondelspo1-
skors släktskap med danslekslåtar och
norska springdanser. Det är nog också moj- '
1igt att mycket gamla svenska låtar kunna

dölja sig bland de äldre polskorna, men det
är ju en annan sak. Den ursvenskhet, som de
götiska och romantiska skaldeskolornas verk
samhet kom att tillskriva våra a11mogemelo-
dier och även polskorna, var främmande för
1700-talet. Ganska belysande är fader Moll-
bergs olycka på krogen Rostock. Bellman
säger visserligen (Fredmans Epistlar nr 45)
att han led oskyldigt fastän kompanerna
uppfattade hans polska som ett partitagan-
de för Polen - landet de dunkelt mindes som
ett fiendeland.

Jag satt och spelte, nykter och sur,
drottningens polska i Polen, G-dur.
Runt kring mig satt förståndiga män:
den drack ett stop, ett halvstop drack den.

Men hur det var fatt,
slog en min hatt;
en ann sa åt mej:
"Vad fan angå dej

Polens affärer?" Pling plingeli plång!
"Spela ej polska, men lär dig en gång
ha tand för tunga !" Pling plingeli plång!

VisSblev Mollberg illa och orättvist be-
handlad, ty hans polska kunde ha varit
svensk i ett helt århundrade. Redan i slut-
et av 1600-talet förekomma polskmelodier i
våra 1utböcker. Dessa melodier voro då ej '
sällan bildade av tre danser i en liten
svit: poloness, proportio och zerra. Den
förra utgjorde en fördans i jämn takt under
vilken de dansande högtidligt gingo runt
danssalen (liksom i promenadpolonäs), de
båda senare voroefterdanser i 3-takt, en
munter och livlig svängom. Redan på 1660-
talet, under de svenska krigstågen i Polen,
torde denna polska dans blivit införd i
vårt land. Några rader i ett bröllopskväde
från år 1683, som författats av en "Martii
Buss" (och publicerats i min uppsats Musik-
notiser i 1600-talets verser) omnämner
polskdansens förekomst bland krigarna.

God' Wänner sade han, aff ehr jag in-
gen känner,

Ey heller wett iagh aff Book, Paper,
Bleck och Penner,

Men iagh har tient lång tijd, så
in- som utkom Landz:

I Påhlen warit medh, dher lag
lärt Påhlisk Dantz,

Den nu ey brukas här, aff Ungkarl eller
Gänter,

Doch är han där i Bruuk, der Mars
han Bogan spänter.
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De svenska polskornas utkristallisering ur
1600-talets polska dans har fil. dr Tobfas
Norlind klargjort i flera vetenskapliga
uppsatser. Den värdiga och stela fördansen
i jämn takt avkopplades i början av 1700-
talet men dess melodifiguration återkom i
de 3-taktspolonäser från senare hälften av
1700-talet, vilka då voro lika populära och
ymnigt förekommande som vår tids jazzstump-
ar. Efter skilsmässan från den pompösa för-
dansen av typisk barockkaraktär utvecklade
sig de livliga efterdanserna i snabbt tem-
po och gåvo upphov till dels våra åtton-
delspolskor (i Polen parallellt till mazur"
kor), dels till 16-delspolskor, som dess-
utom rönte inflytande av de under senare
hälften av 1700-talet från utlandet inkom-
na polonäserna. Våra värmländska triolpol-
skor (av Jössehäradspolskans typ) äro från
denna synpunkt en västlig polskegrupp lik-
som de norska springdanserna. I en notbok
från 1600-talets Finspong kallas för övrigt
efterdansen för springdans.

Knappast ens i hemlandet nådde polskan en
så frodig och säregen utveckling som i
Sverige. Vårt land har verkligen varit
ett polskans förlovade land. Från svensk
synpunkt är det av stort intresse att i
detalj kunna utreda våra polskemelodiers
beroende av kontinentens och på vad sätt
utvecklingen skett hos oss och i andra län"
der, särskilt då i Polen. Vid en dylik de-
taljgranskning bör också våra svenska melo-
diers särkaraktär tydligt framträda. Man
bör kunna fastställa vad som är äkta
svenskt i dessa låtar.

Den svårighet, som möter folkmusikforsk-
ningen i arbetet med jämförelser av melo-
dierna, är fattigdomen på utanför Sverige
publicerade polskor. Varken i Polen eller
Tyskland föreligger tillräckligt med of-
fentliggjort material. Vid en resa till
Berlin för några år sedan på ett stipen-
dium från Långmänska Kulturfonden fann jag
t. ex. en del gamla tyska polonäser, som
kommit över till vårt land. Flera av dem
voro intressanta för sörmländsk folkmusik.
Där fanns således den av Arvid Wester i
Vingåker spelade Excellensen Bondes polska,
till vilken man i Säfstaholmstrakten sjöng:
Vi ska dansa, vi ska lustiga vara --- Hans
Excellens! Det är rätt egendomligt, att
denna för omkring 200 år sedan införda me-
lodin knutits vid en storman i våra bygder,
fått ord och hållit sig levande under lång
tidrymd.

F¢Jr den svenska polskaforskningen är det
nödvändigt att söka få fram i dagen de kon-
tinentala me1odier,vilka kunna tjänst"
göra som staffage åt våra låtar i ett hist-
oriskt perspektiv. Bland notböckerna i pol-
ska bibliotek kan man förvänta en värde-
full skörd. Åtminstone bör ett försök göras.
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: SVENSKA FOLKDANSENS VÄNNER i
med STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN.

Ål)! b'SS: Uttringevägen 200, Rönninge.
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VEM VAR HAN ?

Flocken tjuter i kör

av Nils Walberg

En grovis
Ett fyllesvin
En skitig en
En horbock och
en fattig jävel...

En stark klangfull mansröst Nog!!
Han ra11ade skottkärror med 90 kg sten
på en smal spång av 5"x1"
långa sträckor
hårda sträckor.

Flocken tjuter i kör Det krävs ingenting av en sån'!

Flocken tjuter i kör

Flocken tjuter i kör

Han bar räl med sina kamrater
tio femton man i stöten
upp samtidigt
av samtidigt!

Det krävs ingenting av en sån'!

Han bar slipers
en man en sliper!

Det krävs ingenting

Han tog i tills han
dom tog i tills dom
dom tog i igen och
och till slut
gungade berget
under deras stämma.
För då sjöng han
För då sjöng dom
Alla i takt och
alla på en gång!

av en sån'!

sviktade
sviktade

baxade alla tillhopa

Flocken tjuter i kör

Flocken tjuter i kör

Det krävs ingenting av en sån'!

Han vred borrstålet med sina händer
en kamrat på ena sidan
en kamrat på andra sidan
feiselsläggan, med ett huvud stort som en SO-öring
kom varannan gång
svingad från ena sidan
kom varannan gång
svingad från andra sidan.
Då sjöng han
då sjöng dom
Alla i takt och
alla på en gång.

Det krävs ju ingenting av en sån'!

Han pålade i sank mark
han pålade med handkran
dom hissade upp den
dom släppte ner den
dom hissade igen och
dom släppte igen
långa dagar
hårda dagar
alla dagar?
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Flocken tjuter i kör

För
För
Alla
alla

Det
han
han
han
han

då sjöng han
då sjöng dom

i takt och
på en gång!

krävs ingenting av en sån'
är ju grov
är ju dum
rör sig som ett fån och
är full!

S å varför skulle h a n kunna dansa??

Om rallare

Nils Walbergs ode över rallarna bör kanske kommenteras. Bakgrunden är i korthet
följande. Inom folkdansrörelsen är det för närvarande populärt att på scen fram-
ställa folklivet under slutet av 1800-talet. I vissa delar av landet utgjorde,
under den tiden, rallarna ett viktigt inslag i folklivet. Dessa arbetare sågs
med oblida ögon av den bofasta befolkningen och man tog oftast avstånd från dem.
Det som Nils ldalberg i första hand opponerar sig mot är den romantiska bild som
de flesta folkdanslag ger av rallarna. Enligt hans mening skulle en gnutta rea-
lism inte göra uppvisningarna sämre, snarare tvärtom.

Red.

dk. C4E rW

I N F O R M A T I O N

Vi som är intresserade av folklig musik och dans har egentligen inte
så många möjligheter att hålla oss informerade om vad som händer och
sker. Det otvivelaktigt bästa är Izzy Youngs informationsblad

Föl klare Centrum

som utkommer med 8 nummer och enbart kostar 40 kronor per år.

jag vet egentligen inte exakt hur länge Izzy har hållit på med sitt
blad men det har alltmer blivit en komplett folkdans- och folkmusik-
katalog. Det bör väl vara så att vi lite till mans borde skämmas över
att det fordras en entusiast från New York för att få detta till stånd
mwn framförallt bör vi alla vara djupt tacksamma över att Izzy vill
fortsätta med detta mycket betungande jobb.

Jag vill varmt rekommendera alla folkdans- och folkmusikvärmer att
prenumerera på Izzys blad.

Det gör du lättast genom att sätta in 40 kronor på postgiro 85 81 85 -2
och ange prenumeration på talongen.

H e n r y S j Ö b e r g
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Folklore Centrum
No11mar Yxku11sgatan 2

116 50 Stockholm
T-banan. Kariatorget.

Uppet 12.00-18.00

Tel 08 - 43 46 27

— REGISTER

StorStockholm s. 2,3,4,5,6,7,8.

Sörmland s. 8.

Götö7and s. 10.

Svealand s. 9,)0.

Norrland s. 13,14,15.

JOhn-Erik Mattsson s. 14

Fo]kjore Centrums lnformat lonsbjad
kostar hemsänt 40:- för j år.

Prenumerationen omfattar 8 nummer.
Stödprenumeration SO:-

Postgiro: es B] 85 - 2

Informationsblad 4-87, Il moj, 1987.

Upplaga: 2 400.

l'lanusstopp 5-87, fre 5/6 :

JAG L]$sNRALL7(DI|LL
MDDEU\NEN FNN

'FOLKLORE CENTRIjM

-KS
—

Vad betyder NYGAMMAL DANS ?
Informationsblads Tävling Nr. 2.

Första pris - ett Urs för1kngning:
Christer Swedin, SöderUlje.
NYGANIAL DANS · Gönvna) dans framförd
i ny, modern tappning, typ tv, scen-
framträdande e. ayl.

Andra pris - ett 1/2 års förlöngning.
Arne Kjell, Stockholm.
NYGANMAL DANS · Ett försök att sitta
på tu stolar, ibland faller man
pladask på golvet...

MISSA INTE...nlsta nwner Nr. 5.

S'""'E;::
Komner omkring 10 juni med allt Sista

-?-J"E?5"ÉP
LAST MINUTE STOCKHOLM EXTRA

— ORIENTEXPESSEN Uppträder —
1ör 23/5 12.00 Torget i Urrtorp,

+ Hans Caldöras.
)5.00 Sergels torg, Plattan.

tör 11/6 Skärholmens Gård. Kvbllen.

— T-kristineberg
Gamaldans med Sundskärs SvärYng.
Lör 23/5 19.00-23.00. Kullsko an,
Nordenflychtsv 20. Servering.

— Café Stravinsky
tis 19/5 Anon Egeland & Ragnhild

Furhult, Norsk folkmusik: fiol och
sång.

Minuten Nytt för Somaren och Hösten.
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SÖRMLÄNDSKA SPELMANSLAG och GRUPPER

BOTKYRKA HEMBYGDSGILLES SPELMANSLAG
Arne Mattsson Björkvändan 6 147 00 Tumba 0753-371 16

BYGDENS BLANDNING
Lennart Nordin Olovs väg 2 150 16 Hölö 0755-570 89

DJURGARDENS SPELMANSLAG
Karl Brokvist Thulegatan l 633 58 Eskilstuna 016-13 96 83

ESKILSTUNA NYCKELHARPOGRUPP
Rolf Gille Tegelbruksgatan 7 632 28 Eskilstuna 016-12 46 00

ESKILSTUNA SPELMANSGILLE
Lars Thurborg P1 1160 B 635 09 Eskilstuna 016-35 35 23

FLENS SPELMANSLAG
Erland Eriksson Bergsgatan 20 642 00 Flen 0157-114 03

FOLKMUSIKFORUM
Anders Andersson Lindåkersvägen 4 610 50 Jönåker 0155-898 27

GRANNLAGET
Elisabeth Nilsson St Hu1t,Råby- 635 12 Eskilstuna 016-35 90 74

Rekarne

HANSSONS HARPLAG
Rolf Hansson Vildvinsvägen 5 632 33 Eskilstuna 016-42 20 81

HÖGSJÖ SPELMANSLAG
Ivan Andersson Hästhagsvägen 12 640 10 Högsjö 0151-450 66

JÄRNA LISTGRUPP
Lennart Darse11 Myrstugan,P1 1199 153 00 Järna 0755-700 96

KATRINEHOLMS SPELMANSLAG
Göte Karlsson Ringvägen 7 G 641 35 Katrineholm 0150-193 65

KLÅ och KNAVRA
Lena Höög Nybrogatan 51 5 tr 114 40 Stockholm 08-61 16 76

LÄGGESTA STATIONSORKESTER
Stig Norrman Täppgatan 2 151 33 Södertälje 0755-175 20

LÄSTRINGE LATAR
Anders Byström Branta Backen 2 147 00 Tumba 0753-337 98

MALMABYGDENS B-LAG
Ing-Marie Sundin Stenhammarsgatan 3 642 00 Flen 0157-110 00

MALMABYGDENS SPELMANSLAG
Bror Andersson Ringvägen 3 B 1tr 640 32 Malmköping 0157-204 89

NYBLE ALLSPEL
Nils Häggbom Box 2068 137 02 Västerhaninge 0750-312 88

NYCKELHARPAN
Siegfried Nitz Sjölandsvägen 29 641 53 Katrineholm 0150-190 38

NYCKELKNIPPAN
Sten Eriksson Frejavägen 9 154 00 Gnesta 0158-103 04

NYKÖPINGSHUS SPELMANSGILLE
E11ert Skog Ringvägen 8 611 35 Nyköping 0155-142 20

OXELÖ GILLES SPELMÄN
Arne Jansson Pulpetvägen 5 613 01 Oxelösund 0155-303 92
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REKARNE FOLKDANSGILLES SPELMANSLAG
Birgitta Björkman Rustmästarvägen 5 632 33 Eskilstuna 016-42 07 15

SALTSJÖBADENS SPELMANSGILLE
Hans Eriksson Odenvägen 39 133 00 Saltsjöbaden 08-717 25 74

SLOTTSNYCKLARNA
Åke Stenbäck Strandviksvägen 82 640 20 Björkvik 0155-713 85

STRÅKDRAGET
Britt Svanström Kar1sro,Forssjöbr. 641 90 Katrineholm 0150-393 25

STRÄNGNÄS GILLES SPELMANSLAG
Håkan Frykmo Korintvägen 4 123 56 Farsta 08-713 90 65

SVÄRTA SPELMÄN
Håkan Söderquist Diamantv.15,Sjösa 611 44 Nyköping 0155-201 85

SÖDERTÄLJE PENSIONÄRSFÖRENINGS MUSIKGRUPP
Folke Andersson Östergatan 30 B 151 43 Södertälje 0755-382 17

SÖDERTÄLJE SPELMANSLAG
Bd Roos Bodavägen 13 144 00 Rönninge 0753-518 55

TROLLSPEL
Monica LÖnn Asgatan 38 A 641 34 Katrineholm 0150-506 16
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MUSIKINSTRUMENT

SÖKES!

Spelmansförbundet ska försöka skapa en ,.
"instrumentbank" där man kan låna ett in-
strument för att kunna lära sig spela utan ' S
att själv behöva köpa ett dyrt eller ovan- , ""
1igt instrument - kanske blir det inte så "G . '
mycket med spelandet som tänkt och då är d"m W

det ju bara att lämna tillbaka och kanske ' 'S,;-"- fm'
låna ett annat. "

.:.. ..Spelmansförbundet behöver alltså instrument ' '
enkla instrument. Både vanliga (fioler,
dragspel, klarinetter...) och mer ovanliga
(nyckelharpor, stråkharpor, flöjter...).

Har du instrument du inte använder? Låt
någon annan spela på det! Vill du skänka
eller sälja instrument till spelmansför"
bundet? Kontakta Arne Blomberg 0155-862 82 nL
eller någon i styrelsen!

11 !)(}:'
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Vingäkep

A.P. ANDERSSONS NOTBOK FRÅN 1879-80

utkommer inom kort

Den blir den första i en serie faksimiler av spelmansböcker från Södermanland

Utgåvan finansieras av Sörmländska folkmusikfonden

och rekvireras från Spelmansförbundet
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FN GAMMAL KUPLYG 97

Xiir mjdson]lnaranon stundade och lnj\js|ången skulle klå-
das, hiimtades alltid en gammal dyrbar barockkrona upp
Rån ett av köpinmii iildsla hem. Den plockades sönder

och glasen sattes högst däruppe i majstången, sammanfo-
gade till en strålande stjärna, omgiven av bajonetter och
flaggor. Del Vill' Så ulomordenlligl vackert, så alt det kan
man inte länka sig nu eflerål. Eller fesllighclerna ploc·
kades kronan ner och skickades tillbaka med lack för lånet.
Nu ha vill både kronan och löjlnantcrna blivit befordrade
och del kunde de sannerligen behöva.

_
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ATT MAJA EN STÅNG

a'u'
A

Chri StUi na Frohm

Vid midsommartid 1986 var vi några medlem-
mar ur Frustuna Hembygdsförening som för-
sökte oss på att återuppta den gamla seden
att maja en stång.

Under några år har jag samlat på mig bilder
av majstänger i gammal tid särskilt då från '· ·
Sörmland. När en äldre medlem ur föreningen
berättade för mig att hon i sin barndom i
Ha11ebro i Frustuna varit med om att smycka
majstången med urblåsta ägg så förstod jag
att traditionen inte låg längre än 60-70 år
tillbaka. Hon berättade att hennes mor bör-
jade samla äggskalen några veckor före mid- '
sommar för att sedan göra som "halsband" -
av dem att dekorera majstången med.

I Sörmland har det varit vanligt att kläda
stången med löv från ädla lövträd såsom ek, lk

lönn eller lind. Det visade sig att små
P

kvistar av ek var enkelt att arbeta med och l
att det höll sig grönt och friskt länge.
Tunnband och hjulringar virade med trasor
fick bilda stommar till ringarna som häng-
des runt stången. En späd gran med långa
ljusgröna årsskott fick pryda toppen och
remsor av kräppapper förhöjde elegansen på
denna "bondbrud".

Vi hann dansa litet också runt denna skap-
else innan vinden av stormstyrka slet i
stassen på vår majade stång.

Med denna berättelse samt lite bilder tän-
ker jag inspirera Sörmlandslätens läsare
till att ta reda på den egna bygdens gamla
majstångstradition eller med hjälp av dessa
exempel på gamla attribut skapa ett alter-
nativ till den bleka korsformade stången
som egentligen inte hör hemma någonstans
i våra bygder.

För den som vill läsa mer om detta ämne
finns boken "Majgren, majträd, majstång"
en doktorsavhandling från 1951 av Mal

^~) 1///~~~

Forsenius. ~
\\((

\//1
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Några citat ur

MAJGREN MAJTRAD

MAJSTÅNG

EN ETNOLOGISK-KULTURHISTORISK

STUDIE

AV

MAI FOSSENIUS
Fil LlC., Sm.

BYARNAS CENTRALA MIDSOMMARSTÄNGER

Som centralpunkt för bysamhörighetens midsommarfirande' lord-
ningstiillde8 majstången i regel på byns sedvanliga mötesplats, "tor-
get", "grannaplatsen", "giljebacken" o. s. v., på någon hela byalaget
tillhörig allmänning, någon marknadsplats, vid ett vägskäl eller på
något annat ur samlingssynpunkt lämpligt ställe, 8om ej sällan i dag-
ligt tal blev uppkallat efter detta sitt ändamål, "midsommarbacken",
"majträskullen" etc. I vissa fall restes stången vid sådana platser som
genom någon karaktiiristi8k egendomlighet dragit uppmärksamheten
till sig, domarringar, gamla gravfält o. likn., och i sådana trakter där
man i större utsträckning brukade besöka midsommarkällor, var det
ej ovanligt att man reste en stång vid degsa. I 8törre byar kunde dock
dylika centralstänger någon gång resas på mer än en plats. De mid·
sommarstänger som iordningställdeg vid byarnas 8amlinggplatser sy-
na8 ursprungligen tämligen allmärit ha stått uppe året runt, de voro ej
sällan spiralmålade i rött·vitt, grönt-vitt eller gult-blått, d. v. g. av
samma art som vi tidigare mött på andra håll, i Danmark, på konti-
nenten och i England, där de, likgom i åtniinstone något fall i vårt
land, vid gidan av "byträd" och "bystenar" också utgjorde byamän-
nens sardingspkts vid bystämmorna. Ända in i nutiden ha antecknats
ett flertal belägg för eller spår av ständigt uppresta stänger i bl. a.

Skåne, Småland, Östergötland, Västergötland, Värmland, Söderman-
land, Uppland och Dalarna. (Se bil. 2). Men även om midsommar·
firandet såsom sådant var gemensamt för hela bysamhörigheten, var
det vanligen de ogifta ungdomarna som stodo i spetsen för iordning-
mållandet av majstången, vilket är helt naturligt med tanke på att den
som regel ockd tjänade som centralpunkt för de speciella ungdoms-
nöjena vid midsommar, dansen och vakan.
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STÄDERNAS MAjSTÄNGER

I städerna har det sedan gammalt varit brukligt att kläda maj·
stänger vid midsommar, vilken tradition med säkerhet kan beläggas i
källorna åtminstone sedan 1700-talets för8ta årtionden.

Liksom på landsbygden firade8 midsommaren i städerna 8om en
hela samhörighetem fest och var av ungdomen ockgå här alldeleg sp+
ciellt efterlängtad som den ofta nog enda tidpunkt på året då man
kunde känna sig riktigt fri och ledig. Även 8tädemag majstänger tjä-
nade i första hand som centralpunkter för lek och dans och restes
därför vanligen av representanter för olika ungdomskategorier: ge-
säller och lårpojkar, de pigor och drängar i staden 9ott1 handhade
8kötseln av borgarnas jor&tycken och kreatur, ungdomen i gemen el-
ler inom vissa kvarter och stadsdelar. Men de kunde också ställas i
ordning av vissa av stiidernag yrkesgrupper, t. ex. fiskarna i Ystad och
Simrishamn etc. Å andra sidan kunde även mer eller mindre enskilda
stänger resas hos familjer, företrädesvis där det fanns yngre medlem-
mar, och belägg saknas ej heller för att man på någon öppen plats ha-
de en för hela staden avsedd stång, omkring vilken alla samlades för
att fira midsommarafton. Ett flertal parvis uppställda feststänger, ofta
förbundna med varandra genom girlanger, ha förr kanhända ej varit ~
ovanliga i stadsbilden vid midsommartid.

,

* 3, C'

Ett belysande exempel på hur p(188 allmänna lnajgtängel'na voro l M: ¢gi l'
dåtidens svenska städer ha vi i Erik Dahlbergg berömda verk "Sueci' . ,'\J';j g '!\g f:
anti,ua e; hodierna" från 1600.talets andra hälft, ,å vars mdsbi'd"' :?3i:'µit' .

,!1 _ * , ' -04 ¶
,.j,

nåi j !, ' " ,, =- - ' " ""=
7· ' . ' n \2 ,,, Et'. ~ . .

0 0
0} kl' ".d' ' " ' ' m"

'"å""; ,),. gt'"i ;: ': ":g: d,
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0, 0 b Qi' ' från landets olika delar man ofta återfinner ett flertal kransprydda· Qlj E :!ÉRjkp q Å stänger (t. ex. Borås, Skara, Jönköping, Trosa, Torshälla, Strängnäs,

:S1Eé P!É't '" j"!' Nyköping, Karlstad och Gävle). Vid vilken tidpunkt på året dessa¢i,, ,k:jpn" ,' slänger iordningmiUldes och traditionerna i samband härmed ge Dahl-
,'jå h$ , :¥ . ,, , '?;"" ,'

, bergs bilder givetvis inget besked om, men samtida litterära källor' " . r "· från vissa av dessa och andra städer verifiera att det genomgåen-
tt · " 'k' ' L de skett till midsommar" och att 8tängema då hade 8amma funk-
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· ' tion att fylla som senare, enligt vad stadstraditionsuppteckningama
... m""·~ " ' ? ', från ]800-talets mitt och framåt i tiden uppgiva: de voro dels festtec-
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40. Majsldng med "krona" som 41. RÖrlig /igur (sdgskärare) som
topprydnad (Aryd, Blekinge). topprydnud (RÖrum, Skåne).

Topprydnaderna har sedan gammalt varit av varierande slag när
Jet gäller till typ ett hörande majstänger. Festattribut såsom lövruska
teller "blomsterkvast", jfr bild 24) krans och s. k. krona, d. v. s.
två eller flera konstfärdigt sammansatta kransar ( jfr bild 40), före·
komma över hela utbredningsområdet, dock mest när det gäller de icke
kvarstående stängerna. Mera intimt förknippad med den 8tändigt upp· '
resta stången är en prydnad av ett helt annat slag: väder·flöjeln, van·
Jigen i tuppgestalt, men också i form av en "vinge", (d. v. s. en liten
järn- eller träflagga) en pil, ett hästhuvud etc.

Vid sidan av "vädertuppen", (vilken dock ibland kan taga gestalt
av en "hök", "duva", "orre" eller annan fågel) och som jämte "ving-
en", är den vanligaste toppdekorationen av detta dag, förekommo spe
radiskt även andra vindflöjlar av eljest sedvanlig sort, särskilt vid e1·
ler i närheten av sådana järnbruk där dylika tillverkades. Men man
har också konstruerat mer eller mindre sinnrika vinddrivna figurer
och grupper av de mest skiftande slag, dansdockor, rörliga gubbar,
väderkvarnar, sågskärare etc. (Jfr bild 41 och 43). Sådana "vind-
verk" kunde helt naturligt också placeras annorstädes på stången än
i toppen, på korsarmarna, nedanför toppkransen etc.'°
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HERRGARDARNAS MIDSOMM ARSTÅNGER. MAjSTÄNGER VID

BRUK OCH FABRIKER

För herrgårdarnas vidkommande hade de många 8tora omvälvning-
arna under förra seklet ej på långt när samma förödande inverkan på
folkliga festbruken som inom byalagen, och vad midsommartraditio
nema beträffar, fortlevde de vid de större gårdarna tämligen oberörda
av yttre påverkningar under praktiskt taget hela 1800·talet, ja i vissa
fall långt in i vårt århundrade. Den huvudsakliga anledningen till att
sedvänjor och bruk av detta slag så småningom dog bort eller förlora-
de sin ursprungliga karaktär torde, när det gäller herrgår&miljön,
vara att söka i de sociala omsvängningarna vid tiden strax före och

k omkring sekelskiftet. Som en följd av denna samhällslivets omdaning
undergrävdes så småningom det patriarkaliska förhållande, i vilket

<=' godsägaren tidigare stått gentemot anställda och underlydande. Detta
Eör sig på ett ganska markant sätt gällande jugt i fråga om midsommar·

D bruken och traditionerna kring godsens majstänger, vilka liksom bya·
lagens stänger äro att betrakta som centralpunkter för midsommarfi-

Q¢a randet inom den enhet som herrgården, respektive byn utgör. På sam-

, ma sätt som godsägaren var arbetsgivare åt anställda och underlydan-
: de bönder, kunde byalagets besuttna byamiin i gemen betraktas som
f '"'""
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arbetsgivare, ej blott åt sina egna fast anställda, utan även åt hela
ungdomslaget, då det tidigare var var och ens skyldighet att efter ägor·
näs storlek ställa arbetsfolk till förfogande vid vissa Een)ensan)hets-
arbeten.

l de gamla byalagen utgjorde, som ovan framhållits, majstången
dels ett festtecken för hela samhörigheten, dels var den i regel 8am-
linppunkt för ungdomslagets dans och niidsommarvaka, varvid stång-
en, om den inte iordningställdes på byns allmänna samlingsplats el.
dyl., brukade resas hos bönderna efter en viss ordning. Trakteringen
utgjordes vanligen av matvaror som husmödrarna skickade med sina
döttrar och pigor samt brännvin som det ålåg drängarna att anskaffa;
midsonmargillets karaktär av gemensam arbetsslut· och gläd jefest för
hela bysamhörigheten jämte innebörden av tack åt de unga är påtaglig.



Ur traditionssynpunkt bära beläggen för herrgårdarnas midsom.
niarfirande kring majstången en mycket homogen prägel i såväl tid
som rum. Som jämförelse med de ovan anförda traditionsuppteck-
ningarna må ett par litterära källor citeras för att bely8a hur herresä-
tenas possessionater även i äldre tid samlade de underlydande till lek
och dans kring den lövade midsommarstången. l ett brev till dåvarande
kronprins Gustaf, dagtecknat Kiesäter den 27 juni 1754, skriver C. G.
Tessin bl. a.: "— — — den Herde menar sig wara äfwen så wig, åt
dantsa midsommarsafton på min gård, som trots någon af mina Bya-
män, 8om jag låtit upbåda" (Tessin, 1756, Il, sid 121 f). Även amiral
Carl Teruneden har i sina minnesanteckningar ett flertal liknande
belägg, b]. a. från Häringe på Södertörn (omkr. 1780): "Hela god-
8éts ungdom blefvo om aftonen (midsommarafton) samlade, — — —
att dansa kring majstången och trakterade — — — alla riksrådets
barn äfvensom jag voro med i dansen"

MAJSTÅNGENS KLÄDSEL l ÖVRIGT

Majstångens övriga klädsel har i hög grad varierat från trakt till
trakt och från det ena året till det andra. Framförallt har prydnads-
och hållbarhetssynpunkterna gjort sig gällande, man sökte helt na-
turligt att få stången att Må grön och vacker så länge som möjligt, sår-
8ki]t på sådana platser där den var samlingsställe för ungdomens 1e·
kar och danstillställningar under hela sommaren. Därför kläddes den
Eärna med t. ex. eklöv, såvida det var utslaget vid midsommar, "för
det vissnar inte 8å fort"

33

I övrigt ha majstängerna landet runt prytts på det mest skiftande
sätt, speciellt när det gäller senare tradition (från mitten av förra år-
hundradet och fram i tiden), då tillgången på lämpliga utsmyck·
ningsattribut såsom kulört crépe- och silkespapper, billiga sidenband,
papperslyktor o. g. v. efterhaod blev allt större. Bland de mera
vanliga prydnadsdetaljerna i äldre tid märkes i första hand äggskal,
färgade eller ofärgade, upphängda i kransar, toppruskor och gir-
langer, anbringade som "halsband" eller var det eljest pa88ade. Desga

,prydnader, som man antingen samlade ihop under hela årets lopp
eller i samband med midsommaraftonens iiggkakekalas, ha tidigare
av många forskare förklarats vara "frllktbarhets$ymboler"

l undantagsfall uppges t. o. m. att stången traditionsenligt över-
huvudtaget ej alls kläddes n)ed b]onln)or och grönt, nHijligen på grund
av dålig tillgång till ddant, utan stofferades ut på annat sätt: "Maj·
stången var ej klädd med grönt utan med halmpipor och tyglappar av
olika färger. Ett enda grönt blad fanns ej på majstången, säger en
meddelare i Hållnäs, Uppland (ULMA 3798), och en annan 8ages·
man från Ytterselön, Södermanland, uppgiver bl. a.: "Majstången
började klädas på midsommaraftonens middag och restes på kvällen.
I toppen en tupp och sedan klädd med vass och färgade äggskal".
(NMH) Från Sorunda, ävenledes i Södermanland, omtalas att mid·
sommarstängerna tidigare ej kläddes med löv utan med papper. Flera
veckor i förväg brukade ungdomen träffas om söndagseftermidda·
µma för att klippa till sådant (NMH).

'0

¶l' \

: i.,V lV ; , l',,.

'"t' .. ' '

\'

P'

q' J '



\ l

"O"M

VERKLIGHETEN OCH MUSIKEN

,;g"p&/,|"

',,://')V
°"" ^""^" """"" °"" "°"" L. " il '

av Bernt Olsson

KrY

Enligt vissa filosofers mening är verklig-
heten diskutabel. Det är inte helt klart
vad som är verklighet. Den tycks vara obe-
ständig och föränderlig. Dessutom måste
alla intryck av verkligheten förmedlas av
våra sinnen och bearbetas av vårt förnuft.
Vi vet egentligen ingenting om verkligheten
i sig - den uppstår i vår egen hjärna, och
vad som egentligen orsakar dessa bilder i
hjärnan vet vi inte. Även om vi - som vi
väl förhoppningsvis gör - tror att vi upp-
fattar något som är sant, något som verk-
ligen finns, kan vi inte vara så säkra på
att våra sinnen meddelar oss precis all-
ting. Det finns kanske väsentliga ting i
verkligheten omkring oss som vi aldrig får
veta, eftersom vi inte har sinnen att upp"
fatta dem med.

Eftersom våra sinnen är begränsade, vårt
förnuft är begränsat och bara har begränsad
och slumpartad information att arbeta med,
är det inte så underligt att människor får
olika uppfattning i politiska, religiösa,
livsåskådningsmässiga och estetiska frågor.
Det sätt varpå våra hjärnor tolkar sinnes-
intrycken beror dessutom på erfarenheter
och tankemönster som vi förvärvat på olika
sätt som vi inte alltid rått över själva.

Allt det här kan mana oss till viss ödmjuk-
het när det gäller att bedöma andras åskåd-
ningar och förhållningssätt. Samtidigt bör
det göra oss ännu mer kritiska mot tvär-
säkra omdömen - både våra egna och andras.

Vi tänker oss att någon berättar en händel-
se för oss. Genom en serie ljudsymboler,
som via hörseln når vår hjärna och tolkas
av den, förmedlas då en annan människas
tolkning av en verklighet som han uppfattat
med sina sinnen. Om han i stället skriver,
förmedlas samma sak av tecken, som symboli-
serar de ljudsymboler han kunnat använda,
om han varit inom hörhåll. Ännu mer kompli-
cerat blir det, om han berättar något som
han hört av någon annan eller om han med-
delar vissa värderingar, som han skaffat
sig genom en lång serie iakttagelser och
tolkningar. Det kan uppstå många fel på
vägen mellan verkligheten och den föreställ
ning som uppstår i vår egen hjärna.

När våra sinnen säger oss att bilen har '
fått punktering på ett hjul, har det visat
sig praktiskt att tro detta våra sinnens
vittnesbörd och att handla därefter. När
vi tror att vitaminer är viktiga för vår
hälsa, har vi förmodligen också rätt, ehuru
vi aldrig kontrollerat ens att det verk-
ligen finns några vitaminer, eftersom
dessa är "osynliga för lekmannaögat", som
dr Salvén i Grönköping uttryckte sig.

När vi yttrar oss över komplicerade för-
hållanden i det förgångna är vi alltid på
osäker mark. Det bör vi komma ihåg, även
om vi har en i vårt tycke välgrundad hist-
orieuppfattning. Det är inte lätt att säga
något absolut sant och allmängiltigt om
medeltidens livssyn eller att rättvist be-
döma Gustaf Il Adolf eller Lenin.

Ofta hör vi folk alldeles tveklöst yttra
sig i ämnen som är gigantiska till sitt om-
fång, t.ex. om stora grupper av människor
och deras roll i samhället och i historien:
socialdemokrater, präster,kommuna1politiker
konstnärer, poliser, innevånare i olika län
der o.s.v. Om man gör det, sammanfattar mm
i sitt omdöme något hundratusental, ja,
flera miljoner människor, som man inte kän-
ner, aldrig sett, aldrig hört talas om och
inte har en aning om att de existerar som
individer. Detta medför onekligen att ens
åsikter om gruppen som helhet vilar på
något osäker grund.

Lika osäkra är väl stundom också våra om-
dömen om andra företeelser som vi kan ha
åsikter om - från slagruta och naturmedicin
till politiska system och etik. Trots vår
osäkerhet är det önskvärt och ibland t.o.m.
livsnödvändigt att vi tar ställning i många
svåra och invecklade frågor, och det kan vi
nog också göra, om vi följer vissa övergrip
ande principer. Sådana kan vara medmänsk-
lighet, allas lika människovärde, frihet,
demokrati och rättvisa.

Å-a'
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[bland är sådana principer inte självklart
tillämpliga. Jag skulle tro att det är sär-
skilt svårt att döma i estetiska frågor,
för där har man egentligen inte så mycket
att stödja sig på. Man kan inte bevisa vad
som är vackert eller fult. Andå brukar man
vara helt säker. jag skulle tro att man på
något sätt skaffar sig en bestämd åsikt
först " och därefter samlar man argument
till stöd för den. När det gäller ens in-
ställning till olika musikarter är det nog
så. En del hatar fiolgnissel, antingen det
ar stråkkvartetter eller folkmusik, andra
älskar samma musik - och detta utan att
egentligen ha några absolut säkra och för-
nuftiga argument för den ena eller den
andra åsikten.

Vad tycker Du, som orkat ända hit, om ro-
manssång? Är det gap, skrik och pianoklink,
eller är det någonting som med förenad 1y-
'isk och musikalisk uttryckskraft kan ge
Dig en stark konstupplevelse? En del (själv
hör jag till dem) får nervösa besvär, ut-
slag och klåda i hårbotten av den populär-
musik som marknadsförs t.ex. av radions
program 3. Andra blir rastlösa och nervösa
de stunder de inte har det i öronen. Vem
har rätt? Personligen är jag känslomässigt
övertygad om att alltihop är genuin skit
från början till slut, och att de som skic-
Kar ut det i etern är oljiga skurkar, muta-
de av den multinationella modeindustrins
skumma finansiärer,som vältrar sig i sina
knarkpengar i världsstädernas lyxmiljöer.
(jag brukar framföra dessa åsikter i samtal
med mina barn, som vanligen suckar och
säger: "Nu börjar han igen!"). Mitt förnuft
säger mig förstås att det här inte kan vara
sant till alla delar. Det finns säkert åkt-
net, skicklighet och spontan musikglädje i
det här utbudet också, och bakom skivprat-
åmas pladder finns kanske en önskan om att
'nte bara vidga kundkretsen och dressera
åhörarna utan också att glädja medmänniskor
na. Så säger förnuftet med svag och osäker
rÖst.
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Musik manar fram starka känslor av välbehag
eller obehag. Man sätter inte alla alster
lika högt ens inom de musikarter som man
gillar. Musiken är bra eller dålig, tycker
man. Hur skall man rättvist kunna bedöma
det? Vi märker om låtarna är väl eller illa
framförda, om de är slentrianmässiga eller
originella, men ofta grundar sig nog vår
musiksmak på utommusikaliska kriterier.
Hör musiken ihop med människor och miljöer
som vi tycker om? Har den till syfte att
håva in pengar eller är den ett spontant
uttryck för någon personlighet? Om vi blir
övertygade om äktheten, kan vi gilla också
sådant som vi annars inte har så mycket
till övers för.

Om jag skulle nämna två musikverk som jag
själv tycker om, kunde jag nämna Stenham-
mars stora g-mollsymfoni och Drängvisa från
Vingåker. Båda är bra ehuru till karaktär
och omfång olika.

Hur kan man säga att två så olika verk båda
är bra?

själv hyser jag den tanken att det på något
sätt är avhängigt av förhållandet mellan
anspråksnivå å ena sidan och svårighetsnivå
å den andra. Anspråksnivån får aldrig över-
stiga svårighetsnivån. Det ena av de verk
som jag nämnde har mycket höga anspråk, men
det vägs upp av det enorma och väl genom-
förda kompositionsarbetet. Visan har en fin
lite högtidlig melodi och en skämtsam text
utan några som helst anspråk. Den är också
bra. Men ett stort anlagt verk kan bli då-
ligt, om anspråksnivån är för hög, och enk-
la små visor bli olidliga, om de diktas och
framförs med för stora anspråk och åthävor.
Men detta förklarar inte allt. Ett verk
måste, tror jag, uttrycka känslor, som man
åtminstone i viss mån kan dela, om man
skall kunna ta det till sig, och dessa käns
1or måste uttryckas på ett osökt och natur-
ligt sätt. Gospel kan bära fram starka och
äkta känslor, men när en svensk kör sjunger
gospel på engelska, får åtminstone inte jag
något intryck av äkthet utan uppfattar det
som härmning, låt vara att denna kan vara
skickligt utförd.
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Eurovisionens schlagerfestival har de höga '
pretentionerna, bombasmen, det poetiska t _
dravlet och affärsintressena ingått fören-
ing för att slå ned den lilla äkthet som '
artisterna kanske trots allt för med sig.
Det är mord på äktheten, och pretentionerna
överstiger vida innehållets och framföran-
dets kvalité.

En gammal människa, som med sprucken röst
sjunger en barnvisa som hon lärt av mormor,
kan förmedla en stark musikalisk upplevelse
Inte bara så att anspråken är ringa, lägre
än kvalitén i framförandet, och att känslo"
uttrycket är äkta - hon gläntar kanske ock-
så på dörren till en gången, spännande musi
kalisk värld, som lockar vår fantasi.

Musiken är flyktig och ogripbar. Den finns
egentligen inte mer än tiden, som antingen
redan har gått eller också inte har kommit
än, men den har makt över oss, trots sin
brist på påtaglighet. För många folk har
den tyckts stå på gränsen mellan vår mate-
riella värld och en andlig värld, som i-
bland tillmätts större realitet än vår.
Hela verkligheten, den som omger oss och
som står under tidens och förändringens väl
de, är ju i själva verket flyktig, föränder
1ig och obeständig. Man har ibland uppfat-
tat denna materiella värld som illusioner
och hjärnspöken. Man kan också, som vissa
tänkare bland naturfolken har gjort, se den
som uttryck för och symptom på en bakomlig-
gande, verkligare andlig värld. Den gamle
filosofen Platon hyste också den meningen,
och genom honom förmedlades uppfattningen
till 1800-talets romantiker. Det finns allt
så, konstigt nog, en likhet (alla skillna-
der att förtiga) mellan naturfolkens och
romantikernas syn på musiken. Den uttrycker Därmed lämnar vi verkligheten för denna
eller förmedlar kontakten med, en andlig gången ...
verklighet, som man bara kan skymta i extat
iska visioner. Detta kan vara värt att
tänka på, innan man bedömer romantikens ut-
trycksmedel, som enligt vårt sätt att se
ibland kan te sig känslodrypande eller allt
för anspråksfulla och storvulna.
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