
Int ressant samling av Stradivanusmodel ler.

Till vanster Anders Soling (som "stromkarl"), darunder Knut Olof Ekvall samil
r. n. de bada Eskilstunaspeknannen J. Ohlsson och S. Wedin.
^

Utstallningens ledande kraft hr Ernst
Granhanimar, i midten, samt de bdda
tpelmannen och folkldtupptecknarna

Dan Danilesson (t. v.) och ffjort
Anders Olsson.
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Flolufsiallningen
avsluias med tie

konserler I dag.
- ~

Medaljutdelningen till de prisbelonta uistdllarna
ager rum vid en liten Qoglidliafiet kl. 5 i e. m.

1 dag ar det sista dagen som musikin-;
strumentutstallningen pa Konslakademi-
en halles oppen. Det har varit ett stpr-
artat intresse som fran allmanhetens sida
visats denna i sitt slag unika utstallning,
och det ar bara att beklaga att uttalade
onskemal om en utstrackt tid for utstall-
ningens oppethallande icke kunna upp-
fyllas.

Pa lordagen var liksom foregaeade
dagar publikfrekvensen mycket livlig^och
de bada folkmusikkonserter, som gavos
kl 6 och kl. 8 e. m. hade samlat ett audi-
torium, som till sista plats fyllde musik-
salen. Konserterna pa lordagen blevo
for ovrigt en storartad succes for spel
mannenrvilfca nu hade fatt fo rfrlmmg
av de kanda och uppskattade krafterna ,

I Olle EkvaU fran Romania och Anders
1 Soling fran Rattvik, den sistnamnde

I barande kraft inom Svenska ungdoms-
; ringen. Ek-Olle — sa ar spelmansnam-
i net pa Olof Ekvall — spelade med sprit-
tande liv och gladje bl. a. en rad polskor
fran smalandska hoglandet, en polska av
Liv-Anders i Jarvso, en Grasmarksvals
fran Varmland och "Svanpolska" fran
Gotland — i den sistnamnda forsokte
spelmannen imitera vingslagen i svanens
flykt, och publiken senterade densamma
livligt att doma av dess hjartliga appla-
der. A,ven vid den senare konserten bjod
Ekvall pa en rad vackra och friska latar
fran saval Smaland som Gotland, Skane
och Ostergotland.

Anders Soling, som tillhor en gammal
spelman.ss Jiict fran Dalarna, agnade
framfor allt hembygden sina latar — Pe-
kos Pers brudmarsch och en ganglat fran
Osteraker slogo sarskilt an. For ovrigt
upptradde som noviser for aftonen tva
unga spelman fran Eskilstuna, John Ols-
son och Gustaf Wedin, vilka ̂ i fortraff-
ligt samspel lato hora latar fran skilda
landskap. Och sa vilade icke heller den-
na afton Dan Danielsson, Hjort Anders,
Leonard Larsson, Sandin och Bohlin pa
straken. Utom Bohlin framtradde, som
nyckelharpspelare E. Carlsson fran Mid-
sommarkransen och gjorde lycka med bl.
a. ett par upplandska bondpolskor.

I dag avslutas som sagt utstallningen,
och det blir denna sista dag icke mindre
an tre konserter, vid vilka samtliga ovan-
n'amnda spelman komma att en sista
gang lata hora sig. Den forsta konserten
ager rum kl. 2 pa middagen, den andra
Ulir kl. 5 e. m. och den sista kl. 8 e. m.
Vid konserten kl. 5 blir det en sarskild
liten hogtidlighet, i det att de utstallare

av hemslojdade instrument, som blivit
prisbelonta, da komma att fa mottaga si-
na medaljer. Medaljutdelningen forrat-
tas av Stockholms-Tidningens verkstal-
lande direktor F. Em. Leijon, och ^fil.
kand. Sven Kjersen kommer att halla
avslutningsanforandet.

Forutom till de forut namnda medaljo-
rerna bar prisnamnden vid eftergransk-
ning funnit anledning att utdela silver-
medaljen till ytterligare fyra amatorut-

stallare, naniligen P. Lundgren, P. Pers-
son och K. Myren fran Jamtland samt
C. V. Larsson, Stockholm, och bronsme-
daljen till, forutom tidigare namnda, A.
E. Andersson, Dalarna, samt Nils Wide

• och Gideon Lundin, Uppland.

Hur prisnamnden lyckats skil-
ja agnarna fran vetet.

Ett uttalandc om fiolutstallningen
av violinbyggaren Erik Lindholm.

i X

Violiribyggare Erik Lindholm.

Innan utstallningen nu avslutas
och vederborande utstallare med el-
ler utan medalj fa sina kara instru-
ment tillbaka, har Stockholms-Tidnin-
gen ansett att det bor ha sitt intres-
se for den av fiolmakeriet intressera-
de lasekretsen att erfara nftgot nar-
mare om kvaliteten hos alia dessa
hemslojdade fioler ocli andra instru-
ment, som funnits offentligt expone-
rade till studium och till kritik. Pris-
och granskningsnamnden hann ju re-
dan till utstallningens b'ppnande bli
klar med placeringen av de medaljer,

vilka som fortjansttecken statt till
fb'rfogande alt utdelas till de dukti-
gaste och basta utstallarna, och den*|
har ocksa efter hand gatt igenom alia
instrumenten och varderat dem efter
penningvalor. Men vilka grander har
prisnamnden gatt efter och vilket
ar fackmannens omdome om de alster
av svensk instrumentslojd, som har
framvisats ?

Vi ha vandt oss till violinbyggaren
Erik Lindholm, som varit prisnamn-
dens expert vid bedomande av instru-
menten som slojdarbete, och han har
skriftligen avfattat ;|61jande utta-
lande:

Nar jag forsta gangeu besokte ut-
stallningslokalen for att i nagon man
gora mig fb'rtrogen med det material,
som skulle bedomas, blev jag verkli-
gen ganska hapen. Overallt fioler...
Pa den ena vaggen efter den andra ]
hangde fioler i langa, andlosa rader, j
tre stora salar fulla. I hela mitt liv
hade jag inte sett sa manga fioler:
forut, §tminstone inte p£ en gang.

— Hur i all varldens namn ska
detta tillga? sporde ocksi, mina kolle-
ger i prisnamnden, vilka strax satte
sig att rakna ut hur lang tid det
skulle atga att bedoma alia instru-
menten. Vi raknade i genomsnitt
med 5 minuter for varje instrument
och med 600 instrument rundt vag-
garna kommo vi upp till 3,000 minu-
ter. Det gor 50 timmar, och med 10

itimniars arbete om dagen, alltsa 5
| dagar. Men vi hade bara fyra dagar
jp3, oss. Det blev alltsli att forcera,
ta kvallstimmarna till hjalp och fram-
for allt att genast hugga i.

Men forst niaste vi ha en plan att
arbeta efter, och efter mycket om och
men kommo vi till sist b'verens om, \
att det enda mb'jliga var att satta!

i poang for varje fiol, dels for arbetet, j
slOjdvardet alltsa, och dels for tonen. i
Och sedan var det bara att bb'rja. !

Pa min lott foil att bedoma arbe-
tet. Det var att vrida och vanda pfi |
varje fiol och bokstavligen syna den
i sominarna, bade invandigt och ut-
vandigt. Ibland fick man tag i ett
fullkomligt vardelost exemplar, och
man behbvde inte slosa med tiden,
men daremellan kommo ocksa fioler,

| som man maste syna litet mera i de- j
talj. Aven en och annan akta paria I
fbrekom i samlingen, och blev natur- j
ligtvis ytterligt omsorgsfullt avsynad !

for att vi skulle kunna satta den rat-
ta poangen. Det gallde ju att skilja
agnarna fran vetet.

Skall jag nu forsbka sammanfatta
mina intryck fran granskningeu, sai

, maste det bli i stb'rsta korthet, ja,
j rent summariskt, och rakar jag dar-
|vid trampa nagon p& tan, som niani
I sager, sa ber jag pa f orhand om over-,
! seende. Jag gor det i sa fall inte av
nagon elak kritiklusta, om nagon i
skulle misstanka detta, utan i basta |
valmening, det forsakrar jag.

Bortser man fran de samre, icke
prisbelonta exemplaren, sa ar det rent
av fprundransvardt s§, manga goda,
valgjorda fioler man traffar p&, Vis-
serligen finns det detaljer, som kun-
nat goras battre bA.de i fraga om
rand, vtilvning ocli snacka m. m., men
som helhet betraktat maste anda med-
ges att resultatet ar synnerligen godt
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Detta om toppmannen. Fbljer raanj
skalan langre nedat, sa blir utforan-
det samre undan for undan. Linjer-
na bli kantiga och valvningen ojJimn,
och till sist finner man arbeten, som
knappast fortjana benamningen fioi,

Vad som fattas alia dessa fiolmaka-
re ar den grundlaggande skolan. Det
fattas blick for linger och proportio-
ner, och det fattas framfor allt annat
teknik. Teknik i arbetet, driven till j
ren virtuositet, ar fflr fiolmakaren Hi- i
ka s£ nodvandig, som for violinisten,

I de allra fiesta fall har — det ar
rain bestamda uppfattning — ama-
torbyggaren nog en fullkomligt skev

uppfattning om fiolmakeriet, niimli-
] gen den, att det ar ett yrke, som inte
behover laras. Skomakaren, smeden
eller vilken annan yrkesman som
heist, har alltid en larotid bakom sig

|av minst 3 ar, men just denne sko-
'makare eller smed snickraf p£ lediga
stunder ihop sin forsta fiol och lyc-
kas — ofelbart! I manga fall kan en
sidan fiol inte taxeras hb'gt nog av
tillverkaren. Tank, vilken harlig ton!
Hur fiolen ser ut bryr ban si* min-
dre om.

Nu tycks det ju, som om ton och
utseende inte skulle ha nagot gemen-
samt, och and& vagar jag pasta, att
just dessa bada faktorer aro helt och
ballet beroende av varandra. Tanker
man p& saken litet djupare, sa ar det

kdock sa, att den, som inte formar ge
fiolen ett stilrent, konstnarligt yttre
utfb'rande, han saknar aven forutsatt-
niugar for den annu mera kravande
och noggranna inre utformningen.
Av egen erfarenhet vet jag, hur yt-
terligt svart det ar, om inte rent av
omojligt, att utarbeta tv3, klangplat-
tor, fiollock alltsa, fullkomligt lika.
Lagger man s& dartill att amatb'rbyg-
g'aren saknar underlaget, skolan, sa
forstar man latt nog hur resultatet
skall bli.

Emot mitt resoiiemang skulle ju
mojligen kunna goras deu invandnin-
gen, att amatorbyggaren inte faster
sig vid utseendet, utan endast vid to-
nen, som dock alltid maste bli det hu-
vudsakliga hos en fiol. Ja, forholle"
sig sakensa, d£ vore kanske ingenting
att iiivaima daremot, men man beho-
ver bara kasta en enda blick pa de
utstallda fiolerna for att forsta, att
atminstone en stor del av utstallarna
varit mana om att presentera sina in-
strument i sa fb'rdelaktigt yttre sera
mojligt. Varfb'r annars alia dessa ov-
namenteringar och figurer i.i. m. pS
bade sarg, botten, lock och snacka ?

Ornamenteringar £ en fiol haller
jag for b'vrigt for nagot, som helt bor-
de bannlysas. Kan man inte forst
och framst ge linjerna den rena, adla,
konstnarliga formen och ingjuta na-
got av sin karaktar i valvning och
snacka, s& tjana de vackraste orna-
ment till ingenting. Vill man undvi-
ka att ge fiolen karaktar av mobel,
dar mahanda ornamenteringen kan

j vara pfi sin plats, s§, bor man heist
jayhalla sig fran den yttre utsmyck-
ningen.

Ett fall, dar i synnerhet amator-
byggaren har svart att finna sig till
ratta, ar varderingen av sina instru-
ment Detta har ocksa med allskons
tydlighet framgatt, da man studerat
prisen pa de utstallda instrumenten.
De allra fiesta ha sina instrument j
mangdubbelt overvarderade, men det

j finns ocksS fall, d^ tillverkaren varit
! blygsam nog att underskatta sina fio-'
ler ganska avsevardt. Vardesattuing
av fioler ar for ovrigt ingen latt sak

[ och fordrar framfor allt fackkanne-
jdom. Ty, s^ egendomligt det later,
maste en fiol i stort sett varderas ef-
ter utseendet och inte efter tonen.
Eller, rattare sagt, man ser sakrare
och tillforlitligare hur en fiol Win-
ger, an man hor det. Jag skulle kun-
na dra fram otaliga bevis harfor, men
vill for tillfallet endast hanvisa till'
det faktum, att de utstallare, som till-
kampat sig den storsta fackkunska-

I pen, aven ha sina fioler prissatta i
jnfigorlunda niva med - prisnamndens
j taxeringar. Daremot finner man, att
I ju samre ett-arbete ar utfort, ju mera
1 variera de asatta prisen. Den erie
jhar taxerat sin tamligen vardelosa
j fiol till 50 kr., en annan sitt ungefar

/ likvardiga alster till ett par tusen.
Till sist blott en sak. Ma yrkes-

kolleger och amatorutstallare soka ha
forstaelse for det svara och ansvars-
fulla varv, som prisnamnden atagit
sig. Skulle ntgon mojligen finna sig

jforbigangen av en mindre vardig
medtavlare, sa maste hau trosta sig
med, att det i en tavling som denna
knappast finns nagon absolut rattvi-
,sa. Det jblir att arbeta och hoppas
pa battre^iycka nasta gang!

ii mji

For och mot jazzen.
Neue Freie Presse bar vant sig till en

del framstaende persorier inom musik-
varlden och fragat dem, vad de anse om
jazzen. Bland de tillfragade markas
Siegfried Wagner och Frans Lehar.
Siegfried Wagner vander sig avgjort
mot Jazzen och erinrar om Johann
Strauss, som skankt varlden sa manga
stralande melodier och han fragar all-

rarllgt, om det icke vore vardlgare fOr
den tyska ungdomen att dansa efter bans
toner i stallet f6r efter negerrytmer och
detta till pa kSpet vid en tidpunkt, d&

, man klagar 6ver den svarta invasionen
j vid Rben. Ar detta vardigt? fragar ban.
| Jazzmusiken bar sitt berattigande i Ame-
rika,' dar den har utvecklat Big till en
originell, inhemsk musik, ty som bekant
ar jazzen en blandning av negermusik
och mestizmusik. Han fragar ocksa, hu-
juvida det ar nSdvandigt att tyskarna
Importera och imitera denna musik. Ha
vi sjunkit sa djupt och ha vi blivit s§,
fattiga, att vi icke ens ha egna danser?
Ha vi blivit si matta och degenererade,
att Johann Strauss-valser icke langre ha
nagot att saga var ungdom?

Emellertid sager sig Siegfried Wag-
ner vara en oforbatterlig optimist och
pa grund barav uttalar han en 6nskan
om, att Johann Strauss-jubileet matte,
betyda en vandpunkt och att den dan-
eande ungdomen skall atervanda till
Strauss, sedan den sagt adjd till neger-
rytmen. Densen ar for varje nation na-
got ytterst karaktaristiskt: italienaren
har tarantellan, spanjoren sin fandango,
slaverna ha sina praktfulla, sprudlande
danser, bayrarna och fransmannen sina
•— ocb f5r Tyskland ar valsen den ka-
raktaristiska. Vi b6ra alltsa fira Johann
Strauss' Jubileum med att atervanda till
den tyska dansen, ty den blaa Donau
ligger dock tyskarna narmare fin Kuba
och San Domingo, slutar ban.

Frana Lehar framhaller den befi-uk-
tande betydelse, som den ungerska zl-
genarmusiken baft pa andra landers mu-
sik. Denna musik togs knappast allvar-
ligt genom arbundraden och den fSrha-
nades av musikkritikerna f5r att slutli-
gen upphOJas till fullgod, erkand musik.
Han kan daff6r icke inse, varfOr de vis-
eerligen l v&ra 6ron frammande jazzme-
lodierna och disharmonierna eller ne-
gerrytmer na f5r eviga tlder skola vara
.uteslutna fran begreppet musik. Han
anfOr, bur han i London hflrt negersan-
ger med en si egenartad, melankolisk
tjusning, att han var djupt grlpen. De
gavo uttryck f8r en upprBrd sjal, fOr
moderskarlek eller langtan till hemmet
och de gjorde det pa ett sadant satt, att
tnan icke utan vidare kan avfarda dem.

I Eller aro de icke muslk endast emedan
! deras skapare blivit fOdda med svart
hudfarg? Nar en vlss Sbakespeafe kun-
de anbringa en svart gentleman 1 en hu-
vudroll pa Burgtheater, skulle det d9,
verkligen vara alldeles uteslutet att
Richard Strauss placerade ett par sat-
ser svart musik pa Operan?

Frans Lehar betonar, att det natur-
ligtvis ar en smaksak, nar man 1 var
musik begagnar sig av Jazz och neger-
rytmer; men g5res detta med urskill-
ning kan man val knappast betvlvla, att
den europeiska musiken blivit rikare i
fraga om uttrycksmOjligheter. Detta
medfQr dock Icke, att var garni a musik j
kommer att uttrangas av den nyi och '
det ar alldeles uteslutet, sager Frans
Lehar, att man om 25 ar t. ex. I-Wien
uteslutande skall sjunga niggersSnger.
Det ar fullkomligt otroligt, att valsen
skall fQrsvinna, ty trots Johann Strauss
ar valsen annu l&ngt ifran uttSmd. Den
nuvarande generatlonen skall 1 llkhet
med kommande generationer skriva
manga fSrtjusande valser och valsen
skall dansas 1 Wien, si lange det dar
finns "Wiener Fusserin".'
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Uackra laiar ocQ
vackra fioler pa
Konsfakademlen.

Instrumehfufsfallnlngens forsfa dag blev en
sfor publikframgdng.

Underfiallande kvallskonserfer komma
S&llas Qela veck.au.

ait

Intresset for den svenska fiolbygg-
uadskonsten ar tydligen stort. Det sag
man i gar, nar allmanheten f ick till-
;rade till Stockholms-Tidningens och
Svenska ungdomsringens utstallning av>
emslbjdade instrument i Konstakade-

mien. Hela dagen var det en jamn strbm
av besbkande, som ingaende stflderade
fiolerna bade som slbjdprodukter och
iom musikinstrument.

Innan utstallningen bppnades for
allmanheten, besags den av kronprin-
jen, som mottogs och visades omkring;
land instrumenten av utstallni-ngskom-
itterade, hrr Sven Kjellstrbm, Dan

Danielsson och Erik Lindholm samt
Stockholms-Tidningens verkstallande
direktbr F. Em. Leijon. Sedan kron-
prinsen besett de olika instrumenten,
spelade Dan Danielsson och Dalaspel-
mannen Hjort Anders Olsson fran Batt-
vik en del folkmelodier pa ett par av|
utstallningens basta' fioler, darmed
adagalaggande saval den svenska fiol-
byggnadskon^tens som den svenska
folkmusikens hbga niva. Det musika-
liska fbredraget interfolierades med
muntliga upplysningar om de olika me-
lodiernas ursprung och alder och reso-
nemang om deras karaktar. Kronprin-
sen stannade over en timme pa utstall-
ningen.

Klockan 1 oppnades portarna for
allmanheten. Det blev som sagt en,
jamn folkvandring till utstallningen hela j
dagen. Sakkunskapen hos pubuiken var
for ovrigt pafallande, och man ville
garna hbra hur fiolerna lato. Darfbr
var utstallningen inte bara en bgonfag-
nad utan ocksa en frojd for brat. Tre
framstaende spelman, hrr Dan Daniels- !'
son, Hjort Anders och J. Sandin fran
Kiruna, trakterade pa begaran de till
beskadande upphangda instrumenten.
Sarskilt arbetade Hjort Anders bok-
stavligen i sitt anletes svett for att till-
fredsstalla nyfikenheteh pa hur dS oli-
ka, ibland synnerligen egendomligt
formade instrumenten lato. Det var en
utstallning som bade syntes och hor-
des.

— Har ar en fiol som ar gjord av
bara Battvikstra, sager en och ger den
till Hjort Anders. De ville hora hur
den later.

Hjort Anders lagger den under ha-
kan och spelar, ser sig sedan om efter
mastaren och nar han far se en gam-
mal bekant fran Battvik, sager han:

— Den dar har du gjort bra, gosse!
"Gossen", en grasprangd man, ser

belaten ut over berbmmet.
Men man far inte for valljudet glbm-

ma, att fiolerna ocksa iiro skona till
att se pa. Instrumentet med de hem-
lighetsfulla och vackra kurvorna rym-
mer en mass a konstnarliga mojlighe-
ter, som i manga fall tUlyaratagits pa

ett for svensk hemslojd synnerligen
Ismickrande satt. Det finnis fioler dar,
som kanske inte tillfredsslalla alltfor
hogt drivna ansprak pa valljud, men
som pryda sin plats pa vilken vagg
som heist. Bara av den anledningen ar
utstallningen synnerligen fortjant av
ett besok.

Farcdrag och musik pa afto-
nen.

En lyckad avslutning pa utstall-
ningens forsta dag.

Sa gick dagen under beskadande oeh
ahorande, och kl. 8 pa kvallen var det
fullt hus, ty da skulle fiolerna och de
niera konstiga instrumenten fylla sitt
andamal, som ju ar att frambringa
toner.

Man bankade sig i en av salarna,
och folkmusikern Dan Danielsson steg
fram och inledde aftonen med en brud-
niarsch fran Osteraker i Sbdermanland,
utfbrd med virtuositet.

Harefter holl direktor Ernst Bydberg,
sjaly amatbrbyggare och som guldme-
daljbr val meriterad i amnet, ett fore-
drag om fiolbyggnadskonst.

Efter en kortare historik over den
nuvarande fiolformens uppkomst, kom
hr Bydberg in pa fragan om byggnads-
hemligheten. Han sade sig ha kommit
till den bvertygelsen att en sadan hem-
lighet existerade och refererade de un-
dersbkningar, som bl. a. av franska fy-
siker gjorts for att komma Stradiva-
riernas hemlighet pa sparen. I fortsatt-
ningen framhbll han att den tyske lara-
ren Max Grossmans teori om avstam-
ning av botten och lock i vissa tonliga
fbrhallanden visat sig vara synnerligen
vardefull.

Talaren avslutade sitt intressanta T6-
redrag med en utredning av begreppet
varde, nar det galler fioler. Han beto-
nade darvid, i likhet med vad konsert-
mastare Kjellstrom gjorde i sitt fore-
drag pa fredag«n, den oerhbrda bver-
skattningen de gamla s. k. italienska
fiolerna rbnt.

Nu tog konsertavdelningen sin bbrjan.
Fbrst sjbng konsertsangaren Johan
Ljungkvist nagra svenska folkvisor,
mottagna med livligt intresse av pu-
bliken. Sedan blev det Hjort Anders'
tur att dra sina folklatar. Vid sitt fbr-

j sta konsertnummer, en brudmarsch fran
; Sarna, anvande han en fiol, som hr
Bydberg hade gjort av ett vedtra, en
upplysning, som nnderstrbk fiolbygga-
reiis asikt, att materialet i fiolen inte
ar huvudsaken, nar det galler att fa
fram en vacker klangfarg hos ett in-
strument.

Sft tog Hjoit Anders fria boi:4«i ett

underligt instrument, som sag ut som
en tunna med skaft pa, "en som det inte
alls kan hallas nagot fbredrag om",

^som Hjort Anders presenterade det
namnlbsa spelverket. Annu ett och om
mbjligt annu mera humoristiskt in-
strumeut trakterade Hjort Anders. Det
var sa konstruerat, att spelmannen

ste'vanda ryggen at'ahbrarna, nar han
spelade, vilket inte minskade munter-
heten, Ytterligare tva odbpta instru-
ment demonstrerades av Hjort Anders
och Dan Da-nielsson, som inte hade min-
dre roligt an publiken vid exkverandet.

Sa kom turen till J. Sandin fran Ki-
runa, som spelade lapplatar och Norr-
landsmelodier pa en hembyggd fiol med
kraftig om an nagot hard ton. Hr San-
din, gruvarbetare till yrket, ar guldme-
daljor rid utstallningen. Lapplatarna
med deras vilda svarmod blevo en in-
tressant bekantskap for publikeu.

Efter hr Sandin spelade Danielsson
tva kavaljersvalser och en bondvals
fran Varmland med stor bravur, och sa
framtradde spelman Skoglund fran
Uppland med sin nyekelharpa, vilken
haA som vanligt trakterade med hap-
nadsvackande fingerfardighet. Fbredra"
get blev sa medryckande att Daniels-
son maste npp och ackompanjera. Skog-
lund slutade med en polka fran 1600-
talet. Folkmusiken ar tydligen lang-
livad.

Af tonen avslutades med en marsch, I
spelad av Hjort Anders, som fick lov !
att spela en polka som extranummer,
f. 5. en sadan polka, som gbr den som
kan spela den till masterspelman.

Och sedan lamnade publiken motvil-
ligt lokalen.

Den kommande veckans pro-
gram.

Musikstunder med spelman och
folkmusik varje kvall.

Programmet for den kommande vec-
kan ar inte uppgjort i detalj. Den im-
proviserade karaktaren hos musikstun-
derna torde for ovrigt val ansluta sig
till utstallningens art. Emellertid ar
det bestamt, att man varje kvall mel-
lan 8 och 10 skall ge sadana konserter
som i gar. Aftonens program blir un-

.gefar likt gdrdagens. Kagot fbredrag
kommer dock inte att hallas, men det
ilr mbjligt, att man far hora en del
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folkvisor fran Ostergotland. Vidare
amnar man pa Marie bebadelsedag an-
ordna en Viirmlandsafton, varvid det
ar meningen att man skall fa hora en
framstaende Frodingsupplasare och
prof. Zetterqvist. Om torsdag, da mom
parentes, prof. Zetterqvist fyller 65 ar,
blir det en verkligt storartad spelma-ns-
afton, som for resten hela Sverige bar
tillfalle att njuta av. Den kommer att
utsandas pa radio. Harvid kommer hr
Granhammar att halla ett orienteran-
de inledningsanforande om folkmusik.
Bland spelman, som komma att med-
verka under veckan, ma nam-nas^ den
smalandske storspelmannen Olle Ekvall
fran Tranas, som kommer hit om lor-
dag.

Utstallningoir&Ti dag oppen mellan
kl. 1 och 10.

Nagot om prisnamndens ar-
bete och tavlingsresultat.

Nya formagor som slagit sig fram
vid sidan av forut kanda fiolmakar

Da" pris- och granskningsnamndei
redan till invigningsfesten hunnit bl

fardig med sin bedomning av de del-
tagande utstallarnas alster, innebar
detta ingalunda att den gjort nagot
hastverk. I fern hela dagar, fran ti-
digt pa" morgonen till sena kvallen,
ha namndens herrar ledamoter —
professor Zetterqvist, konsertmastare
Kjellstrom, violinbyggare Erik Lind-
holm, folkmusikern Dan Danielsson
m. fl. — hallit pa att gnida och gno
p& de manga fiolerna och till varje de-
talj syna dem i sommarna. Och den-
na monstring av de olika instrumen-
ten har icke skett bara en gang, man
har om och om igen gjort ronden
rundt yaggarna och provat ton och
klangfarg, oeh granskat lock och bott-
nar, sarg, paneler, basbjalkar, stall,
strangar, lackering och allt, som in-
gar i ett instruments byggnad. Be-
tygsiittningen har, som riamnts, till-
•gatt pS sa satt, att man, tillampande
ska Ian 1̂—10, for varje instrument
satt poang dels for ton och dels for
handtverk. Den sammanlagda poan-
gen har sedan varit avgb'rande f6r
prisplaeeringen.

Det bor icke hemlighallas — och
dot framgar for b'vrigt av den i gar-
dagens nummer offentliggjorda pris-
forteckningen — att flera fore denna
utstallning riitt bekanta namn pS
fiolmakeriets omr&de blivit utslagna
i den harda konkurrensen. Nya for-
magor ha dragits fram i ljuset och
befunnits vara varda hogre betyg an
dem man forut hallit styvt pa. S5
ar det '̂u vid all tavling, och man far
alltsS inte forvdnas over att t. ex.
den gamle mastaren Lindgren i Va-
stervik stannat i silverklass, dar han
dock utom medal j en tillerkants ett
sarskilt hederspris for sitt fiolmakeri
— han ar ju en av de a'ldsta inom
yrket. Ursprungligen och ratteligen
fortfarande amator borde han kanske
icke ha anma'lt sig i yrkesmanna-
gruppen, dar endast tre ay de tio
guldmedaljerna stodo till forfogande.
I yrkesgruppen finnas ocks& ett par
andra namn, som prisna'mnden an-
ser mycket val kunnat l^ta anmala
sig som amatorer.

De som n5tt hogsta poangen foi
sina instrument pa utstallningen arc
C. A. Carlsson och polisman C. H,
Friberg, Stockholm, den sistnamnde
for sin utsokt yaekra luta, samt J. S.
Pettersson i Kiruna och direktor E.
Bydberg, Stockholm, vilka samtliga
stata med 18 poang. En stoekholma-
re kommer darnast med 17 poang,
medan spelmannen, gruvarbetaren J.
Sandin i Kiruna fatt siffran 16. S§
komma ytterligare tre utstallare fran
Stockholm med 15 i poang, och sam-
ma poang har en sormlanning och en
utstallare fran Dalarna kommit upp
till. Silvermedaljorerna ligga i all-
manhet med poang 15—8, och brons-
medaljorerna ha en betygssiffra fran
7 och ned till 4. Det kan namnas,
att bland de ovriga 150 utstallar-
nas fioler manga finnas, som nog
stS pa1 gransen till en bronsmedalj,
medan namnden ater betraffande ett
stort flertal icke ansett sig kunna ge!
en hogre betygssiffra an 1 a 2 poang
— det ar s&dana fioler, som hr Kjell-
strom i sitt foredrag vid invignings-
festen skamtsamt kallade "kretmone-
sare".

'Folkvisor.
Den har strofen laste Jag fOr manga

ar sedan, och Jag rill tro, att Jag mlnns
den ratt:

"Du har det bSttre an Lukullus hade't,
uppa dltt bord sta brannvln, fll och

skinka,
och bredvid kaffet, utl morgonbladet
ett par smS, trevllga akandaler vlnka".

Xr det Inte en f6rtjusande verg Jag
vet Ju, att det under tidernaa lopp skri-
vlta milslangt med sfcaldestycken om
h6gre arter av lycka, men Jag vet Ingen
fcirfattare, som mftlat den svenska me-
delsvenssonska lyckan sa vackert som
fQrfattaren till dessa fyra korta rader,
Jag vill minnas, det Sr Hugo G-yllancfer.
Naturligtvls kan det 1 sa fall handa, att
den lilla tavlan var menad att uttrycka
Ironl, men det g8r ingenting. ty om
man ocksa vander den bakfram, §,r den
lika vacker f5r det.

Min mening var nu att tack vare ett
skaldestycke, som Jag beundrar, fa fram
vad Jag sjalv tycker ar valdigt trevligt,
aamligen kaffe pa sangen i ffirening
med en tidning. Denna behdver visser-
ligen inte direkt vara en skandaltidning,
tnen alltid innehaller den nagot litet pi-
kant for ett tSrstande sinne, och en 11-
ten skandal eller ett litet gruff a r
trevligt till kaffet.

Som nu det har med musiken till
Varmlanningarna.

Inte angar det mig, omusikallska
manniska, vem som har komponerat
den, eller om vara folkvisor aro skalda-
de av Fetter eller Olagus. Allting ar
rollgt att veta, fSrstas, men kan man
tnte fa veta allting, si far val lilla livs-
lagan flamta anda. For min deK har
jag alltid trott, att Varmlannia^arna
var nagot i begynnelsen skapat, Bola Var
Herre hade i skapet och tog fraril var-
|e annandag jul at svenska folltdt och"
sedan laste in igen, och sa gott kunde
kanske det vara.

Och nu ser. Jag, att det divideras i
Svenska Dagbladet om vem som har
gjort visorna i pjasen, om det var Pet-
ter och Olagus eller Randel eller Dahl-
gren eller Fryxell. Och det fast det var
Ba lange sedan och fast de alia gatt till
det land, dar vi val skola hoppas, att
konst och litteratur Inte langre oroa
dem.

Detta kommer mig att tanka pa, att
det ocksa finns levande visforfattare.

I Bondags satt Jag och horde en visa
I radio, som den sjungande damen,
Bergslagsmor, sade4 var "opptecknad",
alltsa folkvisa, och som Jag sjalv har
skaldat sa sent som anno 1915.

sa dar ar det kanhanda alltid med
folkpoesien, tankte Jag, nar jag lagt lu-
ren ifran mig. Ett stackars fruntim-
tner skriver en visa, som ges ut pa ett
forlag, vilket struntar 1 att annonsera,
sa att ingen kanner till fruntimret. Vi-
san saljs som omslagspapper till na-
gon viktualiehandlare i Sorunda, vil-
ken lindar den kring en kryddsill. En
ko'kspiga skar nacken av sillen, ser vi-
ean och tycker den ar skojig att gnissla
pa, medan hon vaktar makaronerna och
appelsoppan. Veckan efterat kommer
en kringstrykande litterar forskare och
tecknar opp, och fjorton dagar senare
har man en folkvisa.

Alia satt S,ro bra utom de traklga, och
en visas framgSng via en sill och en
kfiksa behaver Inte n5dvandigt vara
trakig.

Det enda ledsamma ar, att visan nog
alltid blir nagot och kanske mindre
[yckligt ffirandrad, beroende pa, att
hembitradet kanske blandar ihop flera
kryddsillsvisor. For att nu ge Bergs-
lagsmor ett tillfalle att kanna urtexten,
vill Jag har skriva av den och ber henne
anvanda den i stSllet f8r den "oppteck-
nade", som 1 mitt tycke verkade en
aning sillsallat:

Dragspelsvals.
Saj, minns du den lilla vagen ve viken

den bia?
saj, minns du den lilla vagen, vi bruka

a ga?
Ja, Jesses du Karolina, nog minns Ja

fall den,
ja, Jesses du Karolina, nog mlnns ja

fall den.

! saj, minns du den lilla vagen ve viken
den bia,

saj, minns du den lilla kyssen, du bruka
a fa?

Ja, jesses du Karolina, nog minns ja
fall den,

ja, jesses du Karolina, nog minns ja
fall den.

Saj, minns du den lilla vagen ve viken
den bia,

saj, minns du den lilla ti'n som vi bara
va tva,

saj, minns du den lilla eden, du svor
mej sa omt?

Na, jesses du Karolina, du, den har ja
glomt.

Maja X.


