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Katrineholmare som skSrda lagrar p&
konserttribunen.

<Fdl. magistrarna Knut Kohler och
Georg Chambei-'t, den senare fran Ka-
trineholm, gavo ,i lordags i konserthu-
set i Oateborg en gluntafton, sfcm loc-
kat en talrik publik.* .Konserten gick
redan fran borjan i den sakra eucce-
sens tecken, skriver GStoborgs OETandels-
tidniug. De bada sangarna foredrogo
ett lampligt' urval >av de popular<aste
gluntarna, och pitbliken aterknot med
miirkbar gladje belkantskapen med de
bada upptradande. ApplMer, blommor
och extranummer bidrogo att forlana
aftonen en 'glad och festlig priigel.

iSangarna ackompanjerades av kantor
Filip Peterson, Julita.

— En musikalisk underhallndng av
stort varde var i sondags anordnad i
Oxelosund av darvarande forelasnings-
ar.stalt, d& folkskollar'aren G. Wetter
fran Katrineholm utforde en mangd
gamla folklatar a fiol. Efter ett korta-
re inledningsforedr<ag, som bl. a. inne-
holl en redogorelse for vad som hit-
tillfi gjorts for att samla och bevara
var vackra och egenartade folkmusik,
gav violinisten ett etort antal prov p&
skilda slags latar, valser, polskor, gang-
latar m. m., typiska for olika landskap.
I ett slutanfdrande papekade tal. att
vi i var folkmusik aga en kulturhi&to-
risk ekatt, vard att ispridas till de man-
ga svenska hemmen och vida utover
vart lands granser. Den ratt fataliga
publiken avtackade violmistenr16relasa-
ren med hjartli.ga applader for en verk-
Hgt njutningsrik afton, skriver Soder-
ananlands Nyheter.

^En musikal$&'*underhaHmng
av stort varde var i sondags anordSad
i Oxelosund av darvarande forelasnings-

nstalt, d& folkskollararen G. Wetter
fran Katrineholm utforde en mangd
gamla folklatar a fiol. Efter ett kortare
inlcdningsforedrag, som bl. a. inneholl
en redogorelse for vad som hittills
gjorts for att samla och bevara var
vackra och egenartade folkmusik, gav
violinisten ett stort antal prov p& skilda
slags latar, valser, polskor, ganglatar
m. m., typiska fOr olika landskap. Det
mest anmarkningsvarda i dessa allmoge-
spelmans kompositioner var den ovan-
liga formagan att mala naturstamningar
och skiftningar i manniskors lynneri.
Kyrkklockornas klang en stilla sommar-
sondag, forsens brusat.de, de djupa
furuskogarnas sus, manniskornas glad-
je, sorg och langtan atergavos rent
illusoriskt. I ett slutanforande papeka-
de tal. att vi i var folkmusik aga en
ikulturhistorisk skatt, vard att spfidas
"till de manga svenska hemmen och vida
utover vart lands granser. Den ratt'fa-
kaliga publiken avtackade violinisten-
forelasaren med hj^rtliga upplader for
en verkligt njutningsrik afton.
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Geschaft i folHlatar.

En hr Hugo Wallentin skulle i onsdags
afton giva oss Katrineholmsbor ett tillfalle
att fa hora gamla folkvisor och latar, spe-
lade pa fiol. I forhoppning att verkligen
fa hora nagot av var gamla vackra folk-
musik 'begav sig undertecknad med flera
till parken. Redan vid avlyssnandet av
programmets forsta nummer blevo vi
emellertid i tillfalle att uttala var stora for-
undran over vad hr Wallentin hade att
bjuda ,sin publik. Skall hr Wallentin verk-
ligen vara en vardig representant for folk-
musiken, d& far man sannerligen ej for-
undra sig over att jazzen tagit overhan-
den. Nej, baste hr Wallentin, min tro ar,
att Ni gjorde var gamla folkmusik storre
tjanst genom att ej lata hora Eder. For
det forsta fanns ej det minsta som kun-
de paminna om fiolmuslk, emedan spelet
var mer an lovligt falskt. For d«x andra
sa voro ej latarna akta utan ti'u en stor
del improviserade. Dartill kommer, dit
det, enligt mitt formenande, ej ar passan-
de, att genom en massa grimaser och
skran forlojliga folkmusiken och dess ut-
ovare. Da detta ar min mening om sa-
ken, far jag som ordforande i Katrine-
holms Folkdansgille uttala min protect
•mot sadana upptradande som onsda-
gehs.

Katrineholm den 27 augusti 1925.
C. Schuman.

gANO OCH MUSIK

den
JOSEF WERO,

populare oj;i3rett- och vissangaren,
sjunger pa lordag och sondag i Katrine-
holms Folkets park.

FOLKLAT OCH OLAT.
En spelman, Hugo Wallentin, upptradde

i onsdags kvall i Folkets Park i Katrine-
holm infor en ganska talrik publik och
spelade nagra svenska allmogelatar. Han
holl forst ett kort anforande i vilket han
betonade vikten och betydelsen av att at
eftervarlden bevara var folkmusik. Sedan
forsokte han spela nagra latar och publi-
ken tycktes, u n d e r 1 i g t nog, livligt
seutera det. Jag skriver u n d e r 1 i g t
nog,ty nagot sorgligare utforande av var
vackra folkmusik har jag sallan eller aid-
rig hort. Fiolen el. rattare fiolerna — han
hade namligen tva — gjorde han sig ej
ens besvar med att stamma ordentligt och
det kunde ju gora detsamma, ty pa det
slarviga och omusikaliska satt, som han
trakterade sitt instrument, betydde det in-
genting, om det stamde eller ej. Urvalet
av latar var aven mycket tarvligt. En

:sann van av folkmusik vill ej vid ett J.ili-

falle som detta hora en polka, schottis
eller nagon vals med fullt modern anstryk-
ning, da det finns sa oandligt
la harliga polskor, brudmarscher ?
melvalser. Han forsokte sig averi^a att
spela nagra polskor — de fiesta var dock
hambopolskor av yngre datum — o. gang-
latar, men allt fick genomgaende ett sa
slarvigt omusikaliskt utforande^att man
med skal kunde fraga sig, hur en sadan
representant for var bygdemusik ve«-kli-
gen har panna till att uppgiva sig som
allmogespelman och offentligt upptrada
som sadan. Det enda av nagot varde !
programmet var nagra vallatar, men'inte
behover man veva med armarna och ama
sig sa forskrackligt for att spela en liten
enkel fabodlat, herr Wallentin? Och var-
for i all varlden spela en finsk folkv/sa
vid ett tillfalle som detta? Finns det inte
tillrackligt manga gamla svenska visor, sa
att man ej behover ga over an efter vat-
ten? Men man kan vara tacksam att ej
nagon av vara vackra, svenska folkvisor
blev sa vansinnigt tillvriden som den f".i-
ska visa, herr spelmannen utforde. Kan
man tanka sig nagot ruskigare an att se-
en nationalkladd herre sta och spela en
liten enkel visa och darra och vib-ern
med bade fingrar, fiol och strake? Dc-.t
var grasligt, overmattan grasligt!

Det musikaliska utforandet var fullkoin-
ligt underrnaligt, men annu sorgligare och
lojligare var herr Wallentins yttre
upptradande. Man tyckte sig precis se
en Pelle Jons pa cirkus. Inte kan val en
spelman, som nagot lite anser sig forsta
och uppskatta det kulturhistoriska varde,
som vilar over vara svenska allmogelatar,
bara sig at pa det satt som herr Wallen-
in gjorde. Varfor i fridens namn grima-
iera och racka ut tungan at publiken?

Skulle det pa nagot satt forhoja njutnin-
gen? Underligt nog reagerade ej publl-
<en utan tycktes vara mycket belaten och
na mycket trevligt. T. o. m. nar herr
.pelmannen berattade en vagad historia,
ick han skrattarna pa sin sida. Det or
lynd och skam att en representant fo;
Sveriges folkmusik kan bara sig at pa
let sattet. En simpel historia har val ej

med folkmusiken att skafia? Man iiar
ven -rattighet att forvana sig over publi-

cens upptradande i detta fall. En spel-
man, som kommer for att spela folkla'.-r

• och r stallet beriittar vagade historier, bor-
"de utvisslas och ej belonas med applader.

Den sista laten, som spelades, benatrm-
.des Alvaleken och var en variant av den i
Sverige s& talrikt forekommande 3. k.
Hins-polskan. Av det utforande denna lat
fick kunde man tro sig vara forsatt till
en medeltidens tortyrkammare. Ellor
-greps herr Wallentin av "vansinnets hem-
ska makt", som han i forklaringen over
laten ordade om? Fick man tro sina oron
och 6'gon kan meningen ej vara mer an
en.

Man far hoppas^ att det i Sverige ej
gives manga sadana representanter for
var folkmusik som herr Wallentin, ty da
skulle vara hederliga, vackra svenska all-
mogelatar snart sjunka i glomskans natt.

Gustaf Wetter.
Sekr. i Sodermanlands spelmansforbund.


