
Sang- oeh musiksiftoueii i onsdagK

Sang- och musikaftonen a biogwif
Palladium i onsdags afton 1'ic'k i allo
en fors'tklassig pragel. Den .tv.va.Tr fa-
taliga men tacksamma publiken visade
sig ocksS kunna uppskatta det som
ibjodis i form av toner.

Det finns d va,r stad tvenne unga
'M'kskollarare, vi'lka pa grund av sin
musikaliska entusiasm aga den 'oskatt-
bara fb'rmanen att kunna isprida ljus i
livets graa enahanda." Medan andra
pedagoger sma'ningam forvaaidlas till
gulnade och malatna pergament hoja
des&a sangens och musikens fan a i f r i -
gjord och okonsilad gladje. Den ene
ar Paul Tjader, den borne ledaren av
Katrmeholms praktiga manskor; den
andre ar Guistaf Wetter, en popular
tolkare av vara harliga fol'kvisor.

Konserten iborjade med fyra nummer
av manskoren, namligen Otto Olssons
genialiska kompositiion med de p& kor-
not tagna moldi'nslagen i bonddrangens
»Drommar», saint Engelsbergs malando
skildr'ing av stamningen pS, >xHedpn»;
ividare Melanders underbara aftonstam-
ning mod den morkgrona granskogens
s'kuggor over vike,n, d& man vill »'famna
ilivet som en fager saga, vavd av bolje-
sfiug och .at't,onglod:». 'S&. sjongs den
kiic'ka noderlandska folkvisan Jan Hia-
aerik, ^Ha,n, som kan gora, vad han
nll».

LDaret'ter fpamtradde hr Wetter och
Ikade pa violin nagra ypperliga folk-

fa tar, i vilka den aktsvenska folksjailen
lever kvar bade i polskornas stamptakt
p& loggolven och vall&tarnas molltoner
1 skogen.
; 'Sedan sjongos ytterligare fyra sanger
;av manskoren, ^namligen sista avdeil-
toingen av iSodermans »BondbroH'Op»,
cm parla bland kvartetter; vidare den
Staimningsfulla »Viken» av Schumann,
diir trasten i furan icke .nanne stora
^riden, och dar vinden s& tyfit -ikysser
j/attenspegteln for att sedan Ilka tyst
iara sin kos. Darp& sjongs med verk-
lig bravur »Joachim uti Baibylon» och
sist den av gott humor sprudlande
»Vandringssange,ni» av 'Petersson-Ber-
ger med den fris:ka losen» »Tiil fjaillfl!»
Har kun'ria vi iSiluta med ett .annat
losensord: A 111 f o r B a r n e n s d >a g!
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Den svenska all-
mogemusiken.

Aftonunderhallning i Tuna-En-
staberga forelasningsanstalt.

TunahEnstaberga forelasningsan-
stalt avslutade i Ibrdags sin varter-
min med ett fore-drag av folkskollara-
ren Gustaf Wetter fran Katrineholm
om "Den svenslta allmogemusiken",
sedermera tolkad genom ett 30-tal,
folklatar pa, fiol. Det ma genast sa-
gas att hr Wetter som redan trots
sin ungdom hunnit bliva fbrste pris-
tagare vid flera stbrre spelmanstav-
lingar, var en synnerligen angenam
bekantskap. Hans spel var konstnar-
ligt och vardat utan effektsbkeri. I
det korta men instruktiva inlednings-
fbredraget, skildrades vad som gjorts
for upptecknandet och bevarandet
av var gamla folkmusik, men ock hu-
ru, tyvarr, musiken nu for tiden ofta
bestammes av sista modet och ge-
schaftet, huru dragspelet och jazzen
eller de likaledes importerade sanger-
na till cittra och gitarr vandaliserat
svenska folkets musikaliska sinne.

Efter foredraget spelades en hel
del gamla latar, valser, polskor, visor
och marscher m. m. Nagot som be-
tydligt b'kade konsertens varde var,
att varje musikstycke foregicks a<v en
kort, men klar orientering over dess
tillkomst, innehall och egenart. Aven
en icke musikalisk ahb'rare borde kun-
na fa en uppfattning om varje styc-
kes betydelse och saregna karaktar.

Forst spelades nagra Norrlandsla-
tar, dels statliga och majjestatiska 1
lilla B-tonarter, dels vemodiga och dy-
stra. Bland de fbrra minnes anmala-
ren sarakilt en "Lapp-Nilas" polska
och bland de senare "From-Olles"
ganglat eller "Polskan fran Harga",
dar Norrh;»uls bdsliga skogar och my-
rar liksom passerade fbrbi. Darefter
kom toner till Dalarnas rika folkmu-
sik. I en grann ganglat fran Floda
framtradde egenheter med den avvi-
kande ckala efter vilken manga av de
gamla dalaspelmanncn utfbrde sina
melodier. En del andra latar visade
den sarskilda pragel som t. o. m. var-
je socken kunde ha pa sina latar. En
kannare pa omradet finner snart om
en melodi ar fran t. ex. Leksand, Ratt-
vik eller Mora o. s. v.

Genom manga av Dalarnas latar
gar ett drag av vallats- och lurtoner,
dar ensamheten och saknaden starkt

^J^ffiimtrader. Nagra enkla fabodpsat-'
p" I mer, vail- och hornlatar fortydligade
c"'dessa drag och gav en stamning av

allvar och andakt.

Sa kom Varmlands mera glada kyn-
ne med bl. andra en munter triolpol-
ska, dar man rent av kunde se hur
Jbsseharingarnai slogo klackarna i ta-
ket. Icke mindre fortjusning vackte
tvenne kavaljersvalser fran Gras-
mark, vilka fbrde tanken till kavalje-
rerna pa Ekeby och den tidens sirliga
danser, i mangt och mycket pamin-
nandc om den klassiska menuetten.

Sormlands ljusa leende natur tolka-
des genom en pampig ganglat fran
Osteraker eller virvlande polskor fran
Floda eller graciosa valser fran olika
socknar, muntra som sommatdagar
en sormlandsk bjorkliage.

Fran Smaland spelades ett par vi
sor, dar kampen for brb'det och den
karga smalandsnaturen liksom titta-
de fram, smalanningens kanda energi
och optimism fick ocksa sinaj tonmal
ningar. En gangl/at fran norra Sma-
land samt den s. k. Karl XV :s vals
bora sarskilt namnas.

Till .sist spelade hr W. nagra latar
fran skilda delar av lajndet for att
sarskilt belysa de gamla allmogespel-
mannens underbara formaga att i to-
ner" atergiva sadana saker som man-
niskors gladje eller sorg, djurens la-
ten eller forsens dan och skogens sus.

Dar var "Jamtpolskan" kompone-
rad av Necken sjalv, eller den tok-
roliga polskan "Gubben, karingen och
dotera", dar respektive personers lyn-
ne tydligt hordes. Sardeles taltrangd-
heten hos genus femininum kom fram
pa ett mycket roande satt och sente-
rades givetvis livligt aiv — den man-
liga publiken.

Att "Gokvalsen" och "Grispol-
skan" voro malande sager sig sjalvt

I "Farslaten" hordes kyrkklockors
kl/ang i stilla sbndagsfrid, och litet
var kunde se sin barndoms tempel och
hbra orgelns brus darinne.

Sa kom "Stenbockens marsch" med
kanondunder och vaipenbrak, hastar-
nas galopp och de svenskes jubel nar
segern var vunnen, och — sa var den
vardefulla konserten slut. De krafti-
ga appladerna efter varje nummer
vittnade om att publiken var fortjusr
'och att herr Wetter ar valkommen
ater.

Varenda sormlandsk fb'relasning.s-
forening, ovriga ideella foreningar li-
kasa — bora gynna sig sjalva och den
gamla akta folkmusiken genom att at
sina program forvarva en musiker av
herr Wetters rang. .Hundratals lataa1

finnes pa repertoaren. De fiesta liar
han upptecknat hos gamla spelman i
bygderna, nagra har han sja.lv kompo-
nei-at och han spelar dem cnkc!

vardigt, med en-gladje som vavmer
och smittar.

J. A. K.

Katrineholma>re som
konsertti

;Fdl. magistrarna
Georg Charobert, de
trineholm, gavo i li
set i Ooteborg en g
kat en talrik publi'
redan fran borjan
sens tecken, skriver
tidniug. De b&da
ett lampligt' urval
gluntarna, och pub
murkbar gladje >bel]
bSda upptradande.
och extranummer \
a'i'tonen en glad ocl

iSangarna ack'omp
Filip Peterson, Juli

— En musikalis
stort varde var i
Oxelosund av darv
arrstalt, d& folkskc
Iran Katrineholm
gamla folklatar & f
re inledningsfbredr
holl en redogorels
tills gjorts for at
var vackra och ej
gav violinisten ett
skilda slags latar,
latar m. m., typisk
I ett slutanfbranc
vi i var folkmusii
risk skatt, vard at'
ga svenska hemn
vart lands gransei
publiken avtackad
ren med hjartliga
Hgt njutningsrik
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