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Riksspelman J. E. dst
vid sin uppspelning i gar

ft godtemplarsalongen &v en
publik, som med starkt bif&U

me»Uog de prestationer & fiol, »f m
tiea sfcicklige spelmannen c-ch tans
ia»d>jalpare, Viktor Ost oc.h J F-
09t »amt en medlem av kapeltet Gia*
da Fyran, utforde- Det var oeksl en
gltd ocb trevlig afton. Gangl'itar,

och andra garnla danser om-
i rikt flti&tt och d© utfprdes

den brio, som ar Ost egen. Gam-
la, Sverge steg fram ur fidlernas re-
sonnansbottnar och vande tapkarna
tillbaka till de rika skatter av XLU-
sil; vi aga i dessa l&tar. Ost ar vard
stprt tack fo'r sitt arbete att lira all-
raltiibeteii kanna dessa. Det Huns
ockga bar i staden en publik som
tacksamt anaomiar denna garnla
musik och njuter av den, dartOi att
man forstftr den, den talai- direkt
till sjalen, ty den ar svensk.

Det kan i detta sammanhang nain-
na$, att ban spelar bara pa John
EriUssons — fiolbyggarens i Eskils-
tuna — instrument, Han beraUt-de
att nar han var i London, hade k&n-
nare pft fioler tagit en djl ik Er!ks-
sons-fiol for en gammal Stradnariua.
Det gladde Ost mycket och det bb'r
glildja John Eriksson ocksa.

Ost spelar alltsa svensk musik pS,
svenska instrument. Det skan mer
sannerligen inte bans garuing.

Gappe.

Folklatsaltonen
i kommunala mellanskolans samlingssal
i lordags kvall av riksspelmiinnen J. E.
och Viktor Ost hade ej lyckats samla
nier an ett 75-tal personer. De som
kommt tillstades fingo emellertid var a
med om en verklig hogtidsstund. %De
bada spelmannen utforde pa ett over-
dMigt satt ett flertal valeer, pqlskor och
brudlt\tar f ran 'bl. a. Halsinglaud, Jamt-
land, Sormland och Lappland. Bifallet
var efter varje nummer det allra hjart-
ligaste.

Pa sondagen konserterade de <bada
spelmannen i Sten'backens skola och i
forsamlingssalen i 'Ostra Vingaker. Pa
sistnamnda rplatsen deltogo aven de ba-
da spelmannen J. P. Ost och Seth Carls-

n. Publiken var pa bada platserna
synnerligen talrik och bifallet det hjart-
ligaste. I fredags kvall var en folklate-
afton anordnad i kommunalrummet i
Bjo'rkvlk, eom var fullpackat av folk.
Omkring 300 personer voro narvaraude.
Aveii har rSnte konsertgivarna de meat
syn'bara bevis pa pu'blikens taoksamhet
for eten utmarkta folkmueik, eom gavs.

TVA RIKSSPELMAN 6ST
hade i lordags konsert i Kommunala mel-
lanskolan, Katrineholm. Atskilliga harliga
latar, sarskilt sadana fran Halsingland,
spelades med typisk spelmansmassig
kraftfullhet, och jubliken fick den uppfatt-
ningen, att Herrartia Ost i fraga om tek-
niskt utforande av gamla allmogelatar a'ro
bland de yppersta. Flera harliga gangli-
tar, polskor och gammelvalser, som yp-
perligt malade halsingarnas kraft och
hetsiga lynne, spelades pa ett synnerligen
fortjanstfullt sStt. Herrarna Ost a'ro ma-
stare i rullstrak och i fraga om utforande
av speciellt norrlandska latar bland de
basta, man kan fa hora. De spelade la-
tarna vittnade om att det var tva musi-
kaliska spelman, som trakterade sina in-
strument. Detta galler sarskilt ackompan-
jemanget, som ibland dock var fb'r kraft-
fullt och starkt, sa att melodistMmman ej
tydligt framtradde. I en vallat och ett par
stycken i moll visade spelmannen, att det
i vara folklatar Jigger mycken lyrisk och
— som spelman Ost uttryckte sig — reli-
gios kanslostamning. I fraga om urvalet
av latar ma det tillatas en anmarkning.
Hrr Ost lara ha en vSldig mangd typiska
gammellatar pa sitt program. Dock spe-
lades ett par valser av vilka sarskilt en
hade Atskiligt av modern anstrykning, och
det gick inte riktigt i stil med det som
spelmannen i ord och toner hade att for-
kunna.

Hr riksspelman J. E. Ost hade namligen
mycket att forkunna nutidens manniskor,
som pa grund av jazz, dragspel och poli-
tik atskilligt slappnat i sitt intresse och sin
forstaelse for vara gamla allmogelatar.
Hur mycket man an kan sympatisera med

spelmannen i detta fall, maste man dock
reagera mot det satt, varpa det framstSll-
des. Han skrSdde sannerligen inte orden
och namnde bland mycket annat att en
spelman maste vara "stor i kaften" f5r att
med kraft och klam kunna bibringa all-
manheten den ratta uppfattningen om
folkmusiken. Han erkande sig sjalv som
en sadan, och det kan man da sannerligen
halla med om. Konserten rackte i tva
timmar, och minst en timme h611 hr spel-
mannen pa och pratade om atskilligt mel-
lan himmel o. jord. Det orerades valdeliga
om modernt folk med eau-de-cologne-
flaskor och dragspel pa avbetalning, om
brannvinsbranning i halsinglandska kol-
kojor, om nygifta som g6ra brollopsresa
till Italien, om slagsmal i Delsbo, om hur
hr riksspelmannen for att bli ren fick
tva'tta sig med tjartval da han kom frSn
London, om nutidens forskrackliga slakte,
som foraktar "bondknolarna" och sitter
och petar i sig sin foda med gaffel,:3rilken
svara konst de som kalla sig "b^&^de"
lart sig etc. etc. i samma stil. Allt detta*j

prat har val ej med folkmusiken att skaffa.

Denna tidning tror sig ej vara ensam
om den uppfattningen, att man genom
dylikt pladder mera skadar an gagna var
folkmusik. Det kan ju synas litet forma-
tet, att en landsortstidning giver rad till
en spelman, som pa konserttribunen bade
i Amerika, England och i hela vart av-
langa land skb'rdat stor berSmmelse. Var
vackra svenska folkmusik skulle dock ej
lida avbrack om hr riksspelman Ost under
sina konserter pratade litet mindre. BSttre
fa ord och fyndiga an manga och myn-
diga.

I n t e r v a 11,

Riksspelmajjfien J. E. ost
och hans kusin, hr Viktor Ost, upptradde
i lordags kvall a mellanskolans i Katri-
neholm samlingssal och spelade en rad
av vara vackra gamla folklatar. Hr Ost
ar sakerligen en av vara allra framste,
for att icke saga den allra framste ut-
ovaren av var gamla folkmusik och det
ar nastan en upplevelse att hora honom,
sa fullstandigt helt som han gar upp i
fiolens toner. Tack vare hr. Ost har
ocksa intresset for den sormlandska
folkmusiken fatt en stot framat, som ar
hogeligen gladjande, sa mycket mera som
det aven tycks forbli levande. Hans
upptradande i Katrineholm var emeller-
tid i visst avseende av beskaffenhet att
man skulle gora bade honom och var
gamla hederliga folkmusik en stor
otjanst oni man icke offentligen reage-
rade. Hans tankar och reflexioner om
en del foreteelser i var modarna tid ma
i manga stycken vara aldrig sa sunda,
aldrig sa berattigade — icke vinna'de i
styrka genom att man slar knytnavarna
i bordet, gormar, grimaserar och vasnas
som vid detta tillfalle skedde. Detta ar
att. alltfor mycket ockra pa sin populari-
ty. Publiken hade gatt dit for att hora
folkmusik, msi dt fiesta gingo darifrao
med ganska biandade intryck just \&
g.und av hr Osts upptradande sa alt sa-
ga vid sidan av programmet. Den s. k.
bondkomiken ar bestamt lika farlig for
folkmusiken som bade dragspelet och
jazzen och b5r foljaktligen lika ehcr«iskt
motarbetas.
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att uppskatta egna
tationer och produki
gjiller p4 alia omr&
narliga skapandets,
livets, da fysiska bra
ar da sannarligen in
maningar, vi svenst
stundligen litet va
s6,som: Kop svenska
svensk industri! Dt
verket av vad slag
har i alia tider mot
st&else fran svensk:
varje uppmaning all
ma ar sannerligen
alt inte saga nodvanc
stor synd, att maninj
dinga chorda.



35 =

ar ncte.,

Spelmannen Dst gasta Strangnas
ter i morgon da de anordna en
pelafton i Arbetarefioreningens lo-
aL Riksspelman J. E. Ost ar
ven nu liksom sist ban var bar
itriidd av ispelmannen Viktor och
. P. Ost. Den sistnamnde, som
r en av de gamla berdmda 'bal-
ingespelmannen, fcommer i morgon
itt lata hdra sig betydligt mer an
sist. Rikssgiehnan sjalv ska 11 apela
naeiu och prata mindre iin. vanligt,
lar ban (upplyst am, ty nar ban
var bar isist rick han saga; vad han
ville ha isagt., Nu kommer han till-
mka till Strangnas! pa grand av
den onskan isom uttalades nar ban
pelade bar i forra veckan^

I morgon middag spela spelmian-
nen vid Sodermanlamds regemente
fiftr militaren., i (

Pa fredag ges en spelafton
Harad, i darvarande Kyrkfolksko-
la och pa lordag kvall i StaUarhol-
men i biograflokalen.,

Pa sondag komma spelniiannen
att ge inte mindre an fyra upp-
tradanden, kl. 2 i Sanda skola p&
Tosteron. kl. 4,15 i koinmiunalriim-
met i Fogdo, kl; 6,30 i Alphyddan
i Vanso wh kl'« 8.15 i kyrkskolan
i Helgaro. Se vidare annons!

En adel svensk
handaslojd

fiolmakeriet.

En vardig represeniant ffir
densamma i Eskilstuna.

Det ar ett kant faktum, att en stor
del av oss svenskar mycket litet sat-'
ter varde p& vart egst lands rnateri-
ella, ekonomiska och kulturella re-
surser, under det att vi bcgapa och
ibland formligen beundra allt ut-
landskt Vi ha i alia tider haft svart
att uppskatta egna landsmans pres- j
tationer och produktiva arbete. Det!
galler p4 alia omraden, det konst-
narliga skapandets, det industriella I
livets, da fysiska bragdernas, cch det
ar dfi sanneriigen inga onodifa ujpp-'
tuaningar, vi svenskar dagligen och
stimdligen litet varstades erhalla,
sisorn: Kop svenska varor! Gynna
svensk industri! Det svenska hant-
verket av vad slag det vara mande
bar i alia tider mbtts av ringa for-1

stftelse fran svenskarnas sida, och
varje uppmaning att stodja detsam-
ma ar sanneriigen valbehijvlig, f6r
att inte saga nodvandig. Det ar bara
stor synd, att maningarna oftast for-
klinga chorda.

Huru onodigt ofta fiar ej svenska
folket gatt over an efter vatten, nar
det gallt att exempelvis skaifa sig
musikinstrument? Huru manga tu-
sentals " "Magdeburgska" och "Akta
italienska" dragspel importerades ej
arligen till Sverge for en 10 a 20 ar
sedan? De som voro sa dumma att
skaffa sig dessa mindervardiga in-
strument maste ju — atminstcne in-
direkt — kopa dem fran utlandet,
dar tyskland var den storsta produ-
centen, ty dragspelsfabrikation av
st6rre omfattning ha vi ju lyckligt-
vis ej haft i Sverge. Om en drag-
spelsvirtuos ute i bygden au for ti-
den skall ha sig ett nytt handklaver
med ett par hundra stammor och om-
kring halften s4 manga basar, maste
han skaffa ,sig detta fran 'utlandet.
och betala hog frakt och tull — och
detta ar honom val unt. I dstta fall
ar det verkligen enbart gladjande,
att Sverge ej gQf utlaadet rangen
stridig i fraga om tillverkandet av
all denna olat, men sorgligare ar det,
di. det galler. ett betydligt adlare in-
strument — fiolen.

Huru ofta bander det ej, att en
yngling, som vill lara sig spela fiol,
koper en sadan i en musikhandel for
eu 25—100 kr. och darutover? Det
ar sorgligt, att folk, som behover fio-
ler, ej fatt blicken oppen for att sven-
skar. kunnat gora riktigt bra sadana.
"Akta" skall in&trumentet vara, och
da duga ju ej de inhemska fabrika-
ten. Man koper dem fran utlandet
och ar tillfredsstalld vid blotta tan-
ken pa att tillverkningen bar namn
efter nagon utlandsk mastare, ty ex-
oinpelvis sa bar star det i de fiesta
sadana instrument: "Antonius Stra-
divarius faciebat anno 1716". Det
forstar ju varje manniska med aid-
rig sa liten kannedom om sakcn, att
dessa instrument ej aro akta "cremo-
nesare", ty sudana betinga ett svind-
lande pris. Snarare kan man kalla
dem for "kyddbodnesare". Made in
Germany. Det inhemska, hemslojds-
massiga instrumentmakeriets tillvaro
hotas av undergang genom denna
rna&kinmassiga, fciretradesvis ut-
landska, produktion. Arligen impor-
teras till de stora musikhandlarna i
Sverge tusentals fabriksmassigt hop-
satta tralador, benauinda fioler, och
dossa distribueras sedan Over hela
Sverges land. Maste inte varjo
svensk tycka, att detta &r att g& Over
an efter vatten, d& det i Sveige firms
flera duktiga fiolbyggare, rent hem-
slojdsmassiga s&dana, som tillverka
fioler, som vad prislaget betraffar —
i ton och utfGrande aro da incom-
mensurabla storheter — aro fullt
jamforliga med fabriksmassigt till-
verkade instrument.

Det ar sant, att det finns svenska
fiolmakare, som tro sig vara masta-
re, innan de ens plockat snackor vid
stranden av det okanda liav de gett
sig ut pa. Ar det nagot yrke, som

i bdf grad fordrar gmndlaggandd
akoldng, Jarnhard vilja och .energi,
ett aldrig slappnande intresse och sog
uthallighet, s& ar det fiolmakeriet.
De fiolbyggare, som ej ha de&sa egen-
akaper utan p4 lediga stunder belt
hastigt sldjda ihop en fiol, misslycs
kas nastan alitid. Resultatet blir en
"kretmonesare", som entlast liar ku-
riositet&intresse. En fiolmakare ma-
ste g& till sitt arbete med karleks-
full omvardnad och tillit. Lagger
man hartill, att han rm\ste ha konst-
narens sinne for farg ocb linjer, bild-
huggarens oga for form cch musi-
kerns ora fOr tonens skonhct,
man, vilket svart och adroit hantverk
eii verkligt god fiolbyggare represa^-
terar.

Det ar ett gladjande faktum, att vi
i vara sormiaudska bygder ha en
verkligt god represantant for detta
adla yrke. D«t ar inte blott rakkni-
var, gevar wh annat utinarkt stal,
som kommer fr£n Eskilstuna, utan
det ar aven ton och klang i forenlng
med fin handslojd, som kan pxporte:

ras frun den gamia sonnlandska in-
dustristaden. Dar bor. namligen in-
strumgnlmakaren John Eriksson, och
fran aria mcrgon till scna kvallen ar-
b«tar denne man traget uied sina ka-
ra trabitar, som han bokstavligen
ger liv i sin fr.an all varldens buller
och bang avstangda verkstad. Ingen
skylt visar den obekante vagen. In-
gen telefon finns i verjkstaden, ty
dess skrammel kunde stora i det
viktiga arbetet. Har ar John Eriks-
son sysselsatt med att forverkliga sin
livsuppgift: att bygga g'oda fioler at
sveaska folket. Kommer man in i
hans verkstad., hapnar man, nar man
blickar kring vaggarna. Overallt
hanga fioler. Reprasentanter for alt-
ficlen och violoncellen traffar man
ocksa pa. Alia hans instrument ha
en mjuk, klar, fyllig och barig ton.
lian talar om sina instrument som
om det karaste en manniska ager.
D«t ar f orvanansvart vad a t o r a
fiolbyggare aro ansprakslosa bade
fraga om erkannande och pris. Ett
instrument av hog klass saljes myc
tet billigt i jamfSrelse med det pris
en "kryddbod-" eller "kretmonesare"
bctingar. Han vill ej p& nagot satt
verka som nagon auktoritet pi om-
radet, ty "ju djupare man tranger in
i detta hantverk, desto med forst&r
man, bur litet man verkligen kan pS,
omradet", sager han, "I fiolmake-
riet blir man aldrig utlard, utan
man maste lara, sa liinge man le-
ver." Dock mast* man inss, att han
vfcrkligen kan forfiirdiga instru
da manga b§de in- och utla
Itonsertmastare ha i sin ago sadana
med market John Eriksson, Eskils-
una, och manga ha givit hononi-sjtt

erkannande for den harliga ton, han
f&r - i alia sina instrument. Man
maste bli imponerad infor denna an-
sprakslose man och kanna sig liten
mfor hans konatnarliga kalleist
gcdigna verk. Finns det i Sver^
ra sadana fiolmakare, kan man
fullt och fast overtygad om, att syen-
»ka fioler komma att ljuda i evenska
bygder, si lange Sverga , bestar.

O. W—r.


