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Lanets f olkmusik
blir forvarad pa

For nagot ar sedan beslot
Orebro lans Folkmusikerfor-
bund att gora eminventering
av lanets folkmusik. Av den-
na utredning kunde man se
att manga melodier annu
fanns oupptecknade, varfor
uppteckningsarbetet omedel-
bart organiserades. Amanu-
ens Olof Andersson, Musik-
historiska museet, Stock-
holm, kallades att paborja
uppteckningsarbetet. Upp-
teckningen har verkstallts i
samband med att spelman-
nen fatt uppspela melodier-
na, varefter dessa omedel-
bart blivit motsatta. Dessut-
om har amanuens Andersson
tillfort arkivet ett stort an-
tal melodier, varav kan nam-
nas over 200 polskor efter
musikern C. H. Kumlin, Ore-
bro.

Kumlin har tidigare medde-
lat Folkmusikkommissionen att
han fatt melodierna efter falt-
muzikanten vid davarande Nar-
kes regemente, Nils Bergen-
dahl, vilken var fodd 1813 i
Hardemo forsamling och dog i
Hallsberg 1887. Till denna
notsamling har hr Andersson
upprattat hanvisningar dar
melodierna aterfinnes fran
manga av vara ovriga land-
skap, vilket gor melodisamlin-
gen sa mycket vardefullare.

Orebro lans museum har de-
ponerat tva notsamlingar, vil-
ka tidigare skankts till lans-
museet av L. Danielsson, Got-
lunda, och H. Olsson, Lillkyr-
ka. I ovrigt markes melodier
efter G. Vallin och Artur Ek-
blad fran Dalkarlsberg. E. A.
Sellin, Tysslinge, E. L. Gothen-
berg, Gotlunda, Folkdansfor-
eningen Bygdegillet, Karlskoga,
har skankt en melodisamling
efter konstnar Wilhelm Berge-
wing, Loka. Einar Olsson, Lill-
kyrka, har deponerat en stor-
re handskriven vissamling ef-
ter musikern P. Molin. Olsson
har tidigare erhallit vissam-
lingen som gava av folkskol-
lararen Gustav Wetter, Katri-
neliolm.

Folkmusikerforbundets med-
lemmar och ovriga personer
har visat stort intresse och
gjort uppoffrande arbete vid
insamling av lanets folkmelo-
dier. Som. bsloning harfor har
Folkmusikerforbundets for-
tjansttecken i silver utdelats
till foljande: Olof Andersson,
Stockholm,' Gustav Wetter,
Katrineholm, Einar Olsson,
Lillkyrka, Elis Rehnberg, Gal-
lersta, Evert Sahlberg, Hals-
berg, Gottfrid Karlsson, S!:ol-
lersta, Allan Nilsson, Skoller-:
sta, Albert Lindqvist, Brevens
bruk, Ivan Anders-:on, E!:eby,
Olga Karlsson, ( Orebro, Erhard
Jansson, Kracklinge, L^'nus Da-
nielsson, Gotlunda, C. E. Hart-
man, Bangbro, Karl Karlsson,
Kopparbsrg, Karl He5mgrk,
Nora, samt A. E. Bjork, Ul-
^ersatter.

Folkmusikforbimdets for-
tjansttecken i silver kommer

fortsattningen att utdelas till
de personer som bi"tar med
ajalp av insamling av lanets
f olkmelodier, och f orbundet ar j
tacksamt for upplysningar om
melodier som kan tankas kun-
na inforlivas med ovriga me-
lodisamlingar vilka nu kommer
att finnas till paseende och
studier pa Orebro stadsbiblio-
tek.

Folkmusikerforbundet har j
aven utokat sitt portrattgal- J |
leri med en hel del bilder. Dar-
ibland kan namnas ett foto av
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Folkmusikforbimdets for-
tjansttecken i silver kommer
i fortsattningen att utdelas till
de personer som bi~tar med
hjalp av insamling av lanets
folkmelodier, och forbundet ar i
tacksamt for upplysningar om
melodier som kan tankas kun-
na inforlivas med ovriga me-
lodisamlingar vilka nu kommer
att finnas till paseende och
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Folkmusikerf orbundet har!
iiven utokat sitt portrattgal-1
leri med en hel del bilder. Dar-;
ibland kan namnas ett foto av
deltagarna i Orebro lans for-
sta spelmansstamma, som ag-
de rum i Lindesberg ar 1909,
och vidare har foto erhaHits
fran riksspelmansstammorna
pa Skansen, Stockholm, fran
ar 1910 och 1927, och flera
foto- och melodisamlingar van-
tar man erhalla den 6 febr.
da Folkmusikerforbundet hal-
ler arsmote i Lindesberg. Lie-
dare for insamlingsarbetet har
varit forbundets ordf. Einar
Olsson, Lillkyrka.


