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Musikvett, trollfioler och spelmans-
gubbar. ^r JAPSON RODNEY. 

3>Millerste Kal», 
stor speleman, violinbyggare, kompositör 

och musik for skare. 

Den atonala musiken är sinnes-
rubbning, säger »Millerste Kal». 

Ben originelle musikforskaren, vio-
linbyggaren och stor spelmannen, be-
rättar om sörmländsk folkmusik, 
trollfioler och underliga saker. 

Ett s. k. »original» är inte alltid en 
löjlig figur, som framkallar undran 
eMer en överseende huvudskakning. Vi, 
d. v. s. den stora massan, vardags-
människorna, lägga oftast inte märke 
till att vi ha personligheter ibland oss, 
vilka genom sin läggning eller appari-

ytan är bara tomt kling-klang och pla-
giat. Allt som rör sig i tiden, har 
dock på sätt och vis en viss betydelse 
fö r oss, och den ytliga, värdelösa mu-
siken kan i alla händelser användas 
som jämförelsemateriel. Man kan så 
at t säga spåra Tidens ansikte i musi-
kens mångskiftande värld. 

Den atonala musiken, hot-jazz ozk 
allt vad de brokiga »flugorna» be-
nämnas, är en krisföreteelse, en till-
fällig sinnesrubbning — ingenting an-
nat. Visserligen kan man i första 
ögonblicket f å den uppfattningen, att 
den väldiga, framvällande vågen av 
hypermodern musik, full av de mes;t 
grella, bizarra tonkombinationer, skul-
ls hota att förkväva den gamla folk-
musiken. Företeelsen är skenbar. 

Det bästa av svensk folkmusik ar 
odödligt. Världens f rämsta komposi-
törer ha hämtat sitt stoff f rån den 
enkla visan, vilken har det tonala mu-

cis som landskapets struktur. Det är 
så väl känt, att man inte behöver upp-
repa det. Man skulle kunna kalla den 
provinsiella musiken för spelmännens 
uti toner förklarade kärlek till hem-
bygden. Den kärleken är mycket ljus 
och vacker, särskilt då det gäller 
Sörmlands yppiga, durbetonade melo-
dier. 

Uppteckningarna f rån 1600—1700-
talen visa, at t kompositionerna under 
Sverges ofredsår övervägande äro 
mollbetonade. Soldaterna, som ofta 
voro spelmän, förde med sig visor f rån 
den ena orten till den andra. Och det 
var inte precis några sprittande, gla-
da visor. Krigets dystra ansikte åter-
speglades även i musikens värld. Se-
dan landet inträtt i mera sunda, fred-
liga förhållanden, ändrades folkmusi-
kens karaktär ganska snabbt. 

Nå, det där är min egen åsikt, men 
jag tror att ingen försöker sig på at t 
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ALIJlFĵ-AHTra-FOR-ALLA-MOUARTER-SKALLVARA,fe 

FÅR(J\ART. 'gKAHSUU. I' 
YTT-BLA. ŜORÖEHjrt' 
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sörmlandslåtar och dessutom uppteck-
nat över hundra melodier, viilka äro 
av gammalt datum. Man har nu hun-
nit s'å långt, at t sörmlandsdelen är un-
der tryckning, men jag anser att man 
icke bör låta det stanna vid de nu fö-
religgande arbetena, enär åtskillig 
värdefull musik ännu ligger otryckt. 
En hel del befinner sig i musikarkivea 
och har inte hunnit mied, men det blir 
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den. Vi ha för bråt t — jäktet driver 
fram oss med hänsynslös f a r t i t ra-
fikvimlets pulserande vågor, och det 
beror i regel på en slump ifall man 
hittar de original, som finnas här och 
var i landet. 

Men » Mil 1 ers te Kal», alias Karl 
Eriksson f rån Säby Norrgård i Sö-
dermanland, är en typ, som man må-
ste uppmärksamma, var man än rå-
kar möta honom. Han är huvudet 
högre än de flesta, en rakryggad, ståt-
lig representant för det sommarljusa 
landskapets folkmusiker, med grå-
sprängt hår och blå, fjärrblickande 
ögon. 

Han har aldrig brått . Lugnt och. 
stilla lotsar han sig f ram mellan f ram-
rusande bilar och spårvagnar. Målet 
är A. B. F:s kafé, hans stamlokus. 
Och där t r ä f f a r j<ag honom, sysselsatt 
med at t lyssna till högtalaren, som 
vrålar ut d-en sista schlagermelodin. 
Då jag har mig bekant, att han är le-
damot av Södermanlands läns spel-
mansförbund och speciellt intresserad 
av »Svenska låtar» och f. ö. hela 
Sverges folkmusik, slår jag mig i sam-
språk m-ed honom. 

Det är inte lätt, ty han är ingen vän 
av s. k. »murvlar», men då han hör, 
att jag är musikintresserad, tinar han 
omedelbart upp. 

— Jaså, herrn har varit musiker? 
Na, det är en annan sak! Se, musi-
ker är ett släkte för sig! Egentligen 
väntar j a g bara på a t t det här lä t ta 
godset skill sluta, för Mozart kommer 
klockan halv tie, säger han med en 
humoristisk* glimt i ögonen. Se, Mo-
zart och de gamla mästarna, Bach, 
TTavdn o ^ Beethoven, de kunde verk--
ligen psMuk mima musik.... 

Ben I manna opinionen? Vem 
bryr sig om den? Det som rör sig p& 

Spelman Widmarks unika Musik-AU ska system. 
»iksystemet till grundval. Visans bor-
ne kompositör, Franz Schubert, har i 
sin berömda h-mollsymfoni ett motiv, 
vars tonfall återkommer i en svensk 
folkvisa. 

De enkla bondspelmännen utgå från 
den enda grund de känna till och anse 
s&som f a s t : den tonala grunden, var-
på de stora kompositörerna byggt sina 
skapelser. Folkmusiken varierar, pre-

vederlägga den. Forskningar i arki-
ven, icke minst musikarkiven, som in-
nehålla mycket värdefullt material, 
bestyrka min utsago. Folkmusikens 
betydelse har emellertid icke missför-
ståtts av svenska staten, som genom 
flerårigt givna anslag möjliggjort sam-
lande och tryckning av »'Svenska lå-
tar» . 

Själv har jag komponerat åtskilliga 

Den gamla >Kväsar-vaUen>, Man den såg ut för nära hundra år sedan. (Upp-
tecknad av tMUlerrte Kah, i Musikhistoriska museets arkiv.) 

Den som otvivelaktigt tillfört Sörm-
landsdelen de flesta melodierna, är 
landskapets dåvarande störste bond-
spelman, Olof August Widmark. Han 
var född 1824. Fadern var organist 
i Östra Vingåkers kyrka. Han blev 
tidigt faderlös och kom redan före 10 
års ålder i kontakt med den märklige 
oeh beryktade trollkarlen »Svinste-
Fredrik», mjölnare i samma socken. 
Denne tog sig an den unge Widmark 
oeh gjorde (med-Hins hjälp, förtäljer 
sägnen) en sådan makalös spelman av 
honom, att Sörmland aldrig haf t och 
väl aldrig f å r skåda dess make. 

Över hundra låtar har denne stor-
spelman komponerat; valser, polskor 
oeh andra melodier. Kväsarvalsen t. 
ex. är av hans hand, ehuru den sena-
re profanerats genom lätt ändring och 
text i överensstämmelse med den nya 
titeln. Den heter egentlign rätt och 
slätt Widmarks-valsen, och den är 
snart hundra år gammal! 

Widmarks främste elev, kyrkvakta-
ren Karl Ersson, blev min lärare, och 
genom honom har jag blivit i tillfälle 
uppteckna en avsevärd samling karak-
täristiska och värdefulla melodier. 

De där gamla bondspelmännen voro 
i besittning av s. k. trollfioler, som de 
antingen tillbytt sig av trollen eller 
tillverkat av särskilt utvalt virke. Har 
man bara litet musikalisk begåvning 
och en trollfiol, kan man åstadkomma 
de mest vidunderliga saker. Hins pol-
ska exempelvis går som en sprittande 
lek! Och den är inte lä t t ! 

Näcken är som bekant en god läro-
mästare ifråga om violinspel, men hur 
man kommer i åtnjutande av den vär-
defulla förmånen att f å honom till lä-
rare, skulle ta en hel kväll att berätta. 
Själv hade jag »om sagt kyrkvaktare 


