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den 13 Juni 1936. (Sid. 5.)
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Spelmansfbrbundet igangsatter
en offensiv.

Redaktor Olof Andersson be-
rattar.

Den kande folkniusikvannen, redak-
tbren for "Svenska latar" Olof An-
dersson, bef inner sig for narvarande i
vastra Sb'rmland i uppdrag att for
Sbrmlands spelmansfbrbunds rakning
gbra en inventering av gamla folklatar
inom lanet. Vi traffade honom uppe
pa Agrells pensionat i Katrineholm i
gar eftermiddag, som bast i fard med
att uppteckna en del bitar som en av
ortens manga spelman hbll p& 6ch pre-
senterade for honom. Vi visades in i
ett annat nun tills hr Andersson fick
klara av laten, man som bast hbll p&
med, och dar stodo vi mitt i klungan
av sa gott som hela den fbrsamlade
styrelsen fbr Spelmansfbrbundet.

Ute dallrade lutfen i den skbna som-
marvarmen, och inne i rummet radde
ocksa en tropisk hetta, men tro inte
att spelman besvaras darav. Wetter i
Katrineholm, den ofbrbrannerliga mu-
sikanten och folklatsalskaren, fattade
felan och med evetten perlande i pan-
nan gav han oss till livs den ena
laten efter den andra. Bbrjan gjordes
med en brbllopsmarsch, som den kande
spelmannen Ahlberg fran Skbdlinge
komponerat, och sa fbljde fortsatt-
ningen. S& fingo vi till slut en sprit-
tande polka, och sa var hr Andersson
fardig med sin uppteckning.

Redaktbr Andersson var tidigare
valbestalld barberare i Ahus, men upp-
tacktes av revisionssekreterare Nils
Andersson. Han spelade visserligen
fbrut fiol, men dock icke direkt nagra
folklatar. Men sa en dag hbll revi-
sionssekreterare Nils Andersson ett
fbredrag dar nere, och genom detta fick
vara gamla folklatar ytterligare en
varm fbrkampe. Han blev sedan Nils
Anderssons medhjalpare vid redigerin-
gen av det stora verk om svensk folk-
musik landekapsvis, som denne hbll pa
att utarbeta och vid hans dbd fick re-
daktbr Andersson fortsatta verket. Nu
blir han fbrestandare fbr folkmusik-
kommissibnens eamlingar, som fbre-
slagits skola flyttas fran Nordiska mu-
seet till Musikhistoriska museet.

Efter denna knapphandiga presenta-
tion atervanda vi till att beratta varfor
hr Andersson nu besbker Sbrniland

Hr Wetter inleder, och meddelar att
det ar pa Sbrmlands spelmansfbrbunds
kallelse han kommit hit ned fran
Stockholm. En av fbrbundets huvud-
uppgifter ar ju som bekant att sbka
tillvarataga vad vi ha ute i bygderna
av gammal folkmueik. Av de medel
som influtit pa de anordnade spel-
mansstammorna ha en del g£tt till
detta arbete. Hittills har detta mera
skett sporadiskt av de enskilda med-
iemmarna, men nu ar det meningen att
ianet skall genomplbjas metodiskt. Se-
naste arsmbtet anslog ocksa fbr detta
arbete en summa av 1,000 kr., och nu
ar som sagt redaktbr Anderseon kal-
lad att sta fbrbundet bi i detta ar-
bete.

Sbrmlands spelmansfbrbund har dock
kommit gawska langt i detta arbete, in-
skjuter nu hr Andersson, och sedan ar
det i fortsattningen huvudsakligen han
som beriittar. Vi fir s& till livs en re-
dogbrelse om de gamla folklatarna i
.anet och huru de nu kanda upptackts.
Hr Andersson ar expert pa omradet,
ty sjalv har han upptecknat ej mindre
an omkring 14,000 latar.

Den som bbrjade med upptecknandet
tiar i lanet var klockare Rosenberg i
Floda, vilken levde p& 1830-talet. Vi-
dare kan namnas redaktbr K. P. Leff-
ler. Den fbrstnamndas samlingar kom
ut pfi, 1870-talet och den senares om-
kring 1900. Bland detn som pa senare
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Aklagaren yrkade
fbr fbrskingring enlij
gen i samtliga fall
fall yrkades ansvar fc
huvudman enligt 22:

ett andra fall ansval
ning enligt 12:2 strz
utom yrkades i sex fall,
fbrstbrt postgirokupongerj
ligt 12:1 straff lagen
tande av falsk kupong a
12: 2 samt fbr att han i vi
falskat restlangdsutdrag
ningslangden ansvar enligt 12l
lagen. Inga ersattningsansprj
stalldes, di de fbrskingrade
voro ersatta.

Rattegangsbitradet advokat
Nisser, Norrkbping, framhbll s
man haft en dalig inkomst och
sen att stjala hade blivit honom 1
stor. Att fbrskingringarna sedan ski
taga sa stor omfattning hade inte
rit svar. mening fran fbrsta bbrji
utan han hade trott att han
kunna ersatta beloppen. Fbrfalsknii
garna hade han inte gjort fbr att
skingra utan fbr att dblja fbrsking-
ringarna. Bitradet ville inte fbr da-]
gen yrka om undersokning av Nymans
sinnesbeskaffenhet, men anhbll om
uppskov i malet fbr att fangelselaka-
ren skulle fa undersbka svar. och for



gen av det stora verk oni svensk folk-
musik landskapsvis, som denne boll pa
att utarbeta och vid bans dbd fick re-
daktbr Andersson fortsatta verket. Nu
blir ban fbrestandare for folkmusik-
kommissionens eamlingar, som fb're-
slagits skola flyttas fran Nordiska mu-
seet till Musikhistoriska museet.

Efter denna knapphandiga presenta-
tion atervanda vi till att beratta varfor
hr Andersson nu besbker Sormland

Hr Wetter inleder, och meddelar att
det ar pa Sbrmlands spelmansfbrbunds
kallelse ban kommit hit ned fran
Stockholm. En av fbrbundets huvud-
uppgifter ar ju som bekant att sbka
tillvarataga vad vi ha ute i bygderna
av gammal folkmueik. Av de medel
som influtit pa de anordnade spel-
mansstammorna ha en del gatt till
detta arbete. Hittills bar detta mera
skett sporadiskt av de enskilda med-
lemmarna, men nu ar det meningen att
lanet skall genomplojas metodiskt. Se-
naste arsmotet anslog ocksa for detta
arbete en summa av 1,000 kr., och nu
ar som sagt redaktbr Anderseon kai-
lad att sta fb'rbundet bi i detta ar-
bete.

Sormlands spelmansfbrbund bar dock
kommit ganska langt i detta arbete, in-
skjuter nu hr Andersson, och sedan ar
det i fortsattningen huvudsakligen ban
som berattar. Vi far sa till livs en re-
dogorelse om de gamla folklatarna i
lanet och huru de nu kanda upptackts.
Hr Andersson ar expert pa omradet,
ty sjalv bar ban upptecknat ej mindre
an omkring 14,000 latar.

Den som bbrjade med upptecknandet
bar i lanet var klockare Rosenberg i
Floda, vilken levde p& 1830-talet. Vi-
dare kan namnas redaktor K. P. Leff-
ler. Den fbrstnamndas samlingar kom
ut pa 1870-talet och den senares om-
kring 1900. Bland dem som pa senare
tid kraftigt verkat for de gamla folk-
latarnas tillvaratagande markes bl. a.
kandidat Nils Dencker, Asa, vilken en-
ligt hr Anderssons mening gjort ett
storartat arbete. En annan verkeam
kraft i detta avseende ar folkskollarare
G. Wetter i Katrineholm. Denne gjor-
de efter en fbrelasning i Jbnaker ett
verkligt fynd ur samlarsynpunkt, nam-
ligen en samling pa ej mindre an 6
notbb'cker fran 1816, vilka ban erhbll
av en gammal Jbnakersbo. Visserli-
gen voro musjkstyckena fran Ostergbt-
land och ej fran Sbdermanland, men
ur samlaresynpunkt var fyndet av stor
betydelse. Aven en del andra av spel-
mansfb'rbundets medlemmar ha ocksa
gjort vackra insatser, bl% a. forbundets
'ordforande hr Ivar Hultstrbm, Fors,
Carl G. Axelsson, Floda m. fl.

Nu ar det emellertid meningen att
p§. allvar taga upp uppteckningsarbe-
tet inoni Sodermanland. Bbrjan gjordes

gar i Katrineholm. I dag fortsat-
ter man i V. Vingaker och pa sbndag
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Svaranden erkanc
Aklagaren yrkade
for forskingring enlig
gen i samtliga fall \
fall yrkades ansvar fb
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forstbrt postgirokuponger,
ligt 12:1 strafflagen oc,
tande av falsk kupong ai
12: 2 samt for att ban i visa
falskat restlangdsutdrag oc
ningslangden ansvar enligt 12,
lagen. Inga ersattningsanspn
stalldes, da de fbrskingrade 1
voro ersatta.

Rattegangsbitradet advokat
Nisser, Norrkbping, framhbll att
man haft en dalig inkomst och fre;
sen att stjala hade blivit honom
stor. Att fbrskingringarna sedan sk\
taga sa stor omfattning hade inte A
rit svar. mening fran fbrsta borja
utan ban hade trott att ban skul.
kunna ersatta beloppen. Fbrfalsknin
garna hade ban inte gjort for att for-
skingra utan for att db'lja fbrsking-
ringarna. Bitradet ville inte for da-
gen yrka om undersbkning av Nymans
sinnesbeskaffenhet, men anho'll om
uppskov i mMet for att fangelselaka-
ren skulle fa undersbka svar. och for
at*: bembta de olika ansvarsyrkandena.

Pa en fraga av rattens ordforande
uppgav svar. att ban anvant pengarna
till uteliv.

Efter enekild bverlaggning uppskbt
haradsratten harefter malet att iter
fbrekomma fredagen den 19 juni kl.
12 pa dagen.

i Floda samt sedan i b'vriga delar av
vastra Sb'dermanland) dar nagot star
att uppbringa. Harefter fortsatter
man till Eskilstunatrakten, och sa
kommer sa smanihgom hela lanet att
genomkorsas. Arbetet ar organiserat
efter en viss bestamd plan, S&lunda
bar forbundets medlemmar i de olika
bygderna f&tt till uppgift att sbka
taga ratt pa var nagot star att fa,
varpa hr Andersson bvertager arbetet.
Det insamlade materialet kommer se-
dan att bearbetas av honom, varefter
det i sinom tid tilletalles spelmansfbr-
bundets arkiv. '
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