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Tisdagen den 6 decemb

Radioinspelning var det häromdagen uppe på Oxbackshemmet. Redaktör Matts Arnberg —
Radios expert på folkmusik — bandade gamla skånska låtar och visor, sjungna av den 90-år
smeden Nils Cederholm som var byspelman i Östra Klagstorp i Skåne i sin ungdom.

Bandning av skånelåt

iiamla skånska låtar och visor fick nytt liv haromdagen uppe på Oxbackshemmet
i
S
Sveriges Radios specialist på gammal folkmusik, redaktör Matts Arnberg, besökte den 90-år
spelmannen Nils Cederholm för att göra inspelningar till Sveriges radios stora arkiv för folkmu

Bandning . . .

Forts. fr. sid. 1

7.000 bandningar
i radions arkiv
Allt sedan dess har inspelnings- arvet av låtar och visor har redan
arbetet pågått landet runt. Nu har fått mycket hög ålder.
En del av det intressanta mateman omkring 7.000 inspelningar i
rialet i Sveriges Radios folkmusikarkivet.
'
arkiv är tillgängligt för allmänheArkivmaterialet samlas inte ba- ten på grammofonskiva. För några
ra på hög utan är ett ofta flitigt år sedan gav man ut fyra LP-skiutnyttjat råmaterial till radio- och
vor med medeltida ballader. Man
TV-program.
har producerat många EP-skivor
Sedan en tid tillbaka har redak- med instrumentalmusik, bl. a. med

Nils Cederholm var
dom byspelman "söder
vägen" i Östra Klagst
lärde han till klensmed
kom så småningom till
och blev en ofta anlita
Han startade folkskolans
ter i Södertälje och
många år medlem av
arméns turnerande sta
Tyvärr hade inte Nils
än fiol kvar vid Sveri
besök. Men redaktör M
berg lyssnade med sto
och påslagen bandspelar
Cederholm sjöng gaml
låtar och visor och be
deras bakgrund i nu g
försvunna sedvänjor.
Redaktör Arnberg tog
titt på den gamla bys
helt unika uppteckninga
som hotar aitt dö ut.
Redan 1948 startade

