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till spelmansforbundet
Om man i vara dar n&gon gang

lyckas fa tag pa en gammal
spelmansbok, Mr det i regel nagon
klockare, som gjort sig moda och
besvar att teckna upp melodierna.
I regel var ju klockarn den ende
bland allmogen, som kunde noter.
Men det fanns fordom en grupp
yrkeskunniga manniskor, som he-
la sitt liv sysslat med musik och
vid sin pensionering borjade sys-
selsatta sig med att teckna upp sin
tids popularmusik, och det var en
och annan militarmusiker. SA
Finns det belt naturligt en tredje
grupp: de notkunniga storspel-
mannen. Gruppen nr tva skall jag
bar agna nagra rader.
Anledningen till detta ar att

musiklararen och kompositoren
Dag Lundin, Halleforsnas, givit
Sodermalands Spelmansforbund en
vardefull gava 24 latar fran musik-
fanjunkaren Ludvig Lundin (1881
—1962), hamtade ur fern handskriv-
na nothaften fran 1899 fram till
1920-talet. Ludvig Lundin var Dags
farfar, en synnerligen musikalisk
anfader. I ett brev till mig skriver
Dag: "Jag vill till arkivet ge nagra
latar, som i en del fall kanske inte ar
kanda. Samtidigt vill jag peka pa
farfar som en av dessa manga
militarmusiker, som onekligen gett
svensk spelmansrorelse ett handtag
genom sina uppteckningar".

Ja, det har da sannerligen den
gamle musikfanjunkaren gjort. Om
man skulle vaga sig pa det djarva
experimenet att jamfora klockarnas
och militarmusikernas folkmusi-
kuppteckningar — jag har i arkiven
sett atskilliga exempel pa badadera
vid mina forskningar pa skilda orter
— sa kommer man till det resultatet,
att militarmusikerna varit mest
noggranna och mest kunniga. Slut-
satsen ar ingen overraskning: klock-
aren har under huvudparen av sin
musikutovning sysslat med sakral
musik och haft sin utbildning pa det
omradet. Militarmusikerna daremot
har bakom sig en helt annan bade
musikbildning och musikutbild-
ning.

Det ar en froljd att ta del av
Ludvig Lundins uppteckningar. De
ar foredomliga. For att nu anvanda

Musikfanjunkare Ludvig Lun-
din 24 Idtar frdn dren 1S99
—1920 har overlamnats som
gava till Sormlands spelmans-

forbund.
ett berommande omdome, som pro-
fessor Sven Kjellstrom nagon gang
anvande om nagot, som han tyckte
sarskilt om. Notskriften ar mycket
prudlig och vittnar om den gamle
musikfanjunkarens kunnighet och
noggrannhet.

Det aterstar endast att tacka Dag
Lundin for hans vardefulla gava till
arkivet, halla tummarna for att hans
symphonia folklorisca snart blir
offentigen framford av nagon sym-
foniorkester och onska honom halsa
och skaparkraft.


