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"En speieman de v
if or han li»n spela,
jlngen sj.01eman de
. han bar sS manga li
sjunger -^ix^ obesli
smilandsk visa: Ji
gamla spelmannen
ville dansa, deras :
skor ooh valser ku
omfattwide. Men i
hade haa val inte, o
i en trangre betydels
de vers och menar h
laten. N&gra s&dai
i De voro bra att ha
! skulle imponera smi
och roa 'folk. Man
sH fint, nar fiolen s
Gb'kpolskorna ai
bland sfidana me
ticm av djurlSten.
kvartintervall hanr
flageolett-toner. M
pdlskor fir melodiei
ska' stalla till en re
ken goktonerna i
andra r^prisen. Hi
polska tjr min sam
fr&n vistra Sormla
efter en gammal el<
Ijindblom- fr&n I
omkring har for
D-strangen stamm
Ktrangen till a.
fingersattningen c
tonerna p^ de fb'rs

Till en liknani
ftormland, tryckt
1870-ta'et, sjong nKo,
sa goken, sa
Spel
s& dansa alii
Svanpolskor iiro
ftk&ne och Gotland
har i sina "Skan
teyckt 3 stycken, ]
"rolskor ooh ho;
<i(ofland". En av
las ofta av salor
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"En speteman de veil ja ha
for ban Isen spela, liar ja vill dansa
Ingen srjaleman de veil jag ha,
ban bar afi m&nga late"
sj unger > en, ob«slutsam flicka i en
sm&landsk visa. Ja, nog kunde de
gamla spelmannen spela, nar folk
ville dansa, deras repertoar av polskor och valser kunde vara mycket
omfattande. Men s£ m&nga "lat,e"
hade baa va'l inte, om man tar ordet i
en trengre betydelse an i ovanstSencle vers och menar harmning av djurlaten. Nfigira sfidana kunde ban val.
De voro bra att ha, nar spelmannen
slralle imponera sm&tt med sin konst
och roa "folk. MSnga tyckte
det lat
sA fint, nar fiolen sjong pa1 det, viset.
Gb'kpolskorna aro de vanligaste
bland s&dana melodier med imitation av djurlaten. Go'kens galande i
kvartintervall harmas p& fiolen med
fJageolett-toner. Mest kand av dessa
polskor Sr melodien till s§ngen "Vi
sk»' stalla till en roliger dans", i vilken goktonerna tages i borjan av
andra reprisen. Har meddelade gokpolska nr min samling av folkmusik
frfin vSstra Sormland ar upptecknad
t'fter en gammal elev till spelmannen
[vindblom fr§n Rejmyre, som gick
imkring bar for 40—60 ar sedan,,
3-strangen stammes till e och gtrangen till a. Noterna utmMrka
ingersattningen och ej de verkliga
cmerna pS de fo'rstamda strangarna.
en liknande gb'kpolska i
ormland, tryckt av Rosenberg
370-ta'et, sjong man orden:
Ko, ko!
sa goken, satt i grana.
Speldu!
sft dansa alia barna.
'Svanpolskor aro most kanda fran
rSne och Gotland. Nils Andersson
r i sina "Skanska folkmclodier"
irckt 3 stycken, Bagge 2 striken i
;*olskor och hogtidsstycken frfm
itland". En av doxsa sonarp spc-
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och den, som bar opon till att bora,
urski/jer ej endast svanens sang i
flageolettonerna utan aven suset av
vingslagen etc. Den bar meddelade,
polskan ar fran Jamtland, tryckt i
Sv. landsmalen ^r 1883.
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ko Lilja, ko Lilja, kb Lilja, mi ko!
goken ban gal
och vinden ar sval
joch angen bar tagit sin blommiga
schal.
Melodien borjade ;; i f^fista raden
med gokllit, fortsatte i de tv£ foljande med en variation pi tingefar
de toner, som kunna f|»mbringas ur
en vanlig lergok och iflvecklades sedan belt enkelt.
Den originella melodibeskrivnmgen sager ju ingenting bestamt men
orden synas peka pa, att Frodings far
i sin lilla visa kombinerat en gokpolska med en locklat ("Skogstrollets polska").
I Sklne bar Nils Andersson upp-1
tecknat n&gra "bjornavalser". Spelmannen stamde ner gstrangen till d,
oktaven under tenorstrangen. Valsen "bar tydligen f&tt sitt namn ef- ;
ter den dova ton, forestallande bjornens brujmmande, som d& och ljuder
"frSn basstrangen".
Denna forstamning av fiolen forekommer aven utanfqr SkSne i n&gra
melodier, som dock icke fort tanken j
pa den svenska skogens konung. De !
sklnsfea spelmanneng ntgot fonnatna
harmning bcror va'l pa, att de aldrig
hort niSgon bjorn brumma !
!

P& Gotland forekommer en vals,
som kallas "Allvalsen" (Sv. fornminnesfpreningens tidskrift 1873—
74). Tidigt om v&ren komma stora
'flpckar av alf&geln (Clangula glacialis) och ligga vid kanten av havsisen kring Gotland. Hannarna uppgiva under sin lek ett late liknande
melodien i forsta takten. I Carlssons
"Sveriges f&glar" liknas det vid Ijudef av en klarinett och kan atergivas
med &agleck, aaglfjck. De gotlandska
spelmSnnen ha fSngat alffrgelns toner
och gjort en vals darav.
I Olssons i midten av 1800-talei
tryckt a polskor fr3n Yarmland och
* Dal finns en "ICattugglans polska".
De tvl forsta tonerna harma synbarligeJ hannarnas v^rliga late: hu,
hn '
IIR samling finncr man aven
en iSicdgstrollets polska"." En variant av melodien forekommer s&som
locklat i Dybecks • 'Svenska folkmelo- s
dier" (Stockholm 1853—56'). Dy-1
beck ajfeer, att en vallflicka soker en
vilsekdmmen tjur eller oxe i skogen,
nar hon sjunger forsta delen. Man
hor sedan tjurens bolande svar i
bastonerna. Det livliga slutet forestaller flickans gladje, nar hon fann I
djuret. Aug. Bondesson bar upp-.j
tecknat en liknande rnelodi i Halland. '
I sin bok om Froding talar redaktor Hellberg om, att Frodings "VallarelSt" efter all sannlikhet bar sin
upprjnnelse i «n Jat, "Kolilja", som
fadern kompcaaerat och satt ord till: h
Koko, koko. koko!
I Ko l>ilja, mi ko
ko J>ilja, mi ko,
!

En gSng horde jag en varmlandsk .
felare spela en polska, i vilken hemska djurlaten framstalldes genom att
ISta striken g§, bakom stallet. Han
smickrade Shorarnas f§fanga genom
att forutsatta, att deras zoologiska
^kunskaper och goda musikora genast
'skulle satta dem i stSnd att identifiera djuret, som gett namn §,t polskan. Ack, tankte man §,ngestfullt,
var det gris eller katt.
Varifran ha allmogespelman fStt
denna id6 att harma djurlaten pa
instrumentet 1 Forvisso kunna. de __
sjalva ha hittat pfi "konsten" men....
'inflytande fran den "hogre musi'ken" ar aven tankbart. Gcnren tir
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namligen mycket gammal. T)et var
icke forsta gangen saken provades,
nar Farina ar 1627 utgav Cappriccio
stravagante, i vilken bl. a. med storsta allvar redogjordes for, hur man
pa f iolen harmade kattskrik genom ,
att lata fingret glida uppfb'r stran- i
gen och hur man genom att vredgat
fora straken an pa den ratta an p£
den andra sidan om stallet fick fram
just de ljud, som hores fran kattor,
som bita varandra.
Om en tysk virtues Fischer heter
det, att han kunde efterlikna alia fagelljud. Man horde fran hans fiol
naktergalen sjunga, larkan drilla o.
8. v. Wasielewski sager i sin bok
"Die Vipline und.ihre Meister" att
det mojligen var simme Fischer, som
var kapellmastare i Stockholm i borjan av 1700-talet.
En annan tysk fiolvi^os av krassaste slag, Scheller, var utomordentligt skicklig i flagoolettspcl. Qjjjtt^
att lagga sin sjiuscto^a )>fi i
muntcrhet luirma

nprs sang, som det lat, d:
sjongo i nasan. Han kunde
enkla knepet, som allm<
,
annu anvanda for att vid nagra melbdier fa fram. "orgel toner'
fran
fiolen, att skruva loss taget fran straken vid froschen, varefter fiolen fordes mellan stangen och tablet, som
nu kan stryka over alia fyra stran-;
garna pa en gang.
Denne Scheller var larjunge till
abbe Vogler, som var kapellmastare
vid Stockholmsoperan i slutet pS
1700-talet. Det ar val ganska trolig-t,
a t Vogler, vilken skilaras s&som en
andmng av snille och charlatan och
vir svag for ytligt tonmaleri, har
kprnnat inverka pa de svenska spelNar Ahlstrom, som ogillacU
bglers maleriska toneffekter, utgav
rta svenska folkmelodierna i
Traditioner av svenska folk(Stockholm 1814—15), hade
inga polskor meet

Gammal svensk
folkmusik.
Svenska Idtai samlade av
Nils Andersson.
Svenska Latar, samlade av Nils Andersson, Dalarna. Fjard© baftet. Albert Bonniers forlag1.
Nar for nagra ar sedan de forsta
; haJtena av Svenska Latar blevo synKga i tryck, vackte de berattiffat uppseende. Defc var frukten av revisionssekreteraren Nils Anderssons jattearbete som har borjade se da^en. Med
djupt vemod maste man erinra sig, att
denne sjalvuppoffrande upptecknare
av var folkmusik ej fick uppleva verkete publicerin^. Detta fullfo'ljes nu
i hans anda av hans fliti^e meclarbefcare, hr Olof Andersson.
Visserligen ha ju iiven andra sysslat
med upptecknandet av de gamla dan' serna och latarna, sasom Karl Tiren
i sina samlingar av Lapplandslatar,
redaktor Karl P. Leffler med.sin norrliindska 'kollektion och lefctor Lan-dtmanson med sitt verk fran Vastgotabygdeo. Men ingen har presterat ett
sa omfattaU'de folkmusikaliskt samlingsverk som Nils Andersson. Det
kan gott mata sig med vad norrmannen
Ludvig Mathias Lindeman gjort for
bevarandet av sitt lauds folkmusik.
De hittills ut^ivna, statliga och
. smakfullt utstyrda haftena aro helt
och hallet a^nade Dalarna. Tillsammans omfatta de omkring 1,500 polskor, latar, marscher, valser, visor och
psalmmelodier. Harmoniskt mest fangslande aro polskorna av den aldre stilen. Motiven vackla stundom mellan
moll och dur pa ett siafct som panlinner om de ^amla kyrkotonarterna. De
fiesta melodierna aro dessutom rikt utsmyckade med forslags- och ef f prslag:snoter. Mycket arbete ha nog bade
upptecknare och utgivare mast necllagga for att befria latarna fran senare tillkomna takter och fb'rvanskningar fran moll- till durfconarter. Men
defc ar ej endast uppteckningar, som
dessa haften innehalla, utan aven kort*
fattade levnadsteckningar over de olika
spelemannen. Icke mindre an tjugu
fiolspelare och hornblaserskor aro i det
fjarcle haftet beskrivna och avbildadet
Man fclr veta det vasentligaste ur deraa
levnadslu&toria, framfor allt sadaut
semi beror deras spelmansyrke. Det
berattas bland annat om den marklige fiolspelaxen Sparf Anders Andersson fran Eattvik, att det kunde handa,
att han ej kunde sluta spela, nar
han'val kom i gang, fb'rran nagon gick
fram och tog straken if ran honorn.'
Bland de fran honom tipptecknade pel-.
skorua finnes en typisk varia»t tilj'fr
'Josseharadspolskan. Till de'fiesta la-* ['
tar Bar. utgivaren noga antecknaj ttr' sprunger och den historik, som kunnat uppbringas. Som ett bevis for hur
noggrant han gatt till Vaga, ma nam•nas en not till en av Sparf Anders'
brudmarseher: "Sparf Anders spelade
fiss overallt i marschen utom pa detta
stalle, dar han tog en ton ungefar n.itt
emellan f. och fiss".

Det ar som att gb'ra en vandring go, I
nom Dalarnas vackraste trakter, detta
lyssnande till polskor och latar. De
iiro lika skiftande som dagrarna over
fjallen, men grundtonen ha de alia gemensam, alldeles som lands'kapets natur. Melodierna ga ofta i arv, ty den
unge spelmanmen tar garna upp vad
han hb'r av de gamle. Nagra ha dock
sina latar direkt fran Necken eller Hin.
Det senare ar fallet med en a* Skb'ld
Anders Larson Hedbloms fran Leksand
polskor, vilken aveu i olika varianter
kallas for Stenlbockens polska. Genom
;Boda och Enrviken, Gagnef och Grangarde fb'lja vi utgivaren i hans mb'dosamma arbete. Fran St. Skedvi hai
siiven Dalarnas liembygdsfb'fibund bidra•irif senom kandidat Karl Sparr med
upptecknandefc av aderton. latar.
Har skall ej omnamnas alia spele'rnan och deras socknar, men hornblaserslkorna fran Solleron sta i en Mass
(for sig, ty de representera en folkmusik, som sakiiar alia betingelser for
ait likt fiolspelet kunua blomstra npp
iigen. Reser Anna fran Utanmyra del;tog i spelmanstavliugarna i Gesunda
19A6 och i Mora 1907, ,joch da uppteckna ies hennes latar. De fiesta av
deisa kunna sjungas som visor med
'ore1, vilka i allmanhet aro mycket sorg-|
lyngda. Aven Ryss Anna Olsson var.
med pa tavlingarna, och hon gjorde sig
bemarkt for sin nib'rka, djupa och varma' ton, • som kunde svalla ut till ett
crescendo.
Haftet avslutas med ett utfb'rligt
na anregister, atfoljt av ett intressant
lat/egister och en innehallsforteckning,
sammanfattande alia fyra Dalahafiena. Att en enda manniska kunnat sa
i noggrant ga igenom folkmusiken i ett
1
landskap, det ar redan en gata. Fulli koJnligt obegripligt ar att samme man
| liunnit ar'beta igenom sa stora delar av
vart land, att de nu publicerade latarna blott aro en liten del av hans sami iingar. De 15,000 melodier, som uppj teckningarna omfatta, representera var
I folkmusikaliska nationalformogenhet,
I och de komma sakert att ge nya imi pulser at vara tonsattare langt utaafor
j cien speciella folkmusikens represen| tanter.
Under folkmusikkommissionenis ledf 5ing komma nu latar fran de olika
i 'andskapen att givas ut efter den plan
: >om uppgjorts av Nils Andersson och ,
1 i.ans outtrottKge medarbetare, Olof An,
-^on. Med detta arbete i handerrfa
• ffaller tanken pa kritiK, ty infor,den
varld, som har moter oss, afo vi
' ej opartisika. Den ar ju efl d^l a
uatur vi levat oss in uti, den ar med
ett ord, ett av de mest omedelbara uttryeken for gammal aktsvensk kultur.
L. St—ck,
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-^T T^ar folkliga
\7 reniissans,
v
vittnesbb'rc
icke saknats. De
mande spelmansts
spelningarna vid
domsfesterna vitt
else och uppskati
allmogemelodiernf
istitut i Arvika I
(bevis harpa, och
for utstallningarn
instrument utgor
de tecken. Den f
b'vare, spelmannei
ha ocksa ryckt up
ha ingatt som me
forbund, de ha ti
fqlkdansande ung
ning, och flerfald:
sagt, pa en ny f<
ringstid, aven ora
nar jazzmusiken g
ranger och nb'jesli

t om den
ner sig ri

tonernE

•IfltC/13^ besol
mnsi!s:konditorier
att han-lyssnar ga
'J*L hellre, till de
folkmelodierna,
schlagerna. Det
fiesta stadsbor
kvar, som ger res
mer med halsnini
ifr%,fo,rs och s's
.^»j|«r da n
I meladifdrjiTCr, ka
raniernas Schlag<
! sin-hen ocksa'pa i
|.S8 icfee till?;
! eller smala

