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Gammal svensk
folkmusik.
Svenska Idtai samlade av
Nils Andersson.
Svenska Latar, samlade av Nils Andersson, Dalarna. Fjarde haftet. Al\ bert Bonniers fbrlag.
Nar for nagra ar sedan de fbrsta
\ haJtena av Svenska Latar blevo syn' Kga i tryck, vackte de berattigat uppseende, Defc var frukten av revisionssekreteraren Nils Anderssons jattearbete som har borjade se dagen. Med
djupt vemod maste man erinra sig, att
denne sjalvuppoffrande upptecknare
av var folkmusik ej fick uppleva verkets publicering. Detta fullfoljes nu
i bans anda av bans flitige medarbetare, 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,
redaktbr Karl P. Leffler med .sin norrliindska kollektion och lefctor Landtmanson med sitt verk fran Vastgbtabygdeo. Men ingen har presterat ett
•sa omfattajide 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 utgivna, statliga och
. srnakfullt utstyrda haftena aro belt
och ballet agnade Dalarna, Tillsammans omfatta de omkring 1,500 polskor, latar, marscher, valser, visor och
psalmmelodier. Harmoniskt mest fan-gslande aro polskorna av den aldre stilen. Motiven vackla stundom mellan
moll och dur pa ett satt som pairiinner om de gamla kyrkotonarterna. De
fiesta melodierna aro dessutom rikt utsmyckade med fbrslags- och ef fp rslagsnoter. Mycket arbete ha nog bade
upptecknare och utgivare mast nedlagga for att befria latarna fran senare tillkomna takter oeh fbrvanskningar fran moll- till durtonarter. 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
fjarde Liifte't beskrivna och avbildade»
Man far veta det vasentligaste ur deraa
levnadshistoria, framfbr allt sadaut
som berbr deras spelmansyrke. Det
berattas bland annat om den marklige fiolspelaren Sparf Anders Andersson fran Eattvik, att det kunde handa,
• att 'ban ej kunde sluta spela, nar
han viil kom i gang, fbrran nagon gick
fram och tog straken if ran honom*
Bland de fran honom upptecknade pol.skoi'Tia fi lines eu typisk variaat till '
'Jbssaharadspolskau. Till de fiesta la-* '
' tar har. utgivaren noga antecknas tir' sprunge\ och den historik, som kunnat irppbringas. 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 bverallt i marschen utom pa detta
stalle, dar han tog en ton ungefar n.itt
emellan f. oeh fiss".

Det ar som att gora en vandring ge •
nom Dalarnas vackraste trakter, datta
lyssnande till polskor och latar. De
aro lika skiftande som da-grarna over
fjallen, men grundtonen ha de alia gemensam, alldeles som landskapets natur. Melodierna ga ofta i arv, ty den
unge spelmannen tar garna upp vad
han hor av de gamle. Nagra ha dock
sina latar direkt fran Necken eller Hin.
Det senare ar fallet med en. ajjt Skb'lcl
Anders Larson Hedbloms fran Leksand
polskor, vilken aven i olika varianter
kallas for Stenlbockens polska. Genom
.Boda och Enviken, Gagnef och Grangarde fblja vi utgivaren i hans mb'do.samma arbete. Fran St. Skedvi har
aven Dalarnas hembygdsfoffbund bidran'it senom kandidat Karl Sparr med
. upptecknandet av aderton, latar.
Har skall ej omnamnas alia spelenian och deras socknar, men hornblaserslkorna fran Sollerbn sta i en fclass
;t'br sig, ty de representera en folkmusik, som saknar alia betingelser for
ait likt fiolspelet kunna blomstra upp
•igen. Reser Anna fran Utanmyra del:tog i spelmans'tavlingarna i Gesunda
19A6 och i Mora 1907, .och da uppteckn-a ies hennes latar. De fiesta av
dejsa kunna sjungas som visor med
ore1, vilka i allmanhet aro mycket Sorg-,
ryngda. Aven Ryss Anna Olsson vaf
i rne$ pa tavlingarna, och hon gjorde sig
bemarkt for sin mb'rka, djupa och varma' ton, • som kunde svalla ut till ett
statligt crescendo.
Ilaftet avslutas med ett utforligt
ua.anregister, atfoljt av ett intressant
lat/egister och en innehallsfbrteckning,
savamanfattande alia fyra Dalahafiena. Att en enda manniska kunnat sa
noggrant ga igen-om folkmusiken i ett
landskap, det ar redan en gata, Fullkomligt obeg.ripligt ar att samme man
hunnit arbeta igenom sa stora delar av
vart land, att de nu publicerade latarna blott aro en liten del av hans samlingar. De 15,000 melodier, som uppteckningarna omfatta, representera var |
f olkmusikaliska nation-alf ormogenhet,
och de komma sakert att ge nya impulser at vara tonsattare langt utanfor
den speciella folkmusikens representanter.
Under folkmusikkommissionens ledf \ing komma nu latar fran de olika
1 jandskapen att givas ut efter den plan
t ?om uppgjorts av Nils Andersson och
lians outtrottlige medarbetare, Olof An^,!
Person. Med detta arbete i handerrfa
ijportfaller tanken pa kritiK, ty infor,dra
ffonvarld, som har moter oss, afo vi
' ej opartisika.. Deu ar ju efl d l av
uatur vi levat oss in uti, den ar med
ett ord, ett av de mest omedelbara uttrycken for gammal aktsvensk kultur.
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