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Har vår folksång
kom till.
När "Du gamla, du fria" först?
Tången sjöngs offentligt.
C? ".'

Det är ganska egendomligt, att
värt land, som ju är ett sångens
land och' här en rik historia, halt
mycket svårt att få en national sång,
skriver Vilhelm Lagqvist i tidningen Upsala. Visserligen ha vi ända
sedan 1805 haft våra "kungssånger,
försrt den från England komna "Bevare Gud våt kung" och sedan 1866
"Ur svenska hjärtans djup en gång"
men dessa kungssånger äro hyll- ;
ningar för monarken och inga egentliga folksånger.
I slutet av 1800-talet — 1898
eller 1899 — anordnades pristävlin-'
gar om en folksång, och ur dessa
tävlingar uppstod o flera göda sånger, bland vilka Harald Jacobssons
"Sverige är mitt allt på jorden" j
nog i början var den mest populära !
Men nåigqn verklig folksång blev ;
det ej. Utom tävlan diktade Verner '
von Heidenstam sin *Ett folk", men
den var för litterär och blev
också snart otidsenlig med sina strö l
f er om att "det är skam, 'det ,är
fiiäck på1 Sveriges baner, att medborgarrätt heter pengar". Det kan
ju också: starkt betvivlas det lämpliga i att en nationalsång, avsedd
att lyfta folkets hjärtan i en hy 11- ,
ning till det egna landet, sjunga
om en fläck på baneret. Senare
framplockade Stendammar en pärla
. ur diktverket, och hans "Sverige"'
j med Heidenstams ord här blivit en :
l nationalsång nästan i lika hög grad {
isiom "Du gamla, du fria".
j.
Men "Du gamla, du fria" hado
en viss förhandsrätt. Det var när /
man i början misströstade om nå- '
giot verkligt gott resultat genom pris ;
tävlingarna, som denna gamla folkvisa växte fram. Den föreslogs från
flera håll, men meningarna voro dä
mycket delade. August Strandberg
to£ till oida för den gamla Orsamarschen "Mandom, mod och morske J
män".
Det var en mycket populär o<4i;.
framstående sångares förtjänst att •
det verkligen blev "Du gamla, du '[
fria", soni blev vår nationalsång, j
Det var operasångaren Lundqvisit,
allmänt känd under namnet "Lim- >
kan", som upptog den, då han upp- ,
trädde i .studentkörer, och den gjorde en underbar verkan med hans \
präktiga hassoloToch körens instäm- :
Mmancle på slutet. Så hade ocföä
'' Dybeck tänkt sig, att den skulle ,'
sjungas och hade själv arrangerat
den så vid sina aftonunderhållningar på 1840-talet.

Melodien till denna sång är mycket gammal. Den upp tecknades, av j
Dybeck i Västmanland, och tex-*
ten till den var*då: "Så rider jag
mig genom tolvmila skog, när andra så söteliigen sova". Det tros,
att melodien ursprungligen kommit,
från Tyskland, men först j Sverige fått den verklig.t sköna klang,
den nu har. Det är inte ovanligt
för folkvisorna, att de visserligen
kunna ha flammande ursprung, i»3n
utkristalliseras i allt vackrare tonfall, när de kommit upp i våra
bygder.
Första fången "Du gamla, dy
fria" sjöngs, var vid en aftonunderhållning i Stockholm 1841. ^ Richard Dybeck hade då huvudsakligen ägnat sig åt fornforskning och!
att samla folkvisior, och han började vid denna "tid utgiva en 5id
skrift "Runa", där en hel del av
folkvisorna avtrycktes med tillhörande noter.
Dybeck var född 1811 :i Odens vi
.1 Västmanland och ägnade sig i
början åt jjuridiska s;udier. En svår
förkylningsBJukdoni tvang honom
att avbryta studierna, och en hel '
vinter låg han sjuk. När hån till- K
frisknat, tänkte han bli dagakarl'.
Dels var det ekonomiska skäl, somföranledde honom till det, och dels :
älskade han lantlivet. Men "en. dagj'.!
när han trött av sitt arbete sjurmt j
ned i en backsluttning, fann hån/att han råkat sätta sig bland en j
rnängd fornminnen, 'Detta gav *
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nom impulsen att ägna sig åt f örn
forskning.
J Många äro de folkmelodier han
( upptecknat. En del av dem sak1
nade ord eller också var texten
på någon sockendialekt, som var
omöjligt att förstå för rikssvenskar.
'1 Dybeck skrev på ny text på riksspråket till melodierna, och på det d
sättet tillkom också "Du gamla, du
fr;.a".
När denna sång sjöngs första
gången på den ovannämnda afton- h
underhållningen i Stockholm, var fl
det vintertiden i en o,elidad lokal,
j varför åhörarna hade ytterkJiäder på
f Dybeck
själv 'bar vargskinnspäls,
''och1 satt i en länstol. En soKst,
sjön.? "Du gamla du fria", och det
ber,JH>as, att näi slutiöfrangen "ja
jag T--.'ii leva, jag vill dö, i Norden",
iSjöngs av kören sprang Dybeck mn.
•/slet vargskinnspälsen av sig <'
stod där i sin svar a frack och1 "l<
ka skönhet" (hån var sjuklig av • •,,
och med sin starka basröst gerj
bröt han hela kören, full av «
företee. Applåderna smattradt-,
; att huset kunnat sprängas, ocli . .<
j gens "Ögon voro torra.
Första tiden sjöng man "Du ga' >ila, du friska", men Dybeck utbytte
själv med tiden "friska" mot "fria"
Icke desto mindre behölls den förra
formen långe, anda till fram på
1900-talet, då sången allmänt antogs1 till folksång.
^Dybeck dog 1877 i Södertälje.
Han här således snart legat ett
halvt sekel i sin grav, men hans
ig! lever med hans ord och
med tonernas makt och skall säkert
ileva i sekler, sia länge svensk tunga
talar svenskt språk.
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Vid hrr Ernst Norlinds och Olle Anderssons foHjnausikkonsert på torsdag
Sommer ett flertal låtar ur den utmärkte da la spelman nen Timas Hans' repertoar att framföras.
1
Det var Timas Hans som bland ett
trettiotal medtävlare vann första pris vid
de av Anders Zorn utlysta låttävlingarna
5 Gesunda hösten 1908. Den utmärkte
spelmannen var född i Dalbyn Öre den
25 jan. 1846. Han var ursprungligen skotoakare till yrket, men blev inte alltid vid
sin läst. Ofta drog han ut på grovarbete, tidtals var han. sågverksarbetare och
i själ och hjärta var han musiker. Det '
Tar soldaten Hans Dalfors, den store
Öre-spelmannen, som väckt lians slumrandd musikaliska anlag, så att han omsatte i
5ern i haadling. Femton år gammal snick- |
rade han själv ihop en fiol åt sig; en
»älgkvist jämte tagel soni han slet ur
Mstsvansar blev till stråke. Timas Hans
ylev snart en av Dalarnas berömdaste
spelmän. Och det är han som inleder det
av Olle Andersson redigerade stora ver- f
let "Svenska låtar", där han är representerad med ett 80-tal melodier, polskor,
marscher, valser etc., varibland många av
tmderbar skönhet och stor originalitet.

Sörmla
spelma

Spelmansstämmo
mö

Det finns duktiga speli
i manland och det finns 01
vacker musik. Den som in
förut kunde bli övertygs
löt jspelmansstämmorna i Cb
köping på söndagen. Se
^ >elmansförbund hade då s:
' J av sina muntra spelmän till
i samband därmed spelm
• Alla 30 kunde inte komm
l - k o m 10 — ett par med
några utan långskägg, me
ningsvärd ålder i aUa fall, o<
medelålders.
Äldst i hela gruppen är .
dersson i Lästrtinge.
både sin 75-årsdag och sin g
dag i somras, dock inte
gång.

I Nyköping hölls spelmanss
läroverkets högtidssal, och er
över 200 personer hade infun
satt troget kvar under de oy
, mar som spelet pågick. Se,
voro så i tagen att spela a
barligen inte gärna ville si
publiken applåderade av hjä
ofta rentav stormande.
Spelmännen kommo intåga;
musik och med Anders Ar
spetsen. Så stego de upp på
'Andersson fortfor att spela
och så framträdde förbundets
Seth Carlsson från Strångsjö,
; sade publiken välkommen. Sär
, de han sig därvid till landshöv
l sitt lilla hälsningstal eri
Carlsson om det sörmländska J
förbundets goda syften, att b<
vackra arvet från fäderna, c
låtarna, som levat genom århi
Så började uppspelningen.
Andersson trakterade sin fiol i
jämt ungdomlig kläm, fast ha
att gikten vill sätta åt honom
åt. Han har spelat på Skans
långt större skaror.

