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En gammal spelman
frc/en.
Deri * 26 sistlidne april avled i sitt
him i Stocksbo, Farila, efter endast
n4gra dagars sijukdomsnickare Marten
A|ilberg, i dagligt tal kallad LasshansN^lrten, 79 Ar gammal.
^Laeshans-Marten var under sin
kfaJts dagar en av socknens mera
fr|imstaende fiolister. Redan vid 7 a
8 [firs alder borjade han intressera sig
for ^Icflmusik. Sa smaningom kom ham
i ffdl&indelse med Lill-Hans i Str
eii av From-Olles foasta elever, som
dervisade Ihonom i notlasning sa langt
att han sjalv iborjade Gmnna avgofa
i vilken tonart han spelade.
Nar Spring-Jonas i Stocksbo (J
Anderson) gifte sig, spelade Lill
pA brdllopet, och Marten var d med
lor fdrsta gAngen for att .hora
sig spela de lAtar, Lill-Hans s
Det var icke ovanligt den t i d e n a t t
Hans stannade en hel vecka pa
lopsgArden. Sedan var Marten m
I'lera brollop, och slutligen blev han sa
p^ss hemma i latarna och musiken, att
han fick sitta tillsammans med Hans
och hjalpa honom spela de mera enkl.a octh lattfattliga latarna.
Under Arens lopp kom Marten i forbindelse aven med andra storspelman,
d&ribland Flink-Johannis och Jons Redigi Nar Marten sa skulle fullgOEa
andra arets vamplikt Ar 1868, !feccfti £1^
i tillfalle att hekanta sig
dens kanske mest framstaenide-jfiois^l?
man i Halsingland, Lill-Olle /
Undersvik. M&rteni, som da,
till den fiol, Lill-Hans (haft,
ket valkommen till LilKMle
dar samtliga i familjen
musikbegavade: Far i gardaju
klarinett, en bror till Olle,
var styv fiolist, en yngre
latama men blev seda*4i<waP1«ffbfig
list;- Olle var emellertid «f«frsP
HaA hade fatt'undervi
sik^ch notlasridng av en a
Av d^nne LillOlle Bult
lara sig 6n hel del latar och kotostgrepp, \soni fdrh^jde vftrdet av hains
musik.
Lasshans-'MArten och Lill-OIle BiiH
Wevo vanner fdr livet.
de bddaifiolspelaraft
var pA Berga gsas%iVar«g4r(J i
Ull-Olle Bull? stod da fardig«'?atts|i«esa.
till Amerika dch -hadie giirwa »ett att
han fatt ta,ga M&rte^s f iol med ' sig,1
men MArten ville'ioke salja den,"

\

Det berattas, att MArten hade ett
ovanligt fint musikora, ocih det torde
ha i)ltvit en framstaende musiker av
honom, om han blott fatt erforderlig
utbildning. Han kunde under sina ovningsAr sitta he la natterna igenom och
lyssna pa, nar Lill-Hans spelade. Hail
larde sig darigenom en hel del latar,
Hans spelade. De vidlyftigare av des,sa kunde han ikanske ett par repriser
av. Men nAgon tid efterAt hande det,
att han vaknade om natterna vid att
han tyckte sig klart hora aven de ovi-iga repriserna av nAgon salunda till
halften inlard l&t. Da sprang han upp
tog liolen frAn vaggen och spelade hela
Jaten.
Men de gamla FarilaspelmAnnen
drabbades av samma ode som de ovriga hdgt sikattade spelmannen i vart
land. Den frireligi6sa rorelsejn .svepte
in dver bygderna med ihela sun feraft
av fanatism. Dess
imde den gamla stolta
dig ocli skamlig. De
latarna ooh visorna
\ar» verk av den onde ottefaw* anhang. Fiolspelaren var en persdft, som
man heist horde taga avstAnd ifran.
Genom en dylik lara ha oer&attliga vardon av vad folksjalen djupast g|^^
intryck genom tidema bringats att gA
med de gamla spelmannen i graven.
MAnga, mAmga stolta folkmelo<6er ha
tystnat for evigt i man som diWij^ftila
spelmannen gAtt bort. Ett ikultuwftrde
har gAtt forlorat.
Lasshans-MArten fick nog ocle&A sin
del av den tid, dA husandakt o<ih :fiolmusdk icke ansags kunna leva vid sidan av varandra. Ar 1877 lade M&rten
ned fiolen fdr alltid och gomde sfiafl
mAnga vackra lAtar inom sig sj&iv. Nu
ar ikanske de vArdefullaste av <item
.borta fdr alltid.
(N. P.)
L. L. L u n d h .

Nya fioler S<MTI gamla -^ —
F. J. Koch heter en tysk professor i
elektroteknik, vilken arbetar pi att bygga
lika bra fioler som de gamla mastamaa.
Professor Koch har till kompanjon i d«t
arbetet en arkitekt Ziegler, som for narvarande bet'inner sig i Stockholm och som demoustrerade en del instrument i Musikaliska akademins stora sal i gar.
Hr Zie^ler holl att borja med ett foredrag — p& tyeka — om fioler i allmanhet
och professor Kochs fioler i synnerhet. Han
talade om att varje instrument har sin individaalitet, och aven om tvi fioler byggas
exakt lika och av saroma material, ar det
inte eakert att ljudet blir deteamma. En
vanlig kopia av t. ex. en Stradivarins dug«r alltsa inte. Daremot m&ste man kanna i detalj hur d« gamla mastarna bygg*
de sina fioler fSr att f4 fram Bamma klang.
Hemligheten med dem ar emellertid Jinnu
onppdagad. Man bar forestSllt sig att den
ekulle ligga i Jackets earnmansattning ellef
till och med i instrumentens alder, men ingendeta gissningen torde vara riktig. D«t
finns gamla fioler som aro utan lack och
aiida klinga utmarkt, och en fiol behov-er
risserligea en viss tid for att, som man eager, spelas in, men till det rScker det med
ett halvar.
Hr Ziedler framholl vidare att en sak eom
fiolbyggnad knappast borde hafadhavas ' av j
6peeialister. Tvartom hade man alia el»al i
att antaga att just allsidigheten bos renassansens manniskor vore orsaken till att.de
b&sta kanda instrumenten kornrait till
just da.
Efter en kortfattad redogorelse for gingen av arbetet pi en fiol vid professor
Kochs verkstad provspelade man nagra instrument. Professor Ruthstroia var den
forste som gjorde det, och onekligen litt det
vackert. Met tors inte referenten saga.
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'Sist av alia vara la]
Soderoianland uumen
verksamt hemslojdsai
febrnari i fjol bildades
lans h'emslojdsforening
Flen, ooh uarmaste tid'
togs ju av de forbere
som rackte en god d<
direkta arbetet kom I
forran framemot jul.
en effektfull premiar
stallning i Nykoping, v
tal samlade bade @kad
pare. Sedermera ha I
tva utstallningar, naml
tuna, alven den i decw
en nti i ho's't i Straj
namnda synnerligen r
sevatfd och i fraga ore
niogep en fullsfcaodig
der arets bpp ha unde
ning vS.vkurs«r hallits
plats er i lanet under
Foreningens medlem
omkting 1,100. Att
sttabbt vnnnit ett sa
torde till god del £5
energiska forestanda:
eningens hemslojdsmag
froken Akna Anderss<
satiousformaga och ge
i dessa stycken re^ultt
och patagliga resultati
Foreningen har oeks
saljningsraagasio bade
goda forbindelser i la
For dess rakning arb<
tal vav$rskor och des
tal saiokare, smader
slb'jdare. Folket i byg
funnit det fordelaktigi
ningsmaga since inlan
sldjdsalster, matter,
annat, och omsattningi
Nq till jul har fb'rsaljn
| rit iiverlupet med ku:
i rerna ha gatt fortrafl

