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Vdrmldndskt folklynne
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Esssssssassssa

Ett digert nothafte med allmogeinelodier
ar ater utkommit fran Norstedt & Soers forlag, denna gang omfattande
r
armland. Det ar som bekant den av
. m:t tillsatta folkmusikkommissionen
Mn svarar for ett fortsatt utgivande av
essa samlade notherbarier. Som verk;allande redaktor fungerar f. folkmu&iern Olof Andersson i Ahus, en slakting
11 fraralidne revisionssekreteraren Nils
Lndersson. Hela Nils Anderssons samide verk handhaves av denne, som «ean Nils Anderssons dod troget och fcraet f ortsatt den frejdade latforskarens
imlarverksamhet.
Nu ar det ju standigt sa, att allt som
tgives i tryck med ekonomiskt stod av
llmanna medel far den akademiska toen, aven om det galler sa lekfulla och
'riska saker som folklatar. De nothaf?n som pa sistone sett dagen ha ocksa
ter och mer borjat fa den museala, stejotypa samt strangt tillmatta mensuren.
Ian far har givetvis icke klandra redakiren for detta, som mdste folja de tor3 och raka v'igarna, hur trakiga de an
an synas vara. Man far komma ihae,
tt dessa utgivna folklatar icke aro di?kt till gernene mans andliga spis, utan
e skola utgora en generalannlys av folkg tondiktning och musikalisk adra bland
en bofasta befolkning'en i en viss proins.
Det vill synas som om de geografiska
ranserna ej alltid folja ragawgarna for
en folkliga gernensamma musiken. Ju
lera man studerar Varmlandshaftet, debo mera blir man pa det klara med att
ela ostra Varmland ar i musikaliskt av3ende heslaktat med Vasterdalarna. Den
a sin tid i dessa trakter sa valkiindo
pelmannen Lisme-Per eller Per Liesmed
ran Malung, synes ha paverkat spelmanen, inte blott eh stor del av vastra Dairna utan aven hela ostra Varmland ana ned till Klaralvsdalen. Pa vastra sian av Klaralven finner man daremot en
agot annorlunda tondiktning, ora man
ven hfir sparar Lisme-Per i en hel del
itar. Man far nastan, fast motvilligt,
tt intryck av att triolpolskorna icke aro
rsprungliga Varmlandslatar utan infora av spelman fran Dalarna. I vastra
r
arniland finner man musiken varu
tarkt beslaktad med Dalslands latar, och
langa sadana ursprungsbeteckningar finas ocksa pa de basta sakerna. Bland
n massa hogst ovasentligt olika latar och
lycket enkla saker, som belt kunnat uteImnats, finner man mycket fa spelbara
arlor ur den varmlandska folkmusiken.

Spelmannen Johan Skar, Svaneholm,
Svanskog.
Man blir vid forsta genomspelandet nastan snopen och besviken. Visserligen
finnes det en del bra saker, men hogst
tunnsadda. Man vantar sig ns'got "sjuhundratusan", nagot av Tattarlenas vilda dans, en trolldans pa kolbotten i sommarljus juninatt, en rivande Jo&seharadspolska och hammarklang fran gnistrande smedjor, och trolska kvarnkammarlatar, allt det dar man fantiserat om, sednn man slukat dikter och hogprosa av
de varmlandska forfattnrna och skalderna. Ja, sa fornimmer man det vid forsta genomlasandet och genomspelandet,
men tar man om det en gang till och later fantasien spela med fiolen, da borjar man komma i gang. Man far satta
fart och kliim i strake och fingrar, riktiga hejnrtag med ett Varmlandslynne i
''con brio". Da far man forst grepp pa
iatarna, och med tanke att man ar med
i salongen pa Ekeby skall man spela
Lornjans sirliga valser, da forst blir del
nagot av Dahlgrens, Geijers, FVodings och
Lagerlofs Varmland i toner.
Vad haftet ar fattigt pa och som inte

och ton.
gar att battra upp med fantasi, ar vail
Ifitar och bygdepsalmer. Uppteckningarna synas ha borjat for sent i detta nu
sa utpraglade indnstriland. Bygdepsal
merna ha tystnat for den nya sentimentala koralbokens slapiga tonsammanstallningar, och naverlurens och vail j an tans
latar ha utbytts av piglockets och mungi
gans samt skillingtryckets banala melodier. Av intresse ar, trots all sin knapphandighet, historiken om nagra spelmansslakter, i forsta hand Bronte Kull (Broteson) och Mossbergarna. Det vore varl
sin sarskilda bok for komplettering av
den varmlandska hembygdsforskningens
forut rika arkiv. Varmlanningarna synas f. o. ha varit intresserade av detta
hafte, da det bl. a. meddelas, att nagrn
intresserade varmlanningar tillskjutit ett
sa stort belopp att tryckningskostnaderna
betalats. De ha ocksa darfor blivit belonade med icke mindre an 6 fotografier
i haftet av gamla spelman, bland vilka
vi bar atergiva bilden av den garni e knekt«n och kyrkvaktaren Johan Skar fran
Svanskog. Bland de som mest bidragit
till latuppteckningarna markas: Dan Danielsson, Filipstad, Olof Andersson, Ahus,
C. J. Bjorklund, Hagfors, G. Bladini,
Strangnls, R. Turesson, Brunskog, Axel
Boberg, Malmo, Nordiska museet m. fl.
spelmanshistorier ha icke funnit plats, vilket ar skada, da det rent
vimlar av dylika bland de gamla varmlandska spelmannen. Undertecknad kan
icke neka sig nojet att i detta sammanhang vidrora en historia, som jag fatt
fran annat hall, oni tvenne i .Varmlandshaftet omnamnda spelmgn, namligen Metbacken-och Lomjansguten. Sagnen fortaljer: "Da Metbacken var dod och besrraven pa Grasmarks kyrkogard, lar
Lomjansguten en natt ater gravt upp honom och tagit ett av Metbackens nyckelben och forfardigat av detta en stranghallare for att pa sa satt tillag'nn sig den
beromde Metbackens skicklighet." Att
Lomjansguten blev en overdadig spelman
ar kant samt att bans fiol, som f . n. finnes pa Arvika museum, bar en stranghallare av ben, ar oeksa sant, men om
historien f. o. ar lika sann, vagar ingen
ga i godo for. Detta sagt inom parentes. Sadana saker kan man ju inte beaara att ett renodlat etnografiskt musikhafte skall taga upp. Det anbefalles och
rekommenderas till alia, som intressera
sig for svenska latar och all folklig tonkonst over huvud taget.
Ernst Granhammar.
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En veils, som till*
skrives PriistbolsGustaf i Frykerud
Han hade hort
nagra ljud fran
ett kvarnhjul och
dessa formade sig
till foljande toner,
pa vilka han sedan
byggde valsen:

