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Ett Hitigt insamlingsarbef.e har under artiondenas lopp hopbragt flera hundra melodier
i var provins. — Annu torde dock mycket finnas att tillvarataga och radda at nutid
och eftervarld.
(En sakkunnig redogorelse for Sodermanlands Nyheter av Nils Dencker.)

Den tidigast upptecknade varianten till var folksangsmelodi, funnen av Hylthen-Cavallius
i Gammelstad, Kila socken, den 7 okt. 1836.
Bland de skatter av gammal allmogekultur, som finnas bevarade hos oss
till var tid, intager den folkliga musiken en fornamlig plats bade med avseende pa mangden kvarlevande och insamlade melodier och dessas varde
fran musiksynpunkt. I vida kretsar
av vart folk har oxiksa den aldriga allmogemusiken blivit upp^kattad till sitt
ratta varde. Manga av vara folkmelodier, jag behover bara na'mna Ack
Varmeland du skona, Till Osterland
vill jag fara o. s. v., ha ju blivit synnerligen populara. Svenskarna aro val
ocksa det enda folk, som sjunga sin
folksang (Du gamla, du fria) till en
I fran folkets lappar upptecknad melodi.
Aven i utlandet ar den svenska allmogemusiken aktad. Bekant ar Rossinis
yttrande pa en fest hos baron Rotschild i Paris om "Nackens polska":
; en sadan melodi kan varken jag eller
nagon annan nu levande tonsattare
skriva. Nar det galler folkmusik ar
Sverige framst, sade en gang den
framstaende danske kannaren fil. d:r
A. P. Berggrer, som for mer an 50 ar
sedan utgav ett stort verk med folkmusik fran skilda lander. Enligt Berggren har intet land en sadan rikedom
pa hanryckande dansmelodier som Sverige. "Italienarnas tarantellor och
spanjorernas boleror aro visserligen
vackra, men de ha mycket stb'rre enformighet an dessa av djup kansla genomstrommade (svenska) melodier".
Intet land har heller gjort sa mycket for att insamla och bevara den
gamla allmogemusiken som vart eget
land. Sedan bb'rjan av 1800-talet ha

omkring 15,000 melodier upptecknats
och av dessa finnes ungefar tredjedelen i tryck. Alia vara latar aro naturligtvis inte sjalvstandiga melodier.
Men olika varianter av samma melodi
ha sitt intresse for forskningen och
bora darfor raddas undan glomskan.
De gamla latarna aga inte endast musikaliskt varde utan aven kulturhistoriskt och etnologiskt. Tyvarr har emellertid folkmusikforskningen i vart
land ej hallit jamna steg med samlandet. Alia vara beromda namn pa omradet, A. A. Afzelius, Leonhard Raaf,
Richard Dybeck, A. J. Arwidson, Chr.
L Wiede och i senare tid Nils Andersson voro samlare av stora matt men
knappast folkmusikforskare. Forsk-

ningens viktiga betydelse ar bl. a., att
den kan utpeka vad som ofo'rdrSjligen
bbr tillvaratagas innan det blir for
sent.

Den sormlandska folkmusiken
ratt val kand.
Den sormlandska folkmusiken ar
ganska val kand och har varit fb'remal
for ett flitigt insamlingsarbete, som
under de narmaste artiondena bor fortsattas. Fran tiden fore 1800-talet borjan fb'religga inga kanda melodiuppteckningar fran landskapet men en o.
annan notis i a'ldre skrifter berb'r
folkliga sormlandska musikforhallanden. Kyrkoherde Simming i V. Vingaker omtalar t. ex. fran 1680-talet att
man vid brollopen dar i a'ldre tider anvant nyckelgiga, julgiga, sackpipa och
horn. Dansen i Nykb'ping vid samma
tid omnamnes i ett skamtsamt kvade
till ett brb'llop ar 1692, da stadsbarberaren Valentin Petzen gifte sig med
Elisabeth Gerningia. Forfattaren ar
troligen en student fran staden. Av
verserna framgar att man brukade
bade utlandska och svenska danser
(daldansen):

Trader och trader har an Ehr rb'rige
Dantzwijge Fb'tter.
Prijs den winner har nu den kia'ck ar
i later och atbord
Wrangia sig krangia kan (med krokande nib'hande Leder)
Alt uppa Tyske (Fransyske maneer
och dylijke flere)
Wai gar och an spad' iblan med Dahlkarle (rekarle wijset)
Redlige gamble manner bor och stundom icke (foracktas)
Da man ey tager i ackt hoo gar framst
Nils Dencker,
(forst) sist heller effterst
Hwilket och elliest gior iblan andre
larare vid Asa folkhogskola och den
griller och galna.
framste kannaren av sormlandsk
folkmusik.
Langt efter det var folkmusik blev
-kand och erkand inom allt stb'rre kretsar i vart land tradde spelmannen
sjalva fram ur sina lantliga gbrnslen.
Den fbrste, som kallacle spelman att
upptrada infbr en stb'rre allmanhet, var
Arthur Hazelius, och pa Skansen ha
ocksa manga for fb'rsta gangen fatt ett
bestaende intryck av svensk spelmanskultur, For 25 ar sedan anordnade den
valdige samlaren Nils Andersson med
Zorns hjalp den forsta spelmanstavlingen i Dalarna. Den gjorde stor lycka
och atfbljdes snart av liknande'spelmansstammor i manga landskap. For
spelmannen har den tid fbrsvunnit da
de sagos over axeln och deras latar
kallades vardelbsa. Icke minst i vart
landskap har spelmannens sammanslutning, Sb'rmlands spelmansfbrbund, kunnat gladja sig at en stor tillslutning
vid sina uppvisningar av folkmusik.
Sormlandska folkmelodier och sormlandska spelman aro viirda all uppmarksamhet.
Nils Dencker.

