rxykets-och annonstidning for
Soderm&rdand, norra, Oster
Lordagen den 13

O. Andersson
fick 35 latar
i
Vingaker.
I.
Svenska latars" redaktorpa Sormlandsturne.
Spelmansforbundet

far bcrom.

voro spelmannens cgna kompositioner.
Darefter gick fiirden till Vingaker, diir
lir Wetter samlat alia Vingakersbygdens spelman pa Vingakers hotcll.
Resultatet blev 35 IStar! I dag reser
de bada herrarna ut till Floda, diir
man bl. a. skall besoka den 94-arige
Malmkvist i Hjulesta.

Redaktor Olof Andersson.
Sormlands spelmansforbund ar val
organiserat, livskraftigt och valskott,
och det beror i allra hogsta grad pa
den malmedvctenhet och det allvariga nit, som kannetecknar forbundets
edning. Vad folkmusiken ute i bygderna betraffar, sa kan man konstatera att en jamn melodisk adra flyter
genom landskapet, aven om dessa bygders niirhet till allfarvagarna i landet
gjort, att den sormlandska folkmusiken
inte ar sa sarpraglad som t. ex. Dalarnas. Kanske uppvisar inte heller den
sormlandska folkmusiken sadana absoluta toppunkter, som man kan skryta
av pa ett och annat hall i landet, men
den ar inte mindre intressant for det.
Detta sakkunniga betyg at det sormlandska Spelmansforbundet och den
folkmusik det arbetar pa att bevara
ges av redaktoren for »Svenska latarx
O l o f A n d e r s s o n fran Stockholm,
som i gar borjade en sakerligen manadslang resa genom Sormland for, att
pa uppdrag av Sormlands spelniansforbund anteckna latar och samla uppgifter om spelmannen. Kurirens medarbetare traffade honom pa lordagsmcrgonen da ban i sin tillfiilliga bostad pa ett av stadens pensionat diskuterade folkmusik med spelmannen och
folkskollararen Gustaf Wetter, Katrineholm.
35 latar upptecknades i Vingaker i gar.
Som bekant hade Spelmansforbundet
anslagit 1,000 kr. till arbetet pa en
fortsatt uppteckning av de gamla och
nya latar, som spelas av de sormlandska spelmannen. Tledaktor Andersson liar cngagerats for andamalet
och skall nu »avverka» liinet distriktsvis. Varje distrikt bar sin organisator,
som i forvag gjort upp resrouten och
ordnat om, sa att spelmannen samlats
pa nagon bestamd plats eller invanta
redaktor Anderssons ankomst i sina
hem. Arbetet borjade som sagt i gar,
da redaktor Andersson forst hade

18,000 latar i folkmusikkommissionens
arkiv.
- Om resultatet i fortsiittningen
blir lika omfattande som forsta dagens
skord kommer det liar arbetet att dra
ut pa tiden. Da hinner jag inte igenom
Sormland pa fjorto/i dagar, som jag
trodde, sager redaktor Andersson. Jag
trodde verkligen inte att det skullc
finnas sa mycket att hamta hiir, ty den
sormlandska folkmusiken bar blivit
ganska grundligt inventerad forut vid
olika tillfallen. I vara dagar bar bl.
a. kand. Nils Dencker i Skoldinge upptecknat ett stort antal latar for Uppsala landsmalsarkiv, och enskilda medlemmar inom Spelmansforbundet, som
t. ex. folkskollarare Wetter, ha ocksa
bidragit till utokande av det nedskrivna latbestandet.
I detta sammanhang kan det vara
lampligt att tala om, att folkmusikkommissionens samlingar nu omfatta
17,000 a 18,000 latar fran hela landet.
Redaktor Andersson har'sjalv skaffat
in omkring 6,000 och av dessa egenhandigt upptecknat omkring 2,000. Har
finns alltsa musik for sa manga bondbrollop och slattergillen man kan onska
sig!
Kadriljen gick sjovagen fran Ystad till
Haparanda.
Nar folkmusikkommissionens samlingar nu, som kommissionen foreslagit, komiiKi att flyttas till Musikhistoriska museet, blir redaktor Andersson
forestandare for samlingarna.
For 25 ar sedan befann sig hr Andersson som valbestalld barberare
Ahus pa Skanekusten, och ban spelade
visserligen fiol, men inga folklatar
Hans intresse for folkmusiken vacktes
genom ett foredrag av den kiinde samlaren av folkmusik, revisionssekreleraren Nils Andersson. Olof Andersson
blev Nils Anderssons medarbetare
arbetet pa bevarandet av bygdespelmannens melodier, och nar den sistnamnde 1921 genom doden rycktes
bort fran arbetet med det stora verk
om svensk folkmusik, uppdelat landskapsvis, som han amnade utge hoj
Bonniers, fick Olof Andersson overt,
den bortgangnes verk. Anda fran bor
jan bar redaktor Andersson salede;
redigerat »Svenska latar», §om nu om
fattar omkring 6,000 latar. Och av de
svenska landskapen aterstar nu endas
Skane. Inom kort kommer aven detta
landskap att vara representerat i de
stora arbetet med melodier och bio
grafier over spelmannen. Nar Skanc

liga nit, soni kannetecknar forbundets
ledning. Vad folkmusiken ute i bygderna betraffar, sa kan man konstatera att en ja'mn melodisk adra flyter
genom landskapet, aven om dessa bygders narhet till allfarvagarna i landet
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inte ar sa sarpraglad som t. ex. Dalarnas. Kanske uppvisar inte heller den
sormlandska folkmusiken sadana absoluta toppunkter, som man kan skryta
av pa ett och annat hall i landet, men
den ar inte mindre intressant for det.
Detta sakkunniga betyg at det sormlandska spelmansforbundet och den
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uidragit till utokande av det ned- I
krivna latbestandet.
I detta sammanhang kan det vara
lampligt att tala om, att folkmusikkommissionens samlingar nu omfatta
17,000 a 18,000 latar fran hela landet.
Redaktor Andersson har sjalv skaffat
in omkring 6,000 och av dessa egenhandigt upptecknat omkring 2,000. Har
finns alltsa musik for sa manga bondbrollop och slattergillen man kan onska
sig!
Kadriljen gick sjiivagen fran Ystad till
Haparanda.

Som bekant hade spelmansforbundet
anslagit 1,000 kr. till arbetet pa en
fortsatt uppteckning av de gamla och
nya latar, som spelas av de sormlandska spelmannen. Tiedaktor Andersson har cngagerats for andarnalet
och skall nu »avverka» lanet distriktsvis. Varje distrikt har sin organisator,
som i forva'g gjort upp resrouten och
ordnat om, sa att spelmannen samlats
pa nagon bestamd plats eller invanta
redaktor Anderssons ankomst i sina
hem. Arbetet borjade som sagt i gar,
da redaktor Andersson forst hade
besok i Katrineholm av spelmannen
Evald Andersson fran Bjornlunda.
:Resultatet blev ett antal forut icke
upptecknade latar, diirav narmare tio

Nar folkmusikkommissionens samlingar nu, som kommissionen foreslagit, komnia att flyttas till Musikhistoriska museet, blir redaktor Andersson
forestandare for samlingarna.
For 25 ar sedan befann sig hr Andersson som valbestalld barberare i
Alms pa Skanekusten, och han spelade
visserligen fiol, men inga folklatar.
Hans intresse for folkmusiken vacktes
genom ett foredrag av den kande samlaren av folkmusik, revisionssekreteraren Nils Andersson. Olof Andersson
blev Nils Anderssons medarbetare i
arbetet pa bevarandet av bygdespelmannens melodier, och nar den sistnamnde 1921 genom doden ryckte§
bort fran arbetet med det stora verk
om svensk folkmusik, uppdelat landskapsvis, som han amnade utge hos
Bonniers, fick Olof Andersson overta
den bortgangnes verk. Anda fran borjan har redaktor Andersson saledes
redigerat »Svenska latar», jjom nu ornfattar omkring 0,000 latar. Och av de
svenska landskapen aterstar nu endast
Skane. Inom kort kommer a'ven detta
landskap att vara representerat i det
stora arbetet med melodier och biografier over spelmannen. Nar Skane
ar klart hoppas man som na'mnts att
redaktor Andersson skall fa fortsatta
bearbetandet av det viildiga materialet
Forts, a sid. 2.

Paringt till "Kronprinsessan Ingrid'

Nar sjokortet ar
foraldrat.

35 latar upptecknades i Vingaker i gar.
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Telefonforbindelse med hela Sverge
fran den nya baten.

Den nya Frederikshavnsbaten »Kronprinssessan Ingrid» ar den forsta bat
)a vastkusten, som utrustats med teefon ombord for anknytning till det
;venska rikstelefonnatet. For andanalet har mottagningsstation for
radios telefon anordnats, vilken for
mdvikande av storningar forlagts till
"iskeback utanfor Goteborg. Sandareintennen ar uppsatt i radiomasten vid
sya varvets radiostation. Installatioicn har enligt vad linjeingenjor K.
ivergaard vid telegrafverket meddeat under experimenten arbetat mycket
»ra.
0

CANTON, lordag (T.T.).
En valdig anti-japansk demonstration
nordnades pa lordagsformiddagen i
Canton. Ett tag pa omkring 100,000
icrsoner, blapd vilka man markte mania kvinnor, drog genom gatorna under
vsjungande av patriotiska sanger.

STOCKHOLM, lordag (T.T.).
Den danska motorseglaren John,
hemmahorande i Ronne pa Bornholm,
gick pa fredagsaftonen pa grund vid
Stendorren norr om Dalaro. Enligt
uppgift skall grundstotningen ha orsakats av att man anvant ett foraldrat
sjokort.

Missionsforbundets
generalkonferens.
Till ledamoter i forbundsstyrelsen
valdes lantbrukare Viktor Karlsson
Nattraby, grosshandlare Anders Lofberg, Karlstad, fotograf I. A. Harnesk
Umea, disponent Joh. Ljungberg, Ulricehamn, disponent J. A. Nyren, Hovslatt, och pastor Sven Lindqvist, Gavle
(de bada sistnamnda nyvalda).
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