President Kennedy och premiarminister MacMittan har traffats
pa Bahamaoarna under en mycket hjartlig stdmning. I varje fall
i fotograferingsogonblicket...

DEN SIGNADE DAG...

Oranst&ende underbara melodi fdr bli en julhalsning tUl lasekretsent sager Gustaf Wetter. Det ar
vers X pd psalm 42%, Mora forsamlings egen hogtidspsalm, vilken sjimges som sista psalm vid julgudstjanstf""
Finn Karin — Finn ar gardsnamnet — kunde som Ingen annan srjunga psalmer efter "gambel botjen'* (gamla psalmboken),
oetei-Mn «ng!€ent Vaf -feea — Icke
klockaren — som ledd'e psalms&ngen i Mora kyrka. En sMldring star att lasa i Lukasgillets i
Lund publikation, hur Nils Andersson en vacker vinterdag i no~
veniber 1910 for forsta gangen
besSkte den d& 76-ariga Finn-Karin och da ocksa for forsta gangen stiftade bekantskap med de
sedan Islnge forgatna psalmmelodierna. Vid bes6ket lag Pers Karin Andersdotter till sangs, krasslig och besvarad av en svar andtappa.
Det var fdrst efter lang 6'vertalnlng som Nils Andersson fick
den gamla psalmsangerskan att
sjunga en psalm efter "gambel
botjen", "jag skall val sjunga:
Jag haver en gang varit ung, nu
ar jag gammal vorden. Den passar mig bast". Och s£ borjade den
gamla att sjunga. Nagra 6gonblicks letande efter ratta tonen,
och s& kom psalmen, i bdrjan med
dampad rost och darrande st^mma, men snart fulltonigt, rent
och klart.
Och nu far Nils Andersson sjalv
beratta:
"Ater fick jag bekrSftelse pa,
hur rikt den gangna generatio-

En mycket intretssant skildring om hur svenska folket
gjordes urarva i fr&ga om den
rika skatt man tidigare haft i
de gamla psalmmelodierna har
tittstallts oss av folksskolldra'
ren och folkspelmannen Gustaf
Wetter i Katrineholm. Han har
hamtat uppgifter ur en tidskriftsartikel av rektor Janne
Romson, som i Mora traffade ^
den namnkunniga psalmsdngerskan Pers Karin Andersdotter, vanligen kallad Finn Karin.
Den tyske domkyrkoorganisten Haeffner och efter honom svenska klockare overallt
i landet har forvanskat vdra
psalmmelodier. Hur kunde
man bara sig At pd det sdttetf
fr&gar artikelforfattaren.

ninger vid sin dod i sin stora
samling, bland dessa 44 gamla
psalmer. Klockaren Johan Ankarloo (1829=—1913) har ocksa
tecknat upp 5 psalmer, sadana
de efter gehor sjongoa i Nasum
under 1830- och 1840-talet. I
Svenska, ^LAtar, Dalerne, finns 37
psalmer upptecknade, huvudsakligast fran Mora. I K.-E. Forsslunds stora verk "Med Dalalven
fran kallorna till havet" ar aven
folkmusiken rikt foretradd,
minst psalmen och visan.

Basta verket.
Det allra mest repjresentativa
och intressanta verket pa detta
omrade Sr dock "Folkliga svenska koralmelodier fran Gammalsvenskby och Estland", samlada
av Olof Andersson och utkomna
pa Svenska Kyrkans Diakonistyrelses bokforlag 1946. Ett f6retal av Tobias Norlind om "Den
psalmmelodierna ej fick sjungas folkliga koraltraditionen" rekompa det gamla sattet I hennes
menderas till benaget studium
ungdom. Da samlades gammalden intresserade. Samlingen
folket i hennes fodelseby, Bonas, for
innehaller 257 koralmelodier, 45
i stugorna och under gemensam
och innerlig andakt sjo'ng de fran Gammalsvenskby, resten,
fran
Estland, huvudsakligast
gamla de kSra melodierna efter
NuckS,
Lilla'och Stora RagS samt
"gambel botjen". I kyrkorna 1 DaOrmso. Om detta uppteckningsarlom forekom ocksa riktiga sangarstrider mellan klockaren, som bete efter Svenskbyborna och
svenskfolket i svenskbygderna i
foretradde Friedrich Haeffners
Estland ej blivit utfort av Olof
nya koralbok, tryckt 1820^—1821,
ertTi iftoi v.«>J- J-A _ •••• • -
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'gambel botjen". I kyrkorna i Da- Ormso. Om detta uppteekningsarlom forekom ocksa riktiga san- bete efter Svenskbyborna och
beratta:
garstrider mellan klockaren, som
svenskfolket i svenskbygderna i
"Ater fick jag bekraftelse pa,, fo'retradde Friedrich Haeffners Estland ej blivit utfort av Olof
nya
koralbok,
tryckt
1820—1821,
hur rikt den gangna generatioAndersson 1931, hade det vai aidnens musiksinne matte varit ut- och Finn-Karin och hennes* fore- rig blivit gjort. En beramad fard
sprakare,
som
ville
bevara
den
rustat. En osviklig sSkerhet, aven
till Run5 kunde ty-varr ej kom1 de mest invecklade och svara gamla psajlmsdngen. Sorgligt nog ma tiU stand. FSrst 1538 avsluavgick den tyske Haeffner, dompassager, omsorgsfull frasering
tades insamlingsarbetet, och sisoch om odlat musiksinne vittna- kyrkoorganist i Uppsala och Di- ta lanken utgjordes av just Rude utlaggningar och prydnadsfino. Professor Carl-Allan Moberg
gurer. Orden i psalmen forefdllo med segern. Det gjorde han sa insamlade da ett 40-tal koralmefullstandigt,
att
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ens
klockatill en borjan spela en rent unlodier, som da Snnu sjdngos Pi
derordnad roll, melodin tycktes re och annat musikkunnigt folk on. Det var i sista momangen:j
vara huvudsaken. Sa invavd i och i vara dagar har en aning om att aret darpa brot varldskriget utw
omspunnen av toner blev texten,
att stavelserna_ saval som orden an dem som faststalldes av KRra vSnner, Spela nu igenom
denna vackra koral! N^r Du tror
gjalva fdrlorade kontakten med
varandra. Man uppfattade till en var svenska folkmusik och v&r Dig kunna den ordentligt, s4
sjung melodin! Om Du ej har
borjan icke alls textinnehallet
men fSrsjonk i hanryckning Over som ej kan repareras: han ut- rost, som lampar sig f6r sang,
den harliga melodin, som verka- jamnade rytmen, han forvandla- sa kan Du sjunga den tyst for
de akta folkmusik med rena val- de 3-takt till 4-takt, han tog bort Dig sjalv, sa ingen, utom Du
lats- och vistoner. Men snart 13,r- alia melodiska utsmyckningar, sjalv, h6r den. Da kanske Du b6rde man ocksa uppfatta texten, som han ans&g vara onodiga, och jar forsta, vilken andlig styrka
och sa slog det en, hur melodin stangde in alia vara gamla vack- vara fader kunde hamta 1 tina
omhuldade, tjanade och gav re- ra psalmmelodier i en trang fal- psalmer. De ar klenoder 1 v&r
lief at textinneh&llet, huru allt la, och ur den fallan har de fiesta svenska melodiskatt.
smalte samman till en helt gri- av vara kyrkomusiker sa sent "Lyssnen da, vanner pa
pande verkan. Jag kunde forsta, som i vara dagar, 128 ar efter hemlandsk, hundraarig aangj
vad psalmsangen forr i varlden Haeffners dod, inte kunnat fin- Lyssnen, alsken, laren den!
varit for vart folk, varfor den na nagon mojlighet att hitta ut. Sjungen, ejung den sjalva sen!*»
varit det, och varfor den icke ar Sorgligt!
det numera. Hur kunde man, med
Gustaf Wetter
beratt mod och pa utlandska muPionjar
sikers bud, forstora den gamla
svenska psalms4ngen? Hur kun- Forst i vara dagar har vara
de man nagonsin komma pa den gamla psalmmelodier blivit foreiden att har vilja normalisera, mal for uppteckning av forstaenatt i stela, tr&nga oeh kalla for- de och kunniga musikforskare.
mer inpressa dessa gamla folk- Pionjaren pa detta omrade var
ndodter? •
John Enninger (1844—1908), kan
tor och organist i Hoor och
Munkarp. Hans uppteckningsarborjade 2O ar innan Nils
tsr kuade man bara sig Andersson atartade sin raddningsdetta vi»et: Finn Karin aktion av den svenska folkmub«*ttade, att de gamlasiken. 2,000 melodier hade En-
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