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Gammal sörmländsk
folkmusik i ny utgåva
U r d q

Södermanlands Spelmansförbund
och Sörmländska Folkmusikfonden
har tillställt Folkets musikanmälare
en originell samling folkmusik betitlad Svenska Danspolskor. Volymen upptar ca 125 sidor och rymmer huvudsaklingen gamla danspolskor samt annan folkmusik till
ett antal av 420 nummer fördelade
på tre avsnitt. Det är alltså en diger samling, representerande ett
viktigt och värdefullt musikaliskt
kulturarv, det man nu velat överlämna till nutid och eftervärld.
Vi antar att det främst är den
kämpaglade "spelmannen" Gustaf
Wetter i Katrineholm — Spelmansförbundets eldsjäl framför andra —
som varit den drivande kraften
bakom nyutgivningen.
Större delen av låtskatten härledes från Mellansverige och Jämtland. Insamlandet skedde under
1800-talets tidigare decennier, huvudsaklingen genom organisten
A G Rosenborgs försorg men med
väsentliga bidrag även av andra
samlare.
Denne var född 1809 i Lilla Mellösa i Sörmland, där fadern var
torpare. Gossens musikaliska brådmogenhet påverkade honom att
börja samla folkmusik redan vid
14-årsåldern.
Det första avsnittet i volymen om
160 Danspolskor, visor och folklekar
samlades mellan 1823—1835 i Mellösa, Flen, Sköldinge, Näshulta och
Flöda, men kom först i tryck 1875.
I den senare socknen blev R anställd som organist efter absolverad
examen vid 17 år. Senare sökte han
kyrkomusikertjänsten i Nora stad.
Hans träget fortsatta forskningar
inom folkmusiken ledde till utgivningen av ytterligare tvenne häften
1879 och 1882, allt sammanfört i föreliggande utgivning.
Rosenborg ansåg, att denna musik helst borde spelas av fiolspelemän. Han hade emellertid märkt,
att intresset för fiolen avsevärt
minskade och påstod att det var
dragspelets fel. Därför föredrog han
att arrangera låtarna för piano. Det
harmoniska underlaget blev av
genomgående enkel art men ändå i
detalj skickligt format. Då polskemusiken till sin art och notbild ofta
visar upp teknisk rörlighet i det
melodiska, är det ej alltid så lätt
att spela den och göra det väl.
Samlingens första del ligger ur
teknisk synpunkt bäst till för de ej
särskilt avancerade vid pianot. Tar
man hänsyn till, att man vid denna
gamla tid höll polsketempot betydligt lugnare, än som senare blivit
fallet, förenklar naturligtvis en
långsammare rörelse de eventuella
tekniska besvären.
1870-talet blev en brytningstid
mellan gammalt och nytt i dansen.
Vid den tiden ökades farten och
blev mer till "ett flängande och ett
betingsarbete utan stil", tyckte R.
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höviskt lugnare och finare. Numera
spelar polskorna som dansmusik
rätt ringa roll utom för folkdanslagen.
Den fortsatta diktningen av polskor fortgår ännu men visar upp
djärvare drag i melodi och harmoni. Farten och flänget har också
stegrats, men alltjämt behåller polskemusik ett ej ringa intresse, vilket kan vara skäl att konstatera,
när en rekommendation av den
polskeutgåvan är angelägen.
Den skulle kunna bli en hemmens glada spelbok och dessutom

en fin källa för dansmusikaliskt
studium.
"Flertalet av de upptecknade
melodierna bilda en rik skattkammare av den folkliga musikens
ädelstenar, strålande utan slipning".
Citatet är hämtat ur en tidningsanmälan av denna musik
omkring 1880. Omdömet gäller fortfarande. Allt talar för att samlingen bör flitigt uppmärksammas och
bli ett glädjeämne i Sörmland som
långt över längsgränserna.
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Gamla målade medelpadsmöbler
får egen utställning på museet

Medelpads Hembygdsförbund och Sundsvalls Museum slår ett slag för gammal god
bygdekonst, då man på söndag öppnar en utställning av gamla målade möbler från MedéK
pad. Utställningen pågår ända fram till den 2 januari och kommer säkerligen att locka
många besökare, inte minst från landsbygden, där man på många håll alltjämt äger gamla
fina släktklenoder, förfärdigade och målade av någon skicklig hantverkare.

- Med den här utställningen
vill vi visa gamla målade saker,
i H r
dels i sitt ursprungliga skick, dels
vad de målare, som i dag är verkar
J ^ ^ ^ H B samma, kan åstadkomma-på om...Ä/
C rådet. I de flesta fall är den målare,
J M som arbetade en gång för länge
-ffijP
sedan, okänd, men de föremål, som
^Bff ^ ^ M M H I vi ställer ut, vill visa vilka mönster
och tärjer, som anvants i Medelpad långt tillbaka, säger hembygdsförbundets energiske ordförande fru Brita Sellén.
,-r De målare, som i dag utför
renoveringsarbeten, är t de flesta
fall gamla och försöker om möjligt
återställa de gamla mönstren på
gamla kistor, klockor, gungstoiar
osv, men dé använder också sin
egen fantasi till riya vackra färger
och mönster.
Den del av de möbler, som
visas på utställningen, är lånade
från våra hembygdsgårdar, men vi
har även lyckats få fram en hel del
gamla klenoder från olika hem runt
omkring i Medelpad.
Tack vare ett mycket stort intresse har hembygdsgårdar och
enskilda personer med varm hand
lånat ut möbler och föremål till
denna utställning, som vi tror skall
fånga en mycket stor publik, eftersom kärleken till gammalt och
fäder ne är vt under senare år blivit
allt större. Helt säkert kommer
många landsortsbor att söka sig till
museet i samband med julhandeln
eller under mellandagarna och ta
del av det myckna vi har att visa
upp. Samtidigt skulle jäg också tro,
att utställningen och dess miljö
kommer att skapa en. viss andakt
och julstämning och ge én avkoppling, som helt säkert béhövs så här
i jäktets stora månad, säger fru
Sellén, som samtidigt Öckså avslöjar, att hembygdsförbundet redan
den 15 februari nästa år återkommer med en ny Storstuga i Stadshussalongen, då också iandshöv*
Målaren och spelmannen Nils Olsson i Sundsvall med ett par tolvslå- dingen
komnier att medverka.
stolar, som han restaurerat.
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