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Och han far harvidlag medhall av ett par narvarande
vastkustspeleman. Godsagare
Ivar Hultstrbm i Flodafors
har komponerat I varskogen,
ett stycke som karakteriseras
som angenamt och lattfattligt. Det fbrespas for bvrigt
komma att gbra en stor
succe. Sormland har som bekant det aldsta spelmansfbrbundet i landet. Det bildades
midsommardagen
1925
i
Malmkbping. Fbrbundet har
tidigare utgivit tva haften
och kan ekononiiska fbrutsattningar skapas, kommer
detta tredje lathafte att fbljas av fler.

Musikforldggare H o I g e r Andersson, innehavare av AB Nordisk folkmusik i Goteborg, studerar
haftet 56 sormlandska Idtar, som ftitt synnerligen
god kritik.
^

Sormldndsk folkmusik
firmer marknad i USA
Det ar inte alls otroligt att
invanarna i Californien inom
en relativt snar framtid far

lyssna till Visa om Nykopings gastabud och annan

Forts, pa sidan 3.

av melodierna ar arrangerade for
sormliindsk folkmusik i ord
trio, 2 fioler och altfiol. Speloch toner genom televisionsmansforbundets ordforande, folk-i
stjarnan Helena Sundgren. I ,
skollarare G u s t a f W e t t e r i
dagarna har namligen haftet
Katrineholm, framhaller, att alia
56 sormlandska latar utkoni- spelmanslag inte har tillgang till
mit pa AB Nordisk Folk- viola eller nagon spelman, somj
musik i Goteborg o. den ame- beharskar c-klaven. I detta fall

Bland de 56 latarna ar hela la
net representerat. Flera av Sormlands kanda spelman aterfinns
bland upptecknarna: Gustaf Andersson, M6rk6, Axel Axelsson,
Osttorp, Husby, Raby, Ferdinand
Gustafsson, Bjorkvik, Rikard
Forsman, Oxelosund, Anders Gustaf Eriksson, Hagerbo, Flodafors,
Carl Erik i Lind, Skoldinge, P. A.
Appelqvist, Stigtomta, A. G. Rosenberg, Flodafors, C. G. Axelsson, Flodafors, August Hagberg,
Skansen, Skebokvarn, Emil Soderqvist, Flen, F. W. Larsson, Halleforsnas, Karl Johan Kjellman,
Skoldinge, Robert Nordstrom, Lerbo, Oskar Sjbberg, Rockelsta,
Helgesta, Anders Andersson, Lastringe, och Ivar Hultstro'm, Flodafors. Arrangemangen har utforts
av bl. a. amanuensen Olof Andersson, tonsattaren Lennart Lunden, civiling. Ake Kaell, ingenjor
J. A. Carlo, K. J. Kjellman, O.
Styrlander samt folkskollarare G.
NOBDISKA NATIONALMELODIEB
— Sormland ar att gratulera till att aga detta stora
lat-arkiv, sager hr Andersson.
De fiesta spelmansfbrbund
har inte lyckats samla sa
manga noter. Och det torde
inte vara latt att reparera
den skadan vid det har laget.
Nar den aldre spehnansgenerationen fbrsvinner, fbljer
ocksa manga latar med i graven.

har man namligen arrangerat la-|
tarna for framtida behov. Med
den utveckling, som spelmansro-'
relsen nu tagit, torde det inte^
1
di'6'ja manga ar, forran det f inns I Pa lediga stunder arbetar hi
en violaspelare i de fiesta spel-f Andersson pa ett stort album,
som han amnar ge titeln Normanslag.
diska
nationalmelodier — visor,;
— Lathaftet innehaller ett
latar, lekar och skillingtryck.
flertal parlor, och det har bliDet skall innehalla flera hundra
vit valkommet overallt, beav vara vackraste melodier bl. a.
rattar forlaggaren. Vi hade
fran Sormland, och forlaggaren I
inte hunnit ge ut det, forran
har redan forsakrat sig om medett hundratal forfragningar
verkan av flera av landets allra
hade instrommat. De sbnmbasta krafter pa respektive omlandska latarna skall nu spriraden. Arbetet beraknas ta tva ar
das land och rike kring och
i ansprak och det skall ocksa omde skall som sagt inte bara
fatta
melodier fran Norge och
stanna inom Sverige utan
Finland. Anledningen till att hr
aven exporteras.
I framsta hand har vi intres- Andersson borjade arbeta med
senter i Amerika och for egen denna samling av nordiska natiodel har jag ett par man, som upp- nalmelodier ar det stora intresset
soker svensk-amerikanarna och ! for musiken och de manga forbland dem har vi en icke ofordel- fragningar, som gjorts fran folk
aktig marknad. Och jag tror nog, med nordisk harstamning pa skilatt amerikanarna skall tycka om da hall i varlden, foretradesvis i
den sormlandska folkmusiken. USA. Folkmusiken ar ingalunda
Det ar nagot soligt och ljust over pa tillbakagang utan intresset
Verket 56 sormlandska latar ar hela produktionen. I Dalarna har tycks vara i standigt stigande.
mycket representativt och syn- folkmusiken sin starkaste for- D^ai-om vittnar bl. a. en alltmer
nerligen omvaxlande. Det har va- ankring men dar blir den genast okad efterfragan pa noter.
Fb'rlaget ar 30 ar gammalt och
rit ganska modosamt att valja ut,
numren i det omfattande arkivet. karvare och i Halsingland prag- det startades av fyra syskon fran
Lathaftet innehaller visor av alia las den bl. a. av en viss "vildhet". Bollnas men kbptes sedermera av
Hr Andersson har i forsta hr Andersson. Den storsta framde slag. En del av dem harstam-j
hand
fast sig for en Brudmar fran 1700- och 1800-talenl
gangen hittills ar Fiolen min av
marsch
fran Sundby socken,
och har hittills inte gatt att uppJon Erik Ost och hans sons tonbringa i handeln. Huvudparten som han betecknar som det sattning av Dan Anderssons dikt:

rikanska sangerskan har ge- \
nom musikfbrlaggare Holger i
Andersson fbrsakrat sig om
ett exemplar. Genom spelmsins uppteckningar, genom
s. k. klockarenotbbcker och
andra notsamlingar har lanets
spelmansfbrbund over 2,000
sormlandska melodier i sitt
arkiv. Landstinget har beviljat anslag och darigenom
har mojligheter skapats att
ge ut detta lathafte.
Landets framste folkmusikexpert, amanuensen vid Musikhistoriska museet i Stockholm, O l o f
A n d e r s s o n , har givit samlingen de allra basta vitsord.
Olof Andersson var som bekant
den, som fullfoljde det stora av
svenska staten bekostade samlingsverket Svenska latar, vilket
inneholl over tiotusen melodier
och troligen ar det storsta i sitt
slag i varlden.

vackraste han hort i genren.

En spelmans jordafard. De sormlandska latarna gar ut i en upplaga pa 2.000 exemplar, men man
raknar med att snart fa utge en
andra upplaga. Den sormlandska
folkmusiken kan nu rakna med
att bli kand over hela landet.
-hofen.
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Sormlandslooer
Folkmusiken har sina utpraglade dialekter. For kannaren ar det
ingen storre konst att skilja den
akta halsingepolskan Iran slaktingarna i Dalarna och Uppland. Aven
i sadana fall dar latar lanats over
granserna har rnelodierna i sin nya
miljo formats efter dialekten.
Vad den sormlandska musiken
betraffar, sa ar den starkt paverkad av hogrestandsmusik. I herrgardarnas forlovade landskap har
det spelats gravjtetiska gavotteroch
galant fransk sallskapsmusik vid
festerna, och spelmannen har lanat
eller harmat i gina latar.
Dessa >fina» drag framtrader
tydligt i de »56 sormlandska latar»
som nyligen utgjvits (Nordisk Folkmusiks, forlag^ Goteborg, pris
10:—). For utgavan svarar den
oforbrannelige
spelmannen och
folkskoll^raren Gustav Wetter i
Katrineholm. Latarna som ar arrah^erad for tva fioler och altfiol
ger en god bild av herrgardslandskapets folkmusik. Den knotvuxne
halsingespelmannen tycker kanske
att manga av latarna ar for kammarmusikaliska och »fina», men
man bor som sagt tanka pa arvsfaktorerna. Amanuensen vid Mxisikhistoriska museet, dr Olof An*dersson, har arrangerat de fiesta
melodierna vilket borgar for att
grundtexten fb'ljts.
Aron H—g.

