Anders Zorn och
spelmansmusiken
DEN LEGENDARISKA violinisten i Hovkapellet, professor
Lars Zetterquist, besokte en gang
Anders Zorn i hans stuga i
Gopsmor och spelade Varmlandslatar for de i koket forsamlade, dar man forutom varden hittade Albert Engstrom,
Knut
Stano-enberg och Erik
Axel Karlfeldt.
— I det har koket vill jag ta
anstallning for all framtid, sade
Zetterquist efterat. Sallan har
jag haft sa forstaende ahorare.
De kan ju inte sitta stilla. Det
ar annat an pa operan!
Sakert fick Anders Zorn upp
ogonen for den saregna skonheten i den dalska musiken, sedan han skaffat sig eget hus i
Gopsmor. Hans intresse for Dalarna var inte bara en gest.
Blodsbanden genom modern
forenade honom med den gamla
bygdekulturen, och hans konst' narsintresse insop formerna och
fargerna sadana de uppenbarade sig for hans ogon vid bygdedanserna i Gopsmorsstugan. Tidigare hade han under stort
motstand fran vissa kretsar
byggt en dansbana for ungdom
men sedan han fatt orde-ntligt
tak over huvudet och hallfasta
golv, som stoppade for bade trestegsvals och dalpolska, bjod
han in ungdomar fran de fyra
narmaste byarna Gopshus, Oxberg, Garberg och Blyberg. For
musiken svarade gubben Ljud^r
Anders, som kunde alia de 'krokigaste" latarna fran gammal tid.
DET VAR ANNU DEN TID,
da traditionerna bade ifraga om
spelmansmusik och fabodar anj nu kunde hallas obruten. I Da-r
larna fanns annu lurblaserskor
som kunde spela locklatar pa
bade "arderlur" och bockhorn
och "kulerskor" med konstfardiga drillar i strupen. Men tecknen
visade pa att upplosningsprocesserna inte var sa langt borta.
Det hade kommit kammarorglar i stugorna, och pa dansbanorna ersatte ofta magdeburgerdragspelen Ljuder Anders' fiol.
Det berattas, att det var pa en
algjakt i skogarna kring Soller6n som Zorn forst tjusades av

gast, fangades av Zorns entusiasm, provade sjalv sina fardigheter i en hornlat och inspirerades till sin kanda dikt Var ar
folket som blaste i djurhorn och
forkastade pipa ochr flojt, som
han tillagnade Zorn.

Ljuder Anders Olsson var Zorns favoriispelman
vallkullornas trolska lurtoner.
Han hade forirrat sig fran jaktsa'llskapet for att, som han sade,
''insupa storskogens mystik och
stamning".
Folkmusiken var
han sedan lange fortrogen med,
men forst nu fick han hora hornlatarna i deras ratta miljo, i storskogen bland dess otillgangliga
moras och med bergen som blanande bakgrund.
Denna okanda hornblaserska
i dalaskogarna va'ckte honom till
besinning om att nagot maste
goras for att tillvarata denna
musik och halla den vid makt
for kommande generationer.
Zorn var nu inte den som

stannade vid beslut endast i tanke. Han letade i hast upp ett antal medhjalpare som for runt i
bygderna och tog reda pa vad
som fanns kvar av gamla spelman och lurblaserskor. Sjalv
anvande han sommaren till att
planera for en musikfest vid
Gesunda, den alderdomliga och
vackra faboden vid Siljan. Genom en lycr;lig tillfallighet lyckades han fa tag pa den vallkulla, som spelat for honom i skogen vid Solleron och overtalade henne att komma ner till
Gopsmor, dar ban malade henne
i ungskogen vid alvsti-anden.
Kaiifeidt. som ofta var hans

ET DR6JDE DOCK till 1906
innan Zorn hade fatt sa pass
manga spelman och lurblaserskor samlade, att han kunde
bjuda till tavling. Den 1 September kom dock 31 personer
ur Dalarnas spelmanselit till
Gesunda, dar Zorn tog emot i
Moradrakt. De tavlande var i
olika aldrar, men manga var 80
ar och darover, och atskilliga
hade lagt instrumentet pa hyllan
men inspirerats av Zorn att
uppliva
fardigheterna.
Som
spelmansestrad
tjanade
en
kranskarra, och i juryn satt forutom varden sjalv stadsnotarie
Nils Andersson fran Lund, flitig upptecknare av folkmusik
och upphovsman till samlingsverket Svenska latar. Dessutom
deltog rektorn vid Mora folkhogskola, J. Romson. Publiken
uppgick till over tusen personer.
Det ar med vemod man i fantasin soker gora sig en forestallning om den saregna musik som
demonstrerades i Gesunda denna forsta spelmansstamma. En
bevarad bild fran evenemanget
visar Zorn sittande pa en sten
vid "estraden" — dragkarran —
medan en fiolspelare i forskinn
och dalkarlshatt draf en polska,
formodligen av den "krusiga"
sort som vi numera har fa motsvarigheter till - - atminstone
tillgangliga i inspelning. Jamsides med fiolspelarna tavlade
vallkullor pa kohorn, bockhorn
och naverlurar i konsten att
astadkomma de vackraste tonerna. Ett par Gagnefkullor utmarkte sig sarskilt for sina Ijuvliga locktoner. och en Alvdalskulla blaste i naverlur, sa att
"det skall over berg och dal".
Fabodmusiken var annu inte ett
tomt begrepp utan en viktig bestandsdel i tillvaron, ett satt att
leva, ty tonerna fyllde en viktig uppgift i samfardseln mel-

lan fabodarna. En lat fragade
om bortsprungna kreatur och en
annan gav svar.
ZORN VAR BADE GRIPEN
och stolt, dar han gick omkring
bland sina spelman och kullor
och uppmanade dem att soka i
minnets djup efter flera latar.
Nils Andersson hade flitigt bruk
for sin notpenna. Man ma bara
beklaga, att man ej da hade tillgang till de tekniska mojligheter
till reproduktion som nutiden
forfogar over. Notskriften, hur
tydligt den an ar utarbetad, ger
dock bara utanverket. Bakom
doljer sig en levande sja'l, en originell spelman med da outsinliga men nu fordolda gavor.
Zorns spelmansstamma i Gesunda var den forsta i landet
och blev darigenom epokbildande. Andra landskap foljde snart
efter. I Sundsvall samlades ha'lsingespelman bade 1907 och
1908, och aret darpa var det
upplanningaz-nas tur att buda

upp vad "Svea Rikes gamla
karnland" hade av latspelman
pa fiol och nyckelharpa.
I Dalarna skall man dock alltid minnas Anders Zorns pionjararbete for spelmansmusiken.
Vid jubileumsstamman den 30
juni 1946 avtackte landshovding
Gust. Andersson en minnessten
over den forsta lattavlingen, och
nu, nar 50 ar forgatt, finns det
all anledning att med Karlfeldt
fraga hur det blir med den gamla folkdansen.

Skall han vakna med
och bldsa,
han, de mosslupna skogarnas
gud,
han, vars lungor i nattvinden
flasa
som en fancies med lidande
ljud f
Skall det grana mot bJommande skyar
av en margfull och hednisJc
musik,
nar han stiger fran dldriga
byar
ned at Gesunda glimmande
vik ?
ARON HALLENBERQ

T Sondagen den 16 junt?19S7

BETEENDEMONSTER
PA MUSEUM

Professor Gerda Boethius och en gotisk madonna.

FYRTIOARIG KONTAKT MED
ZORNSAMLINGARNA
I makarna Zorns inbordes testamente, daterat i mars 1919, star
Gerda Boethius som ett av vittnena.
Men hennes kontakt med Zorns och
Mora gar tillbaka annu tidigare.
Som ung konsthistoriker var hon
sysselsatt med kyrkoinventeringar
for det stora verket om Sveriges kyrkor, som alltjamt ar i vardande och
dar hon ar en av medarbetarna.
Zorn var intresserad av kyrkor ocksa
och foljde inventeringen av Mora
kyrka. Gerda Boethius hade han redan • traffat i professorshemmet i
Skytteanum i Uppsala, na'r han malade hennes fars, prof. Simon Boethius portrait, som nu ar en av prydnaderna i Vastmanlands-Dala nationshus. Aren. 1915—16 holl Zorn
pa att satta upp husen pa Gammelgarden i Utmeland som blev borjan till museisamlingarna. Kort
efterat fick Gerda Boethius i uppdrag-av honom att ordna fabodarna
pa Gammelgarden - - och allt sen
dess var hon som barn i huset pa
Zorngarden. Inforlivad med Dalarna
blev hon genom slaktens dalatraditioner, fast hon ar fodd och uppfostrad i Uppsala, och genom att
familjen hade sin sommartillflykt i

Ar 1921 disputerade hon och avhandlingen om de tegelstensornerade
kyrkorna i Svealand skrevs huvudsakligen i Mora. Efter Zorns bortgang delade hon Emma Zorns liv
och hem till hennes dod 1942. Tjugu- och trettiotalen gick at till vetenskapligt
arbete, speciellt
kring
franskt 1800-talsmaleri och museistudier under manga utrikesresor
som de bada damerna foretog.
Jag studerade manniskors "beteendemonster" pa museum, sager prof.
Boethius, tittade efter vilka arrange-1
mang som drog askadarna mest och
larde mig att ett museum ska ta
emot folk med ett leende. Man ska
inte genast i entren motas av en
trakig trappa eller en garderob full
med paraplyer och kassar. Och den
som kommer in pa Zornmuseet och
far syn pa Zdrns stora malning Midnatt med flickan, som vilar pa
arorna mitt i alven under den skimrande gryningsdagern, glommer nog
aldrig det motet. Upplysningen att
tavlan faktiskt ar malad klockan
tolv pa natten — sa ljust ar detf
midsommartid i Mora — hanger
den sa att saga annu battre fast i
minnet. Portrattet bredvid av den
unga Emma Zorn i en rod klanning
som en klingande fanfar tar man
nog ocksa med sig i minnets fasta
bildforrad.
En sak till papekar museichefen
energiskt. Tavlor ska belysas sa att
de lockar askadarna och eftersom
de alltid ar malade i hemmiljo, bor
de ses i sa hemlik miljo som mojligt. Inget otackt overljus! I det kan
man riktigt "hanga bort" en tavla.
En museichefs uppgift, formulerar Gerda Boethius vidare, ar att
vara konstnarernas tjanare, inte bara

