Hon har sitt arbete
bland 900.000 visor
Fru Monica Lantz, KommlnistergArden Hogsjo, tUlbringar tre
dagar i veckan at forsknlng och
arbete med svenska visor. Hon
ar namligen anstalld i numera
statliga Svenska Vlsarklvet i
Stockholm, dar inte mlndre an
900.000 svenska visor flnns upptecknade. Manga av vlstexterna
ar dock varlanter, sager Monica
Lantz. Lltet provsmak pa hennes
forskningar fick H5gsjdpensionarerna uppleva haromdagen,
da hon plockat fram en del gamla Vingakersvisor till hOsttraffen
och dar hon med hjalp av maken, kommlnlster Hakan Lantz,
spelade och sjttng dem.
Initiatlvtagare till Svenska
Visarkivet var pa sin tld skeppsredare Sven Salen och Vlsans
vanner, som han tillhorde. Salen
flnanslerade verksamheten och
upplat lokal till en bOrjan. Ihte
okande sttrmlanningen Ulf Peder Olrog hade hand om arkivet
de fOrsta Aren. Som medhjalpare fick han snart Bengt Jonsson,
som numera ar arklvets chef.
Ulf Peder Olrog kom sedan Over
till Sverlges radio, dar han hade
hand om folkmusiken.
AVHANDLINO OM VISOR

Hur kommer det da slg att en
HOgsjftfru arbetar med svenska
visor? Hon har alltid varit intresserad av musik och visor och
nar ett visseminarium utannonserades med bl.a. medverkan av
Svea Jansson, begav hon sig dit.
Svea Jansson ar den som har
den stOrsta repertoaren visor
med cirka 1.000 sadana. Monica
Lantz blev fascinerad av visorna
^och talade med decent Karl Ivar
Hildeman om hon fick skriva sin
trebetygsuppsats om svenska
visor. Detta hade han inget
emot, da han sjalv skrivit sin
doktorsavhandling om ett visamne. Monica Lantz fick sitt
amne och satt och skrev nagot ar
pa arkivet. Hon blev da tillfragad om hon ville bOrja pa deltld
och jobbade pa sA satt aren
1962-64. Och i ar har Monica
Lantz aterupptagit sin deltldssysselsattning pa Svenska Visarkivet, som under tiden blivit
statligt. Hon har dock under
mellantiden fortsatt att agna sig
at visor och bl.a. transkriberat
radions inspelningar av ballader
under ett par ars tid.
ARBETAR- OCH STREJK-

VBOR

Fran bflrjan var det en samling entusiaster och idealister
som agnade sig at att bevara de
svenska visorna och i stort sett
ar samma personer kvar efter
forstatligandet 1970, som gav
medarbetarna stOrre trygghet
och okade resurser.
Antalet texter uppgar som
namnts till 900.000. Arkivet agnar
sig i stor utstrackning at inspelningsverksamhet for att radda
den folkmusik som finns. Just nu
ar en av huvuduppgifterna att
samla in arbetarvisor och
strejkvisor och fOr nagot ar sedan ville man ha fram kvinnans
roll i visorna.
UTOER BALLADER

Monica Lantz huvuduppgift ar
att svara for den forlagsmassiga
utgivningen av "Sveriges medeltida ballader" med texter och
kommentarer. Visarkivet har
varit underbemannat varfdr

Fru Monica Lantz i Komministergarden, Hogsjo,
bldddrar i hdften om Vingakersvisor.
Monica Lantz fatt agna slg At
andra uppgifter. Men nu har
man fatt personalfflrstarkning
och Monica Lantz har fatt ti4 till
sina ballader. FOrsta bandet beraknas bli klart i ar men innan
hela verket blir avslutat raknar
hon med att det tar minst 10—12
ar. Danmark har sina ballader
utgivna och det arbetet har tagit
100 ar. Finland, Island och FarOarna ar ocksA klara, medan
Norge kommlt ungefar lika
langt som Sverige.
HALLER VISJOUR

Varje dag finns en viss tid, da
Svenska Visarkivet har jour
med mottagning fbr personliga
besOk eller svarar pa telefonfflrfragningar och brev. Ratt roliga
och vardefulla kontakter har
man fatt pa detta satt. Monica
Lantz vill garna att folk, som
kanner till personer som kan visor och latar, her av sig eller ger
tips endera till henne eller
Svenska Visarkivet. Nar det galler musik behOver det inte vara
enbart flol utan vilket instrument som heist.
Rffi V1SSKATT I VINGAKER

Dalarna ar utan tvivel den
folkloristiska hOgborgen i vArt
land men Vingakers socken ar
ratt kant och nastan i klass med
dalasocknarna. I motsats mot
dalasocknarna har Vingaker varit en valmaende konservativ
bygd, dftr traditionerna levt
kyar. Manga kanda spelman
fran Vingaker finns omnamnda
som August Widmark "Sjuttioattan", om vilken sas att han
kunde 78 polskor. Elakt folk menade dock att han bara spelade
en. Pa senare tid kan namnas
Axel Wester, som manga Vingakersbor annu minns t.ex. nar
han spelade tyska klockorna.
Bland dem som tecknat upp
VingAkersmelodier kan namnas
folkskollararen A. P. Andersson
i Berga, Johanna LundstrtJm,
som ar mycket intressant genom
sina upptecknlngar Inte bara av
visor utan om levnadsfOrhillan-

dena, folkhOgskollararen Nils
Dencker pa Asa med sin bok
"Spelman och melodler 1 Vingaker" och framstkanske nyligen
bortgangne Gustaf Wetter.
Nar Monica Lantz berattade
om Vingakersvisor fOr Hdgsjdpensionarerna fick man sjunga
Vingaker svalsen, Vingakersrosen m.fl. Hon hade aven hlttat
visan om Garingstorp. Den gar
pa melodln "I lAga ryttartorpet"
och eftersom Jag inte httrt den ttdigare eller sett den Aterglven
slutar Jag med att lAta allmanheten lasa och garna sjunga
visan.
PA Garingstorp dar bodde
En herreman vars namn
Nog alia sakert kanner
I hela derma trakt
Han blivit vitt beryktad
I hela Sveriges land
Ty han har bytt tjanare
Var hflst, var vAr, Ja Jftmt.
Han har ock en hushAllerska
Som icke ar f5r rar
Ty inga pigor kunna
Hos henne stanna kvar.
Om de ej bara skvaller
Av allehanda slag
DA kunna de kanhanda
En tvA Ar vara kvar.
En kokerska de har
Som har varit dar tvA Ar
Hon omtyckt ar av Gregorla
Sen fOrsta dan hon kom
Om nagot skall utrattas
DA ar hon Jamt tlllreds
Att skalla om det passar
Det gor det jamt fOrstAs.
Hon ar ej sen att kasta folk
PA dflrrn och ut pA gArn
Och svarja, sparka, riva
Ut Ogonen pA folk.
SA att de bliva llggande
I flere veckors tid
Och kunna knappast tanka pi
Att Ater fA sin syn.
Vi fAr ej glOmma rattaren
Han star i framsta led
Han hjalper till att bara
SA mycket som han vet.
Men jag dem unnar garna
Snart kanske det ar slut
Ty mAngen gAng det hant f5rut
Att de f Att resa ut.
Det hande har fOr litet sen
Ja, fOr en mAnads tld
En lagArdskarl de hade
SA nar uppaten blev
Utav tvA stycken pigor
Jag vet ej deras namn
FOr Ovrigt flck han resa
pA 24 tlmmars tid.
Nu fAr Jag sluta visan
Jag orkar inte mer
Nog kan det vara mera
Men det ar Inte tid.
Kanhanda kan det bliva.
En liten visa till.
Jag sager icke sakert
VI hoppas det — fA se
N-steln
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