Folkmusik givande
For attonde firet i foljd hair
Nacka muEikskoila haft ett musiklager vid Vairdingeskolan. Omkring 30 strakelever har dvat flitigt eniskilt och i grupper och avslutningskonserten hade samlat
en tacksam puiblik av anhoriga
och vanner.
— Folkmusiken ar inyoket givande ur pedagogisk sympunkt,
framihaller en av violiinlararna,
Artur Nestler, vtid ett samtal med
SN. Denna musik ligger bra till
for Helen och frigb'r elevernas
spel. Artur Nestler har upptecknat tolv folklatar efter sin far
Olof Johansson (1882—1964) fran
Nasteln i sodra Jamtland. Av dessa latar spelades tva vid avslutniinigskonseTten.
— Nar Nils Andersaon i borjan
av 1900-talec borjade tecfcna upp
de jamtlatar, som ingAr i bans
stora samlingsverk Svenaka IAtar, blev socknarna 1 sodra Jamtlanid, tPQllgen pi grund av daliga komimunikationer, overhoppade, sager Axtur Neatler. Demna
del av landskapet har eimellertid
haft en rik spelmanstraditdon
med manga framst&ende spelman,
vans latar nu 1 manga fall gatt
forlorade. Folfcl&tar frfin dessa
trakter skiljer sig Mde i fr&ga
om spelstil och karaktar — earskilt galler detta utifarandet av
forekommande trioler i den ofta
moMbetonade sydj&mtpolakan —
markant fr&n den attandels- och
tniolpolaka, den sk jamtpoMcan
eller Lapp-Nils-polslkaini, som spelas i norra och vastra Jamtland.
De har toiv latarna har jag upptecknat efter mm for.
— Som of ca nar det ar fr&ga
om gammal folkmtiaik, kan inte
metodierna harledas till nagon
visa upphovsman, tonsattaren ar
namnlos.
— Var folkmusik kan i gangma
tdder sagas ha tjamat tv& syften.
Framst var den en bruksvara —
den apelades till dans, vid brollop och vid manga andra hogtidliga tillfallen. Men den fyllde
ocksa en annan mycket viktig
: den kunde enbait tja-

na "till lyst". De:nma muisik vax
oftast den enda underhallning som
stod manniskorna till buds i odsligt belagna skiogsbyar. Dessa
manniakor fick fora en ha-ixi
kamp for tilivaron men hade ett
behov av nagooittng utover det
timliga. Detta behov har, jiamsides med det rent praktisika syftemSllet, varit av den allra storsta
betydelise for tillkomsten av v&r
folkmiusik, sager Artur Nestler.
— For att aterga till de tolv
jamtland&td latarna sa har min
far lart nagra av dem av en spelman fran Bogen i Varmland, som
hettie Nils Ersa (Nils Eriksson).
Deane kom till Jaimtland uinder de stora skogsawerkndingarna, de sk "stordrivndngarna" i
Norrland under senare halften av
1800-talet. Polskorna nummer 6—9
ar dock typiska sydjamtpolskor
och Nils Ersa har sannolikt lart
dem av spelman fr&n de trakter
av sodra Jaimtland, dar hon for
det mesta var bosatt och dar ham
dog 1902.
Nills Ersa var elev till den legendariake Lomjiansgutten (Per
Jonsson), 1816—1875, fran Grasm>ark i Varmland. De Varmlandslater Nils Ersa spelade, nummer
10—12 bland latarna, hade ban
troligen larr av "Gutten". Framfor allt nummer 10 och 11, Bdur-valsen och Nils-Ers-vals, har
slaktska,p med Jjomjansgutteois
"herngardsvalser".
— Sa till slut nagra ord om
numimer ri bland latarna —
"Brostvarken". Det beraittas, att
Ltwnjansgutten en gang besokte
en spelman som kallades Metbacken, bordig fran Appelbo finnmark i Dalama, for att hora honom apela. Men Metbacken var
gammal och svag och klagade
over vark i brostet. Han orkade
darf or inte spela men forsokte att
tralla en poJska for Damjansgutten. Men det bara rosslade och
pep i brostet pa den gamle spelmannen. Flageoletterna i polskan vill illustreira detta och den
fiok dareftor beta "Brostvarken",
slutar Amur Nestfletr.

%
<[
J[
J>

