Gammal speimansooK
som kommit tillbaka
"Svenska latar" heter
ett for lange sedan utgivet arbete, som fa lander lar ha motsvarighet
till. I lika manga bOcker
som det finns landskap
bar svenska spelman
och svensk folkmusik
skildrats. En volym
handlar om S6dermanland. Utgivningen skedde aren 1922-1940.
Nu har Gidlunds fOrlag i samarbete med
Samfundet f6r visforskning gjort en nytryckning av detta intressanta verk, som i sin helhet omfattar nara 8.000
nummer med kommentarer, spelmansbeskrivningar och f otograf ier.
Den del som behandlar SOdermanland utkom fdrsta gangen 1934.
Pa omslaget visas en
bild av den kanske mest
kande av spelmannen,
Olof August Widmark
fran Vingaker. Vid insamlingen av det sOrmlandska materialet medverkade bland andra
Gustaf Wetter och Nils
Dencker.
Ett stort antal spelman figurerar, och
exempel pa deras latar
presenteras.
Gustaf
Persson o. Emil S6derqvist i Flen aterfinns
med ett stort antal latar.
Flodabygden
representeras bl.a. av Albert Bostrbm och Karl
Gustav Axelsson. Andra
kanda spelman man far
m5ta ar Carl Erik Eriksson i Lind, Sk51dinge,
och Karl Rickard Ahlberg, SkOldinge. Bland
visskatterna finns manga upptecknade av Anna
Sofia Gustafsson, som
bodde nara Asa.
Efter grosshandlaren
Gustaf Pettersson i Lerbo har 26 melodier tagits
med. Stora Malm representeras av Carl F.
Persson och Bjbrkvik av
Johan Albert Ekvall.
Manga f Ier spelmansprofiler passerar revy.
Bland de mest kanda
kan namnas Olof August
Widmark, vars far var
organist i Ostra Vingaker och Karl August
Lindblom i Rejmyre,
som hade en mycket stor
repertoar och spelade
tills han blev mycket
gammal.
Den
s6rmlandska
volymen av "Svenska latar" omfattar
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namn- och latregister
g6r det latt att hitta i boken. I en tid da intresset
f5r gammal folkmusik
ar stort, torde nyutgavan av den har boken
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vara mycket valkommen och den har goda
utsikter att bli en bestseller.
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