175 polskor, valser, brud- och
gånglåtar, arrangerade för två
fioler av Göthe Wahlén, en serie
på tre häften, är nu komplett.
Förlag: Thore Ehrling Musik
AB, Stockholm.
Folkmusik från flertalet av
våra svenska landskap är här
representerad, kompletterad av
ett fåtal av Wahléns många egna
kompositioner i folkmusikalisk
stil. Verket vittnar om en stor
kunskap hos en violinpedagog,
som inte tagit del av svensk
folkmusik på det vanliga sättet
att spela på spelmansträffar,
stämmor och danstillställningar
utan sysslat med låtspelning
under sin yrkesutövning och
funnit, att detta "ofta verkar
mer befrämjande för elevernas
tekniska och musikaliska utveckling än övning av enbart
etyder och jämförliga stycken,"
för att citera ett par rader i
utgivarens förträffliga förord
på svenska, tyska och engelska.
Citatet har sin riktighet. Det kan
jag själv betyga, eftersom jag
många gånger praktiserat det
på mina egna musiklektioner.
Då fanns inga upptecknade
folklåtar att köpa och att för
50—60 år sedan tänka sig svenska låtar arranerade för två
fioler kunde jag inte drömma
om, när jag gjorde mina första
stapplande steg som låtupptecknare 1917—1920. De som uppoffrade sig för mina valhänta "
försök var två stora spelmän
från Gränna socken: min far och
Blinde Janne.
VIOLINPEDAGOG
Det märks, att Wahlén varit
och är violinpedagog: stråkföring och fingersättning är utsatt, likaså metronomisering
och nyansering. Det är klokt och
vettigt av utgivaren att poängtera dessa viktiga fakta för en
spelman.
Jag tillåter mig kommentera
alla fyra hänvisningarna.
Varje riktig spelman blir ju
förr eller senare individualist
och sköter stråken som han vill,
d.v.s. att han struntar i G. W:s
välvisä råd. Han kan t.ex. börja
en upptakt med nedstråk och
sluta en högtidlig kyrkmarsch —
ledd av mig själv för resten med uppstråk. Att ange stråkförningen hos den enskilde spelmannen är för låtupptecknaren
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ett Krux. Jag kan själv vittna
därom. Det har berett mig
många brydsamma stunder under mina 50 år som låtupptecknare. Vad vännen G.W. beträffar
har han följt det traditionella
mönstret, och det är bara att
hoppas, att de som penetrerar
hans låtsamling — i första hand
musiklärarna — följer den gamle musikpedagogens anvisningar. De är pedagogiskt riktiga,
ibland knapphändiga och någon
gång icke riktigt spelmansmässiga.
FINGERSÄTTNINGEN
Vad fingersättningen beträffar märker man, att det är en
pedagog med erfarenhet, som
ger goda råd: "Nästan alla
elever fuskar med 4:de fingret.
Det måste ju få samma styrka
som de andra fingararna. Därför har jag placerat 4:de fingret
på så många ställen om möjligt i
låtarna." Det är ett utmärkt råd
och det är bara att hoppas, att
det blir efterföljt. Då kommer
det sörmländska låtspelet att
tala med en annan röst om
20—30 år. Att höra en samling
sörmländska spelmän nu och
försöka locka fram för sitt öra
hur det lät på 1920-talet bär
vittne om att musikutövandet
utvecklats till det bättre. Tekniken är bättre utan tvekan, för
att inte tala om instrumenten
och det allra viktigaste: repertoaren. Och spelmännen kan nu
använda lill-fingret. Av de 40
sagesman jag upptecknat låtar
efter i Sörmland, behärskade
högst 75' i den svåra konsten.
METRONOMTALEN
Metronomen är ett billigt och
förträffligt instrument, och med
denna kan man få exakt uppgift,
i vilket tempo ett musikstycke
ska spelas. Den lärde Nils
Dencker - fil. hedersdoktor som
bekant — hade alla sina låtuppteckningar metroniserade. I
denna utgåva av svensk folkmusik har Wahlén givit taktangivelser, och det är välbetänkt.
Anvisningarna är sådana som
han själv anser riktiga och kan i
vissa fall diskuteras. Vad valserna beträffar är nästan samtliga
angivna med metronomtalet ca
132, med ett par variationer. Det
är ett hastigt tempo, men det är
riktigt i flertalet fall. Gammel-
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lande. En sextondelspolska har
t. ex. i en takt 12 sextondelar. Då
är det inte nödvändigt att andra
stämman har lika många toner."
Musiken blir murrig och notbilden risig", sa en spelmanskollega till mig, då vi spelat igenom
ett par av G.W:s svåraste arrangemang. En del låtar är
också så arrangerade, att endast
virtuoser kan klara uppgiften
att perfekt spela 2:ra stämman.
Men det är nog bra, även de
duktiga eleverna ska ha något
att öva på och ta som sin uppgift
att kunna klara i en framtid.

Riksspelmannen och hedersordföranden i
Sörmlands spelmansförbund Gustaf Wetter,
Katrineholm (t v) recenserar här den nu
kompletta serien lat-häften, som musiklärare Göthe Wahlén, Eskilstuna (t h) gett ut.
valsen spelades nämligen så
fort. Men alla valserna i samlingen är icke gammelvalser. De
som är av yngre datum spelades
i saktare tempo. - - Polskan
spelas i regel för fort i våra
dagar. G.W. har angivit metronomtalet i medeltal 100—110.
Några enstaka gånger under
eller över dessa tal. Det är i
snabbaste laget, åtminstone för
polskor med typisk polonäskaraktär. Dessa stycken bör spelas
i ett tempo som närmar sig
menuettens. Detta är för min del
ett önskemål vad beträffar polskans tempo. Nu för tiden ger
sig tempot av sig självt, om man
har ett danslag i funktion framför sig. — Vad gånglåtar, brudmarscher och dylika melodier
beträffar får man tempot gratis:
Sedan kan du, om du har nöje
därav, skriva upp metronomtalet. Det blir givetvis olika för en
kyrklåt, en prästmarsch, en
beväringsmarsch eller brudlåt.
NYANSERINGEN
Nyansering är utsatt för varje
låt och ibland anvisning om
crescendo och diminuendo. G.W.
nämner i förordet, att stråkföringen ska hållas i stil med
barockmusikens krav. Det gäller kanske i ännu högre grad
nyanseringen. I många polskor
(tag t.ex. G.W. II: sid 106) är

takterna l och 2 autentiskt
likalydande med 3 och 4. De två
första takterna spelas forte, de
två följande piano. Detta sätt att
framföra barockmusik kände
alla skolade musiker till, likaså
'duktiga spelmän. Jag har hört
•' benämningen
terass-dynamik
' på det spelsättet. Det är spritt i
J
, spelmanskretsar. Jag har hört
; icke notkunniga spelmän spela
j polskor, enstämmigt, på det
j sättet, för 20 år sedan. G.W.
känner givetvis till denna form
. av nyansering och har angivit
det i ovan nämnda låt, men han
har ej gjort det konsekvent. Han
skulle också nämnt detta i
förordet, ty det är en mycket
viktig detalj i låtspelet och
särskilt i det som har kammarmusikalisk karaktär.
SKÖTEBARN
G. W. måtte haft mycket
roligt, när han sysslat med sitt
skötebarn: att arrangera valda
delar av den svenska folkmusiken. När han hittat på eri fin
kanon eller sekvens, ser nian på
notbilden, att han som Arrangör
ser glad och belåten ut. Dessa
175 arrangerade låtar är en del
av hans jättearbete, som blivit
en passion. Hans våldsamma
kärlek till arrangemanget — i
detta fallet 2:ra stämman — kan
ibland bli över hövan översval-

ANMÄRKNING
En anmärkning vill jag ge
förlaget. När Ni lagt ned så
mycken omsorg på dessa tre
nothäften varför har Ni då inte
givit blivande kunder ett kort
register eller innehållsförteckning? Denna utgåva har ju en
titel, som lovar mycket. Den har
ett bra förord men inget register. — En annan sak som jag som
låtforskare fäst mig för, är att
Ni inte numrerat låtarna. Börja
med nummer l, Höpsilåten från
Värmland, och sluta med nummer 175 Yrhättan, polska av
Göthe Wahlén. Då blir det
ordning på torpet.
Men dessa anmärkningar väger inte tungt ,mot allt det
positiva, som är att säga om
denna utgåva. Ett ovanligt klart
och tydligt nottryck utan sidbyten. Ett hyggligt pris: Kr. 18:20:- och 22:- för häfte l, 2 och 3
resp.
ÖVA FLITIGT
Elever och lärare ska följa
utgivarens råd och öva flitigt på
de tidigare numren i de tre
häftena. Öva för resten på
enbart första stämman! Den är
alltid det primära. Gå sedan
över till den 2:ra stämman!
Intresset och kärleken till den
svenska folkmusiken kommer
då så småningom. Men det
kommer inte av sig självt. Det
tarvas arbete och intresse och
kärlek inför uppgiften att sprida kännedom om svensk folkmusik. Dess egenskaper har
G.W. i handling visat att han
besitter.
Tack, Göthe Wahlén, för ett
gott jobb!
Gustaf Wetter.

