
rompa å spände på en träklabb.» Det var i Bingisjö, Dalarna, för sjuttiofem år sedan. _ 
P rån Stora Skedvi i samma land-skap är violinisten Karl Sporr. Mu-sikfanjunkare Hellström i Falun, en klotrund hedersman med veck vid varenda kna^pp på den buckliga uniformsrocken och snus i vartenda veck, knackade takten med snusdo-san åt tioårige Karl, som emellertid i tidens fullbordan skickades till 
Stockholms högskola för att studera fysik, kemi och matematik. Innan dess hade han hört Timos Hans f rån Ore spela på Anders Zorns spelmanstävling på Gesundaberget och Hjort Anders Olsson trolla fram sina underbara toner i Mora. Hans själ var satt i en ljuv fångenskap och det blev hans livsuppgift att ytterligare förädla folkmusiken. Han blev en mästare på fiolen, en konstnär med internationell rykt-barhet. Som violinist och föreläsare gör han en musikalisk apostlagär-ning i Sverige. Kommer man in på den moderna swing- och schlager-musiken blir han inte god att tas med. 

— Den 4 jan. 1940 klockan 12.15 släpptes en ung swingsångerska lös 
i radion. Jag undrar vad våra barn-
barn kommer att tro om vår musi-
kaliska smak om de får höra några 
av hennes värsta skivor. Så fult 
har det säkerligen inte sjungits 
1840, 1740, 1640 eller någon gång i 
nyare tid. Till de mest smaklösa 
avarterna i våra dagar räknar jag 
de perversa sångsätten rned så knä-
svaga, kvidande s. k. herröster, att 
man tror de kommer f rån könlösa 
individer. När en del herrar förlo-
rat all manlig karaktär i rösten, har 
istället en del damer hittat på att 
sjunga så okvinnligt, grovt stönan-
de som möjligt. Det är som om rös-
terna var förstörda av brännvins-
basar, nerkrupna i en tunna. Vi 
har dock ett oskattbart musikaliskt 

Den legendariske Hjort Anders är glad för att han lärt ungdomar de gamla 
visornas speciella dialekt. Violinisten Karl Sporr ger oss förädlad folkmusik. 
I Sörmland spelar 94-drige "Per Johan i Nissjö" sprittande polskor — och 
det omistliga musikaliska arvet föres vidare av unga entusiastiska viljor. 
Ett reportage om den levande folkmusiken av Karl E* Hillgren och Arthur Eriksson. 

Hjort Anders Olsson framför skulp-tören Bror Hjorts träsnidade tavla och statyett. Hjort Anders är glad för att han fått lära mänga ungdo-mar folkmusikens dialekt. 

Dä har vari som en dröm allti-hop, fast ja fått slita ont många gånger. Alla spelmäns spelmän, den le-gendariske Hjort Anders Olsson, är nu 82 år och ber i Ulriksdal. Hans kammare är fylld av minnen och troféer, men den förtrollade fiolen 
har en tid förgäves väntat på att glittra och gråta under stråken och fingrarna. 

— Ja är bara gammal å kravli numer, säger Hjort Anders urskul-dande när han för första gången på länge varsamt tar fram sitt instru-ment och låter de stela, kärleksfulla händerna stryka över de spröda lin-jerna. — Vi tystnar väl ihop, fiolen å ja. Men kanske inte. Ja har lärt opp ungdomar, dottersonen Nils till exempel. Han är alldeles ovåli till å Hemma hos familjen Karl Sporr klingar ofta glada och vackra sånger. Far är violinist — en av Sveriges och Nordens bästa — fru Julie är kon-sertsångerska och dottern Gunnel har dubbel musikalitet i blodet. »Allt flera skulle beundra det svenska m,usikarvet om de kände till det», 
säger Karl Sporr. 
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spela. Tog första pris när han var tolv år. »Spela precis som du spelar för mej, får du priset», sa ja innan han åkte, »annars får du en örfil.» Han förstod att jag skämta, men Sspela som ja sagt å vann. Bror Hjort, skulptörn — vi är int släkt på nåt vis annat än i musiken, va ja vet — har en pojk, Ole, som ock-så är märkvärdig till å ha kunnat lärt sej. Ja har spelat före å han efter. På dä vise får man kvar dialekten i folkmusiken, å den sa Zorn åt mej att ja skulle lära de unga. Å dä har jag arbetat ohjälp- , lit mä i min dar. 
Hur många förstapris Hjort An-ders erövrat har han svårt att hålla reda på. För det musikaliska Sve-rige, som vårdar och vidarebygger arvet f rån äldre tider, den enkla, ljusa visan, den poetiska vallåten, den virvlande polskan, är han en av de benådade, de ouppnådda. Hur han började? »Stal tagel ur e häst-



Margareta Wetter i Katrineholm tycker om att spela fiol och har lärt sig att älska de gamla fina musikaliska pärlorna, som aldrig blir omoderna. 

arv att förvalta. I sina bästa alster ger den svenska folkmusiken ut-tryck för typiskt nordiska, ursunda, omistliga känslokaraktärer. Skalan är vidsträckt, från sirlighet till mo-numentalitet, från gripande vekhet till kärvhet och karskhet. Men vi har så lätt att stirra oss blinda och höra oss döva på det utländska. En främmande folkvisa, t. ex. London-derry Air, spelad av Fritz Kreisler eller någon annan, kallas »ett vio-linsolo». En minst lika värdefull okänd svensk visa, minst lika bra spelad, kallas »bondbit», och den 

öörmland, närmare bestämt Katri-neholm, är ett aktivt centrum för den levande folkmusiken. Landska-

som framför melodien nämnes litet överlägset »spelman». En utländsk småvals eller kadrilj f rån tiden omkring 1800, vackert framförd för fiol och piano som t. ex. av Bur-mester på fina konserter, kallas »klassiska småstycken». Minst lika goda svenska motsvarigheter, lika bra arrangerade och framförda, av-färdas som »alimogemusik». 



Största delen av sitt liv har John Johansson bott i Vingåker — Ving-åker med sin dans, sin säng. sin färgglädje, sina sagor! — och jämn-sides med sin egen förkovran har han samlat berättelser om gamla spelmän, deras konst, deras konster. — Förr var det så att spelmän-nen var ansedda för trollkunniga, berättar han. En hette Karl Jöns-son, han föddes 1790 i österåker och var en mästare att spela. Han hade en fästmö, en bonddotter frän trakten, men man vet väl hur spel-män är. Än här, än där. När han hade varit borta länge tog flickan en annan fästman, det kan man inte säja nånting om. Men Karl Jönsson kom hem i tid till bröllo-pet. När sällskapet skulle gå förbi gården där han bodde blev fiolerna stumma. »Det är Karl Jönsson som har trollat», sa nån. »Vi måste höra med honom.» Dom gick in till spel-mannen och sa: »Jo, nog är det jag. Jag vill gä med er och spela i kyrkan.» Då han kom ut viftade han ett slag med stråken, och då blev det ljud i fiolerna igen. Nu var det sed att spela »skuldbrädsläten» i kyrkan. Karl Jönsson anförde och spelade så bruden tappade besin-ningen. Det var hans hämnd. 

pets spelmansförbund startades 1925 och har nu 11B medlemmar, därav 8 kvinnliga. Stora och upp-märksammade stämmor har man haft — senast i Södertälje — och föregångsmän som Ernst Gran-hammar. Seth Carlsson. Ivar Hult-ström, Olof Andersson, Bernhard Boström m. fl. har nedlagt ett jät-tearbete på att rädda de bästa av de gamla melodierna och vidga in-tresset för den goda musiken. Lyck-ligen utrustad med Mellansveriges fryntligaste humör går nuvararlde ordföranden, folkskolläraren Gustaf Wetter. med ohejdbar energi vidare på den inslagna vägen. Han vill ha Sveriges ungdom till en spelande och sjungande ungdom. Bland de många som smittats av hans glada feber är dottern Margareta, som med elvaåringens intensiva allvar sätter fiolen till hakan och lockar fram de allra glättigaste melodier. 
— Ni har inte varit i Katrineholm om ni inte träffat krutgubbarna John Johansson och Per Johan An-dersson, förklarar magister Wetter vid Aret Runts besök. 

— Men hur är det nu — kan spel-männen fortfarande trolla? 
Ett långt ögonkast blir svaret, prövande, underfundigt: — Jag är inte säker. Men alla som spelar på det riktiga sättet kommer i alla fall att få veta en del. —- Om vad? — Om livet. Glädjen och evighe-ten. Se, jmusiken är nånting som ingen kan ta ifrån en. 

F. d. lantbrukaren Per Johan An-dersson, »Per Johan i Hissjö», är nu 94 år, hans kollega, möbelhand lå-ren John Johansson är en yngling på 72. Per Johan hör litet illa. men annars märker han inte mycket av åldern. På 79-årsdagen var han med i en kompositionstävling, där eliten av Sörmlands spelmän träffades på Stenhammar. och fick pris av prins Wilhelm. Till 80-årsdagen svarvade han ihop en vals med prydnadsfi-gurer. pralldrillar och grannlåt. När han fyllde 88 »ett fint årtal, det är så jämna siffror», förklarade han själv — överraskade han den uppvaktande vännen Gustaf Wetter med ännu en ny låt, en sextondels-polka i gammal sörmländsk stil, här och där svnkoperad och utstyrd med litet prydnadsfigurer, där det passade sig. Slår inte de goda teck-nen fel, kan han bli den första hundraåring, som komponerar sin egen festmarsch! Till Aret Runts ära — tackar ödmjukast! —- spelar han tillsammans med John Johans-son en sprittande polska. — Inte är fingrarna som när jag var åtti, sä-ger han med gäcken i de snälla, humoristiska ögonen, men det går ändå. 

gister Gustaf Wetter och Margareta. 

Per Johan i Hissjö, 94 år och troli-gen Sveriges äldste spelman, drar en glad polka tillsammans med speU mansbrodem John Johansson. 


