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Gitanos dansar 

GRANADA i september. 
• Timmarna efter det att månen 
klivit upp över Si-rra Nevada och 
gett den rätta silhuetten åt Alham-
bras murar börjar kastanjetterna 
knattra inne i grottorna i Sacre 
Monte. Gitanos — zigenarna, som 
lever i bergshålorna — skall dansa. 
De börjar vakna upp när hettan 
lindras frampå kvällstimmarna för 
att vid midnatt när vinsäckarna 
skrumpnat, leva upp för fullt i ett 
par hetsiga timmar när hela zige-
narbyn spelar och dansar och sjun-
ger. 

Förut, innan Washington Irving 
gett världen sagorna om Alhambra, 
dansade gitanos under palmerna och j 
apelsinträd i i Alhambras trädgår- j 
dar eller i Lejongården. Men när j 
Irving lyckats väcka turisternas in-
tresse för morernas halvt raserade 
sagopalats putsade spanjorerna upp 
i ruinerna och satte upp stängsel 
och biljettkiosker, och då fick gita-
nos dra sig tillbaka till stamfränder-
na i grottorna. 

Emellertid fortsatte de att dansa, 
och när turisterna kom med stinna 
plånböcker betalade de gärna gröna 
pesetassedlar för att få se äkta gi-
tandans. Och nu går kväll efter 
kväll bilkaravanerna från Puerta 
Real upp till zigenarstaden Albay-
cin. Hotellportiererna har gått i bo-
lag med gitanos och säljer tryckta 
entrébiljetter å 75 pesetas. Hur de 
sedan delar upp rovet sinsemellan 
är deras hemlighet, i varje fall sö-
ker gitanos gärna få en extraavgift 
av publiken när den strömmar till 
från Alhambra Palace och Hotel 
Sudan. 

• Ett par av grottorna har vitme-
nats och väggarna prytts med kop-

. pararbeten av "eget" fabrikat, som 
efter föreställningen skall säljas 
som suvenirer. På en rad stolar 
längs grottväggarna får publiken slå 
sig ner, på deras fötter eller i bästa 
fall på golvet framför sätter sig läg-
rets hela barnaskara innan en tjock 
matrona i trasgrant siden slår de 
första kastanj ettslagen och ett tio-
tal flickor virvlar in på golvet. 

I grottöppningen sitter en zige-
nare med gitarr, men hans ackom-
panjemang behövs inte många mi-
nuter. Ungarna på golvet stämmer 
upp en hetsig, eggande sång och 
inte bara markerar takten, utan 
spelar faktiskt med handklappnin-
gar i olika variationer. Dansen blir 
snabbare, hetsigare och vildare, den 
gör aldrig någon paus trots att dan-
söserna växlar. Alla har kastanj et-
ter och alla sjunger. Luften, som 
redan blivit kvalmig och tjock, står. 
och darrar. Ibland hoppar några av 
småflickorna in, och plötsligt läm-
nar en av dem — hon kan väl vara 
tolv, tretton år — kretsen och häm-
tar en jämnårig pojke, som stått i 
grottöppningen. 

• Och när de två börjar dansa 
lämnar de andra undan för undan 
golvet. Paret är tydligen lägrets 
stolthet, för i grottöppningen sam-
las alla suvenirförsäljarna och de 
andra som stått utanför, alla sjun-
ger med och "spelar" med hand-
klappningar när ungarna dansar gi-
tanos urgamla, ömsom veka, ömsom 
till brutalitet hetsiga kärleksdans. 

Det är höjdpunkten på det pro-
gram biljetterna berättigar till. Det 
blir paus efter det, och ungarna, 
som under tiden hunnit taxera 
publiken, surrar omkring och tig-
ger. "V i skall kanske dansa i en 
zigenarbalett på nattklubb snart, 
där dansar redan flera härifrån", 
berättar trettonåringen medan hon 
gömmer undan fempesetasstycket, 
som hon tiggde för att köpa en 
blomma åt sitt långa, svarta hår. 

Så vänder hon sig till missen från 
USA på stolen intill. Hon plockar 
fram sitt läppstift och jämför färgen 
på det och på missens läppar. Ocb 
missen plockar förtjust fram sitt, i 
elegant guldhylsa, och jämför. Flic-
kan tar det och ser närmare på det, 
men så börjar dansen och hon stic-
ker tillbaks det i missens hand. 
Och när hon upptäcker att det är 
fel stift är flickan förstås redan 
osynlig. 
• Det blir en halvtimmes dans 
till innan publiken vacklar ut i 30-
gradersluften utanför, som känns 
sval och frisk mot kvalmet i grot-
tan. Droskorna står och väntar, och 
guiden från hotellet spottar och 
svär medan han banar väg genom 
tiggarhopen, där de envisaste sprin-
ger med ett stycke innan bilarna 
fått fart. De sticker in händerna 
genom de öppna fönstren och skri-
ker om sin nöd, men lyckas ändå 
inte överrösta kastanj etterna, gitar-
rerna och zigenarsången, som flö-
dar ut från varenda grotta i berg-
väggen trots att publiken ger sig 

___ iväg. För gitanos dansar hela nat-
ten. Törn 

lördagen den 26 september 1953 

Fiskarebohem 
halt diktare 
Flodaoriginal 

Carl-Gustaf Axelsson i Flöda-
fors Jean många gamla hi-
storier* 

Vi tittade härom dagen 
i förbifarten in till en väl-
känd Flodabo och bygde-
spelman nämligen Carl-
Gustaf Axelsson i Floda-
fors, som bl. a. har en del 
historier att berätta om 
gamla nu sedan länge av-
lidna original från bygden. 

T. ex. fiskargubben Kraft, 
som egentligen skulle vara in-
hyst på Stora Malms ålder-
domshem men som hellre gick 
omkring i socknarna och fiska-
de i vattendragen. Han var så 
duktig i att finna de rätta 
fångstplatserna, att kunderna 
fick bestämma vad för slags 
fisk de önskade och t. o. m. 
lämplig storlek. Enligt vad som 
berättas gick Kraft inte bet på 
att effektuera orderna. I betal-
ning ville han ha brännvin och 
då helst i förskott, vilket sena-
re dock hade sina risker, 
eftersom det då kunde hända 
att den beställda och i starka 
jlrycker betalacfe fisken uteblev. 

En gång då han höll till och 
fiskade — olovligen förstås — 
i Vegersbergsviken fick patron 
på gården se honom och gick 
iförd bössa ner till vattnet samt 
anropade tjuvfiskaren. Inget 
resultat. — Ger du dig inte 
iväg så skjuter jag, blev nästa 
anrop från patronen. 

Då reste sig Kraft upp i bå-
ten och svarade: »Det får pa-
tron gärna göra, för jag har 
ändå tänkt att ta livet av mig.» 



noterna nästan oläsliga och inte 
for varken instrumenten eller mu-
sikerna så väl av det ihärdiga 
droppandet. Hr Gustafssons för-
sök att uppbringa paraplyer för 
de värst utsatta misslyckades 
emellertid och det vara bara att 
gå vidare i texten. Så småning-
om upphörde också nederbörden 
från taket. 

. . . och bålgetingar i en annan! 
i 

En bålgetinginvaderad musik-
estrad på en Yrenadansbana hör 
heller inte till de muntrare min-
nena för en dansmusiker, som 
fick både frysa och fara illa på 
annat sätt för den tia. per kväll, 
som gaget var. De granna unî  
formerna som musikerna bar var 
en nagel i ögat på många, och vid 
Forsa kom en smed och försökte 
ge musikanterna en omgång vid 
ett tillfälle. 

Lapplandsfärd i kungens vagn 
för Vingåkersspelmän 

De roligaste musikminnena har 
hr Gustafsson dock från en tur-
né i Lappland hösten 1935, då 
han tillsammans med Vingåkers-
spelmänften Axel och Einar Wes-
ter samt Evald Larsson var en-
gagerad till Barnens dag i Bo-
den, där förresten regementsmu-
siken till deras ära klämde i med 
Sörmlandsmarschen. Vingåkers-
borna och deras arbetsgivare — 
en järnhandlare från Boden — 
tyckte att man skulle passa på 

och lyckliggöra flera platser med 
ett besök. Det^var besvärliga 
reseförhållanden och en gång 
fick man t. o. m. högste trafik-
chefens tillstånd att använda kun-
gens rälsbuss för att komma från 
Gällivare till Porjus, där man 
skulle uppträda. Det är nog inte 
många musikkapell, som kan 
skryta med att ha färdats i ett 
dylikt fint åkdon. Den över hela 
landet kände riksspelmannen Jon 
Erik öst med maka Ester och nu-
varande konsertmastarén i Radio-
tjänst Holger Hansson, på den 
tiden traktorkörare, deltog också 
en tid i turnén, som överallt drog 

! mycket folk. Man höll till inom-
1 hus och spelade först några mu-
sikstycken varefter det blev dans 
till gamla, kända toner. 

Rallare gillade inte schottis i 
foxtrottakt 

Ett yngre par med spirande 
svingpjattfasoner försökte vid ett 
tillfälle dansa foxtrot till spel-
männens schottistakter. Men det 
skulle de aldrig ha gjort. En väl-
dig rallare med slokhatt och »pu-
tällen» i bakfickan ansåg detta 
vara ungefär liktydigt med ma-
jestätsbrott, varför han med 
toilirande basrost uppmanade 
paret att intingen dansa schottis 
eller försvinna från lokalen! 

Speciellt för Skedeviborna: 
Det kan tänkas att Skedevibor-

na inte riktigt kommit under-
fund med vad det egentligen är 

för en glad figur vi hår har skild-
rat. Till dem vill vi säga: det 
är Hjalmar Vall, som vi talar om. I 
Jubilarens far var nämligen från 
Skedevitrakten och hette Vall, 
men då han en gång fick en sko-
makareräkning, som hans bror 
egentligen skulle ha, bytte han 
namn och kallade sig Gustafsson 
för att åtminstone inte behöva få 
broderns räkningar för trasiga 
skor. Det var ju ett namnbyte i 
bakvänd ordning mot nutidens. 
Skedeviborna accepterade dock 
aldrig riktigt namnändringen och 
av den anledningen får dagens 
50-åring fortfarande heta Vall i 
östgötatrakterna. 

Hr Gustafsson hoppas mycket 
av den kommunala musikledaren, 
när den tjänsten så småningom 
blir en realitet i Vingåker. Litet 
större aktivitet inom musiklivet 
i Vingåker borde gå att åstad-
komma, anser han, och speciellt 
torde det nog vara befogat att 
få ihop en stråkorkester. 

Vi far hoppas att Hjalmar Gus-
tafssons önskningar slår in och 
att/han i ännu högre grad i fort-
sättningen blir i tillfälle att gläd-
ja Vingåkersborna med sitt för-
nämliga trakterande av olika in-
strument. Samtidigt får vi på det 
hjärtligaste gratulera den glade 
trubaduren med de många min-
nena från gångna händelserika 
musikår. 

Ärr-Pe. 


