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En lärka från Lövestad i 
Skåne, Margareta Hillman, 
har börjat göra stort och väl-
ljudande väsen av sig. Hon 
tar ledigt fyrstrukna C, och 
det lär bara två till i världen 
kunna göra, Yma Sumac och 
Erna Sack. THORE SANDELL 
presenterar här det nya sång-
fyndet, som f. n. är strängt 
sysselsatt med att sjunga in 
skivor och skriva folkparks-

kontrakt. 

Margareta Hillman hjälper gärna sin pappa, 
lantbrukare Anders Andersson med att sköta går-
den. Här är det han som hjälper henne att sjunga. 

von Vegesack och Adenby är vid det här laget 
överens om att det är som koloratursångerska 
Margareta skall göra sin lycka. Hon klarar ledigt 
fyrstrukna "C" , och det är mer än vad någon 
annan nu levande svensk kan göra om. Kristina 
Nilsson gjorde det på sin tid — för att nu ta till 
en pretentiös jämförelse. Bland alla sångerskor i 
hela världen lär bara den fenomenala indianskan 
Yma Sumac och tyskan Erna Sack gå lika högt i 
tonskalan. Så epitetet "Sveriges Erna Sack" är 
kanske inte överord. 

Lyckas Margareta i fortsättningen så som man 
har anledning förmoda så är det en rejäl, arbet-
sam och renhårig 
tös som kommer att 
nå upp till ärans 
tinnar. 

Var j e vår när 
sipporna knoppas 
och lärkorna bör-
jar slå över Löve-
stads vångar och 
pappa Anders hem-
ma på Kungsgården 
börjar få mycket 
att stå i, så kom-
mer Margareta lika 
säkert som ett brev 
på posten hem och 
hjälper till. — Om 
hon kan sjunga det 
vet jag inte, säger 
hennes pappa, men 
hon är bra, när det 
gäller att arbeta på 
gården och åkrarna. 
Hon är inte rädd 
för att ta i och skö-
ter grovsysslorna 
som en hel karl. 

Inte bara rösten också utseendet har hon för sig, Margareta Hillman. 

hushållerska hos en bror som är tandläkare, och 
han bekostade då hennes sängutbildning. 

Så småningom nådde hon en viss framgång. 
Hon f ick sjunga i radion och här haft en del en-
gagemang i folkparkerna. Men så där riktigt 
helt som Margareta så innerligt önskade slog det 
inte för henne. Hon sjöng litet av varje, fo lk-
visor, operettmelodier och operaarior — "Chir i-
biribin" blev hennes slagnummer — men hon 
hade svårt att finna sin stil. Hon var på vippen 
att ge upp alltsammans, men hennes vänner och 
inte minst tandläkarebrodern tröstade henne och 
sa: — Det är inget f e l på dej. Du sjunger stor-
artat. Det enda du behöver är en Adenby som 
kan lansera dej ordentligt och ge dej s jälvför-
troende. 

Hon f ick Adenby. Och hon fick en ny sång-
lärarinna, friherrinnan Britta von Vegesack, som 
trodde på henne och som sista tiden har lett 
henne till en påtaglig utveckling. Friherrinnan 

Ihela sitt l iv har hon var je sommar haft en 
f l i t ig näktergal i syrenbusken utanför fönstret. 

På de elegant buktande, alléinramade ängarna 
runt Lövestads by har lärkorna hängt i sina 
osynliga snören och sjungit glada drillar för 
henne och de andra som arbetat på fälten. Det 
är en miljö, som är som gjord för att fostra en 
sångfågel. 

Men så har också Margareta Hillman blivit en 
sångerska av ovanliga mått. "Sveriges Erna 
Sack" kallas hon redan och den allmänna giss-
ningen är att Margareta snart blir det populä-
raste namnet på folkparkstiljor, grammofon-
plattor och i radion. 

Visserligen f lyttade Lövestads Kungsgårds 
trogna gamla stork från sitt ladugårdstak 
till lugnare trakter, när Margareta började 
sina första sånglektioner hemma hos 
föräldrarna Anders och Al fhi ld A n -
dersson, men det var då d e t . . . Nu-

En lärka till häst! Margareta Hillman 
skumpar fram på sin pappas präk-
tige, fete arbetspålle genom fagert 
Skåne-landskap. — T. h. håller hon 
i tömmarna och sköter harven som 

en hel k^rl. 

En av dem som 
tror bergfast pä 
Margareta Hillman 
som storsångerska 
är Jorsten Tegnér. 
För några månader 
sedan hittade han i 
en kof fert på vinden Margareta Hillman prome-
inte mindre än 175 nerar på pappas marker, 
hittills okända visor 
som hans mor, den underbara visdikterskan Alice 
Tegnér lämnat efter sig. Han reserverade genast 
några av de bästa visorna för Margareta Hillmans 
repertoar. 

A l ice Tegnérvisorna blir inte de enda nyhe-
terna Margareta kommer att lansera. Några av 
dem drillade hon för ungdomlig publik i Malmö 
nyligen. Adenby har skaffat en hel del splitter 
nya visor och schlagers för hennes räkning. 

F. n. håller den sångbegåvade flickan på att 
sjunga in grammofonplattor och en kortfilm är 
också under förberedelse. 

Efter en underhållningsafton för Långholms-
fångar nyligen f ick hon en recension av Yngve 
Flyckt i Expressen, som kom folkparksmännen 
att spärra upp ögonen och höja hennes gage till 
det fyrdubbla. En isländsk melodi "Om jag var 
en liten, liten f luga" gjorde speciell lycka, och 
den manglas nu fram i stor skivupplaga. Den 
skall skåneflickan drilla på våra utomhusscener 
i sommar, klädd i stiliserad allmogedräkt från 
Färs, en kostym, som hon har ritat och sytt själv. 

Varför sjunger hon inte på operan? undrar 
kanske somliga. Nej , hennes röst är för liten för 
det. Den är typisk mikrofonsopran, men en härlig 
mikrofonsopran. 

Så var det romantiken. Är dén sköna lärkan 
gift eller förlovad? Hon har varit förlovad ett 
par år. Men fästmannen gillade inte sånggriller-
na. När de skulle gifta sig krävde han, att hon 
skulle sluta sjunga offentligt. Hon valde sången. 

mera låter det så bra att ingen fr iv i l l igt ger sig 
iväg, när den sångglada skånskan stämmer upp 
sina visor. 

Tonåren har varit fy l lda av hårt arbete, fö r -
sakelser och stundtals förtvivlan för lilla Marga-
reta, som hemma hade svårt att få anklang för 
sin heta v i l ja att bli professionell sångerska. Som 
omväxling med arbetet hemma på Kungsgården 
tog hon jobb på kontor, och ett tag var hon söm-
merska i Stockholm. Al l t hon tjänade gick åt 
till sånglektioner. Under en tid arbetade hon som 


