
Spelar i vassen 

En musikens tusenkonstnär är riksspelman Carl Gustav Far je i 
Älvdalen. Bland annat har han byggt en 10-stämmig piporgel, 

delvis av vass. Det är länge sen nu, men fortfarande kan han fram-
locka toner ur det spröda instrumentet, han gor det pa bilden ovan. 

Se sidan sju 

PÅ LANDET 

RIKSSPELMAN OCH BOTANIKER 
BYGGDE EGET LINNÉMONUMENT 

FYRA ÄR TOG DET att bygga vassorgeln — 
den borde varit av aluminium i stället, säger 
mångsysslaren och riksspelmannen Carl Gustaf 
Färje. Här under Färje med det privata Linné-
monumentet som han byggde 99därför att ingen 

annan kom sig för". 

Från På landets Dalaredaktion 
ÄLVDALEN; fredag. 

"Oiksspelman Carl Gustaf Fär je 
i Älvdalen är en musikens 

tusenkonstnär. Han dirigerar två 
körer, fungerar som organist i ett 
kapell, har byggt en unik tio-
stämmig piporgel, (delvis av vass) 
har framträtt som solist på kohorn 
och näverlur i Amerika och kan 
spela på praktiskt taget vad som 
helst. Att blåsa vallåtar på vecko-
tidning eller locka fram en koral 
ur ett vattenledningsrör är en 
barnlek för honom. 

Han är också botaniker, har 1 300 
växter i herbariet och två böcker i 
ämnet bakom sig. Färje är varm 
Linnébeundrare och har hemma i 
trädgården i Kittans by uppfört ett 
monument över bjomsterkungens 
Älvdalsbesök 1734, "eftersom Ingen 
annan kommit sig för". Allt detta 
åstadkommer Fär je på fritid. Hans 
egentliga yrke är dödgrävarens. 

För sjutton år sedan flyttade den-
ne mångsysslare från Stora Skedvi i 
södra Dalarna ett stycke norr ut i 
landskapet, till Älvdalens kyrkby. 
Där satt han i bortåt fem år in-
stängd i en hytt och stämde drag-
spel åt en fabrik. Sedan blev han 
småbrukare. Hela tiden levde musi-
ken i honom. Han hade inte suttit i 
Skedvi orkesterförening tolv år för 
intet. 

Riksspelman 
Älvdalsborna tog tacksamt emot 

hans tjänster som dirigent. Då hade 
han redan 1948 blivit riksspelman på 
en stämma i Malung. Färje vägrar 
dock att klä sig i knätofs och spela 

för turistskockar. Gärdeby gånglåt 
kallar han turistmusik. Ändå kunde 
han inte låta bli att följa med då 
Rättviks spelmanslag for till Ameri-
ka 1956. Färje var den ende solisten 
på kohorn och spilåpipa som gick 
att uppbringa. 

Han går helt upp i sina intressen. 
Även botaniken. Somrarnas exkur-
sioner i norra Dalarna har sin ledare 
i honom. 1958 gav han ut Älvdalens 
flora och tre år därefter Transtrands. 

En rolig sak med hans böcker är 
att de också upptar växternas dia-
lektala namn. Man erfar att Lilje-
konvaljen i Transtrand heter något 
så kufiskt som "Blattsebock-
blomme", (blattsebock = horsgök 
eller enkelbeckasin) och örten Jung-
fru Marie nycklar går under namnet 

IltlM I Ii (MHHHrUHHl»nilfTiltLtn.l.i 11 i n m i t f i t n r i i . . . 

"Frälsarhandä å Steggmanhandä'' 
(Frälsarhand och Djävulshand). 

Koraler pä vassrör 
På vinden hemma hos Färjes stål-

en verkligt unik pjäs — en tiostäm-
mig piporgel med 400 pipor, gjorda 
av vassrör och strätta. Färje fick 
idén då han var sexton år, och det 
tog honom fyra år att utföra den. 
Orgeln är inte längre i bästa skick, 
men medarbetaren satt i alla fall 
helt betagen då riksspelmannen med 
tre vassrör i munnen lockade kor; 
ler med "darr" och allt ur det sprö-
da instrumentet. Det låter för en lek-
man precis som en kyrkorgel, bara 
så oändligt mycket svagare. 

— Åren har tyvärr gått illa åt min 
orgel, suckar Färje. Jag borde ha 
byggt den i aluminium eller koppa t 
i stället. 

Björn 


