
F O L K E T 
Torsdagen den 29 augusti 1963 

Händig spelman i Valla 
bygger sina fioler själv 
När förre snickaren Erik An-

derson, Valla, i morgon fyller 70 
S.r, finns det all anledning för-
•tioda at t hans bostad vid Stor-
gatan 16 kommer a t t fyllas av 
o lada spelmanslåtar. Jubilaren 
Ullhör nämligen Södermanlands 
Spelmansförburad, och dessutom 
har han en hobby som inte tillhör 
de vanligaste: han bygger fioler. 

Sex stycken har han tillverkat 
sedan han för ett tiotal år sedan 
fick idén till sin hobby. Två har 
han skänkt bort, och en är såld,j 
men tre har han fortfarande i sini 
ägo. En av dessa använder han1 

för övrigt alltid när han spelar 
på förbundets t rä f far . 

— Att bygga en fiol är inget 
(Forts, på nästa sida). 

m 

Fint ljud i felan! Erik Andersson har byggt den själv, liksom den 
som ligger framför honom på bordet. 

lätt jobb, intygar hr Andersson. 
Allt måste stämma perfekt . för 
a t t ljudet ska bli bra, och lyckas 
man så blir klangen ofta bättre 
än i en fabriksbyggd fiol. 

En fiol har hr Andersson miss-
lyckats med. Den kom det till en 
början inget ljud alls ur. Felet 
upptäcktes dock så småningom 
och knudie avhjälpas. 

— Det är svårt at t säga hur 
lång tid det tar a t t tillverka en 
fiol, men 100 timmar har jag nog 
arbetat med varje. En byggde 
jag för övrigt hemma vid köks-
bordet, och den blev bra den ock-
så. Ingen Stradivarius kanske, 
men 1 alla fall en fiol. Det är vik-
tigt a t t man får tag på rät t ma-
terial. Det ska vara lönn i botten 
och gran i locket, och det finns 
de som säger, a t t t räet måste 
ligga i 50 år sedan själva trädet 
fällts, men det tvivlar jag förstås 
på. 

Hr Andersson har snickrat till 
sina fioler av ett par vanliga 
brädlappar. Det enda han inte 
tillverkat själv är i stort sett 
strängbryggan — den ska vara 
av ebenboltz, vilket är svårt at t 
få tag på 1 Sverige — samt 
strängkällaren och stråken. 

— Hos musikhandlarna kan 
man köpa tillskuret material, 
men det är ganska dyrt. Och 
dessutom blir det ju inte samma 
nöje a t t bygga en fiol som redan 
är halvfärdig när man börjar. 
Nej, man ska snickra till allti-
hop s jä lv . . . 

Sade den händige 70-åringen, 
sette favoritfiolen till hakan och 
lät stråken dansa över strängar-
na i några muntra spelmanslåtar. 

Erik Andersson är född och 
uppväxt vid Lilla Fräntorp i Sto-
ra Malm. Ef ter a t t en tid ha va-
rit bosatt i Katrineholm flyttade 
han 1919 till Valla och arbetade 
först som byggnads- och senare 
som verkstadssnickare. Tidigare 
var han aktiv inom IOGT och 
NTO, och sedan sju år tillhör 
han Södermanlands spelmansför-
bund. Fiolspel har alltid varit 
hans käraste fritidssysselsätt-
ning. Han började spela redan 1 
sjuårsåldern, och vid det här la-
get vet han bättre än de flesta 
hur man behandlar — och byg-
ger — en fiol. 

Ammi. 

K o t r » J ? u r . 2 . 9 . 1 9 6 3 . 

HYLLNINGAR — Snickaren och spelmannen Er ik Andersson, Valla, blev på sin 70-årsdag föremål för omfat-tände hyllningar. Bl. a. uppvak-tade Södermanlands spelmansför-bund genom sin ordförande Gus-taf Wetter och Valla spelmans-lag. Hr Wetter överlämnade sju blomster — en för vart decen-nium — och 14 låtar, som efter hr Anderssons diktion nedteck-nats av hr Wetter. Och så spelade man naturligtvis de 14 låtarna 
och f ler till. 

Folkmusiken 
överlever 

Också folkmusiken lever kvar 
i det nutida Hälsingland berät-
tar sekreteraren i Bollnäsbyg-
dens Spelmanslag, motorvagns-
förare Hugo Ljungström. "En 
vägvisare till det ursprungli-
gaste och friskaste i musikens 
värld ". 

Hälsingarnas sinne för det pam-piga och storvulna har fordom ta-git sig olika uttryck. Tänk bara på bondgårdarna, "timmerslotten" och bröllopen som ofta pågick f le-ra dagar! 
I landskapets folkmusik kan man också tydligt förnimma människor-nas kynne samt deras käasla för en ofta storslagen och vild natur. Folklåten har haft och har fort-farande ett starkt fäste i vår bygd. De gamla spelmännen har lämnat efter sig en rik skatt av låtar som vi numera spelar till glädje både för oss själva och våra åhörare. 
Man kan kanske tycka att den gamla folklåten skulle ha mist sin betydelse i vårt moderna samhälle. Men den livar vårt sinne på samma sätt som förr. 
Här i Ljusnans och Voxnans dal-gångar har funnits legendariska storspelmän, Geting-Lasse, Rimsen. Snickar-Erske, Pajas, Tulpan, Fred-riksson, Löv och Jon Erson för ätt nämna några. Vi sentida spel-män i Bollnäsbygdens nu 20-åriga Spelmanslag, har deras låtar på vår repertoar och vi har ofta haft tillfälle att spela dem. 
Liksom folkmålet, har låtarna sin särskilda dialekt. Endast den en-samme spelmannen kan därför på ett riktigt sätt tolka det genuina och få f ram de fina nyanserna, framhäva det egenartade. Allt det-ta löper risk att slätas ut och gå förlorat vid spel i stora grupper. Spelmanslagen bör därför också ses som ett medel, ej som mål för dem som skall vårda traditionen. 
I en tid då så mycket tvivelak-tigt "skvalar" över oss dagligen och stundligen, kan spelmannen va-ra något av en vägvisare till det ursprungligaste och friskaste i m u -sikens värld; visan och låten. 


