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abor trots att han gick bort långt
are sekelskiftet. Man har intrycket
.v att denne märklige man betytt
ner för sången och musiken i Järna
in någon annan. Det musikaliska ar-
ret i släkten har förts vidare fram
ill i våra dagar och de flesta av
le som brukar framträda i kyrkorna
lar släktskap med den duktige kyrk-
iångaren Pers Andreas Olsson, så var
lans rätta namn. Astrid Gezelius,
A.xel Andersson, systrarna Liss och
Pers Folke Larsson är alla utrustade
med sådana sångliga gåvor som de
tydligen har gemensamt med "Sjung-
ar'n", till vilken deras släktskap kan
spåras.

SJUNGARE 33 AR

I Järna Hembygdstidning somma-
ren 1936 skrev framlidne f. folkskol-
läraren Halvars Lars Larsson om
Pers Andreas Olsson. Han föddes
1822, samma år som Järna skildes från
Nås och blev egen församling. Han
blev sjungare i kyrkan 1841, alltså 19
år gammal och efterträdde då dåva-
rande kyrksångaren Per Jonsson. Som
stöd för sången spelade Andreas Ols-
son på psalmodikon, ett på den ti-
den populärt instrument. Enligt det
protokoll som verifierade Olssons an-
ställning och som var underskrivet
av kontraktsprost C. O. Fröman var
den nyanställde tydligen väl kvalifi-
cerad, åtminstone fanns ingen bättre
inom församlingen konstaterar man.
I 33 år skötte Olsson tjänsten och
avlöstes 1874, då en Anders Lagerdal
övertog. Den senare hade en kam-
marorgel till hjälp. Det var alltså or-
gelns inträde i Järna kyrka.

MODERN BONDE

Det är en hel del annat Halvars
Lars Larsson har att berätta om
"Sjungar'n". Han var revkarl vid
storskiftet i Järna, i många år gra-
deringsman vid storskiftet i Lima och
Transtrand. Han var också kyrkvärd
och som jordbrukare beskrivs han
som en föregångsman. Han var den
förste som odlade rovor rationellt
med metoder som grannarna tyckte
var befängda. Lärdomarna hade han
insupit på Snöa bruk av lantbruks-
ingenjör Hultman och att de var bra
visade längden på rovorna.

DET "DRILLADES"

Minnestecknaren hade genom bl a
Andreas Olssons son, P A Andersson,
fått många intressanta upplysningar.
Två tunnor havre om året var lönen
i början för kyrksången, senare fick
han fyra tunnor. Varje tunna repre-
senterade ett värde på 15 riksdaler.
Andreas Olsson gillade inte att för-
samlingsborna "drillade" när de sjöng
i kyrkan. Han ville alltså ha ordning
och reda på sången, speciellt besvär-
ligt tycks "sjungar'n" ha haft det
med finnarna som blev ivriga under
sången och "drillade, släpade och
blandade i alla möjliga oljud".

Söndagarna var inga vilodagar för
!'S;iungar'n" som när man hade natt-
vardsgång kunde få hålla på till både
fem och sex. Nattvardspsalmerna
sjöngs nämligen om och om igen så
länge det fanns nattvardsgäster kvar.

STRÄNG LEDARE

Halvars Lars Larsson har också
räddat åt eftervärlden en del vad som
berättats för honom av sådana som
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Kyrkosångaren Pers Andreas
Olsson i Järna tillsammans med

sin hustru.

deltagit i sångövningar under "Sj ung-
ar'n". Sålsdes talar han om 84-åriga
Andreas Greta i Hulån som jämte
andra duktiga sångare kallades av
Andreas Olsson att öva in sånger för
julotta eller andra högtidliga tillfäl-
len. Hon kunde berätta hur upplyf-
tande det var att delta i dessa övning-
ar men hur man fick öva myckst för
att sångledaren skulle bli nöjd.

Ja, detta och mycket annat får man
reda på i den intressanta minnesteck-
ningen över en av de många märkli-
ga gestalter som levat i Järna. And-
reas Olsson dog i mars 1888, 66 år
gammal.

Frasse .

sammades med silvermärke som
tecken på att han var riksspelman.

Gunnar Stoipa har nu titeln .mu-
siklärare. Som sådan har han fast
anställning i Malung men h-an hin-
ner också med att hjälpa till i mu-
sikskolan i V&nsbro. Han är "Väs-
terdalarnas Cliatles Redland", trak-
terar sju imirun,ent, på alla mer
eller mindre självlärd från början.

En vacker Shniimel-flygel bar he-
dersplatsen hemmet, instrument
finns annars i olika varianter. Gi-
tarr lärde han pä senare år, det var
nödvändigt när instrumentet blev
så populärt. Då måste ju naturligt-
vis också läraren kunna ackorden.
Gunnar är cx.Kså en skicklig teore-
tiker när det gäller musik och vi
får på förekommen anledning en
föreläsning om övertoner, tempere-
rad stämning etc vid besöket i hem-
met.
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* Jul, jul, strålande jul *
med

Arna-Lena Löfgren
och

Artur Erikson

* Vansbro — Tel. 0281/102 01 *
Ferneborgs Radio-Service *

nit avverka under sin tia via musus-i r-
skolorna. Ett och annat korn hittar!
han till stor glädje för honom själv
och för musik'ivet i övrigt.

Tony Fri*zon heter en 13-årlg
äppelbograbb som Gunnar knyter
stora förhoppningar. till. Den ener-
giske yngUngen har redan hunnit
dokumentera stoi färdighet på kla-
rinett. Ett par vinster i amatör-
tävlingar i sommar visar att han
är på rätt väg.

Och så har Gunnar en ättelägg
själv som inte hunnit så långt ännu
men som åtminstone har intrese för
musik. Och ett "bett" i trumpeten
värdigt en Armstrong. Än så länge
får förstås pappa skota ventilerna
men det kommer nog det också. Om
det sedan blir så många instrument
som de pappa behärskar återstår att
se. För han 'fårar piano, klarinett,
saxofon, oboe, flöjt, trumpet och gi-
tarr — samt näverlur, om det nu
skall räknas. Frasse
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J Välkommen som kurd till *

| NILS OLSSONS
J MÖBELAFFÄR AB J
J Vansbro — Tel. 0281/100 05 J
•£ ^
* Specialfirma i heminredning. *

Låga priser!!

********************************************

*********************************************^ **

*

Julhandla !*
med omtanke l
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KONSUM
Bala-Järna, Hulån, Vansbro
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FÖR ER SOM SYR!

Peter shott i lammull
och Shetland . ..

Alan Pain Shetland 59:—
Tröjor m. blixtlås fr 39:75

WESTBERGS

Stuvaffären
VANSBRO — Tel. 0281/10171

mg
Vansbro. Tel. 0280/10014
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Kom in! Koppla av!
Bli vacker!

Ring så får Ni tid.

SALONG ROSITA
Parkgatan 3 — VANSBRO

Tel. 0281/108 73
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