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5-årig spelman i Vagnhärad
pelade på Freja vid 11 år

— Det mest högtidliga jag varit
med om som spelman var när gre-
ve Anckarkrona firade guldbröl-
lop på Thureholm. Då låg ångkor-
vetten Freja med hela kadettkå-
ren ute i skärgården och vi blev
anmodade att spela ombord. En
slup, rodd av ett antal kadetter,
hämtade oss i Trosa hamn, där far
min, Arvid och jag gick ombord
med vara fioler. Det var 1901. D:'i
var man hela 11 år, kan man tän-
ka.
Det är bygdespelmannen Edvard

Pettersson i Fagerhult i Vagnhärad
som drar sig till minnes sin första
"utryckning" med fiolen. Det var för
64 år sedan. Han har sedan dess sli-
tit ut åtskilligt med strängar och ta-
gel och mer lär det bli, för på lör-
dag fyller han 75 år och då sätter
han nog fiolen under hakan mer än
en gång. Klämmer han då i med
Blinda Kalles vals eller trosaköp-
mannen Franzéns polska, spritter det
säkerligen i både armar och ben på
föde^sedagsgästerna. På tal om den
franzénska polskan, så är han väl
nästan ensam om att kunna kvinti-
lera den vid det här laget. Ja, brö-
derna Arvid och Hjalmar förstås,
men den där trion hör så intimt
samman att rnan räknar den som en
och samma person.

FRÅN FÄDER HAR
DET KOMMIT.,.

Det var ingen tillfällighet som
gjorde att Edvard redan i unga år
fattade kärlek till fiolen. Fadern Per
August Pettersson var nämligen en
framstående spelman. Han förkovra-
de sig hos klockaren i Trosa land
och en musiker i Trosa och sedan

j föll det sig helt naturligt att han
! lärde sina söner att hantera stråken.
j I Hummel1 "rr hade man alltså inga
fritidsproblem.

Först blev det äldste sonen Arvid,
nuvarande nestorn i Trosa spelmans-
l'ag, och fadern som svarade för to-
nen på familje- och andra fester i
bygden. Snart nog var trion fullta-
lig genom Edvards inträde och så
fort sig göra lät utökades den till en
kvartett genom yngste sonen Hjal-
mars anslutning med bälgaspelet. Ja,
även Edvard lärde sig spela drag-
spel, först magdeburgare med smörj-
koppar och senare modernare spel,
men nu på äldre dar har han åter-
gått till fiolen. Den är känsligare

Edvard Pettersson, jubilerande bygdespelman, som kan behandla
sin fela på rätt sätt.

och skänker utövaren större till-
fredsställelse, anser han.

BRORSAN SPARKADE
IGÅNG MIG

Det blir en alldeles särskild lyster
i hans pigga ögon, när han drar sig
till minnes hur det var när han bör-
jade. Redan som 11-åring var han
med storbrorsan Arvid och spelade
på julkalasen i sju kyrksocknar, som'
man brukar säga.

— Vi gick snart sagt från gård till
gård och spelade på juldanserna.
var jobbigt värre men roligt. En
gång skulle vi säga till hemma, men
vi hann bara växla några ord med
mor, när hon gav hästen bröd och;
så var det att knalla iväg till nästa
gård. Vi spelade ju så gott som hela
nätterna och det blev naturligtvis li-
tet för mycket för en 11-åring. Jag

.tuppade därför av emellanåt, men då
'sparkade brorsan igång mig igen och
Iså var det bara att gnissla vidare.
i \Vid 13 års ålder hade Edvard gjort

sådana framsteg att han var mogen
för sitt första soloframträdande. Det
hände på en gökotta vid Blackkärr
i Västerljung.

— De hade tydligen inte stora pre-
tentioner på musik, säger han en
smula anspråkslöst. Men redan dä
spelade han polskor som en hel karl,
"och de är inte lätta, om det skall
låta något!"

MUSIKEN ÄR HANS
STORA HOBBY

Efter att ha varit med och spelat
de allra sista åren vid de mycket
omtalade midsommardanserna vid

styrelse och dess byggnadsförening
samt i kyrkorådet.

Nu, efter uppnådd pensionsålder,
tar han det litet lugnare, bl. a. ge-
nom att se hur det moderna sta-
tionssamhället växer fram på hans
gamla ägor. Men den kära felan, som
har sin plats på väggen mellan dör-
ren och kakelugnen, lämnar han in-
te åt sitt öde. Den kan få hänga där
orörd ett par veckor, men sedan kan
han spela flera gånger om dagen och
halva nätterna, om det vill sig väl.
Även om han är litet stelare i fing-
rarna nu på äldre dar, vet han hur

Thureholm, blev han sin egen redan, en gammal hederlig polska skall
vid 25 års ålder, då han förvärvade
Fagerhult i Vagnhärad, en gård som
han brukat till för några år sedan.
Han har också gjort sin stämma
hörd inom MC:s förtroenderåd, RLF:s

trollas fram. Musiken har' alltid va-
rit hans hobby. Han fick den i arv
av sin far och för den vidare till
kommande släktgenerationer.

HASON


