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Hugo-Pelle trakterar mungigan.

Eskilstuna-spelman
virtuos pa mungiga

Talar man om filaren Hugo Pettersson i Eskilstima, vet kanske
inte sa manga vem man menar. Sager man daremot Hugo-Pelle,
blir det en annan sak. Det ar ett valkant namn bade i Sormland
och Vastmanland, inte bara i spelmanskretsar — men mest dar
forstas, cftersom det ar i egenskap av spelman Hugo Pettersson,
alias Hugo-Pelle, gjort bade sig sjalv och sitt "alias" kamla. I ar
kan ban fira 25-arsjubileum med sin kara fela, som dock inte ar
det enda instrument ban trakterar. Mungigan — ett fint speltyg
med urgamla anor — har i Hugo-Pelle en av sina f& kvarvaran-
de virtuoser. (Forts, pa 9:e sid.)



Eskilstuna-speSman ...

25-arsjubileet hanf5r sig till Hu-
go-Pelles start pa allvar som spel-
man, vilken skedde genom att han
1932 sokte och vann intrade i
Sormlands spelmansforbund. Men
langt dessforinnan hade musiken
varit hans favorithobby. Alltsedan
16-arsaldern har han spelat gitarr,
och han har varit med i manga
kapell. Sa mycket av allmogelatar
blev det inte i borjan, men dem
har han gatt in for helt under de
senaste 25 aren. Resultatet ar rang,
heder och vardighet av riksspel-
man, och till resultaten far val
ocksa raknas ett 60-tal egenhan-
digt komponerade latar och sist
men inte minst gladjen av att
ha en hobby, som inte bara satter
farg pa tillvaron utan blivit ett
livsintresse.

Om fiolen blev Hugo-Pelles sto-
ra intresse for 25 ar sedan, sa har
mungigan kommit in i bilden forst
pa senare ar, alleftersom han fatt
allt livligare kontakt med den
gamla allmogemusiken. Instru-
mentet galler for att vara mycket
svarspelat. Till utfbrandet ar det-
mycket enkelt: en epalettformigt
bojd jarnbygel med en tunga, som
man knapper pa med fingret, me-
dan instrumentet halles i munnen.
Tonlaget varieras medelst olika
spanning av halsmuskulaturen.
Instrumentet lar ha utbildats i
Bortre Indien nagon gang i eri gra
forntid och var mycket populart
i Sverige pa 1700-talet. Nu finns
det inte manga som kan fa fram
en melodi pa den enkla jarnbygeln,
men Hugo-Pelle kan spela pa den
sa att det spritter i benen pa aho-
raren.

Hugo-Pelle ar spelman av den
gamla stammen och hyser inte
nagon over hovan stor respekt
for noter, larda musiktermer och
teoretiserande. Man skall spela
akta och ursprungligt som vara
forfader gjorde, dem vl fatt det
folkliga musikarvet ifran, me-
nar han. Sjalv har han lart slg

alia sina Instrument p& egen
hand och var spelman 1 20" ar,
erovrade riksspelmansvardighe-
ten och tog fiirsta pris i en lat-
tavling, innan han forst 1 60-
arsaldern borjade lara slg no-
terna.

— Jag tror det ligger en fara i
att allmogemusiken blir alltfor
overarbetad, sager han. Det akta
och naturliga i den kan latt for-
svinna, vilket man sett manga
prov pa, nar alltfor kammarmusik-
inriktade forstasigpaare borjat ar-
rangera och stuva om de gamla
allmogelatarna, sa att de forlorat
sin ursprungliga karaktar. Jag
gar till och med sa langt, att jag
tror att for mycken musiklardom
kan vara till direkt skada for en
allmogespelman, sager Hugo-Pel-
le. Det kan bli slaveri under noter-
na och termerna. Lika tokigt ar
det med de stora anhopningarna
av spelman vid laguppspelningar-
na. De gamla latarna spelades pa
sin tid av ett par, hogst tre spel-
man. Att dra ihop skaror pa kan-
ske 100-talet man, som spelar pa
en gang, kan aldrig vara riktigt.
"Latarna kraver ett individuellt
framforande, massuppbaden ar
ett rent horribelt pahitt. F6rre§-
ten kan det dH, ocks& komma med
manga blindpipor, som inte deltar
for musikens skull utan mera for
nojet att fa ga omkring och stolt-
seraji skinnbyxor.

Att Hugo-Pelle firar 25-arsjubi-
leum med felan vid fyllda 65 ar
maste innebara, att han var gans-
ka till aren kommen, nar han bor-
jade. Det stammer i vad som gal-
ler fiolspelningen, men annars in-
sop han musiken nara nag med
modersmjolken. Fadern, som var
fodermarsk vid davarande Nya
bryggeriaktiebolaget i Eskilstuna,
var ocksa skicklig fiol^pelman.
For sonen Hugo lag gitarren nar-
mare till hands, och han larde sig
snart traktera den med stor sa-
kerhet. Noter var det aldrig fraga
om. Hugo-Pelle var da liksom nu
en gehorspelare av Guds nade, ut-
rustad med ett enastaende sinne
for att lara sig melodier. Han spe-
lade i flera kapell i Eskilstuna,
bland dem Glada fyran, ett val-
kant eskilstunakapell pa 1920-ta-
let.

— Det var en ren tillfallighet
att jag vid 36 ars alder overgick
till fiolen, berattar Hugo-Pelle.
Jag bodde i Stockholm d& och
kopto av en kamrat en fiol for
det facila priset av 7 kr. P& den
larde jag niig spela utan hjaip,

och snart var jag fangad av det
nya instrumentet och dess stbrre
mojligheter.

— Den kande Cstgotaspelman-
nen Josef Aim fran Norrkoping
vackte mitt intresse for allmoge-
musiken, och det drojde inte lange
forran jag alskade de gamla folk-
liga latarna, en karlek som bara
tilltagit med aren. 1932 blev jag
allmogespelman pa allvar. Det var
det aret jag gick in i Sormlands
spelmansforbund.

Efter sex ar som spelman tog
Hugo-Pelle Zornmarket i brons,
och 1945 erovrade han riksspel-
mansvardigheten genom att vid en
spelmansstamma pa Stenhammar
ta Zornmarket i silver. Samma ar
tilldelades han forsta pris i en lat-
tavling. Segerlaten hette Dans i
lagerhyddan, och for den fick han
en fornamlig Ekstrands-fiol, som
alltfort ar Hugo-Pelles karaste
klenod. "Utmarkta egna latar och
bra spel", sa lydde professor Sv,en
Kjellstroms utlatande om den ny-
vordne riksspemiannen.

Hugo-Pelles krafter racker till
for tv& landskaps spelmansfor-
bund. Ocksa. Vastmanlands spel-
mansforbund har namligen i ho- i
nom ^n varm tillskyndare. Han |
var med och bildade det 1950
och gor alltsedan dess tata resor
till Vasteras, dar det livaktiga
Vasteras spelmansgille raknar
honom som framstaende med-
lem.

Hugo-Pelle intresserar sig ocksa
sa for annat som ar gammalt och
fornt. Med sin bandinspelare tar
han upp gamla historier om skrock
och skromt och spelar in latar.
Hans drom ar att fa tillfalle att
ta upp inspelningar av gamla spel-
man och deras melodier. Han teck-
nar ocksa upp historier om och av
sormlandska original.

Men framst bland hans intres-
sen star folkmusiken, och framst
bland det han sjalv astad'kommit
pa omradet satter han sin kompo-
sition Till Granhammars minne.
Den gjorde han till minnet av,
museitjanstemannen Ernst Gran-
hammar, initiativtagaren till bil-
dandet av spelmansforbunden.
Han ligger begraven pa Floda
kyrkogard, och vid avtackningen
av minnesstenen Sver honom var
en av huvudpunkterna framforan-
det av den av Hugo Pettersson
komponerade hSgtidsmarschen.

Aldo


