
92-drig bonde och spelman
drar ndgra Idtar varje dag

VAGNHA'RAD: Nar man hor Arvid
Pettersson spela fiol, kan man inte
tro, att han ar 92 ar fyllda. Sa mjuk i
fingrarna och sa tonsaker ar han an-
nu. Da kan man forsta, hur fint det

maste ha latit, nar han spelade till
dans pa gardarna i sin ungdom eller
nar han var med i Trosa Spelmanslag.
Men sa spelar han ocksa fortfarande
en eller annan lat mest varje dag pa

sin kara fiol. Annars lyssnar han mest
pa radio. "Man lar sa lange man
lever", sager han och tycker radio-
programmen ar en fin skola.

Numera bor Arvid Pettersson pd
Haradsgdrden i Vagnharad, dar
han kanner sig val omhandertagen
och trivs bra. Sa fint var det inte,
nar han fdddes 1883 pa Stubbhugget,
ett torp under Thureholm. Darifran
flyttade han efter sex ar tillsam-
mans med fdraldrarna och sex sys-
kon till Hummelkarr, en gard som
brodern Hjalmar brukar i dag. Da
bodde foraldrarna, sju syskon, tv'a
drangar och en piga, inalles 12 per-
soner i stugan. Och stugan, det var
det, som vi numera kallar for kdket.

Kok hette det bara pa slotten,
sager Arvid, hos oss hette det
stugan, och dar levde man sitt var-
dagsliv, lagade mat, at, sov och ut-
rattade alia inomhussysslor.

I kammaren pa Hummelkarr
bodde ankan efter den fdrre bonden.
Hos andra var det finrummet, som
bara anvandes vid hdgtider.

Man lag skafdtters i dragspelssof •
fan, for att alia skulle fa plats. Nag-
ra bekvamligheter fanns det forstds
inte heller. Maten lagades i den dpp-
na spisen, det drdjde ett par dr in-
nan man ens fick jarnspis. Vatten
bars in fran kalian, det var bara vid
iagdrden det fanns trapump for att
fa vatten till djuren. Och mycket
ved gick det at, sarskilt nar det skul-
le bakas i den stora ugnen, dar det
gick in 18 brddkakor i taget.

Arbete stolthet
Nar Arvid var en sex—sju ar, var

det hans stolthet, att kunna hjalpa
mor att fylla vatten i den stora kop-
partunnan och ta in ved till spisen.
Det kom val inte in sa mycket i

J taget, men da fick man ga fler gang-

er i stallet. Nagot ar senare fick han
bdrja valla korna, och nar han var
tio korde han oxar eller hast och
harvade. Vid den aldern ansags
man ocksa tillrackligt vuxen for att
vara med och binda sad i skordeti-
der. Med skolgdngen blev det dare-
mot litet si och sa.

Det var en musikalisk familj, som
Arvid Pettersson vaxte upp i. Far
spelade fiol och mor spelade drag-
spel, ochnar han var sju ar, bor jade
han lara sig av dem bada. Och vid
tio ars alder fick han for forsta
gangen fdlja med far och spela till
dans i vagnslidret pa Thureholm.
Ett par ar senare kunde han redan
klara en danskvall pa egen hand.
Repertoaren bestod bade av det vi
nu kallar folkmusik och tidens popu-
lara slagdangor.Och nar man inte
kunde flera Idtar, sa bdrjade man
fran bdrjan igen. Det var inte bara
pa fastlandet det dansades. Det
•fanns mycket folk ute i skargarden,
och Arvid for langa vagar med sin
fiol, speciellt till darna vid Orby-
holm, ja han var t o m nere vid Saf-
sundet och spelade pa brdllop hos
lotsens. Heist spelade han fiol, den
var ju enklast att ta med sig, och sa
ansags det litet finare med fiol an
med dragspel. Den unge spelman-
nen tyckte ocksa det var lattare. -

— Fast till det maste man ha
medfddda anlag, sager han. Drag-
spel ar ju mycket mer mekaniskt,
bara att trycka pa knapparna. Det
kan man lara sig. Men for att spela
fiol maste man ha kansliga fingrar
och gott musikora.

Till vardags blev det mest s k
"vatt-danser". Det betydde att man

far ga
nditionering
righeter. 40 procent
its fordringsagarna,
3n har tratt in med
ig, ny VD har ut-
5 utnamningen arof-_

ficiell annu, och 17 tjansteman sam-
manlagt har fatt sina uppsagningar,
atminstone muntligt. Daremot ar det,
i varje fall f n inte aktuellt med nagot
var&el pa kollektivsidaji,,

selsattningforvdrpersonal f n.Dess-
utom kommer vi att satsa pd ut-
bildning av viss personal, som sd
smaningom skall overforas i den
direkta produktionen.

Bade dir Jacobsson och ekonomi-
dir Unden framhdller det goda sam-
arbcte man haft med kommunen
under den har svdra tiden. Tillsam-
mans med Lansarbetsnamnden
kommer man ocksd att pa allt tank-
bart satt ta del i den uppsagda per-
sonalens bekymmer och arbeta fdr
att placera dem pd andra arbets-
platser.

En av dem som drabbats av per-
sonalinskrankningen ar Majlise
Hollander. Hon ar den sist anstallda
inom fdretaget, kom dit i hdstas, och
ar sjalvfallet ledsen for den har ut-
vecklingen.

Visst har jag varit installd pa det

en tid nu, aven om jag hoppats i det
langsta. Men det ar faktiskt skdnt
att ovissheten ar over.

Majlise arbetar deltid pd lonekon-
toret, och kan inte riktigt forsta, hur
den arbetskamrat hon delar tjan-
sten med, skall klara jobbet pd egen
hand. Det har varit en hel del over-
tid.

— Men hon blir fdrstds tvungen
att gd in pa heltid, tills ndgon av de
andra hunnit laras upp, sager hon.
Sjalv tycker jag det ar oturligt, nar
jag fick ett jobb i Trosa, dit vi ar
relativt nyinflyttade, att det skulle
sluta sa har. Det ar val, att jag inte
ar helt beroende av arbetet for min
fdrsdrjning. Jag ar ju inte ensam-
staende. Tills vidare satter jag mitt
hopp till ateranstallningsratten, och
sa hor jag till dem, som har Idng
uppsagningstid. SOLAN

;eklubbens metartavling
•dinanga till Trosaan

inte fick annan fdrtaring an vatten.
Sadana danser stallde man till, nar
andan foil pa. Men vid storhelger
och i skdrde-tid blev det stora kalas.
40—50 personer var inte ovanligt,
och det bjdds rikligt med mat och
dryck. Mat av ett helt annat slag an
nu. Da fanns det fett flask och rava-
rorna var mycket battre, tycker Ar-
vid.

Festen skulle alltid inledas med
musik, marscher och ganglatar, se-
dan kom fortaringen och sa fdljde
dansen, som kunde borja vid sju-
tiden pa kvallen och halla pa tills
det var dags att ga direkt till mor-
gonmjdlkningen for pigorna och till
stallet for drangarna.

Spelmannen hade det inte battre.
Nagra langa pauser tillats inte och
det kunde bli bade varmt och svet-
tigt att sitta i sitt horn och spela hela
langa natten. Men ville man ha en
nypa luft, fick man se till, att nagon
annan ryckte in och holl dansen
igang. Betalningen for en sadan natt
var oftast tio ore, plus mat och
dryck. Nagon gang kunde det bli en
25-6ring och vid julfesterna var det
mer storslaget. Da kunde man tjana
hela 50 ore.

Vantar pa
Men de fiesta danserna hdlls

forstas under sommaren. Och sa-
songen borjade tidigt. Arvid minns
valborgsmassoaftnar, nar han
spelat med vantarna pa.

Fram pd 20-talet borjade det bli
vanligt med dansbanor. Sadana
fanns bade i Trosa, Vagnharad och
Vasterljung. Forsta aren fick man
sitta utomhus och spela, sa sma-
ningom kom orkestern under tak
och till sist byggdes hela dansbanan
in-j'De har danserft& var allmanna
tillstallningarv bSde sommargaster
och den bofasta befolkningen del-
tog, ofta i form av knytkalas.

Tre kamrater
Nu spelade inte Arvid ensam

langre. Han hade tre kamrater med
sig, dragspel, fiol, gitarr och batten
ingick i orkestern. Repertoaren blev
ocksa mer vaxlande. Arvid gillar all
slags musik, aven den modernare
dansmusiken. Hans brdder daremot
spelade enbart folklatar. Men
pretentionerna steg och man var
tvungen att folja med och lara sig
nya bitar. De gamla palitliga latar-
na kallades "liktornar" minns Ar-

vid, och marscher var populart.
Nagon fast betalning hade man inte
till musiken, det samlades spel-
pengar bland publiken, sa undra pd
att man var glad, om det var myck-
et folk pd dansbanan. Under hela
den har tiden var Arvid Pettersson
ocksa bonde.

— Gdrden fick man skota pd dag-
tid och spelandet pa natterna, sager
han. Inte hade man precis ndgra
atta-timmarsdagar och semester
hade man val aldrig hort talas om.

Gdrdarna blev storre och storre
ocksa. I borjan var det fdrstds frdga
om arrenden, men den forsta egna
garden var pd 34 tunnland. Den sis-
ta, som Idg i Gryt, intill Solbacka,
var pd 100 tunnland. Den salde Ar-
vid 1949.

Spelman Ost
Efter den tiden blev han ocksa

mer spelman. Bland annat var han
en av de forsta i Trosa Spelmans-
,lag, dar det fanns sex musikanter
pd den tiden. Han kom ocksd under
ett par ar att spela ratt mycket till-
sammans med Erik Osts pappa,
som bodde i Trosa ett tag. Och dd
blev det minsann bara frdga om
fiol, for spelman Ost tyckte pa sin
tid lika ilia om dragspel som Sten
Broman.

Flera gdnger har Arvid ocksd
spelat solo pd spelmansstammor,
bdde i Nykoping, Sodertalje och
Katrineholm. Roligast ar det att
spela svdra stycken, sddana, som
man fdr kampa lite med, for att de
skall lata bra.

Men nar han blev 70 dr slutade
Arvid Pettersson att spela offent-
ligt. Inte for att han ndgonsin varit
"scenradd" — det behover man inte
vara, tycker han. Man gor sd gott
man kan och man behover inte nod-
vandigt vara bast. Men han tyckte
andd det kunde vara nog da. Men
fortfarande tar han, fram sin fiol sd
gott som varje dag och spelar ett
par Idtar.

— Fiolen ar det basta jag har,
sager han, den och radion. For tank,
sd mycket intressant man fdr hora i
den.

Nar det galler radioprogram ar
Arvid Pettersson allatare. Nastan
allting ar lika bra, och man lar sig
alltid ndgot nytt. Arvid Pettersson
ar verkligen ett exempel pd, att
man aldrig blir for gammal for att
lara.

SOLAN


