
Del gick som en dans 11
OXELOSUND (SN):
Nestorn bland speleman

fanns forstas pa plats mid-
sommaraftonen. Arne Jans-
son, Oxelosund, snart 81 ar,
lockade tonerna ur sin fiol
sa att dansarbenen inte
kunde sta stilla.

Nar vi andra dansar och
dricker matsackskaffe i gron-
graset ar det spelmannen som
roar oss. Om det sa regnar
smaspik sviker de inte publi-
ken som vill hora de traditio-
nella midsommarlatarna.

Arne Jansson kan det har
med midsommarunderhall-
ning pa sina fern fmgrar. Pap-
pan satte fiolen i handerna pa
Arne nar han var sju, och sen
dess har han spelat.

- Det har ar min 32:a mid-
sommarafton som jag ar med
och spelar, berattade han nar
han tillsammans med de andra
spelemannen i Oxelo Gille
gjorde i ordning instrumenten
ute pa Jogerso.

32:a tanker vi, det betyder
att en akta maka har firat mid-
sommarafton utan sin gubbe i
32 ar..?

Det har tydligen inte vallat
nagra storre konflikter, forstar
vi, for Arne ar gift med sin Alva
sedan 59 ar.

Smaltare pa verket
Nar Oxelo Gille monterade

mikrofoner och stamde instru-
menten infor spelningen pa
Jogerso hade de redan hunnit
med att spela pa Bjorntorp.

Oxelo Gille underholl vid midsommarflrandet pa Jogerso med nestorn Arne Jansson langst till vanster pa bilden.

Och dagen fore midsommaraf-
tonen hade de fyra spelningar
- ett servicehem och fyra dag-
hem.

Solen gassar over publik och
speleman pa Jogerso och Arne

tar ett tag med nasduken i pan-
nan. Spelemannen knapper
upp knapparna i vastarna men
Arne bryr sig inte sa mycket
om varmen.

- Nej, skrattar han, jag har

varit smaltare pa jarnverket,
sa jag vet vad varme ar.

Han satter Magginikopian
under hakan och later straken
lopa utmed strangarna. Spele-
manskamraten Gosta Nilsson

klappar pa sin fiol och beratt-
tar att den kommer fran Arne
Jonssons barndomshem. Gos-
tas fiol har poppel i botten och
inte lonn, som ar det vanligas-
te.

De oppnar midsommarfi-
randet med Appebo ganglat,
och snart fylls grasplanen av
virvlande fotter.

Ett par timmar senare tra'f-
far vi dem i Gamla Oxelosund,
Arne, Gosta, Kent Fredriks-
son, Nils Nilsson, Erik Carlalv,
Goran Burstrom och de andra
ur Oxelo Gille. De ska dansa p&
kajen som de brukar gora, och
backen upp mot hembygds-
garden fylls av en forvantans-
full publik. Men dansarna ar
bekymrade. De behover hela
kajpJatsen for att kunna ta ut
svangarna ordentligt, men
nagra bilister har inte upp-
marksammat parkeringsfor-
budet utan stallt bilarna pa ka-
jen.

Sma grodor
"Roddaren" Krister Fred-

riksson lyfter instrumenten ur
bilarna, justerar mikrofonerna
och drar ivag med sladden till
forstarkaren for att hitta ett ur-
tag. Charlotte Fredriksson ar
lekledare i Gamla Oxelosund
och har snart en ring med sma
grodor runt sig.

Musikerna har fatt en paus
pa 25 minuter och hunnit
dricka kaffe och ata smorgas.
Nu vantar en stunds spelning i
Gamla Oxelosund innan de
kan dra sig hemat och fira sin
egen midsommarafton.

- Ja, da ska det bli "den lil-
le," sager Arne Jansson, och
plirar med ogonen.
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