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Riksspelman uppskattar
friheten att valja jobb
• Det Milder ibland nar tis-
dagens 4Q-arsjubilar LHIF JO-
HANSSON, Huddinge, spclar
p& sin fiol att omvarlden for-

DN. gratulerar
svinner. Straken blir en for-
liingning av hans nervtradar
och instrumentet blir ett med
honom.

- Det ar som en sorts magi,
sager han. Det gar nastan inte
att sluta spela. Jag far en
enorm kick, men dot intraffar
ganska sallan, Det ar kanske
tur. Det ar ju aldrig bra att
tappa kontakten med omgiv-
ningen.

Leif Johanssons specialitet
ar folkmusik och riksspel-
man ar han sedan 1983. Han
ar fodd i Orsa men det har
inte ett smack med hans tiols-
pel att gora.

Tidigt intresse
- Jag flyttade till Nykoping
nar jag var ett ar och dar
vaxte jag upp, berattar han.
Fiol borjade jag med i kom-
munala musikskolan i attaar-
saldern efter att forst ha mast
traggla med blockflojt, vilket
inte var sa kul. Varfor det
blev fiol vet jag inte men mina
foraldrar sager att jag tidi^t
pratade om att jag ville lara
mig det instrument^. Man
blev inte precis beundrad av
skolkamraterna fOr att man
spelade fiol. T var torn blev jag
retad ganska ofta.

Varfor jag fastnade for just
folkmusik vet jag daremot.
Infor en elevkonsert med mu-
sikskolans orkester hade vi
lanat in n£gra larare som
spelade sex sju takter av en
ganglat. Jag blev alldeles fa-
scinerad. Sedan ar jag fast.

Leif Johansson hade inga
yrkesmassiga planer raed sin
violin. Det var forst sedan
hangettuppjuridikstudierna
i Uppsala - " det var ett
alldeles for teoretiskt amne
lor mig" - gjort lumpen och
horjat ett tillfallighetsjobb pa
ett snickeri som tank am a
borjade ga at det yrkesmSssi-
ga imusiken,

Foredomlig larare
- Jag kom in p& Lunnevads
folkhogskola i Ostergotland
och skaffade mig en bakgrund
sa jag kunde scika till Musik-
hbgskolan, berattar han, Ef-

(ter fyra ar var jag klar violin-
pedagog. Jag hade en fantas-
tisk larare som hette Ollc
Hjort. Han ar mitt fiiredome

• bade som pcdagog och manni-
ska,

Leif Johansson har aldrig
sokt ett fast jobb sedan han
gick ut Iran Musikhiigskolan.
Han har frilansat hela tlden.
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Spetman. Leif Johansson spetar det mesta som gar att spela
p& tiol. Sarskild forkarlek har han till dansmusik.

- Det ar indenting man blir
rik pa men jag uppskattar
friheten att valja jobb mer an
pengarna, sager han, Det blir
olika speljobb och inhopp
som larare. Jag kan pa nybor-
jarstadiet under visa aven pa
piano, gitarr och mandolin.
Efter utbildningenagnade jag
mycken tid at att ringa runt
till musikskolorna och pre-
sentera mig. Jag har fatt goda
kontakter och klarat mig bra
men de senaste aren har det
blivit samre med jobb. Peng-
arna till kultur ar ju bland det
forsta som fiirsvinner i en
lagkonjunktur.

Heist dansmusik
Leif Johansson spelar det
mesta som gar att spela p&
fiol. En speciell forkarlek har
han till dansmusik, folkdans-
musik. alltsa.

- Det ar fantastiskt att se
folk ha roligt och ma gott till
det jag astadkommer, menar
han.

Da och da ar han med i TV

nar det behovs en speleman.
Sedan mitten av 1980-talet
upp trader han mod Goteborg-
slrubaduren Ingvar Orner
under namnet "Lat &. Truba-
duon". De har gett ut tva
LP-skivor, den ena med bara
Dan Andersson och den and-
ra med bara Evert Taube.

Han spelar ocksi med i
olika sormlandska folkmu-
sikgrupper och ar dessutom
sedan fyra ar ordforande i
Sfldermanlands speunansfor-
bund.

Dubbla fester
Intresset for den hiir musiken
delar han med fastmon Lotta
Alrcnius som ar danspedagog
- folk danspedagog!

Eftersom en tisdag inte ar
nagon riktigt bra dag for ett
storre fbdelsedagskalas hade
han redan i lordags ett musik-
praglat partaj med 120 in-
bjudna.

Men dorren star oppen for
fler gas ter i dag.
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