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Gläntade ni på fönstret

tidigt i går morse, ni som
bor i Bångbrohus, Stiftelse-
hus eller ända nere vid Grön-
dal? I så fall kunde ni nog
trots regndiset höra kända
klarinettoner från Carl Erik
Hartmans ställe uppe vid
Vreten, där Skomakarberget
skärmar av ljudet bakåt och
låter det oprutat strömma
ner över Bångbrodalen. I
många år har den gamla
riksspelmannen Hartman,
som fyller 99 år den 5 au-
gusti, just i ottan på Kristi
himmelsfärdsdag stått ute
på sin gårdsplan och hyllat!
den vakande naturen med
ljusnarsbergsmelodier från
sin klarinett.

Bandspelare
ersätter
klarinett

I år orkade han inte läng-
re med betinget, men han
hade förutsett detta. Därför
kunde han nu ställa upp sin
bandspelare och skruva på
högsta ljudstyrka. Och så
fick alltså bygdens folk även
i år lyssna till hur Hartman
hyllar våren i Bergslagen.
Helmer Linderholm med
hustru Siv har i många år
haft för vana att åka dit för
att njuta av musik och mor-
ronkaffe. De kom som van-
ligt och hälsade på hos den
gamle hedersmannen.

Hartman har alltjämt en beund-
ransvärd andlig vitalitet. Han är
kristallklar i tankeförmågan, och
vad hans kroppsliga status beträf-
far så är det egentligen bara ögo-
nen som krånglar. — Ändå har han
något att se fram emot. Något som
så att säga kommer att kröna hans
långa livsgärning.

(Forts på sista sidan)

för våren

Trots regnrusket satt Carl Erik Hartman ute på gården med sin bandspelare, sedan han nu-
mera avstått från att blåsa in våren på klarinett.
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Debutant

TRUDELUTT . . .
(Forts frän sidan
Ungefär samtidigt som han tar

steget in i sitt hundrade år debu-
terar denne minnesgoda spelmar
som författare. Det förefaller rent
otroligt, även om det är ett par tre
år sedan han avslutade boken. De
har arbetsnamnet Hågkomster, och
det kanske den får behålla för gott.
Författaren själv tycker att det ta
ker som titel för hans hans me-
moarer.
Han hade onekligen ett långt liv

att titta tillbaka på när han skrev
boken med dottern Ingeborg som
sekreterare. Han berättar minnen
från den gamla brukskulturen i fö-
delseorten Bocksboda vid Kilsbergei
och han fortsätter till öskevik och
Nora, där han bodde åren 1880-

1897 Sistnämnda år kom han till
Bångbro och en del berättar han även
härifrån.

Mångt och mycket av vad som hänt
under svunna årtionden, av folkliv
och levnadsförhållanden kommer
att rädda från glömskan. En skicklig
illustratör skall förse boken med t
der.

Men tillbaka till musiken! Carl
Erik Hartman har spelat klanr
sedan sitt sjuttonde år, och det Bety-
der att han har hållit på i 82 ar vid
det här laget. Hans goda minne gal
ler inte minst musik. Nordiska mu-
seets expert har kallat honom ett 1«
vande musikarkiv. Dess bättre har
I'k man getts tillfälle att föreviga
även flertalet av de åldriga låtar
från 'Kilsbergen, Ljusnarsberg
andra orter som han bara haft upp-
tecknade i minnet. De "memoarerna"
har museet tagit hand om.

Vad har 98-årigen för framtids-
planer? Ja, han har börjat fundera
på sin nästa bok, som om han snor
sig på och får sin dotter till hjälpa-
re borde kunna ligga på bokhandels
diskarna samtidigt med att Carl Erik
Hartman fyller hundra år i augusti

Billigare
potatis
Stockholm (TT).

Införselavgiften för potatis sanks
på lördag från 16 kr o 50 öre till 15
kr per 100 kg meddelar jordbruks-
nämnden.

nästa år. Det finns så mycket mera
att berätta om att minnena trängs
i skallen på honom säger han. Och
berättar att han vid 12 års ålder var
med och planterade en lärkträds-
planta vid Glamossen i öskevik. For
fem år sedan hade han tillfälle att
titta över dit och vad fann han?
Plantan hade växt ut och mätte 3,7

HELGE LINDKVIST

200 SVENSKA konstnärer har
skänkt c:a 250 verk till en utställning
till förmån för vietnamarbetet, som
på torsdagen hade vernissage i Gal-
leri Brinken i Stockholm. (TT).


