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Svensk folkmusik alltjamt

HEDERS

verklihet

allmogespelmannens fioler.
rj i

Hjort Anders om spelman och spelmansskrock.
— Nu ska jag tala am att fiolen borjar ta herravaldet. Det var inte langesen dragspelet holl pa att gbra slut pS
alltihop, det var nastan sa att jag skarades nar jag tog frara min fiol, for ingen
brydde sig om honom, men nu ar det
fiolen som rader.
Det ar Hjort Anders, riksspelmannen,
en av vara verkliga bygdespelman, som
talar. Han sitter och talar sig varm,
Hjort Anders, bans tal porlar fram ur
•jalens djupaste skikt. Han sager: Dragspel ar det inte nagon sjal i, inte, men
i fiolen kommer manniskosjalen till tals,
fiolen, den ar inte bara god och skon ntt
bora for er har i staden, ni som far bora
m mycket underbar musik bar, utan den
Sr mest 'nodvandig for landsbygden, och,
dar tar den herravaldet, ja det ar sakert
det. Fiolen, den ar som en van, den ar
nagot nodvandigt, den ar som en husinobel, som en stodjepelare i gladje och
sorg.
Detta sager Hjort Anders med daldialekt, sa som det skall sagas.
Hjort Anders talar ocksa om folkmuBiken. Han sager: Den akta folkmusiken, den kommer att do, for den kan inte
laras, den skall fodas, fran papper kan
man aldrig fa fram aktheten, dialekten,
BJalvskapelsen. Man maste sitta i enBamheten, om det ska bli akta, d& kan
jag sitta och spela, sa jag grater. Det
ar sjalssaker, se, det ar hjartesaker!
Hjort Anders sager ocksa vid bar ifra- •,
gavarande tillfalle: En spelman ska ha
larjungar, ban ska ha nagon som tar upp
mant^n efter honom. Det ar bara pa
det sattet folkmusiken kan leva kvar.
Ucb Hjort Anders har gudskelov larjungar.

Denna nodtorftigt refererade monolog
holl Hjort Anders i ett av i&iSstaka<§emiens krypin |n dag under musikinstrumentutstallningen, som tyvarr avslutas
redan i dag. Spelmanneris ord liksom
sammanfatta utstallningens tendens och
resultat. Vad man har fatt klart for
sig daruppe under utstallningsdagarna
ar att fiolen ar ett varmt omhuldat instrument, inte bara av spelmannen utan
ocksa av de slojdkunniga och att den
svenska folkmusiken lever, inte bara ett.
arkivliv, utan ett liv i anda och sanning, den lever i spelmannens fioler, den
har publikens ora. Allt detta har man
nu tydligt markt, nar man besokt fiol'
utstallningen. Nar man satt och talade
med riksspelmannen, en Dan Danielsson,
den varmlandske b'verdangaren, Hjort
Anders, dalmasen med den sjungande
; dialekten och den sjungande fiolen och
J. Sandin, gruvarbetaren fran Kiruna,
<som har Norrbottens folkmusik pa sina
4:^/2 fingrar, sa marker man detta. Att
fiolen lever sitt sakra liv bade i form
.och ton och att folklatarsa ha genklang
'i folkets hjartan. For att nu uttrycka
sig med betoning och frasering och elegant strakforing.
Fiolslojden ar nu ett sarskilt kapitel
som for resten kan fortjana att behandlas i en volym, vilket oeksa intraffar, nar
Svenska Ungdomsringen for bygdekultur far ut det stora arbete, som planeras. Det blir ett slags minnesskrift over
instrumentutstallningen och en monografi over modern svensk fiolbyggnadskonst,
varvid amatorbyggarna komma att dominera, liksom pa utstalhiingen. Framstaende kannare av bade fioler oeh folkmusik komma att medvcrka, och det hp-

I la lovar att bli underhallantie. Inte j
minst underhallande blir den avdelniug
som behandlar fiohnakarna. Ty en fiolmakare ar ofta en originell person, liksom de fiesta personer med nagon fornamlig vurm, och fiolbygget ar en fornamlig vurm.
Om man sitter och bladdrar i de anmalningshandlingar, som inkommit till
utstallningen, sa far man ett intryck av
att det ar en sorts konstnarsdrift. som
i far folk att satta sig och slojda fioler
pa lediga stunder. Har ha vi nu t. ex.
tva poliser, som ha fatt guldmedalj for
sina fioler. Har ha vi polisman Ekstrand i Vandelso, som har varit polls
i Stockholm och har dragit sig tillbaka
med sin pension och sin fiolslojd. Han
berattar, att ban lart sig att gora fioler
sjalv. Han har inte tagit nagra lektioner, utan bara for nagra ar sedan tagit
sig till att pa lediga stunder slojda fioler. Det egendomliga ar att han inte
kan spela fiol sjalv, fast ban naturligtvis ar intresserad av fiolspelning. Och
denne polisman gor en fiol, som blir belonad med guldmedalj, en fiol med ljus
oeh behaglig ton.
Hans kollega Friberg fran Stockholm
ar ocksa autodidakt, men har lart av
bocker. Intresset kommer liksom fran
ovan, som en inspiration. Hr Friberg
berattar vad som utloste den. Det var
— en grammofon. Det hande 1905, d&
han fick hora Spansk dans nr 8 av Sarasate. Han larde sig sedan fiolspelning genom Arvid Hedlunds och Sven
Kjellstroms larobok, och det var ocksa
denna bok, som larde honom att bygga
fioler. Den forsta byggde han 1916.
"Namnda bok", sager hr Friberg, "har
-bevisligen varit min enda larare saval
Hr Friberg
:i musik som fiolmakeri."
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bar for ovrigt lart sin fru bygga fioler,
med godt resultat: silvermedalj vid ntstallningen. Haromdagen tog ban ittt
med att reparera Mischa Weisborgs fiolkropp, sorn gatt upp i limningen efte*
allt det valljud som underbarnet vid
sina nio konserter har pressat ur den.
Om fiolmakeriets passionerade karaktar bar ett privatbrev till StockholmsTidningen fran en ung fiolbyggare ut«
i lanet vittne. "Det skulle kunna bli en
hel lang humoresk", skriver ban. "For
lita pa, att det finus saftiga upplevelser. Nar man riktigt ar inne i 'konsten'
sa glommer man bort lordagstraffet «ch
blir uppsagd till avflyttning. Det blev
jag en gang i Stockholm. Fran sa, att
det vore battre att ha en inneboende som x
sop och svor och spelade kort och rokt«
ner gardinerna m. f 1. hemska saker, an
att hysa en som var smittad av fiolbyggarmanien. Men har i odebygden far
man spinta, hur mycket man vill."
Bladdrar man vidare bland papperen
sa stannar man t. ex, for den omtalade
maskinisten i Motala Erik Adolf Montelius pa angf. Juno. Han har aldrig lait
yrket, men har under sin amatorverksamhet hunnit med inte mindre an 219 fioler, 4 violonceller och 4 altvioliner. Han
ar sedan 1888 i Gota kanalbolags tjanst,
oeh nnder vintermanaderna har han nu
ballit pa med sitt fiolmakeri, som han
finner intressant, fast det inte betalar
sig. Men det ar just kanske det fina
det, att dc' inte betalar sig!
Vidare i texten. Dar ha vi byggnadsarbetaren Weijnitz i Uppsala. Han har
stolta anor. Far gruvarbetare och nyckelharpspelare, farfar ur- och histrumentmakare, farfars far, kallad Langbacka-Jan, nyckelharps- och fiolspelare,
farfarsfarfar fyrvaktare pa Gotland, kallad Fyrpelle, fiolspelare. Enligt ett svagt
rykte skulle Fyrpelle vara identisk med
Hobergsgubben, men det sager sig hr
Weijnitz inte vilja ga i god for. Sin
fiolbyggarkonst har han lart ur en gammal bok, som han fann pa en sophog.
Hr Weijnitz har ett horn i sidan till
de kopplade dragspelen, som gora utt
segertag genom varlden. Han funderai
pa att till forhindrande av detta skritninstruraents vidare utbredning konstruera
ett fiolinstrument, som vore sa kraftigt
byggt, att det overrostade tva balgaspel.
Och denna fiol borde, om vi forstatt den
tappre fiolbyggaren ratt, innan d*»t ntslapptes' pa krigsstigen, val justeras av
en som fiolspelare och fiolbyggare
"grundligt genomdrankt persedel".
Exemplen kunde mangfaldigas.
Ett sista grepp i dossiern, och vi fS
upp Andersson i Sundby, far och son.
Den aldre Andersson, Frans Arvid, som
ar amator, har kommit till insikt om
fiolens byggnad genom experiment och
fiolreparationer. Sonen Evert Arvid gar
i faderns fotspar och skola. Han har
med tva fioler pa utstallningen. De ha
tillverkats under faderns tillsyn men av
honom sjalv. Han iir bara 15 ar.
Man skulle som sagt knnna sitta ooh
beratta sadana dar historier om fiolbyggarB i oandlighet, men vi fa inte glomma att det skall en spelman till en fiol
ocksa, det skall mus'ik till.

En gprakstund med Sandin i Kiruna
ger osa overgangen fran fiolmakaren til
spelmannen. Sandin borjade spela fio
vid 8—10 ars alder, men en dag rakada
ban skara av sig sista leden pa vanstra
Kllfingret och overgick till dragspel. Men
fiolen lekte i bans hag och en dag gjorde han en sjalv. Snart gjorde han en
tilL Han var da 20 ar. Med denna gick
han ner till Karl Tiren, som fann arbetet godt och nppmuntrade honom att
fortsatta. Han arbetade planlost, iakttog en hel del, men det hela gick utan
eystera. Nagon gang omkring 1906—07
presenterade han sin tredje fiol for Neruda, Salomon Smith och Tor Aulin, som
konserterade i Kiruna. Det blev en verklig npplevelse for honom: fiolen nnderkandes sa godt som fullstandigt. Men
av den kritiken larde Sandin mer an han
hade kunnat lara av alia larobdVker, och
den blev impulsen till fortsatt arbete efter nya linjer, fastan experterna hade utdomt honom som instrumentmakare. Han
satte npp de gamla cremonesama som foretold. Det var dock fortfarande planlost Men pa en resa till Stockholm fick
ban hiira ett par herrar sitta och resoaera om fiolbygge, om avstamningen mellan botten och lock. Det samtalet gav
upphov till verkligt systematiska experiment, som nu ledt till forsta pris i
fiolutstallningen dar han for ovrigt
EJort stor lycka med uppspelningar av
war pa sina egna instrument.
Det ligger ett drag av heroism i detta
20-&riga arbete pa fullkomning. Sandin
star om dagarna i gruvan vid en kran.
Basslet av jam ar bedovande. Han h8r
inte sin egen rost. Sa kommer han hem
dodstrott. Men det ar en gladje att
komma hem till fiolema. Man star i larmet och langtar till fiolen, som ligger
tyst och nastan fardig dar hemma. Man
IT ivrig att hora hur den blir, man glornmer trottheten och lever med fiolen.
Hnr det var, sa borjade Sandin spela
fiol igen. Det var f.,8. Karl Tiren sora
oppmuntrade honom, och en fiol ar nu
alltid nagot annat an ett dragspel. Sa
kom Sandin att traffa spelman och bygdes&ngare och blev en stor kannare av
lapplatar och Norrbottenmusik, den tunga, gedigna musiken, sa olik de sodra
landsandarnas...
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Sandin ar for ovrigt en man med
mangsidiga intressen. Nar han inte till
tidsfordriv sysslar med fiolen tar han
gevaret pa axehi och gar till skogs. Han
ar en av Norrbottens skickligaste fagelskyttar, skjuter alltid sina villebrad med j
kula, och det gar i jagarkretsar rent un- j
derbara historier om lyckoskott han j
gjort. Inom frivilliga skytterorelsen ar j
han en fruktad tavlingsskytt — har icke j
mindre an sju masterskap i faltskytte,
och sa ar han dessutom en duktig skidrannare. Detta i forbigaende sagt.
No kommer Dan Danielsson, varmlanningen och folkmusikern, in, och det
blir resonemang om den svenska folkmusiken. Danielsson, som ursprungligen
Hr posttjansteman till professionen, nu
pensionerad, ar en av vart lands framsta nn levande kannare pa folkmu.sik
eamt dessutom en skolad och hogt musikbildad violinist I Dan Danielsson hade
Nils Andersson, haradshovdingen med sil-

verflSjten, en av sina basta medarbet«,re i det storartade arbetet pa samlandot av de svenska folklatarna. Nils Andersson kunde konsten att loeka fram
en glomd melodi ur de gamla spelmannens minne. Nar han i sommarkvallen
isatt med sin silverflojt for munnen, liknade han Pan sjalv, som avlockade naturen dess musikaliska hemligheter. Han
spelade for och fragade, och sa till slut
vaknade minnet hos de gamla spelmannen
och laten kom fram.
85 dar har Dan Danielsson ocksa lockat ut manga melodier. Han spelar for
den motstravige gamle, som kanske av
religiosa skrupler har lagt bort fiolen.
Han spelar ett litet fel — med avsikt.
Spelmannen blir irriterad: Nej, fa hit!
sager han och tar fiolen. Sa har ska' det
tata! Och sa skriver Danielsson. Eller
han spelar for en gammal 80-arig Gunnarskogsbo sa att tararna borja 4 komma
i ogonen pa den gamle. Och sa tar
-,,'ubben fiolen och spelar. Hela fjorton
melodier fick Danielsson pa det sattet
en gang.
Det ligger musik i blodet pa Dan Danielsson, och det ar darfor han sa outtrottligt far land och rike ikring och
spelar de gamla latarna. Det ar inte
minst Danielssons fortjanst, att folkmusifcen nn lever frisktt och akta ute
i bygderna. Folkmusiken hade rakat i
vanrykte, tack vare den komik som allmanheten forband med den och dess utovare. Men Danielsson visste, att de
svenska folklatarna kunde och borde spe!as ntan att man upptradde som bond'vomiker samtidigt. Det blev den sven>ka folkmusikens renassans. Och nar
-3dana^ man som Zetterquist och Kjellstrb'm lade in folklatar i sina program
j blev det annu mera klart for folk, vad
I det var fragan om.
Man tvingas i detta sammanhang standigt att tanka pa Nils Andersson och
\« bans uppsamlande av de svenska folklatarna. Sitt forsta bidrag av Danielsson fick han en gang i Filipstad, da
Danielsson plockade fram minst ett par
hundra Ititar, som han arvt fran sin far.
Och sedan arbetade han for Nils Anderssons rakning i Dalsland och sydvastra
och norra Varmland samt hade hostat in
omkring 400 melodier, da den meningstosa doden skordade Nils Andersson. Danielsson fortsatter emellertid sitt arbete,
och man far med honom hoppas, att
han skall fa medel att avsluta det och
gbra det fruktbarande.
Tiden ar for ovrigt gynnsam for folkmusikspropaganda. Ungdomen ar intresserad och k«n lasa noter och att
skaffa en fiol ar inte nagon konst. Men
det fanns en tid da fiolen var synojg
och musikgeniet en straffdom av forsynen. Det var under slutet av 1870talet, da pietismen harjade. $)a var fiolen ett djavulens redskap^ Lomjansguten, Per Jonsson i Grasmark, ett musikgeni fran den tiden ar ett exempel. Han
i forsvann en vacker dag och var "borta
i sju ar. Nar han kom tillbaka kande
varken hustru eller barn igen honom.
Han ruinerade hemmet och hustrun dog
: pa fattigstugan en tid efter honom. Men
i hon klagade inte pa sin man: det var
! synd om Per. Han hade fatt Guds straff,
| sa' hon. Det var allt hon sa'. Men det
: var mycket nog.
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— Jo, den tiden minus jag nog, sager
Hjort Anders. Man fick ga med fiolen
! under rocken. Jag ska' inte avbryta dej,
Danielsson, men nog minns jag hur det
var for Pecko, nar han skulle do. Han
flyttade till sin bror och svagerska for
att fa do i fred, men fiolen skulle han
ha hangande over sangen, den skulle han
ha med sig. Kvallen innan han skulle
do, sa' han: Skar av strangarna! Och se'n
dog han. Men da'n darpa var fiolen
forsvunnen. De sa' att fan ha ta'tt den,
och hur det var med det vet ingen. Men
det kan nog tankas, att sv&gerskan, som
var klockarmor, brande upp djavulena |
redskap. Ja, se det kan man nu aldrig
veta.
De alskade sin fiol, de gamla spelmannen. Och de hatade varandra och
varandras fioler och forgjorde varandra. i
Hjort Anders, som var larjunge till'
Peckos Per, kanner manga spelman och
kan oandligt manga historier och sagner.
Han ville heist ha oss en hel dag och beratta, och det skulle vi heist ocksa vilja.
Men en tidning har sitt begransade utrymme. Hjort Anders har visst ocksa
kant Hins Anders, som Zorn har malat och som var med som spelman pa
den beromda transporten av Karl XIV
Johans sarkofag fran Alvdalen till
Stockholm via Gavle, da den var full med
brannvinskaggar, for man vagrade att
forsla sarkofagen, orn man inte fick sig
en dragnagel i uppforsbackarna. Och
se'n visade det sig att man maste ha en
dragnagel i nerfb'rsbackarna ocksa. Jo,
det finns historier. Som nu den dar gangen, da Plogen forgjorde Peckos Pera
och Pilt Olles fioler och sjalv blev forgjord av Pecko.
Jo, det var dubbelbrollop i Olasgarden, och Pecko och Pilten, Pilt Olle ai.
det, de skulle spela pa logen. Bmdpolskan skulle tas fb'rst, och Pecko OCL Pil-!
ten till att stamma. Da spranger ^et
till i fiolerna — alia strangarna brusto'
S& blir det en lat uppe fran skaln, skullen, det kommer en brudpolska oppifran
taket. Det var fan som spelte! Nej, det
var Plogen som satt dar. Men Pilten
fick springa efter nya strangar. Och Peckos b'gon lyste som eldkol i skallen pa
honom. Sa ar bada spelmannen klara
Det brinner i b'gonen pa Pecko. Han
vander ansiktet uppat, dar laten kommer if ran, och sa skriker han:
— Fri dej nu, om du kan!
Och sa dra de med strakarna, Pecko
och Pilten. Och oppifran taket hors det
som om det small. Plogens fiol blev ren,
alia strangarna jamnt av!
Och nar Plogen sedan hade varit nere
i en vintergrav som stod b'ppen annu,
det var pa varsidan, han hade varit ner
for att hamta nagra likdelar och trolltyg, sa hade han inte gatt tre steg, fox-ran han blev staende och kunde inte rora
sig ur flacken. Det var som om han
hade haft en iskall traklabbfover fotterna. Och dar stod han hela natten. Och
det ar dagsens sanning, siiger Hjort Anders, som sjiilv har sett det.
Na, sadana spelman finns det ju inte
nu fb's tiden. Men spelman finns det,
och enligt tidens sed ar man i fard med
att bilda ett spelmansforbund. Ungdomsringen har sandt ut frageformular till
spelmannen -over hela landet, och ett
stort antal svar ha redan ingatt. Dar finnas ocksa spelmanshistorier, om ocksa
inte sa fantastiska som Hjort Anders
upplevelser, och kontentan av det hela
blir att det an finns levande spehnan
och folklatar i Sverige — och fioler i
vart 1ms.
Den forgv*n»a signaturcn.
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Till gamla fiollfitar hSr aom bekani
ofta en historia, som berattar «m latent
uppkomst och samtidigt kasfcur ktet Ijos
over allmogens tankesatt i gangna tider.
Som ett apropa till fiolutstallningen pi
Konstakademien kan det mahanda ha sitt
intresse att bora en dylik historia, berattad for undertecknad av spelmannen
Hok Oiof Andersson i Rattvik. Den
skildrar hur "Hin ondes polska" kom
till och visar den genom Halvarsmalet
populara "Skrutten" fran en ny sida.
Historien, som forekommer i flera olika versioner, liksom "Hin ondes polska"
spelas i manga variationer fran Ystad till
Haparanda, berattas ar Hok Olof Andersson sa har:
I Rattviks finnmark bodde en gang
en bonde, som garna ville bli en verklig
spelman. Han spelade ibland vid dansgillen och brollop, men de riktiga spelmanstagen kuade han inte komma tinder
fund Ttned.
En dag da han satt i tin stuga och
knappte pa fiolen star plotsligt en framling pa dorrtroskeln. Den frammande
horde en stund pa spelet och fragade
darefter bonden, om han bate ville lara
sig att skota striken battre. Framlingen kunde konsten, villkoret vote endast
att han fick vad bondens hustrn bar pi.
Bonden sag pi hustrun, henaes klader
kunde uite vara mycket varda, H«B gick
in pi forslaget och ovningatma borjade.
Framlingen drog nigra drag med striken och bonden gjorde efter. Snart nog
voro de olika speimanstagen inlarda, och
den okande tog farval for att senare avhamta den overenskoaina lonen.
Bygdens folk forvinades storligen
over den duktige spelmannea och hans
tykte gick vida omkring.
Tiden gick, men framlingen hordes inte
av, sakert ansag han ej modan vardt
att hamta de enkla kladesplaggen. Efter
fern ton ir infann han sig emellertid en
P j dag. Hade man glomt villkoret? Nej,
bevars, allt det bondhustrun vid hans
fb'rra besok bar pa lag redo for agaren.
Men den snart 15-ariga dottern? Spelmannen och hans hustru bteknade. Den
saken hade de inte tankt p*. Framlingen
holl fast vid sin fordran och spelmaiinen
kunde inte fb'rneka hans ratt. I sin angest foreslog han dock den frammande,
i vilken han nu igenkande hin onde sjalv,
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Spelmannen Hok Olof Andersson
i Rattvik.
att de skulle spela i kapp — rann tpelr
mannen fick han behalla sin dotter, vann
hin, fick han ta flickan.
Hin log Sverlagset, tog fiolen och spelade en svindlande polska. Bonden lyssnade med klappande hjSrta, men tSnkte:
det kan jag gb'ra battre, si och si skall
jag ta det Han hade knappt tankt tanken ut forran hin tog om polskan och
spelade den precis som bonden tankt.
Darpa lamnade han ifrin sig fiolen. Spelmannen skiftade farg och tog drojande
instrumentet. Forst famlande, men si
allt hastigare och hastigare gled striken
over strangarna. Nar han utmattad lade
fiolen if ran sig, var hin borta nr stugazu
Bonden hade segrat, och den polska ban
spelat kallas an i dag "Hin ondea polska".
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Det ar val 'it obeslridlig sannin
vi svenskar i alia tider^haft litet
for att uppskatta egua landsmans p
tioner och produktiva arbete. Det j
pa alia omraden, .det kons^r""1?^
pandets, det industriella livets, de f j
bragdernas, och d"* ar onekligen
oberattigade deviser, som sedan si
begynnelse lyst i de svenska stations
salarna med de kanda moralbuden:
ta icke pa golvet, kop svenska •»
gynna svensk industri! Den sista
B ingen tymmer naturligtvis en a
ocksa for svenskt handtverk, och d<
Talbehovlig.
For att strax komma till saken:
onodigt ofta car ej svenska folket
an efter vattert nar det g .Her att si
sig mnsikmstrument — handklavei
tuoserna ute pa bygden, nar de skol
en ny "hundrabasare" for att skingra
kigheten i Langemala, musikakademi
na i kungliga huvudstaden nar de i
ha ett nytt instrument till en kor
som maste ljuda bra —• framfor s
herrar kriticia b'ron — for att
drun'.... i ett svall av intryck nndei
congens nppsjo av musikaliska hai
ear. "Akta" skall instrumentet vara,
AS duger iCjke de svenska fabrikatei
man fcoper dem fran utlandet, bel
tog tull och frakt, och ar sedan tillfi
etalld vid blotta tanken att tillverl
gen bar namn efter nagon ntlai

