86-arig spelmon
i Halletorsnas ar
rask som en pojke
Byter inte bort sin 50-ariga fela.
— I min ungdom bytte jag en gang
bort fiolen min, som dellikvid for en
hast, men den affaren gor jag aldrig
om. Tva langa, dystra ar vad jag utan
fela. Sedan skaffade jag mig en ny,
och den har varit mig en trogen
gladjekalla i over 50 ar. 300 kr. har
jag varit bjuden for den, men jag
skulle inte kunna skiljas fran den for
pengar.
Det ar forre lantbrukaren och spelmannen Carl Erik Eriksson, Skogsborg, Halleforsnas, som berattar om
sitt langa liv. Han ar fodd 1856, men
att han den 10 maj i ar skall fylla 87;
ar, kan man knappast forsta, da man'
ser den rorliga, nastan spanstiga gestalten. Haret har visserligen en graaktig anstrykning, men han laser
utan glasogon, och att lederna annu
aro mjuka, darom blir man overtygad,
nar han tar ned felan och lockar
fram de gamla polskornas lekande
melodier. For ovrigt var det bara turen, att vi traffade hr Eriksson hemma. Han stod just pakladd och fardig for att ga ut och spela for smattingarna pa en barnfest.
Hr Eriksson ar fodd i Aria, dar fadern var bonde pa Magla under Rinkesta. Med sina foraldrar flyttade
han sedan till Lota i samma socken.
Aven denna gard var underlydande
till Rinkesta, och Eriksson gjorde under 22 ar dagsverken pa huvudgarden
som agdes av brukspatron Bohnstedt,
Denne kom fran Riddarhyttan och var
kand for att vara svar vid sitt folk.
— Vi holl pa med ragkorning vid ett
tillfalle, berattar hr Eriksson, och
brukspatron gick dar med kappen,
beredd att puckla pa den han kunde
komma at. En av korarna, drangen
Anders, rakade kora omkull med sitt
lass, och Bohnstedt kom naturligtvis
som ett rytande lejon med kappen J
hogsta hugg for att bulta pa honom

Men Anders hade den verkliga bjornstyrkan. Han tog tag i skrindan och
stjalpte omkull lasset at andra sidan.
Infor detta kraftprov bleknade gubben och lommade av. Drangen reste
sedan utan storre svarighet upp lasset och akte hem.
Det var god sammanhallning bland
arbetarna pa Sormlandsgodsen aven
pa den tiden.' Hande det nagon gang,
att brukspatron amnade avskeda nagon misshaglig arbetare, samlades folket fran alia utgardarna till huvudgarden och demonstrerade sa kraftigt sin vilja, att gubben maste ge vika.
Hr Eriksson overtog sa smaningom
arrendet efter sin fader och hade
dessforinnan kopt sig en hast. Det var
vid detta tillfalle, som han bytte bort
fiolen. Tva ar var han utan fela men
fick sedan kopa en ny till gott pris
av en kamrat, som hade vunnit den
pa lotteri. Bara, 6 kr. kostade den
men det var ett fint instrument, och
dess sprittande toner, nar hr Eriksson '
hanterade striken, har sakert satt
fart pa atskilliga sormlandsflickor och
-pojkar.
For att aterga till naringarna berattar hr Eriksson ocksa om hur det
gick till, nar han utbytte det lilla torpet under Rinkesta mot en gard under Vasshammar pa 38 tunnland jord
i Barva. Han kopte 600 kg. varsad
till utsade men fick knappast mer an
500 kg. igeri. Akern var alldeles forstord av vitrot och vanskotsel och
plojd till knappt mer an tv& turns,
djup. Foretradaren hade ensam bru-'
kat hela garden och pa somrarna
mest varit ute pa byggnadsarbete,
varfor det inte var sa underligt, att
han inte hunnit med att skota garden. Men garden kunde forbattras,
och sedan Eriksson hade haft den i
12 ar, skordade han atminstone 5,000
kg. varsad.
Hr Eriksson har hunnit med mycket
under sin langa levnad. Fran Barva
flyttade han till Holmsjon i Floda, en
gard pa 7—8 tunnland, och arrenderade den i 19 ar. Sedan bodde han pa
ett litet stalle utan jord, Marstorp i
narheten av Halleforsnas, flyttade sa
smaningom in till sjalva samhallet
och bor sedan 5 ar tillbaka hos sin
bror, som ar gjutare vid a.-b. Jarn-

foradling. Den andre sonen ar forman pa en verkstad i Drammen i
Norge men later numera inte hora sS
mycket av sig. Det ar trogt med kommunikationerna med grannlandet
just nu. Hr Eriksson har ocksa tre
dottrar, varav tva aro gifta i Halleforsnas och en i Eskilstuna.
— Nej, det var inte nagon som larde mig spela, sager hr Eriksson. Jag
bor jade pa egen hand pa kvallarna.
Sedan jag hort ett stycke nagon gang,
forsokte jag sjalv plocka fram det, och
jag larde mig snart nog en hel del
gamla vaLser och polskor. Kamraterna kommo snart och ville ha mig med
som spelman. Det gick kanske knaggligt i bor j an, men man sade, att jag
hade livliga takter i spelet, som det
gick bra att dansa efter. Det drojde
inte lange, innan de ville ha mig att
spela pa alia mojliga tillstallningar,
och det var att vandra milavagar p§,
lordagskvallarna och sondagsmorgnarna. Pa senare ar har det val blivit
litet lugnare. Jag haller mig till de
gamla latarna. Jazz och sant har jag
aldrig forstatt mig pa.
Till sLst tar var gamle speleman
fram sin fela och spelar »Farbrors
polska* och den ena gamla laten efter den andra. . Att musiken alltfort
ar den gamles lust och gladje, marker
man ganska snart. Forst nar hans
dotter ringer och paminner, erinrar
han sig att han nyss var pa vag ut
for att spela och sprida gladje bland
manniskorna. Och vi tacka och taga
farval av den gamle hedersmannen,
som ar medlem av Sodermanlands
spelmansforbund och har dess diplom
pa vaggen for gott framforande av
allmogemusik.
Es.

