Hjort-Anders rumbans prof el:
Kjellstrom spelar int som jag!
Pa en bank nedanfb'r Sollidenestraden sitter Hoi-Anders fran
Rattvik med fiolen i famn och ser civilkladd och en aning melankolisk ut. Fb'rstapris har han hamtat manga i tavlingar landet
runt och kan massor med oupptecknad, "urgammal" akta allmogemusik — en fin sak har han gjort efter slevens dunk mot
vallinggrytan. Men nu ar han publik och far inte vara med pa
seen, dar man envisas med att sta, och det vill inte hans onda ben.
Hans grannare kamrater pa estra'den, som frimodigt stampar och gnider for honom och alia de andra filtinlindade ahorarna, ar deltagare i
Stockholms spelmansgilles forsta offentliga framtradande, som man forlagt till sondagen pa Skansen. Det
skedde med allspel och lagspel pa
hundra fioler, fern holls av spelkvinnor, far det va'l heta. Alia i glada
drakter .fran respektive landskap, vilket forklaras sa att Ostergotland,
Sormland, Uppland, Dalarna, Angermanland och Hiilsingland har tillrackligt manga bo fast a stockholmare for
att med egna lag ga in i gillet. Varmland ar patankt till nasta gang, berattar ordforanden, reviser Nils Hagg,
som ocksa rekommenderar gillets trevliga vana att klara sig utan avgifter:
"Femtio ore pr medlem var gang han
kommer upp racker." Vid mikrofonen
stod museilektor Mats Rehnberg och
talade sig varm om de gamla latarna,
och Skansens s. k. ringleksbarn hade
ocksa tur i snalblasten: de fick dansa
sig varma med den passande biten
"Raven raskar over isen".

Ko-larpolska sentimental
sa man far grata.
Hoi-Anders ler ett charmorleende
och tar skadan igen med att beratta
nar han inte far spela:
— "Farmors brbllopspolska" och
,ganglaten "Mormors ungdomsminnen"
horde jag nar jag var elva ar, och det
ar bara tva av de oupptecknade saker
jag kan. "Kolarpolskan" har jag komponerat sjalv, och det ar en akta sentimental bit, sa man far grata at den.
Och sa har jag en utan namn pa som
jag kallar "Urgammal polska". Det
,var en vinterkvall i Dalarna det stod
fen gumma framfor en oppen spis och
•rbrde om i vallinggrytan, och sa fastnade det dar ljudet bade i skallen och
fiolen.
1907 fick jag mitt forsta pris, jag
kom tvaa, men da skakade jag som ett
asplov tills det blev min tur pa tribunen. Men farbror min, riksspelmannen Hok-Olof Andersson, slapade
fram mej, och sa fick jag priset, 30
kroner och en extra tvakrona av
Emma Zorn. Hoi-Anders kan inte
barga sej langre, han satter fiolen till
hakan och forsoker sej t. o. m. pa en
modern Taubebit. Sa far en liten tos
som hoppar framfor honom veta att

"damen som dansar ar Dafne som
flyr".

Hjort-Anders specialsynkopering.
Ur den gra filten dyker hedersordforandens, professor Sven Kjellstroms,
sakkunniga och friska anlete upp:
— Nr 6 Sormland ar sakert ett av de
basta lagen, tycker han. De har beflit at sig om stamforing, nyansering
och lite finesser och bvar regelbundet.
Stockholmsledaren Ivar Goransson ar
ocksa en energisk herre som inte bara
vill tjata med gamla latar, utan kommer med nya i gammal stil. For resten har allihop varit bra, och man
maste vara imponerad over att spelmannen haller gammal tradition vid
makt.
81-arige H;ort-Anders, Rattvik
han med, ar aldst, men visar att
fingrarna ar mjuka an. Ungdomen?
Ajo, svarar han, for all del, de spelar ganska bra Men inte kan de
mitt straksatt. Inte ens professor
Kjellstrom hat kunnat lara sej det!
Nej, den dar staccato-synkoperingen, det ar nat eget for HjortAnders, konstaterar den kunniga
omgivningen. Det later na'stan som
rumba, sa han ar som en foregSngsman han.
Anklagade Kjellstrom fbrsvarar sig:
— Ja, det dar "rullstraket" fran Halsingland ar ganska svart och skriv
upp att jag kan det. Men jag vill inte!
Bert

