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MUSEIMAN BANDAR
Mikrofonarbete
vid kaf f ebordet
Man kan fraga sig om inte amanuens Jan Ling vid Musikhistoriska museet hade onskat sig en
filmkamera ocksa vid sidan om
inspelningsapparaten nar ban haromdagen besokte den lilla sb'rmlandska gardsidyllen Sandstugan i
Stigtomta for att banda in gamla
spelmanslatar for museets arkiv.
Inspelningsapparaten stod mitt pa
kaffebordet, kakfaten dignade av
hembakat, och husets fruar, svagerskorna Aina Andersson och
Margit Brantberg turade om att
fylla pa kaffekopparna.
Forutom amanuens Ling och riksspelman Gustaf Wetter fran Katrineholm var ocksa pressens representanter dar och upptog plats i det
lilla rummet, skolpojken Thomas
stod i koksdorren och bekikade evenemanget, husets gamla katta slumrade lyckligt i spishornan, och en
valp lekte kring benen pa sallskapet.
Och mitt bland dem alia satt bygdespelmannen Frans Andersson, 89-arig
snickare, som hanterat fiolen i 85 ar
och spelat pa de fiesta kalas och
fester och brollop i trakten, och som
nu inte ett ogonblick darrade p&
handen nar
inspelningsapparaten
snurrade.
"Nackens polska", "Malar-Pelles
polska" och s& forstas "En sup till,
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Riksspelman Gustaf Wetter och amanuens Jan Ling (med mikrofonen)
ser till att 89-arige Frans Anderssons konst rdddas till eftervarlden.
det vill jag ha..." dansade genom dagen led blev polskorna pa inspelrummet och var bland de manga ningsbandet i Sandstugan den bar
latar som nu ska bevaras at efter- dagen flera, och ingen trotthet markvarlden i Musikhistoriska museets tes pa spelmannen.
arkiv. Ja, ban sjb'ng ocksa, Frans
- Du blir bestamt bara battre och
Andersson . . . , och han berattade om battre ju langre vi haller pa, sa Gusvissa latar som han "arvt" fran far, taf Wetter.
Anders Fettersson, och andra som — Aja, man lar val upp sig, log i
han snappat upp nagonstans och 9-aringen och lyfte fiolen mot ha- 1
"fatt fast i minnet". Allt eftersom kan igen.
Sofia

