husliga plikter för kvällen. Med fiolen under
hakan och hela kroppen i taktmarkerande
gungning står hon bredvid jämnårige kamraten
Ivan och spelar samma polska som de bägge
spelade för kungen under Eriksgatan. Det är
Transtrands spelmanslag som firar tioårsjubileum på detta trivsamma sätt.
I början är stämningen lite stel — kanske
beror det på oss utsocknes gäster. Men toner
har en underlig förmåga att lösa spänningar.
Det talas om jamsessions — jag vet inte om
det finns någon motsvarande term på folkmusikspråk. Men den behövde uppfinnas. Ty
här kvintilerar var och en på sin melodi i sitt
hörn. En melodi rår över de övriga. De övriga
avbryter sig och lyssnar. Någon börjar kanske
kompa på sin fiol, ännu några stämmer in tills
den ursprungligen så spröda melodin bärs upp
på ett brus av stråkar. Ingen dirigerar, alla
leds av samma stämning, detta svårdefinierbara
som musikteoretikerna kallar dialekt och som
ger varje sockens musik dess särart.
Åhöraren sitter omtumlad av tonerna och
frågar sig hur det någonsin varit möjligt att
förhålla sig kallsinnig till folkmusiken, uppfatta den som en avdöd musikrelikt med på
sin höjd musealt intresse. Det gäller kanske
för en del sydliga landskap, men inte för
Dalarna, inte för Transtrand. Detta är musik
som lever, för spelmannen och därför också
för åhöraren, en musik buren av innerlig känsla och äkta spelmansglädje. Somliga låtar har
en sving som erinrar en om Bach och de gamla
italienarna. Andra i moll är fyllda av en inre
magi i släkt med Orientens flöjtmelodier men
likväl äkta nordiska.
Då och då flikar någon in några ord om
låtarna som spelas. Om polskan Chikagos brand
att den komponerats av en älvdaling som varit
i Amerika och sett Chikago brinna — man
riktigt hör hur lågorna hoppar och fräser om
stråken. Om Sorglåten som blivit Transtrands
speciella brudmarsch och enligt sägnen komponerades i fjället av en spelman som irrade
omkring vansinnig sedan hela det övriga brudföljet drunknat i älven.
Eller man berättar om männen som gett
denna skatt av låtar i arv åt eftervärlden. Om
Timas Hans från Öre som snickrade ihop sin

Carl Gudmundsäter och hans dotter Margit spelar gärna tillsammans.

Spelmansglädjen lever
f rW i ranstrand har trots Vasaloppet och HögI fjällshotellet i Salen aldrig blivit lika
V /- ryktbart i turistkretsar som Siljanssocknarna. Socknen visar inte upp någon pittoresk
dräkt på kyrkbacken, den har inget midsommarfirande i stor stil .som drar internationell
publik och inga kyrkbåtar som tävlar på Västerdalälven. Dess invånare har förskonats från
att bli uppvisningsobjekt, men de har — kanske just för den skull — bevarat en utpräglad
egenart. Här finns mycken gammaldags gästfrihet, en självklar jämlikhet människor emellan och alla säger du till alla. Dialekten är
rena skära urnordiskan med diftonger och
triftonger, obegriplig för varje utsocknes. Här
kan man ännu få höra kvinnorna »kola» valllåtar med klang av heden tid och polskor och
brudmarscher i åldrig stil lever än i bygdespelmännens repertoar ...

i Transtrand »kölar» kvinnorna ännu
efter korna, och de gamla bygdemännens melodier klingar ännu från
fiolerna, l år fyller Transtrands spelmanslag tio år. Det har varken
stadgar eller styrelse men hålls i
stället samman av ett levande intresse, berättar

Elly Jannes
Det är lördagkväll i Gudmundsätra, den
röda gården tätt intill Västerdalälven, där dalgången snörper ihop sig till ett trångt pass
mellan branta skogklädda höjder. I köket har
Helga Gudmundsäter och mellandottern Ullabella bullat upp till kaffekalas vid stora slagbordet. Fjortonåriga Margit har glömt alla

första fiol vid femton års ålder och gjorde
en stråke av en sälgkvist med tagel från faderns
häst — efter honom finns åttio låtar bevarade.
Om Peckos Per från Bingsjö som gick hela
vägen till Uppsala och köpte sig en äkta
cremonesare. På dödsbädden bad han att få
en kniv och skar av strängarna på den. Men
hans gumma, som trodde att djävulen bodde
i fiolen, brände upp den när Peckos Per kommit i jorden. Om Sjunger Lasse i Lima, den
väldige björnjägaren, som var med i norska
kriget 1814 och som på dödsbädden tyckte
att han inte hade några synder att bekänna:
»Det skulle då vara att jag skjutit ihjäl så där
en åttio norrmän.» Storrännare på skidor var
han också. När han en gång skulle spela på
ett bröllop skidade han till Elverum och tillbaka igen — sammanlagt 2.6 mil — pä två
dar för att skaffa nya strängar till sin fiol.

Hans söner Erik och Lars tog hans låtar i
arv, men Erik slog honom som björnjägare.
Bortåt fyrtio björnar dödade han i sin dar
och över 300 älgar, de flesta på tjuvskytte,
och han var den siste som sköt vildren i Dalarna. En gång sköt han ihjäl själve Liotan,
en fallen ängel som tagit sin boning i en vansinnig gumma i Älvdalen. Gumman blev frisk
på kuppen men bössan blev förtrollad och gick
aldrig att skjuta med mera. Man berättar om
Omas Per, Transtrands egen spelman, som i
sin krafts dagar hade så stort förråd av låtar
att han kunde spela på bröllop två nätter å
rad utan att ta om en enda låt. . .
Alla tycks de ha varit färgstarka personligheter, svåra att pressa in i vanlig mall. Kanske skapades sådana karaktärer här uppe bland
magra tegar och hårda frostnätter, där ingen
kunde överleva som inte levde i nära förbund
med naturens makter.
Men de tio sena ättlingar av Transtrandsspelmännen som samlats här i kväll är heller
inga slätstrukna typer. Titta bara på Otto,
sjuttioåringen med spjuver i blicken som prÖvat på de mest skiftande yrken från pensionatsägarens och kockens till yrkesmusikerns —
och ändå kan han inte noterna.
— Jag skulle lära mig dem en gång, berättar han, men allt vad musiklärarinnan hade
mig att spela kunde jag förut, så jag spelade
ur minnet. Hon tyckte det gick så bra, och
jag nändes inte avslöja att jag lurade henne,
så efter tionde lektionen slutade jag.
Om Edvin Larsson, ättling till spelmannen

Åttioånga Stina kan ännu »kola» vallatar.

Sämunds Pers Per och son till Stina, som »kölar» vallåtar bättre än någon annan i Tränstrand, kan de andra avslöja att han är en
tusenkonstnär som förstår sig på det mesta,
antingen det gäller att bygga hus, göra klockor
eller sy kostymer. Själv avböjer han lovprisandet.
— Det är väl ingen så avig att han inte
kan sno ihop ett par byxor, säger han generad.
Han är fiolbyggare också, men han skyller
ifrån sig på Carl Gudmundsäter.
— Det var han som började. Carl byggde
några få. Edvin har byggt arton, har nästan
alltid någon ny på gång. Men, som Calle sa
till kungen: »Så är han ungkarl å.» Ty ingen
i Transtrand kan livnära en familj på att
bygga fioler.
Det är Carl Gudmundsäter, värden på Gudmundsätra, som har tagit initiativet till spelmanslaget.
— Om det inte varit för Calle hade det

mesta dött bort, säger en av spelmännen. Min
fiol hade legat på vind med trasiga strängar i
flera år när han kom och stötte på. Men när
vi väl fick träffas mindes vi mer än vi hade
trott.
Det var för tio år sen. Sedan dess har Transtrands spelmanslag hunnit spela för både landshövding och kung, för franska vetenskapsmän
på konferens och för hela svenska folket i radio.
Men helst spelar de för sig själva, en och en
eller två, tre tillsammans, allteftersom de bor
grannar. Hela laget samlas bara någon enstaka
gång när andan faller på.
I österdalarna har de organiserat sig med
styrelse och stadgar och paragrafer, säger Carl
Gudmundsäter. Det är kanske nyttigt för propagandan utåt. Men vi tycker att sån där
fast organisation går stick i stäv mot spelmanstraditionen. De gamla spelmännen var individualister, de hade var sina låtar och var sitt
spelsätt. De gick aldrig i klump, och det gäller
allt för äkta spelmän än i dag. Visst är det
stimulerande att träffas ibland. Men bara de
enklaste låtarna går att spela i grupp. De finaste spelar var spelman efter sitt kynne.
När spelmännen skingrats för kvällen sitter
Helga, Carl och jag länge och samtalar. Ibland
kommer fiolen under hakan, så fortsätter samtalet, och långsamt växer konturerna fram till
ett porträtt av en spelman av i dag/
Carl Gudmundsäter är västerdaling sen femtonhundratalet, då stamfadern Hermannus Pauli
Angermanni utnämndes till kyrkoherde i Malung. Hanson blev förste präst i Lima och sonsonen förste präst när Transtrand blev egen
socken. Sen gifte ättlingarna in sig med bygdens döttrar,- blev bönder och spiksmeder, jägare och fiskare, meddelaktiga i Transtrands
tradition, där musiken alltid varit en levande
faktor.
— Men musikintresset har jag nog ändå av
morfar, fast han inte kunde spela ett enda
instrument, säger Carl. Han byggde flottleder
i Mora-, Orsa- och Älvdalsskogarna, och han
var så tokig i musik att han släpade med sig
alla möjliga oduglingar i arbetslaget bara för
att de var så skickliga att spela — det är
precis som fotbollsstjärnor anställs nu för tiden.
Jag fick min första fiol av en farbror när jag
var tolv år. Jag hade många jämnåriga som
spelade men starkaste stöten fick jag allt av
Sjungar Lars Larsson, son till storspelmannen
Sjungar Lasse. Han brukade övernatta hos oss
när han skidade från Lima till Älvdalen. Om
kvällarna ömsom spelade han, ömsom berättade om sin fars äventyr i Norge under kriget.
Sen gick jag i hemlighet och tränade hans
låtar.
När Carl blev vuxen for han till Valdemar
Dahlgrens folkhögskola i Ingesund. Där fick
han ordentliga musiklektioner och där träffade
han Helga, som spelade piano och sjöng. De
gifte sig och slog sig ner på Carls fädernegård.
— Tre kamrater tog vi med oss, berättar
Carl, och så startade vi en kvartett som for
omkring i skolorna och spelade Mozart och
Haydn och annan klassisk musik. Roligt var
det men jobbigt, för om dagarna slet jag i
skogen och om kvällarna spelade vi, och Helga
skötte hushållet åt oss allihop. Men när vi hållit på en tid markte vi att folk inte begrep
ett dugg. Skrev tidningarna att vi spelade bra,
höll folk med, skällde recensenterna gjorde
folk likadant. Så återvände jag till folkmusiken, den lever på ett annat sätt här i Transtrand. Vi får till och med ungdomarna med

Fiortonårige I-van spelar för sin farmor.

Edvin Larsson är skicklig fiolbyggare. — Nedan:
Jag har aldrig lärt mig noter, säger spelmannen
Otto.
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En positivhalctrvisa
Av Harry Martinson
Jag skrev till lilla vännen min i åtta långa år,
men var gång vintern sluta och det blev vacker vår
då skrev min lilla älskogsblom
då skrev mitt lilla fikonblad
att hon slog ut sin rosenknopp i lundar.
Då börja jag förlusta mig i åtta glada år
på vin och vackra flickor blev jag nu ganska svår.
Jag plockade bland älskogsblom
jag lyfte glad på fikonblad
och sov så gott med rosenknopp i lundar.
Nu ber jag er ta varning av allt jag här har sagt
ty livet som jag levde i älskogsrikets trakt
det var ett fläng bland älskogsblom
det var ett slit bland fikonblad
det var en nöd bland rosenknopp i lundar.

''V

oss. Lyssna på Ivan och Margit! De har takterna inne. Det är bara för tokigt att skolbarnen ska sitta och traggla med orgel i skolsalen. Tänk om vi bygdespelmän finge inviga
dem i traditionen medan den ännu lever. Det
är svårt att lära sig låtar från uppteckningar,
ja, det är nästan omöjligt, om man inte har
traditionen inom sig och vet hur det ska sjunga
om dem.
Nu för tiden tycker jag allt att folkmusiken
är roligast att spela. Den klassiska musiken har
stelnat på ett notblad, man måste spela den
likadant varenda gång. Våra dalalåtar har
inte stelnat. Jag spelar en sådan låt i min anda,
kanske vemodigt. En spelman i Rättvik eller
Dingsjö spelar den kanske ljusare och med mera
kurs. Därför säger en spelman aldrig till en
annan att han spelar fel. Han säger: Jaså, du
spelar den låten, på det viset, jag spelar den
så här.
En del låtar Carl Gudmundsäter spelar har
han själv komponerat. Själv använder han inte
termen komponera, han hör sina melodier så
som han berättar om marschen Hälsning från
döda timmerkörare.
— Den hörde jag en dag när jag satt på
timmerlasset. Livet var inte glatt just då. Mor
låg sjuk sen länge och mycket annat trasslade.
Jag satt på lasset och såg hur barken på träden
utefter basvägen nötts bort av timmerforor
som kört fram där år efter år. Jag såg för
mig alla fattiga satar som slitit där före mig.
Och jag hörde melodin. Precis så som jag hörde
den spelar jag den. Mest är det väl tungsinne
i den. Men hur dåligt man än har det, så kan
man inte vara ledsen jämt. Det går solglitter
i snön om våren och därför kommer det in
dur i sista reprisen, men sen slutar den i moll.
Carl stirrar ett tag framför sig.
Jag har hört en annan melodi också, en
gång när jag såg ett ansikte som var så lett
så det inte går att beskriva. Den är så hård och
så skärande, det finns ondska och trolldom i
den, precis som det fanns i det ansiktet, så den
vill jag aldrig spela.
— Spelmännen har råkat in i en återvändsgränd, fortsätter Calle. I gamla tider var vi
så fattiga här i Dalarna. Vi hade små gårdar
där frosten tog det mesta, vi fiskade och for
i skogen med bössa för att livnära våra familjer. Men vi trodde på oss själva, och därför
kunde vi skapa. Vår inre ensamhet är kanske
större nu än då. Det bor så mycket musik i
varje spelman, han hör så mycket musik inom
sig, men det finns så många lärda män som
teoretiserar om folkmusiken, och man hör konserter i radio och sen tror man inte på sig själv
och törs spela den musik man hör. Konsten
är det enda område där man i vår tid har rätt
att vara sig själv utan att göra något ont med
det. Och ändå utnyttjar inte de flesta den
säkerhetsventilen. När Margit, flickan min,
var fem år kom hon och sa: det sjunger så i
mitt huvud, och så slog hon sig ner vid pianot
och tog ut små egna melodier. Nu när hon är
fjorton år törs hon inte längre, nu spelar hon
vad andra har skapat. Jag har föreslagit att
vi bara skulle ha spelmansstämmor vartannat
år på Gesundaberget i stället för vart enda
som det är nu, men att vi då också skulle framföra det vi skapat själva och lyssna på varandras verk.
— För hur ska det gå om spelmännen slutar
skapa (nu tittar spjuvern fram hos Calle). Vad
ska då framtidens Rangströmar och Alfvénar
leva på.
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