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Folke Andersson pa varpromenad

Okensdngens tenor pd Gorgnds
planerar kyrkoturne i landet
r

Sommarvindar over Holmsjiiif, gassande sol vid den roda stugan i dalastil, dot'ten av barrskog och nytorr mylla, vitsippornas b'vervaldigande svanesang niellan bjb'rkstammarna. Utsikt
oArer klargrb'na slanter mot strand en diir baten ligger nytjarad, over blakrusig sjb och djup eller lovskir skog. Husets herre tar emot pa stugtrappen i golfbyx och snbrstbvlar, ovanfbr
bans hnvud ar tva hjartan utskurna i svalgaiigen. Den mannen hiiiner inte langre an in pa stigen bakom lagarn forra'n ban bbrjar liingta hem igen, sags (let. Xainnet a'r F o l k e A n d e r ss o n, saiigare av Guds nAde och levnadskonstnar «iv ohejdad vana. .Langt i'ran t'arbar viig i
skogen vid Halleforsnas iignar ban sig hi. a. at att skulptera och planerar iiven en kommande
turn6 som kyrksangare*
Som shejk i okensangen gjorde han sitt genombrott i borjan
pa trettitalet. Hans ljusa tenor
kom kritiker att ta till superlativerna och en gammal gumma i
Mellosatrakten att lamna lokalen
for han "skriker sa forfarligt".
Tre ganger var Folke Andersson
i Amerika, vid tva av dessa besok sjong han pa Metropolitan.
Kar han gick pa Operans elevskola forsta tiden traffade han Greta
Garbo, som var blyg redan da.
Stiller och Sjostrom har han ocksa pa fotografi i albumet hemma
pa loftet i Gorgnas. Loftet, ja,
det ar det ena av de tva roda bo-

Operasdngaren Folke Andersson har sedan 1925 sin
hemvist pa Gorgnds i Mellosa.
Ddr har han latit uppfora en
rod stuga i dalastil, med laga
tak och tradvita golv, och
bredvid denna har han placerat eft loft fran en grannsocke i. Cfirden ligger rid den
lilla Holmsjon, en bra bit fran
bilvdgar och ovriga manniskoboningar, men sangaren och
hans familj trivs bra med isoleringen. Fran sin farstutrapp
7icer AndersHons, som framgar
av bilden, en fin utsikt over
sjo och skog.

Operasangare Folke Andersson med sitt senaste arbete, ett
huvud som han skapade med Pascal i tankarna.
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Vardikt
Av Folke Andersson
En dag i april
gravde min hustru och jag
vara sma land.
Solen, som pa ett par dar
smalt undan massor av sno,
varmde skont vara ryggar.
Vi horde backar porla,
bofinkar sjunga
och hackspettens trumvirvlar
inifran skogen.
Nar vi vilade ibland
sag vi manga fjdrilar
— de fiesta gula —
fladdra som pa lek
och i steniga backar
vilande blasippsskyar
och i var vida hage
unga bjorkar som stodo
med fotterna dolda
i tjocka vitsippsdrivor.
Nar vi voro fardiga.
med det lilla v&rbruket
lago dar de finaste
krydd- och blomstersangar.
Vara redskap stdllde vi
emot ladugardsvaggen
och gingo sakta
upp mot var stuga
tysta och glada.
Vi satte oss
pa forstukvisten
— pratade litet —
och sago vara drlor
som hittade sma maskar
i de nygrdvda landen.
Sjon lag alldeles stilla,
speglande himmel och skog
och var lilla bat.
Det borjade att skymma —
Fran den dyiga stranden
kvakte trdnande arodor.
I den hogsta granens topp
sjong en liten trast.
Och pa himmelen tdndes
st jar nor fler och fler.
Gorgnas i april 1957.
Folke Andersson.

