N

Onsdagen den 23,3.77

Hiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniit

I en liten hemtrevlig stuga vid Erikslund i Skebokvarn bor 81-arige Edvard Pettersson.
En glad och nyter alderman, som alltsedan barnsben varit en varm anhangare av hembygdsmusik.
Edvard ar sjalv en musikens mastare. En gast eller friimmande, som besoker Erikslund och
bans hem, blir ofta trakterad med musik.
D£ plockar Edvard fram sin
klenod, den till aren komna fiolen
och drar en sprittande polska eller hambo. Da vaknar bans hander och fingrar till liv. Da drommer sig Edvard1 bort till en lovad
dansbana nagonstans eller minns

folkvimlet och det glada livet vid
spelmanstraffar i Sormland.
Edvard var en av eldsjalarna
for tillkomsten av Sormlands
spelmansforbund. Tillsammans
med nyss avlidne Gustaf Wetter,
foresprakade Edvard tillkomsten

Edvard har en uppsdttning fina diphm pa vdggen i Skebokvarnsvittan.
Givetvis ocksa musikinstrument av gammalt dato.

av ett spelmansforbund. Han
hade ocksa gladjen att se sina tankar vinn^ gehor.
Sedan forbundsbildandet 1925,
har Edvard i alia ar varit medlem
av spelmansforbundet, vilket ocksa uppmarksammades i samband
med femtioarsjubileet.
— Jag tror att jag ar den ende
som f inns kvar sedan bildandet av
fftrbundet, menar Edvard.
— Men redan 1923 borjade vi
prata om att bilda ett forbund i
Sormland.
— Det var vid en traff i Sodertalje dar ett antal bygdespelman
samlats for att svara for underhallning. Men da hlev det bara
prat. Forst 1925 nar vi drog samman i en stortraff i Malmkoping
sa blev det forbundsbildande . . ,
— Vi tyckte att det vore bra
med ett forbund. Da kunde vi
samla in alia gamla latar som
fanns och agera under ett namn,
forklarar Edvard.
- Vi ville heller inte att nagra
skulle tjana pengar pa allmogemusiken, vilket inte alls var ovanligt forr om aren.
Fiolen ar Edvards karaste instrument. Den har foljt honom under alia aren och bidragit till
manga glada stunder. Som liten
grabb, aret 1912, hade han lyckan
att fa kopa en fiol. En begagnad
sadan. Den kostade da 20 kroner i
en musikhandel i Stockholm.
— Idag ar min fiol ovarderlig.
Jag har haft den under alia aren
och skulle inte kunna skiljas fran
den.
— Jag minns sa val forsta
gangen jag var ute och spelade i
storre. sammanhang. Det var i
trakterna dar jag ar barnafodd,

Musiken dr livet for Edvard Pettersson. En musikant och spelman av den
gamla stammen som medverkat vid ett otal spelmansstammor i Idnet
vid Helgao utanfor Strangnas.
— Jag var 16 ar s& jag spelade
upp majstangen for forsta gangen. Ett minne som man aldrig
glommer, menar Edvard.
Sedan den midsommaraftonen
har det varit manga spelningar.
Edvard kommer inte ihag hur
manga traffar han medverkat i,
men det ar atskilliga. Diplomen
pa vaggen i hans hem minner ocksa om skickligheten i hans musicerande.

Men vid sidan om spelandet
komponerar ocksa Edvard latar
av aldre ursprung. Han har en
bandspelare som ofta kommer till
heders dar man kan avnjuta hembygdslatar och aven nya.
— Jag har tankt att efterlevande skall ta hand om musiken som
finns inspelad pa banden. Da kan
de fa hora hur det lat i gangen tid.
— Sjalv forsoker jag att hanga
med pa spelmanstraffar sa lange
jag kan, menar Edvard.
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