Tord Johansson - en spelman med flitig notpenna
"Min gudfar spelade fiol
och durspel. Fiol i sangen innan han la sig for att skramma bort vagglossen. Durspel
for musikens skull." Detta
sager Tord Johansson, sedan
manga ar bosatt i Osmo och
med ratta kallad "Folkmusikraddaren". Fa har tecknat upp sa manga spelmanslatar som Tord. Drygt 1 400
melodier fran Angermanland, Jamtland och Lappland finns tack vare honom
pa noter hos Svenskt visarkiv i Stockholm.
"Jag larde mig tidigt spela

blev efter nagra ar ombudsman for byggnadsfacket, en
syssla som han hade kvar
anda tills att hjartat borjade
spb'ka och han blev sjukpensionar.
Vid sidan av arbetet agnade sig Tord at att reparera
olika former av musikinstrument, mest dragspel men
aven pianon, och det var
darigenom vi fick narmare
kontakt, nar Tord ibland besokte pianofirman dar jag
arbetade for att kopa reservdelar.
Tord berattade om sin

harpor av olika modeller. Pa
tal om nyckelharpor sa ar
val den vid sidan om dragspelet det stora intresset hos
Tord, som faktiskt bygger en
egen variant med samma
omfang och fingersattning
som hos en fiol. Iden fick
Tord av sin larare i nyckelharpsbygge Harald Narlund
for manga ar sedan.
Den har harpan ger
manga fb'rdelar ur spelsynpunkt och har mottagits
med stort intresse av folkmusiker i landet. Tord har
byggt nara 50 stycken i sin
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I en aterkommande serie presenteras under
denna vlnjett ett antal kanda och mindre kanda
dragspelsmastare fran forr och nu.
durspel, fb'rsokte mig ocksa
pa bade pianospel och vanligt knappdragspel. Trodde
val att jag skulle bli en ny
Frosini, men nagon virtuos
blev jag inte", sager Tord lite
blygsamt.
Det hela borjade i byn Tagsjotorp utanfor Backe i Angermanland, dar Tord fb'ddes
den 12 februari 1929 som
nummer fyra i en syskonskara pa sex.
"Vi bodde i ett torp atta
km fran landsvagen sa vintertid maste man ta sig fram
pa skidor om man skulle nan
stans. Efter barn- och ungdomsarens evinnerliga skidakning svor jag pa att aldrig
sta pa ett par skidor mera",
sager Tord med glimten i
ogat.
Efter skolan var det skogsarbete som gallde, ett tungt
och besvarligt jobb for en
ung grabb. Sa smaningom
blev skogsjobbet mekaniserat, men da bortfb'll ju samtidigt en mangd arbetstillfallen och Tord var en av dem
som drabbades av arbetsloshet. Han kom emellertid till
Nynashamn och fick arbete
inom byggbranschen och

samling av dragspel (95 st)
som innefattade Magdeburgerspel i originalskick, udda
typer av knapp- och pianodragspel samt dessutom en
fb'regangare till de moderna
dragspelet, en s k knaorgel
fran omkring 1860. Den har
oansenliga ladan, med en liten kort balg och diskanttangenter och tva basknappar pa samma sida, kopte
Tord i en antikhandel i London. Det var denna typ av
dragspel svenskarna forst
fick stifta bekantskap med.
Enligt vad som berattas
kom instrumentet hit fran
Tyskland med hovfolket som
foljde med prinsessan Sophia nar hon gifte sig med
prins Oscar, sedermera Oskar II. Pa den tiden var
dragspelet ett statusinstrument som horde hemma i de
finaste salongerna. Men nar
Friedrich Gessner i Magdeburg startade masstillverkning av billigare dragspel for
vanligt folk, ja da ville inte
overklassen syssla med det
har instrumentet langre.
I Tords samling kan vi
aven traffa pa fioler, ovanliga cittror och manga nyckel-

Tord Johansson med sitt tvaradiga Dino Baffetti-spel
Eskilstuna 1999. Foto: Karin Eriksson.

verkstad och haller aven
kurser for intresserade byggare.
Jag namnde inledningsvis
att Tord tecknat upp en stor
mangd latar. Han har latt
att skriva noter, en konst
han larde sig redan i 15-arsaldern hemma i torpet. Anledningen till att han borjade dokumentera allmogemusik berodde enligt honom
sjalv pa att en gammal byspeleman i hemtrakten dog.
"Det blev plotsligt alldeles
tyst, det fanns inga melodier
kvar och vi som var sa less
pa hans musik nar han spelade till dans. Vi sa jamt,
finns det inget annat, vi har
ju hort hans latar till leda."
Nu var bade han och latarna borta for alltid. Saknaden
var stor och Tord beslot att
forsoka radda det som raddas kunde av de gamla spelmannens lattradition. Ett
urval av upptecknade latar
finns inspelade pa kassetter
dar Tord spelar pa ett tvaradigt Hohner-spel tillsammans med gitarristerna Anders Nilsson och Kenneth
Pettersson samt basisten
Claes Goran Bergfeldt. Fem

vid en spelmansstamma pa Hotell Smeden i

Under denna rubrik gar det att fa gamla insanda dikter publicerade. Skicka breven till "Gammal dikt",
Kvallsstunden, Box 1080, 721 27 Vasteras. Lamna garna uppgifter om fb'rfattare (om det ar kant) och varifran
visan/dikten ar hamtad.
Denna gamla music hall-favorit skrevs 1892 av den
tyskfodde pianisten Harry Dacre (Decker, dod 1922),
som kom med ett engelskt teatersallskap till New York.
I Sverige lanserades den av Hilding Nihlen (1868-1901)
fran Kristianstad, sedan den fatt svensk text av Alma
Rek (1860-1906).

Isabella
Jag har en blomma pa hjdrtats grund, Isabella.
Fodd av en blick i en manskensstund,
blick fran min Isabell.
Fast jag vet ej om du vill med mej
ga under brudepall,
vill jag dock giva mitt liv for dejf
fortjusande Isabell.
Isabella, shank nu mitt hjdrtd trost,
lat nu galla kdrlekens milda rost.
Vi kunna fdrtroligt spraka
fast ej i vagn vi aha:
Ty du kan fa en plats andd,
pa min bicykel gjord for tva.
Som dkta makarpa livets strdt, Isabella,
hjula vi skulle med frojd framdt.
Jag och min Isabell.
Ingen polis skulle oss hejda da
ty i den morka kvdll
lyste var fdrd dina ogon bid,
min strdlande Isabell!
Isabella, shank at mitt hjdrta trost,
lat nu galla kdrlekens ljuva rost.
Vi kunna sd hdrligt spraka
fast ej i vagn vi aha:
ty du kan fa en plats andd,
pa min bicykel gjord for tva.
Men om en fara oss hota ma - Isabella,
da shall medpinglan dupassapd:
Pling, pling, pling, plang, Isabell!
Jag tar den kurs som dig synes bast
Och ar du riktigt snail,
ska du fa styra bad9 karl och hast,
min tjusande Isabell!
Isabella, shank at mitt hjdrta trost,
lat nu galla kdrlekens ljuva rost.
Vi kunna sd hdrligt spraka
fast ej i vagn vi dka:
Ty du kan fa en plats andd,
pa min bicykel gjord for tva.

Alma Rek

stycken har givits ut hittills
och dar traffar vi inte bara
pa gamla folklatar utan ocksa nyare gammaldansmelodier, t ex "Vid Jansjostranden" av Walfrid Markusson,
bordig fran Jansjo, och "Vals
till Renate" av Gunnar Persson fran Gastrike-Hammarby.
Mats Holmgren, klarinettist och ordfb'rande i Angermanlands spelmansfb'rbund
har flera melodier med pa
kassetterna, t ex "Ett minne
fran istiden". Vi kan ocksa
namna en klammig polka av
Bertil Eriksson fran Harnosand med den uppfordrande
titeln "Sno undan lite".
Tord Johansson ar en ofta
sedd gast pa olika spelmanstraffar dar han spelar pa sitt
favoritspel, ett tvaradigt Dino Baffetti, for en intresse-

rad publik. Han leder ocksa
olika kurser i folkmusik, bl a
pa Harnosands folkhogskola,
och haller dessutom lada i
storsta allmanhet. Tord ar
en positiv och vanlig manniska med en tillsynes outtomlig kalla av humoristiska, mustiga skronor, berattade med sadan overtygelse
och detaljrikedom att de faktiskt verkar fullt trovardiga. Publiken vrider sig av
skratt.
Tord ar en stor tillgang for
folkmusiken, han har fatt
flera fina utmarkelser och
kan kanna sig nojd med sin
kulturgarning att ha raddat
en mangd gamla folklatar at
eftervarlden. Melodier som
kommer att spelas i all framtid av musikanter runt om i
Sverige.
Bo Gafvert
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