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Kära ksore!

Den har gången tar vi upp ett tema som många läsare
har efterlyst. Att presentem musikimtrument verkar
kanske vam en sjdlvkkrhet i en tidning som vår men
vi har med avsikt väntat. Det som vi väntat på har
varit material som skulle ti||fred$$ta||a vCjm kritiska
läsare. Vi tycker att vi fått det nu. Bakgrunden är i
korthet fcsljande:

Den svenska säckpipan håller på att fö liv igen!
Men säckpipan fanns inte bom i Dalarna, det finns
belägg även från Södermanland minsann. Och den
spelas inte bara i Dalarna idag heller även om man
ibland kan lums att tro det genom tidningsartiklar
och mdioprogmm .

Jag bad en musikant som kommit att agna sig mycket
åt den östeuropeiska typen av $ackp;por att berätta
lite om hur han började spela just säckpipa och sam-
tidigt ge några råd och tips till intressemde blivande
spelmän pO säckpipor.

Owe RonstrCSm är nwsiketnolog och många ov Er har
väl antagligen hört honom i folkmusikprogmmmen i
mdion. Han är mycket anlitad som föreldsare inom
området folkmusik, men kanske mest känd som ledare
av orkestern "Orientexpressen".

Hur som helst - han vet vad hon talar om!

Trots den här inriktningen så har vi inte glömt bort
serien med spehnansporträtt. Redan i nästa nummer
återkommer vi med ett sådant. Vilket det blir ska
inte avslöjas än men jag kan berätta att jag njöt av
varje minut under intervjun.

Slutligen beklagar jag att inte någm nya inlägg
kommit till vår tänkta målsOttningsdebcm. Är det
verkligen så att det ar ointressant att diskutem
målsättning?

Vänligen
Henry Sjöberg
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SÄCKPIPAN OCH JAG -

EN PERSONLIG BETRAKTELSE

Owe RonstrCSm

Pk$tsligt så står mon där med ett nytt och okänt in-
strument i handen. Och man tänker: "Hor man ett
instrument sö ska man spela på det!". Ja, sagt och
gjort! PO den vägen har saken mången musikant Nr-
jat sin bana. Och det har för oll del jag med. Med
trumpet och lxjsun i småskolan, gitarr i Beatlesåldern
och sen Södm Bergens Bdalajkor och ovanpå det så
kallad Balkanmusik i musikgruppen "Orientexpressen" .
I SSdm Bergens Bdalajkor utvecklade vi filosofin
"Man kon om man vill", och visst kunde vi. Iblond
var de! kanske mer "vill" än "kon", men för oss var
det ofta viktigare att v; spelade an om det lat bra
eller dåligt.

Så med en ny bulgarisk säckpipa i handen en höstdag
1975 tänkte jag: Inte ska väl den här vam md&v¢jr-
digare an något annat att spela på! Säckpipan hade
inköpts i Bulgarien av en bekant och var inte något
särskilt fint instrument. Säcken var liten, rörbladet
i spelpipan var sprucket, lindningar och tätninga'
dåligt gjorda. Sc5dm Bergens Baldajkors allt i allo
vad det gäller instrumentrepamtioner, Embrik
Underdal, tog sig an uppgiften att göm ett nytt rör-
blad till spelpipan. Det nya rörbladet blev IattspeIot
länstomt och hållbart och av en alldeles ny modell.
Själva konan var av ett metallrör istdllet för vass och
fast vid det var en liten bit Från ett saxofonrör. Den
lat lite annorlunda, men den Fungemde alldeles Ut-

märkt.

Nu vidtog ett besvdrligt och tidsödande kapitel: att
blåsa luft i säcken och fö ton i båda piporna utan att
bli yr i huvudet och ramla ikull. Att det kunde gå åt
så mycket luft, kunde man inte föresWIlo sig. Blåsa
allt vad man orkar, spela någon minut, sitta ner och
vänta på ort rummet ska sluta snurra, upp igen och
blåsa, ar det månne alla Wckpipe-nybd3rjores "Via
Dolorosa" ? Hade man bara någon att Fråga! De enda
sackpipa'e jag kände till var några som spelade
skotska "Highland-pipes" och det var ju inte riktigt
samma sak. Och så kunde man iv bara inte offm all

tid i världen på just säckpipan - det fanns ju en massa
ondm instrument att upptäcka! Så jag blåste lite då
och dö, till slut fick jag den att stamma hyfsat och
jag lärde mig den första melodin, en bulgarisk ring-
dans, som jag spelade så fort jag kom åt. Efter ett
tag märkte jog att det blev lättare att fylla säcken
och framför allt - att hålla ett konstant tryck i den
och då blev med ens säckpipespelandet sö mycket
roliga re ,

Något år senare kom jag över en ny säckpipa, också
den bulgarisk, ett bättre arbete med $tC5rre säck och
med friska, hela original-rörblad, Nu blev det fort!
Och då upptäckte jag: min gamla säck var ju otät sOm
ett såll, ¢$vemllt läckte luften ut! Det hade jag oldrig
m0rkt!Och ingen annan heller! Nu fanns det plötsligt
gott om luft Bver, och jag kunde Hrja tanka på $iä|va
tonerna och speltekniken emellanåt. Nu fanns det
dock ett annat problem, den nya sOcken hade antag-
ligen legat oförpackad och oskyddad för länge någon-
stans och var alldeles stel och hård. Lösningen på
problemet med hur man skuIIe smörjo säcken, och med
vad, fann jag Ov en slump på ett daghem. Jag hade
arbetat med musik på daghem någm år och just i den
hOr vevan var jag ute och spelode för och med barn
mest varje dag. Jag upptäckte då att om jag lat borna
"spela" pO säckpipan, sö blev säcken mjukare, Och
efter 30-40 dagis och en massa ungar och allt vad de
avsCSndmr, blev säcken mjuk och smidig och har hällt
sig så sen dessl

Nu gällde det att spela pO och hoppas att rörbladen
skulle hålla, för någm reservrSr hade jag inte. Jag
Fick rOdel att smälta lite får-ister (osoItot) och stryka
på rören lite försiktigt emellanöt och det visade sig
vara ett gott röd. (Nyligen sa en bulgarisk sackpipe-
mästare till mig att ohvolja var det Hsta medlet för
att hålla rören i trim och det är en upplysning värd
att RSm vidare.) I Bulgorien spelas säckpipan ofta till-
sammans med flöjt, fiol och trumma och den första
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melodin jag lände mig ordentligt, med "rätt" finger-
teknik och en massa ornament var en bulgarisk ring-
dans spelad just av en sådan ensemble. " Ritt" finger-
teknik innebär i korthet: Alla hål tacks hela tiden och
bam fingret ovanför det hål man vill ska låta lyfts.
När man ska ta nästa ton lyfter man motsvamnde
finger sa.mtidigt som man omedelbart täcker det hål
SOm nyss "lä. Genom att utnyttja den här tekniken
kon mon åstadkomma en massa doppningar och förslag
SOm är karaktäristiska för säckpipemwik världen över.

De Första stapplande stegen till en svensk säckpipe-
repertoar tog jag i samband med en konsert pO
Moderna Museet 1977. "Alla kullor uti Västanö"
skulle vi spela, först pO fioler sen på säckpipa. Inte
lat det vackert! Men det lat i alla fall. Det var prob-
lem med stämningen förstås. Och så år den bulgariska
sCjckpipon inte särskilt väl avpassad för svenska låtar,
de få melodier som ¢$verhuvudtoget går att spela ligger
konstigt till fgr det mesta och mon måste ofta hoppa
över vissa toner, toner som är vanliga i svenska låtar
saknas nästan helt i bulgarisk musik. Men jag undrar
om jag inte ändå var den förste personen nögonsin att
ha spelat in en svensk låt på bulgarisk säckpipa på
grammofonskiva! (Det var på Fred Lanes skiva "Vi
Smidd', melodin var en polska från Gotland.)

Under 1978 och 1979 kunde jag märka ett starkt ökat
intresse för säckpipor. Någon ringde och bad mig
hålla kurs i säckpipespel! Med fasa tackade jag nej .

Dels för att jag inte var tillrUckligt kunnig och dels
För att jag i andanom såg och hörde fmmfCSr mig ett
tiotol säckpipenybörjare Försöka blåsa sina första toner
på en gång. . . .. Säckpipa kanske lir ett instrument
man bör spela en eller två i taget! Per Gudmundsson
sökte upp mig och lånade en del material; en bulga-
risk spelpipa, Embrik Underdals rörblads-nyskapeke,
någm artiklar. Flera personer med säckpipor från
olika länder sökte upp mig och ville ha tips och röd.

Nu 1981 kan jag konstatera att sdckpipespekndet är
på stark frammarsch i Sverige. Framförallt är det väl
den svenska säckpipan SOm står i fokus. l Skåne till-
verkar Åke Egevad säckpipor av olika modeller, i

Norrköping Henry HC5¢$g, och i Insjön Leif Eriksson.
Leif har gjort många fina instrument, kanske dr de
bättre än någonsin de instrument han använt som för-
lagor. själv spelar jag ett av Leifs fina arbeten. Och
att hons säckpipor finns till salu, bl.a. på Dolorms
Museum har gjort att även icke-insiders har kunnat
fö sin chans att pröva på instrumentet. Men det har
också bidmgit till en lite konstig bild av sackpipe-
spel i Sverige, historiskt sett. För det dr ju inte bam
i Dalarna som det har spelats säckpipa. Dalamodellen
av sClckpipon dr den som bevarats längst i levande
tradition, men det lir inte den enda modell som an-
vänts på svenskt språkomrÖde, och den är heller inte
den musikaliskt sett mest fullgöngm modellen. Är det
månne för att både originalen, de nykonstruemde in-
strumenten, instrumentbyggaren Leif Eriksson och spel-
mannen Per Gudmundsson ar från Dalarna som det
blivit så här? Är det månne ett utslag av vad icke-
dalmasar kallar "dalaimperidismen°' ? Ja, jag är
nästan böjd att tro det när jag tanker på att Lex.

Åke Egevad sedan länge byggt och spelat säckpipor

av olika modeller och också turnemt i skolor och
gjort konserter. Att inte hans arbete rönt samma upp-
märksamhet och uppskattning kanske beror på att han
ar skåning och inte dalmas ? Ingen skugga mÖ falla
Sver Per Gudmundsson och Leif Eriksson och andm
dalmasar och dems arbete med Folkmusik, men bland
vissa stockholmare och göteborgare och andra stor-
stadsbor finns en ofömalld beundmn för allt dolskt
som ibland fördunklar dems sinnen. Det bonde nu,
innan vi fått liv i säckpipe-"tmditionen" igen, vara
på sin plats att se upp med försök att satta likhets-
tecken mellan Dalarnas folkkuhur och Sveriges folk-
kultur, Så om man ska få fart på Wckpipespelet i
Sv.e.rige igen måste man nog experimentem mer i olika
landsändar och utveckla instrument avpassade för den
musik som spelas där.

Ålderdomligt klingande melodier i "ddostilen" går

bm att spela på Leif Erikssons instrument, men syd-
sveriges polskerepertoar passar den inte alls sarskilt
bm för! Vissa Iångdansmelodier som "Uti gröna lun-
den" har en skala och ett omfång som precis passar in
pO den bulgarkka säckpipan. Södermanlands släng-
polskor skulle kunna spelas på en spelpipa med fler
höl, stämda i en durskala! O .s. v. , 0.$ .v. De som
nu sysslar med dalasCkkpipon har pO kort tid lyckats
nå en mycket hög standard, böde vad det gäller in-
strument och spel. Måtte detsamma ske i alla andra
delar av Sverige l

Till sist några röd till den som vill ta upp sackpipe-
spel:
Vissa instrument har en förmåga och dm till sig ett
stort intresse bara SOm instrument, även utan att man
spelar på dem. Säckpipan är definitivt ett av dem.
Men problemet med säckpipan vad det gäller Sverige
är inte längre så mycket instrumenten som musiken.
Hur spelar man ? Hur ornamentemr man och var i
musiken? Vilka speciella F¢$rutsdttningar och möjlig-
heter har säckpipan som inte andm instrument har?
Det gäller nu, tror jag, att fokusem $ia|va musiken
på säckpipa. Att spela lite fönjt$attning$|6$t. Att leta
sig fmm till ett idiomatiskt spel. Ett sack£!!2ype| och
inte ett fiolspel eller Mjtspel på sackpipa. Har kan
alla bidm till utvecklingen genom att hitta olika
spektilor. Kopiera inte! Sök sjdv! Gör egna melo-
dier! Uppfinn nya spelsatt!

Om vården av instrumentet, vare sig svenskt eller
bulgariskt eller vad det nu månde vara så finns det
naturiigtvi$ en hel del tricks. Många råd till dem SOm
spelar Leif Erikssons instrument finns i hans och Per
Gudmundssom lilla skrift "Säckpipan i Dalarna" (Ut-
given ov Dalamas Museum). Det som verkar vam det
största problemet är inte säcken och dess tätning,
knappast heller hur man håller eller hur mon ska fö ett
jämt tryck i säcken utan samtahämnet nummer ett mel-
lan säckpipeintmsemde är rCSrbladen. Stämning, in-
tonering, tillverkning, val av material, allt utgör
stom problem för nybörjaren. För den SOm vill lam sig
spela Finns det bara två vägar: Sök upp någon som kan
g5m rörblad och be att fö titta på eller läs vad som
finns att tillgå och använd "trial and error" metoden
d.v.s. försök och försök och försök igen tills det lyc-
kas! Du måste själv kunna göm dina rtSrblad för att
få någon glödje av säckpipespelet. Och när du åker
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utomlands, söderut, försök komma över vass att ta med
dig hem. Det finns användbar vass också i Sverige,
men så tätvuxen och stark som i sydeuropa blir blad-
vassen har ändå inte. Bra att ha till hands är en kniv
med tunn och vass klinga, en liten rundfil (kallas
"motoMgsfil" l), ett stycke bivax, tunn och stark sy-
trÖd, ullfett blondot med flytande paraffin eller smält
fårister, och så en förvaringsväska eller påse som bör
vam sådan att nödvändig fukt stannar kvar i påsen
men att överflödig fukt kan avdunsta.

När jag för några år sedan ring± upp Ture Gudmunds-
son i Leksand, (han som sysslade en hel del med att
rekonstruera den dalska säckpipan på 40- och 50-
talen) och frågade honom om tips och röd svamde han
mig: "Bry dig inte om det där, kasta inte bort en

massa arbete och tid i onödan, på ingenting! Jag
slängde bort en massa års hårt arbete och jag fick inte
mycket ut av det". (Om dessa vedermCSdor har Ture
berättat i en intervju med Christina Matkön i Riks-
radions folkmusikgrupp strax innan han gick bort.)

Vi som idag sysslar med säckpipor i Sverige har er-
farenheter att bygga på, från bl.a. Ture Gudmunds-
son, men ingen ska tro att vi för det har en lätt väg
att gå! Ännu ar det många som kommer att Få "kasta

bort en massa arbete" tillsynes i onödan innan vi får
en levande sdckpipetmdition i Sverige igen!
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SÄCKPIPAN I SVERIGE

Owe RonstrCSm

l. Säckpipan i tmditionen.

PO svenskt språkområde har säckpipor förekommit åt-
minstone sedan senmedeltiden. (l) Av allt att döma
har flem typer av instrument existemt:

l. En eller flem typer ar kända endast frön medeltida
kallor, främst ikonogmfiska. Dessa kallor avbildar
instrument med en spelpipa och en eller två bor-
duner. l flem fall Or bordunpiporna avsevärt längre
än spelpipan. (2)

2. En eller flera typer har spelots fmm till våm dagar
bland svensktalande i Estland och pO de Baltiska
¢$ama. En av dessa typer har stor säck och bordun-
pipan ar avsevärt längre an spelpipan. En annan
typ ar betydligt mindre, bodunpipa och spelpipa
ar av ungefär samma längd. Musiken som spelats
på dessa säckpipor röjer en påverkan från svensk
dansmusik. Ett samband mellan dessa östliga säck-
pipor och de som använts i Sverige kan inte ute-
slum. (3) Såväl instrumenten som musiken är för-
hållandevis väl dokumenterade av forskare under
1800- och 1900-talen. (4)

3. Från nyare tid i Sverige är säckpipan känd FmmfCSr-
allt FrÖn västm Dalarna. Samtliga bevamde äldre
säckpipor anses härstamma från denna tmkt. Ett
fåtal skriftliga källor pekar på existensen ov in-
strumentet också i andm landskap, Värmland,
Södermanland, Småland. l Dalarna spelades in-
strumentet i tmdition ännu in i vårt sekel. (S)

Samtliga dessa typer torde ha varit ov den s.k. öst-
europeiska typen, (6) med säck av hud eller mage
från ko, oxe, sd, får, get o.s.v., en inblåsnings-
pipa (munstycke, på RågC5ama kallad "mundocka")
en spelpipa och en eller flem bondunpipor. Såväl
spelpipa som bondunpipa har varit cylindriska och FÖr-
Sedda med enkla rörblad av vass.

Under l 700-talet växte i Sverige en ny instrumental-
musik fmm. Dansmusiken Fick dmg från 1600- och
1700-talens konstmusikstibr. De gamla borduninstru-
menten med sträv och skarp ton ersattes med nyare,
med st8rre omfång och klamre och rundare ton. Säck-
pipan, vevlimn, nyckelharpan ersattes av Fiol och
klarinett. Bondunimtrumenten levde kvar i utpräglade
reliktomröden, som Dalarna och de Baltiska öarna.
På RÖgCSarna ersattes säckpipan under 1800-talets slut
av dragspelet.

Ett tiotal svenska säckpipor finns bevamde, de flesta
kan förmodas ha tillverkats under 1800-talet. (7) De
består samtliga av en säck, inbksningspipo, spelpipa
och bordunpipa. l flem fall finns en "blindpipa" in-
till bondunpipan.

Säcken ar sydd av berett kalvskinn eller liknande och
dr förhö||andevi$ liten, längden håller sig kring 30-
40 cm och bredden 20-25 cm. Skarvarna är ofta för-
stärkta av ett smalt löderband. Samtliga säckar har en
fom som anknyter till en kalvmage. Piporna ar fasta
i säcken med hjälp av särskilda trähylsor som knutits
fast med en tråd eller spikats med nubb.

lnblåsningspipan dr vanligen 15-20 cm lång, i den
inre ändan finns en backventil i form av en skinnlapp.

Spelpipan är vanligen mellan 20 och 25 cm och har
6 fingerhål och ett tumhål. Kring varje hål har en
försänkning gjorts för att underlätta täckandet av
hålen. l flera fall år det tydligt att försdnkningama
gjorts för att passa en fingersättning med vänster hand
nätmast säcken. Fingerhålen har antingen bormts eller
brants ur. Synbarligen har hålen placemts pO samma
avstånd från vamndm, varefter en del hål tagits upp
i avsikt att förändra den erhållna skalan. Särskilda
avstChnningshål finns pO flem spelpipor vid pipans
mynning (se bild). På ett av instrumenten finns 10
sådana hål, vamv 3 dr igenpluggade med trästickor.
(B) Hålen ar avsedda att underlätta stämningen av den
lägsta tonen (som ofta dr den $våmste att få ren) men
också RSr att ge lägsta tonen någorlunda samma klang
som de övriga.

Bodunpipan lir mellan 20 och 30 cm och vanligtvis
fmmstdlld ur ett stycke. (Någm enstaka fynd tyder
på att det också kan ha RSrekommit delbam bordun-
pipor. (9) ) Även på bordunpiporna finns avstämnings-
hål Mm mynningen. De blindpipor som finns pO in-
strumenten frön Venjans socken förmodas vam an-
tingen en efterbildning av utländska instrument med
två bonduner, eller en rest av en säckpipetyp med
två olika stämda borduner. Då blindpipan dr kortare
än bodunen bör den i så fall varit den högre stämda.
Då samtliga säckpipor med blindpipa härstammar från
samma socken kan det emellertid inte utedutas att
det rör sig om en lokal egenhet som inte representerar
mer än en eller ett par bygga'e/spehnäns uppfatt-
ningar om instrumentet. Pipor och fasthylsor är för
det mesta svarvade eller skurna i björk, någon gång
i furu .

Som ljuddstmre användes vass. Det basta materialet
erhBils frÖn den del av vassen som växt under vatten-
ytan. l vassröret skars upp en tunga. Man stämde med
en tunn tråd av linne eller ett hårstrå som lades under
tungan, samt genom att knyta en tröd runt röret vid
tungans nedre del. Genom att skjuta denna trÖd upp
eller ner förkortades eller förlängdes röret och tonen
kunde fös att stiga eller sjunka. Detsamma gäller för
tröden som lades under tungan. De enstaka bevarade
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vassrören är i övrigt lite bearbetade och är primitivt
gjorda i jämföreke med den omsorg SOm laggs p"' """"
i Lex. Syd¢$steuropa och på de Brittiska CSarna. IQ)
(se bild av rör)

7 ': ?
A

i'"·"S, i l':

'E" " ii

Hur den svenska säckpipan var stämd, vilken spel-
teknik som användes, vilka låtar som spelades och i
vilka sammanhang den användes ar mycket lite kant.
Äldre svensk folkmusik (sdrskilt de gamla dalalåtarna)
dr ofta basemd på en molkkala: Tonen a dr den

'&LLU~4 l ,'
. h l \ t l

\J " \" J l l '

4' , : Tm" l '

tonala basen. Ofta saknas sexten i skalan, fiss. (l l)
Denna skala, som också återfinnes på folkliga flöjter
i Dalarna, kännetecknas av ett, septiman (giss) och
tersen (C) ofta utsätts för variation, sö att i pmktiken
flem olika stom intervall förekommer, på olika stal-
len i en musikdisk fras.

t 4
h A

'V

l en kadens utR5rs ofta den stom septiman medvetet
för lågt, medan den som fCSrbipcmeringston kan vara
ren. Tersen kan vara liten, stor eller någonstans
mittemellan beroende på vilken funktion den fyller
i en fms. De bevamde instrumenten, liksom de få-
taliga uppteckningar som gjorts efter sackpipespelmän,
antyder att instrumenten varit avsedda att intonems
just efter den ovan beskrivna skalan. l uppteckning-
arna återfinns också ibland en vacklande ten; ibland
notemd som stor (ciss) och ibland som liten (C) i en
och samma melodi. (12) Bordunen bör ha varit stämd
i unison med melodipipans lägsta ton, här S, i något
fall möjligen i a, oktaven under grundtonen.

Den bevarade repertoaren utgörs av långdanser, pol-
skor, marscher, gånglåtar och visor. (13) Det finns
inget som tyder på att det skulle funnits någon speci-
ell såckpipereperter, man har på instrumentet spelat
cerimoniell musik och dansmusik som även kunnat Ut-
fCSms på andm instrument. Säckpipan har använts på
bröllop och begravningar, på danser, i spetsen för
marscherande dalfolk, på arbetsvandring eller på väg
till regementsövningar, danser O.$,v. l senare tid har
Utövarna varit få, överhuvudtaget syns säckpipan
aldrig nått samma popularitet som fiolen.

De mest bemärkta sdckpipespehnCmnen i Dalorm under
1800-talet synes ha varit Nergånds Lars ("Björskc$tt'n")
bosatt i Leksands socken och som vandmde omkring
och spelade i flera socknar i Västedalama; den in-
delte soldaten %nnare från Flöda; Gucku Olof
Olsson från Nås, även han soldat. Gucku Olof
spelade ofta tillsommans med fiokpelmän, en av de Få
notiser som finns om att andm instrument använts till-
sammans med säckpipan. Även klarinett nämns till-

$Qmmans med säckpipa. l Jama levde Gudmunds Lars
Andersson, vars son Gudmunds Nils Larsson (1892 -
1949?) lärde sig spela något på säckpipa ov sin far
och som var den siste kände tmditionsbCjmren i Sverige
(l 4) Även från Vämlond finns $Uckpipe$pe|man kända
till namnet. (IS)
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i en skalo med stor, eller nästintill stor ters. Lägsta
tonen på pipan var en stor inledningston till grund-
tonen som alltså var andra ton, Omfånget var en ok -
tav + inledningston och bordunen lades på kvinten i
skalan. Säcken gjordes ov getskinn. Spel- och bordun-
pipor täljdes och hålen brändes ur. Gudmunds Nils
ansåg att denna nykonstruktion lat "riktigt", men att
den hade lägre tonläge och större säck an vad han
kunde minnas från andm säckpipor. (16)

Med denna säckpipa spelade Ture Gudmundsson in två
låtar för Sveriges Radio 1949, visa och brudmarsch
efter Nergårds Lars. Han lade ner ett stort arbete för
att skapa en spelbar säckpipa men lade senare instru-
mentet åt sidan, resultatet motsvarade inte det ned-
lagda arbetet. Hans instnjmént var ganska enkelt
byggt och av inspelningen att döma lyckades hn inte
komma över svårigheterna med att reglera trycket och
att hålla det jämt. Tekniken dr i de två låtarna genom
gående enkel, hämtad frön f1öjtinstrument, tonerna
dr inte ornamenterade. Inspelningarna fÖr ses som
mindre lyckade och bör inte användas som kallmate-
rid i en undersökning om säckpipespel i Sverige .(l 7)

Up

Mwikpedagogen och spelmannen Ture Gudmundsson
(1908 - 1979) bördig från Leksand i Dalarna, men
verksam i Stockholm, btsrjade pO 1940-talet samla
material för att kunna rekonstruera en spelbar säck-
pipa. Säkert var Rehnbergs bok en impimtionskalb.
Farbrodern Carl Gudmundsson hade tecknat ner flera
melodier efter säckpiparen Nergånds Lars ("Björ-
skC$tt"n") och hade även en säckpipa, vilken Ture an-
tar skulle kunna vara just Björskötr'ns instrument. Ture
Gudmundsson sökte upp Gudmunds Nils Larsson i Jama
vid ett flertal tMfdllen för att närmare kunna studera
hans instrument och spelsatt. Tyvärr kunde inte Gud-
munds Nils lämna någm mer detaljerade informationer
om rörbkdstillverkning, stämning 0.$. v. Han kunde
spela något på sin pipa, men han var i övrigt musika-
liskt obevandmd och aldrig någon spelman i egentlig
bemärkelse. Ture Gudmundsson byggde sig ett instru-
ment efter modell av den hos farbrodern bevamde säck
pipan. Han studemde också de pO Nordiska Museet i
Stockholm förvamde säckpiporna och fick till slut from
ett nögorlunda spelbart instrument. Med utgångspunkt
i de upptecknade säckpipekrama stämdes melodipipan

Q <

Henry HC55g

Norrköpings-spelmannen och juristen Henry HöC$g
(f. 1946) har sysslat med säckpipor sedan slutet av
1950-talet. Han har byggt ett tiotal instrument med
Wgöngspunkt från en säckpipa frön Mockfjärd (IB)
och ett instrument förvarat på MuUkmuséet i Stock -
holm. Säcken sys av kalvskinn, spel- och bordun-
pipor svarvas i lönn eller syrén. Bordunen har tidigare
tillverkats i ett stycke, men nu har Henry börjat göm
delbara borduner. Spelpipans fingerhål har bormts ur,
med en skala hämtad från den på Musikmuséet för-
vamde säckpipan . Omfånget ar en oktav, lägsta
tonen, som klingar i unison med bordunen, ligger
mellan est och e ,1
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Leif Eriksson (f. 1946) sågverksarbetare i Insjön,
Dalarna, började tillverka säckpipor 1979, Med Ut-
gångspunkt från en säckpipa från Venjan (20) har Leif
skapat instrument av god kvalité. Melodipipan är en
replik ov Venjanimtrumentet, i övrigt har instrumen-
tet lånat drag Frön flera andm bevomde säckpipor.
Spelpipan har 6 fingerhål och ett tumhål, vilka br¶nts
u5. Den har cylindrisk borrning. Omfånget dr ca e -
e . Liksom allt annat trä i instrumentet är den
svarvad i björk. Bodunpipan är delbar, en innovation
som underldttor stämningen. Munstycket har en mår-
kemd bitring i övre änden och en backventil i form
av en läderbit i den andra. Säcken dr sydd i bark-
garvat kalvskinn. Som tätningsmedel har använts
honung, honung blandat med ullfett, avkok från
hudar och ben och liknande. Melodipipan Ur avsedd
att stämmas i en mollskda. Ett avstämningshål finns
pIocemt på dess em sida, nedanför det lagsto finger-
hålet. Även bordunpipan ar försedd med avstämnings-
hål, 1-2 st. Leif Eriksson har gjort ett flertal säck-
pipor, en del till Försäljning, vilket inneburit ett
stort uppsving För intresset för den svenska säckpipan.
(21)

F

e

Musikern och instrumentbyggaren Åke Egevad (f. 1947)
i Kristianstad har byggt ett tiotal säckpipor, alla olika
vamndm . Sackf)iporna av dalamodell ha'jett omfång
av en oktav, e - med grundtonen på a. Någm av
piporna har Fått neutral ters, någm har RSrsetts med
små fingerhål så att det genom att ta gaffelgrepp varit
mB\ligt att få en kromatisk skala. Bordunen har stämts
i e , eller i a, på en modell finns böd! dessa borduner
En mindre säckpipa med grundton på d har också till-
verkats. Ett unikt fynd av ett instrument, en hornpipa
eller möjligen en spelpipa till en säckpipa, daterad
till ca ]050 (19), har fått bilda Utgå'\p6punVen för en
säckpipa med 5 fingerhål, stämd i ess - Bb , med
neutral ters. Ytterligare modeller har tillverkots efter
medeltida avbildningar av SUckpipor och ur egen fon-
tasi. Åke Egevad har genom sitt experimenterande
med olika $ackpipemode||er, stämningar och speltek-
nik väsentligen utvecklat kunskapen om äldre blåsin-
stnjment i Sverige. Han har även, i samarbete med
musikarkeologen Cajsa Lund, bidragit till att sprida
denna kunskap på konserter, i skolor, utstdlningar,

musikverkstäder.

Per Gudmundsson (f. 1955) från Falun Ur spelman och
tandläkare med Fioltmdition frön Österdalssocknama.

Sedan slutet av 1970-talet har han ägnat sig också åt
säckpipor. Tillsammans med Leif Eriksson har han ar-
betat med att rekonstruem den dalsko säckpipetradi-
tionen. Hans repertoar består av lötar upptecknade
efter säckpipespehmCln, men också av lötar ur sin fiol-
tradition. Med sitt spel försöker Per nå fram till en
stil som ar tmditionellt RSmnkmd men idiomatiskt an-
passad till säckpipans speciella möjligheter.
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1. Rehnberg 1943, sid. 7-8.
2. Se Rehnberg 1943, sid. 7-18; fig. l-lO

,id. 61-63.
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7. Rehnberg 1943, sid. 38-39, 54- 57.
8. Instrumentet finns på Nordiska Museet, inv .nr.

93. 562. Se bild i Rehnberg 1943, sid. 72.
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15.640. Se bild i Rehnberg 1943, sid. 75.
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Il. Ung 1964, sid. 50.
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sid. 228-234.
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berg ]943, sid. 42-45.
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Christino Mattsson och Måtts Arnberg, Sverige6

Radio,
17. lmpelningarna gavs Ut på skiva 1949, SR RA

124 och finns att avlyssna på Sveriges Radio,

arkivband M 189.

18. Instrumenret har Nordiska Museet, inv. nr.
50.918.

19. Se Wahlö, 1975.
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21. Se Temhag 1980.
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Ur Mats Rehnbergs "Säckpipan i Sverige"
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Sackpipcblhandc hncfikur.
Munnim ErikxNong knddnn, Hand-
·krift i Kunuliu bibliorckcr.

1)unwn krhW Wildkulven.
MulnhW av Albertuw l'icror i Hurkce
Km kyrka.

Detalj ur v.nj rjprt trjn i.;comlct Kund hum:cru(hkammjrcn.

Detaljer ur nuil,u Klmfömter (rån Gotland, duterur 16og. Xordida mum'l, inv.
nr 79604. lti den övre bilden utfUm dnnnmu«ikcn av en spelmun, pu den undre av en björn-
eller dcnmnliknandc Iikur.
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SÄCKPIPAN I SÖDERMANLAND

Ingvar Andersson

Säckpipans förekomst i SCSdermanland ar mycket litet
dokumentemd. Att den en gång i tiden har spelats i
landskapet är dock säkert. Därom vittnar vingåkers-
prästen Marcus Simmings beskrivning av folkets musik-
instnjmént år 1685. Han skriver då att "tillförende
hafva de brukat nyckelgiga, juudgiga, sackpijpa
eller horn". Med nyckelgiga menas det vi idag kallar
nyckelharpa, med iUUdgiga menas vevlimn och säck-
pijpare heter fortfamnde säckpipa.

Bildbelagg fÖr vi genom kritbruka ren och kuhurhisto-
rikern Karl av Schmidt, som år 1870 besökte Lids
kyrka. Vid sitt besök där höll kyrkan på att restaure-
ms. Under den gamla putsen hade man hittat målning-
ar där bland annat en bild av en sackpipebl&ande
man fanns med. Målningarna daterades till 1400-talet

och Schmidt ritade Ov en del Ov dem innan de åter
gömdes under ett lager puts.

Melodimässiga belägg för säckpipans förekomst finns
ej . Det första uppteckningsarbete som gjorts i Söder-
manland dr Anders Gustaf Rosenbergs insamling Ov
melodier Från Flöda och dess grannsocknar. Den in-
samlingen gjordes under 1820-talet och även om inte
säckpipan nämns av Rosenberg så kan man vid en
genomgång av materialet hitta många melodier som
kan ha spelats på just säckpipa. Har följe' några melo·
dier ur den somlingen. Tonomfånget hos säckpipan
räcker väl till för att spela dem. Omfånget Or under
en oktav och den lägsta tonen ar i några fall en ton
under grundtonen. Jämför med Owes artikel där han
berUr tonomfånget.

_. .
q!

'S!'
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Fbrnuunncn IYJG,

Suckpipcblharo trän en tavla i koret. Lid kyrka

Ur Rosenbergs samling nr 6
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Bröllopsdamer från RågS

Hår följer en svit med brölbpsmusik från Råges utanför
Estland. Den är upptecknad av den finbndssvenske
musikforskaren Otto Andersson efter spel pO säckpipa
av spelmannen Adam %derstrUm.

Danserna aro alla obligatorisko och dansas i den
ordning de här stå.

Marsch
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"Åksana"
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SOM DANSMUSIKE

Ejnar Falk

Suorva är en liren by uppe i högan nod som är sär-
egen och intressant. Vildmarken tränger på från alla
håll. Fjclllen och LdeOlvens vattensystem är fCSr se-
mestmre och turister fina fritidsområden värda att be-
söka . Nu var inte min vistelse i Suorva något turist-
bessk eller hade med sommarvOrmens behag att göm,
utan vistelsen dOruppe var under vintertid och det
tråkiga krigsåret 1942, med bevakningsuppgift av
det Rom dammbygget och ideliga skidturer féSr att
leta reda pO eventuella flyktingar från Norge. En
vistelse sOm bjöd på kylo och svårigheter av militär
art. När militärminnen kommer pO tal sö blir det de
roliga stunderna man helst ränker pO eller eventuellt
skriver om,

vi kom till Suorva ett tjugotd soldater för att byta
av ett por bevakMngsgrupper. Och som vi hörde till
ett jögarförbond så var skidorna och kukprutepistokn
de viktigaste detaljerna i den militäm utrustningen.
Jog glömmer inte den efter RSrhöllonden festliga mål-
tiden som vi blev bjudna på då vi anlände trötta och
utsvultna till Suorva. Vi blev bjudna på 'ejöla fläsk-
skivor och bruna Hnor så mycket vi ville ho. Det var
en måltid som vi satte stort värde på, dö vi frÖn Före-
gående vistelse i Hånprånget av dålig kost voro i
magmste laget . Könsfördelningen i Suorvo var i o-
jämnaste laget. Omkring 80 kraftiga storvuxna karlar
som stod fCSr dammbygget och så där 25-30 militärer.
Ungefär så såg det Ut på den manliga sidan. Kvinnor
var det sämre ställt med. Fem små sameflickor och
tre flickor frÖn sydligare tmkter somt tre äldre kvinnor
SOm höll sig osynligo för oss mön, de hade sö kallade
befälsposter över Flickorna och var enligt lappflickor-
na i hC$gfädigoste loger. V; hade just slutat vår godo
måltid dö en av lappflickorna som hette Susonno kom
instormande i matsalen och med gOll r¢$$t frågade oss
nyanlända soldater om det fanns någm musikanter
bland oss. Den avgående bevakningsstyrkan hade haft
ett par musikanter sö nu var det bom RSr oss att plocka
fmm ett par sö att den obligatorkka kvälkdonsen
kunde få fortsätta i den rätt stom fritidslokolen. Nu
blev det för mig och en gmbb som hette Karlsson och
var från Karlskoga, jag var frön Koppa'be'g att satta
fan pO dmgspelet och fiolen som fanns på förlägg"
ningen, där särskilt fiolen var ett f¢$rvånonsvärt fint
och bm instrument, som användes sö primitivt och
okontrollemt av de tiIKdlliga suorvainnevånarna .

Jag kon inte saga att vår repertoar av dansmusik var
stor dö vi på nästa dags kväll spelade upp till dans.
Vi hade tre-fym valser ett por hambo och lika många
foxtrotmelodier Som vi under dagen övat in, men
publiken var inte bortskämd av Föregående musikanter,
sö stämningen blev Från &rjan hög trOtS ideliga Om"
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tagande av den lilla repertooren. Mest syn var det om de åtta
flickorm för så fort vi spelade upp en danskt så stod det så där
en åtta-tio grabbar bugande
framför varje flicka de fick aldrig dansa en dans till slut med
samme pojke, nej det var ett evigt bytande
som verkade lustigt och omväxlande, men flickorna voro dia
glado och belåtna över den översvallande uppvaktning och
vänlighet som pojkarna bestod dem med.

l ett hörn av danslokalen var en brottningsmatta Utlagd och
där höll ett tiotal brottningUntmsemde till.
Det blev dö och då ett öronbedövande jubel, dö mitt under
dansen en brottare kunde hamna utanför mattan och dråsa ner
bland de dansande. Ja, stämningen pO Suorvas damkvällar
var toppen. När danslusten vid tolv-ettiden på natten b
¢5rjode avtaga och tanken på morgondagens jobb gjorde att
publiken mimkade slutade vi vårt musiceronde med en
domernas vals
dör de lyckhgaste av gmbbamo fick någon ov flickorna som
mocjtjé. Karlsson och jag fick SOm tack för
vårt jobb sö dör tjugo-tretHo kronor att dela på f¢$r varje kväll
under de tre veckorna våd primitiva dans
musicemnde varade och det var inte dåligt betalt somtidigt
som vi hade roligt tilkammons då vi fick arbeta med vårt
gemensamma stom intresse "musiken".

Jag har aldrig varit någon violinist av kloss utan
bekantskaper med fiolen har bom varit för ncsjets skull,
Men i Suorva fick jag en beundmre ov mitt primitiva
fiolspeknde. Nästan varje kväll efter möltiden och innan
dansen skulle bc$rja kom han in till mig en liten smidig same
som hette Anti han ville att jag Skulk spela för honom. Jag
gkSmmer aldrig Anti han var i HugofemårQldern och vi blev
snart riktigt godo vänner. Jag spelade för honom sö romantiskt
och melodiskt som möjligt låtar i stil med "Sdterjäntans
Söndag", den låten var han sdrskilt förtjust i. Anti som var
känslig för musik satt bredvid mig och lyssnade med tårarna
rinnande utför kinderno och längtade nog som $ateriäntan
hem till kåtan och sina anhöriga, hon tyckte inte om det
militam jobbet hans vistelse i Suorva var en tvångsvisteke
och inget fCSr en same
som var van vid den absokta friheten. Jo, de tre veckorna i
Suorvo var de sista dagarna på de tre månader som den
militära vistelsen i Loppland Ut
gjorde För den gången. Vi fick så småningom återvända hem
till det civilia livet igen men bara för någon månad fÖr sö åter
en dag lOg en ny inkdlelseorder i brevlådan som f¢$rorsakode
ovälkomna bryderier RSr såväl ekonomi och trivsel i
kmiljelivet. Men så var krigsåren för oss kri9$dug|i9a män,
en tillvaro som var osäker och olustig och som vi får hoppas
aldrig

behöver upprepas.................................................................
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O, VILKEN KULTUROPERSONLIGHET I

Bernt Olsson

Stmx utanför staden bor D. Gu$1. JÖneszåhn, en av
det svenska samhdlets mest inflytelserika doldisar. De
flesta känner säkert inte hans namn, men de senaste
årtiondenas oerhörda utveckling inom svensk bygg"
nadskuhur dr till ej 'inga del hans verk . Det är han
SOm lagt grundvalen fCSr de livskmftiga fulhehidéer
som prUglat bebyggelsen under efterkrigstiden. Redan
i sin 1948 utkomna debattskrift "Skall Sverige vam
ett museum ?" hade han grundtankarna helt kläm i
dems huvuddrag. Det var två huvudströmningar,
menade han, som tillsammans skulle bam upp den
fmmtida fulhetsröreken - dels "tristismen", en strävan
att bygga så trist som möjligt, dels "destruktismen",
en fast beslutsamhet att rivo ned det som var gammalt,
hemtrevligt eller vackert, alltså de grundtankar som
väglett kommuner, byggföretag och enskilda under
efterkrigstiden.

Givetvis anklagades han av vissa reaktionära element
för "bristande hänsynstagande inför den äldre kultur-
miljön", men han var ej sen att ge ett kraftigt gen-
mäle i sin avhandling "Modern avgasestetik" 1950.
Han visade här på ett mycket övertygande satt hur
man i äldre tid "med ytterlig hOnsynsk$shet smälh upp
en massa kulturhud' just på sådana stdllen, där man nu
beh8vde parkeringsplatser, köpcentm och höghus.
Grundtankarna behövde emellertid preciseras, när de
konfronterades med de praktiska problemen. Hur
skdle man exempelvis genomföm fulhetstanken på
den äldre bebyggelsen, som man inte fått rivnings-
tillstånd på? Detta och många andra problem har D.
Gust. Jåneszåhn och hans många medhjälpare sökt
lösa, dels genom det praktiska arbetet med fasad-
isolering och tillbyggnad av äldre bebyggelse, dels
genom en md betydekefulla skrifter, varav några av
Jåneszåhns viktigaste här bör nämnas:

Riv skiten! 1955
Framtidens betonglandskap 1957
Borrsanering av kulturbebyggeke 1960
Ångestskapande färgsättning - i takt med tiden 1962

Modulkdtur 1965
Brunare fritidsbebyggeke! )968
Wi|d-we$tmi|ign som mönster för svensk stads-
planering )970
Timmerhusen - en outnyttjad råvara för fliseldning
1972
Plast, plåt och brunlasyr - någm tankar om kultur-
minnesvård 1975

Alltsedan Jåneszåhn förvärvade den gamla byn
Svetteryd och (trots visst motstånd från hembygds-
R5reningen) lyckades f8rvandlo den till en kul vilda-
västernmiljö, som blivit ett omtyckt turistmål, har han
varit oavbrutet verksam - som författare, som arkitekt,
som idégiva re. Han har t. ex, varit trktessombudsman
inom byggnadsindustrin, depre$$ionsa$$i$tent inom
färgindustrin och även tjcmstgjort som sakkunnig inom
vanprydnadsutredningen. Som fdhetskomulent har han
alltid ställt sina tjänster till de stom affarskedjomas
förfogande .

Han har också fått en md priser och utmärkelser för
sina insatser inom skilda omröden, Lex. Toxinpriset
(Radonvägen), Moduhnedaljen (Potatkvdgens mdhus-
område), Mexidiplomet (det gamla egnahemsområdet
Gustavsro), affärskedjorms stom Destruktionsstipen-
dium, skolbyggnadskommksionem stora Vederstygg"
lighetspris (%öwemkiöldskolan) samt High Chapparal-
priset ($eke|skiftesmi|iön Fridlunda).

När vi ntgm dagar före jul nalkas den Jöneszåhnska
villan, ser vi till vår förvåning att han bor i ett gam-
malt hus - visserligen omsorgsfulh modernisemt - som
ligger mitt bland omgivande enklare lantbruksbebygg-
else med förfallna ladugårdar och enkla, ålderdom-
liga boningshus. Villan är i två våningar och har
byggts till med en låg, brunlasemd garagebyggnad,
car-port och medelhavsinspirenad loggia i mexitegel.
Nu täcker snön det svarta betongtegeltaket, och den
nedgående vintersolen skimmr i plåtpanelen, som
originellt nog pryds med dalahästar. Man har behållit
den stom verandan, som klatts in med fasadtegel. Den
pryds över ingången av ett par renhorn, som också de
visar att man velat tillvarota de lantliga miljövärdena,
och det gör också de djupt liggande, nästan hemlig-
hetsfulh blänkande treglasfönstren, som försetts med
lösa, bruna s.k. sprUjsproteser och fasta prydnads-
fönsterluckor.

Vi möter Jåneszöhn själv på tmppon. Vi hälsar, och
han ledsagar oss genom teakporten in i hallen med
dess milt bruna vasstapet. Ovanför dörren stÖr devisen
"FOr active people" präntad i dalainspiremd fmktur-
stil. En devis SOm verkligen passar denne oavlåtligt
verksamme man! Vi uttrycker vår RSrvÖning över att
hon bor i ett gammalt hus. - Det här är ursprvngligen
en lantgård, svarar han - alltså sjdlva mangårdsbygg-
naden, uppförd 1903. Själva jordbruket har genom
lantbruksnämndens försorg lagts till en gård några
kilometer längre bort. Det var bom på ett hundratal
hektar, så det var inte bärkraftigt.
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Vad beträffar sjdlva huset sö har vi väl på senare tid
märkt att det blivit ekonomiskt intressant att spara en
del gamla hus. Vi har bl .q. plockat ner en 1700-tals
parstuga och ett par timmde uthus har och sålt till
Tyskland tilkommans med en del skOp, kistor och
liknande. Alhnogestilen slår ganska bm just nu.
Panelen med ddahOstor dr en nyproduktion, och vi
jobbar just nu med en liknorde Swedish Folklorepanel
i plast med kullOr och tomtar. Vi går vidare in genom
det tjusiga barköket med dess furumöbler och mder av
skÖpluckor av ljus fur i alhnogestil.

Inne i vardagsrummet möter oss anblicken av fnj June
Jåneszåhn. Parant och ladylike sträcker hon Ut sig i
den enorma myssoffan kladd i mysdress och mysiga
guldsandder. Hon bläddrar i ett modemagasin och

ler välkomnande. Ur stereon strömmar tonerna av
White Christmas med Bing Crosby (denne musik-
historiens gigant!) och sprider Ut juktämning. Vi
låter blickarna vandra runt i det charmanta rummet
med dess furupanel och guldmönstmde, mörkröda
tapeter. Vi uppmärksammor golvbeläggningen. - Vi
valde San Remo, RSrklomr frun. Här trängs avslutad
allmogeinredning och moderna möbler i skön och triv-
sam blandning. De uppstoppade rovfåglarna och ko-
huden på golvet bidrar till att förläna det hela en

rustik charme.
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Men nu skall vi Försöka ta reda på bakgrunden till de
moderna idéerna inom byggnadskonsten.
- Min mvlåtliga strUvan att skapa en fulare byggnads-
miljö i Sverige, Förklamr D. Gust. Jåneszåhn, när vi
slagit oss ned i fåwljema, har sin grund i det enkla
förhållandet att det är enklare att bygga fult an
vackert. Det är också en idé som vunnit allmän an-
slutning, det kan vi se C$vemllt, snart sogt. Idén med-
för också Rom fördelar för alla. Man behöver ju inte
längre känna det sociala trycket att bygga snyggt.
- Men fula hus har det väl alltid funnits?
- Jovisst, men gångna tiders fulhet lir mer att betrakta
som misslyckade försök att nå ett visst skC$nhetsided.
Den moderna, vetenskapligt underbyggda fulhetstank-
en innebth i stallet att man försöker avlägsna sig från
detta ideal - märk väl samtidigt som man höjer an-
språksnivön I FÖr att ta ett exempel: Vår deprimemnde
och enfomiga villastil smittar ju gärna av sig på in-
tilliggande, umprungligen vackm gamla hus. Snart
nog dr de lika brunsvarta (eller som vi säger: "natur-
stämda") som de nyare. Det visar våm idéers slag-
kmft!

- Men vissa offentliga byggnader Lex. kräver väl att
man bygger konstnådigt och snyggt ?
- Konstnärligt - ja - men inte snyggt!

- Hur går det till?
- Man bygger snett.
- Snett ?
- Ja, lite sneda tak och vinklar och så där
Det visar att man har höga konstnärliga ambitioner,
samtidigt som man helhjärtat tar avstånd från all tidigare
tmditionsbunden och hantverbmOssig bebyggelse.
- När jag var liten, var det mycket trevligare här, säger fru
Jåneszåhn plötsligt och oväntat, medan hon tonar ner
soIochvåmrrösten i stereon. Glasvemnda och snickargkdje
och lindar på gården och folk och lagård och kor och den lilla
parstugan. ..
- Jag gillar Falu rödrärg l säger hon hårt och ser stint på sin
tydligt chockemde make.
- Alkyd, menar du väl, säger han osäkert, . ..eller brunlasyr. .
.
- Jag gillar kakelugnar!
- Ja, men du har ju braskamin, ..
- Och glasvemndor!
Hon närmar sig hotfullt.
- Ja men June lilla, dr du inte klok?
- Du sålde parstugan!
Hon bearbetar honom i fasaden med guldsandalerna, medan
han värjer sig med skivomslaget till "White Christmos".
- Sk urgolv l Vedspis I Fåriste rvadd I Linolja l skande rar hon
skoningslöst.
- Säger du "stilriktig renovering" får du ingen video i
julkkpp, säger D. Gust. med grötig röst.

Vi dmr oss diskret tillbaka och träder ut i det fria. På gården
åker två små barn i magnifik ddomutrustning utför den lilla
kdkrkullen. Tankfulla åker vi hem genom den dbende
svenska landsbygden med dess burk mftiga jordbruk.
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