
Katrineholms-Kuriren torsdagen den 19 juni 1947 

"Anders Gustaf i Hägerbo" 75 år 

Anders Gustaf i Hägerbo spelar en av de många låtar, han har »i huve'», 
och folkskollärare W etter tecknar upp melodien för spelmans förbundets 

omfattande arkiv. (KK-foto) . 

75 år fyller i morgon förre lantbru-karen Anders Gustaf Eriksson, Västan-ås 4, Valla. Han är född i Sandvik i Flöda, och i den socknen har han levat och verkat ända till förra året, då han flyttade till Valla. Han arrenderade de s. k. komministertäpporna i Flöda, det nuvarande Rosenberg, där pensionärs-hemmet nu ligger, åren 1900—1918 och var då samtidigt kyrkvaktmästare. Den sysslan skötte han med den äran, och många gamla Flodabor minns den rare och hjälpsamme kyrkotjänaren, som gick och pysslade på kyrkogården som en riktig tomte. Åren 1922—1946 arrenderade han Hägerbo under Eriks-berg, och trots at t han nu bor så rar t och trivsamt, längtar han nog då och då till den vackra gården vid sjön Jägern. 
De gamla spelmännens visor och låtar har alltid intresserat honom. Han spe-lar fiol och sjunger gamla visor, som för länge, länge sedan är glömda. E t t ovanligt minne har han, Anders Gustaf 

i Hägerbo, som han allmänt kallas i spelmanskretsar. Musikamanuens Olof Andersson upptecknade år 1936 20 gam-la visor och låtar efter honom. Vid ett besök, som undertecknad senare gjorde hos honom, fann jag, a t t han hade en ovanligt rik repertoar. Ef te r honom har jag upptecknat över 100 melodier, en del synnerligen värdefulla ur folk-musikalisk synpunkt. Många gamla f i -na låtar, med och utan text, har tack vare Anders Gustafs minnesgodhet blivit räddade undan glömskan. Han är medlem av Södermanlands spelmans-förbund och har deltagit i många spel-mansstämmor. God och rar, försynt och småtrevlig är han, samt dessutom lite småt t filosof. Säkerligen har han bland sina medmänniskor endast vänner. Dessa kommer säkert at t minnas den hederlige och präktige Anders Gustaf i Hägerbo på hans högtidsdag. 
Gustaf Wetter. 
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— En av Sörmlands mest kända byg-despelmän, hemmansägare K. A. Blom-kvist Yttervalla, Frustuna socken, av-led i ' f r edags över 95 bortgångne, som var fodd i Kattnas, var under flera årtionden en vida kand företrädare för allmogemusiken och vann en mångfald utmärkelser vid^ipp-spelningar, bl. a. vid de bekanta spel-mansstämmorna hos prins Wilhelm på Stenhammar. Närmast sörjande ar barn, barnbarn och barnbartis barn. 

DAGENS NYHETER 

Torsdagen den J 4 Augusti 1947 

50 ar 
fyller den 14 augusti en inom svenskt 
musikliv känd person, notpräntaren Harry 
Sund. Han har i sin ungdom varit rege-
mentsmusiker och blev redan då intresserad 

för ett vackert 
"pränt". Jämte mu-
sik har han ingåen-
de studerat kemi 
och fotografi och 
kom tidigt in på 
framställningen av 
noter på fotokemisk 
väg. Sund har som 
nctskrivare varit och 
är alltjämt oerhört 
anlitad. Sitt namn 
"Nottorparn", under 
vilket han är känd 
inom vida kretsar 
bland fru Musicas 

har han fått därför att han sedan 
manga år haft sin varelse på ett avsides 
liggande torp vid Ekolsund. Sund har 
även tagit livlig del i spelmansrörelsen 

Harry Sund. 

barn. 
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— 70 år fyller på måndag smidesmäs» tåren Karl Arvid Gogman, Åkersberg, Bettna. Han är bördig f rån Vrena och fick i unga år komma ut i världen för at t själv försörja sig. Hr Gogman har haf t sina läroår i vagnmakare- och smedyrket i Nyköping, Virå och Es-kilstuna. Till Bettna kom han år 1902 och blev året efter sin egen mästare. Jämte smidesrörelsen driver hr Gogman affärer med begagnade maskiner samt skrot. Personligen är han mycket hjälpsam och human. 70-åringens hob-by h^r varit den gamla folkmusiken. Han är sedan Södermanlands spelmans-förbunds tillkomst ledamot därav, och som skicklig fiolspelare har han få t t pris och utmärkelser vid spelmansstäm-morna. 


