
Cfl&Lw, i s kola n 
Vad gör skolan för att slå vakt om vårt svenska national-

instrument fiolen? I de flesta fall sätts mässingsblåsin-
strument i händerna på barnen och de får lära sig preus-
sisk militärmusik. Är inte detta fullständigt barockt? 
Liksom att stimulera ungdomen att spela dragspel? Ge-
nom dessa omständigheter kommer fiolen i skymundan när 
ingenting görs för att göra klart för skolbarn och ungdom 
hur oändligt mycket värdefullare för framtiden det vore 
om de från början hade fåt t ägna sig åt fiolen. Hur många 
skolbarn känner till och har få t t lära sig tycka om den 
oerhört rika musikskatt vi har i våra svenska låtar, där-
för att våra "musik är skriven för fiol och ej för dragspel 
och mässingsinstrument. Det är hög tid att alla som kan 
och har intresse för att den svenska folkmusiken och fio-
len åter får sin hedersplats som vårt nationalinstrument 
vaknar till innan det är för sent. Carl Ling. 

Katrineholms-Kuriren tisdagen den 31 mars 1953 
Vingåkersspelman 
har sörmländskt 
biotittar-rekord? 

Man har litet svårt att tro 
att Hjalmar Gustafsson i 
Vingåker fyller de 50 åren 
i dag, vilket i korthet omtala-
des i gårdagstidningen. Sna-
rare skulle man väl gissa på 
75 — att döma av mängden 
trevliga och intressanta epi-
soder från ett omväxlande 
liv, som han kan berätta om. 
Men skall åldern i stället 
taxeras efter gosselynnet och 
den glada blicken skulle man 
snarare hålla 25 år som mera 
troligt. Han har varit rege-
mentsmusiker i fyra år och 
exekverat musik till stum-
filmer i tre år samt sett över 
5,000 bioföreställningar; i 
elva år var han dansmusiker 
och en höst turnerade han i 
Lapplands ödebygder tillsam-
mans med bl. a. den riksbe-
kante^ spelmannen Jon Erik 
öst. Hans ordinarie arbete 
är annars skräddarens vid 
Vingåkers konfektionsaktie-
bolag. 
Jubilaren såg dagens ljus vid 

Krämbol', dar fadern, som var en 
i trakten mycket känd allmoge-
spelman, hade anställning som 
statare. 1 mycket unga år fick 
Hjalmar lära sig spela och pap- j 
pan uppfostrade hela barnaska-
ran — åtta stycken — till musi-
ker. Man hade också ett eget 
familjekapell, som bestod av far 
och sex barn, vilka trakterade 
cello, basfiol och vanlig fiol. De 
reste runt på olika spelmansstäm-
mor och väckte stor uppmärk-
samhet samt vann många fina 
pris. 

11 år gammal spelade hr 
Gustafsson tillsammans med ; 
fadern och en bror för första 
gången offentligt. Det var 
ett bröllop, och den gången 
var den gode Hjalmar så 
blyg, att han inte ens vågade 
äta av den mat som ställdes 
fram åt honom. Den där 
blygheten får man nog säga 
att han i viss mån övervunnit 
vid det här laget! 
En tid i sin grönaste ungdom 

kom han att ägna sig åt snicke-
ribranschen, men yrkesmusikerns 
kall lockade och han fick ett mu-
sikintyg av kantor Frölén i Ving-
åker, på vilket han erhöll inträ-
de i regementsmusiken vid Karls-
borg, där han stannade i fyra år. 
30 arbetare på konfektionsfabrik i Vingåkersskogarna 

Så kom de stora regementsin-
dragningarnas tid, och då fann 
han det säkrast att återgå till ett 
civilt jobb, vilket så småningom 
av en slump blev skräddarens. 
Första anställningen var hos en 
Karlsson i Segerhult, som ligger 
omkring en halv mil från Ving-
åkers samhälle. Där fanns v en 
mycket stor men synnerligen 
ocentralt belägen konfektions-
fabrik, som vid högkonjunktur 
sysselsatte mellan 20 ,och 30 per-
soner. »Mitt uppe i skogen» blev 
sålunda en ansenlig industri, som 
numera är totalt borta. Tillverk-
ningen av kostymer såldes till en 

[firma i Stockholm. Gustafsson 

Hjalmar Gustafsson, 
åker, fyller 50 ér i dag. 

kom att ägna sig åt yrket i fort-
sättningen, och han tillträdde sin 
nuvarande plats 1936. 

24 år gammal kom hr Gustafs-
son åter från regementet, där han 
i huvudsak tutat i basun — tyd-
ligen till musikdirektörens fulla 
belåtenhet, eftersom han fick de 
bästa betyg. På Vingåkersbio-
grafen behövdes vid den tiden, 
det var 1927, en musiker; det här 
var under stumfilmens dagar, och 
filmerna beledsagades med levan-
de musik. Det var naturligt att 
hr Gustafsson tog den sysslan, i 
som beredde honom mycket gläd- : 

je — men också mycket bekym-i 
mer och grubblerier. Onsdag, 
lördag och söndag kördes före-
ställningar, och de beledsagades 
av musik på två fioler och piano. • 

Sätta musik till stumfilmer 
besvärligt arbete 

Sättningen av musiken tillgick 
så, att filmen provkördes, varvid 
hr Gustafsson fick anteckna de 
olika scenernas längd och vilken 
slags musik han ansåg borde be-
ledsaga dem. Det fanns nämli-
gen ingen specialmusik kompone-
rad för filmerna, vilket givetvis 



En bild från hr Hjalmar Gustafssons i Vingåker musikturné i Lapplands ödebygder 1935. Från 
vänster »managern» järnhandlare Bertil Kindstedt, Boden, Einar Wester, Vingåker, sällskapets 
pianist, vars namn är okänt, Axel Wester, Vingåker, traktorköraren numera konsertmästaren i 
Radiotjänst Holger Hansson, den över hela landet välkände riksspelman Jon Erik Öst med ma-
ka Ester och mellan dem dagens jubilar Hjalmar Gustafsson, Vingåker. Längst till höger ser vi 
en annan känd Vingåkersspelman, som också deltog i turnén, Evald Larsson. 

skulle ha underlättat det hela 
betydligt. Med ledning av det 
uppgjorda schemat fick han ta 
ut sådan musik, som han tyckte 
var lämplig, och sätta ihop styc-
kena till ett potpurri, vars enskil-
da melodier skulle täcka film-
scenerna. 

Provkörningen gjordes i regel 
på fredagskvällarna, och så fick 
lördagsförmiddagarna ägnas åt 
arrangeringen. Om tiden tillät, 
repeterade musikanterna på efter-
middagen, men det kunde mycket 
väl hända, att musikpremiären • 
sammanföll med biopremiären. 
Och det kunde ju ha sina sidor. 
Men publikens anspråk var inte 
så stora på den tiden. 

Med det ena ögat på noter-
na och det andra på filmdu-
ken satt de tre spelmännen 
bakom en skärm och försökte 
få det hela att klaffa. Ibland 
blev det förstås litet musik 
över; andra gånger räckte 
den inte till, vilket berodde 
på att filmprojektorn drog 
ojämnt och filmen därför in-
te fick konstant hastighet. 
Om det gällde en verklig stor-

film var det dock mera noga med 
! instuderandet av musiken. Att 
med den lilla trion åstadkomma 
några kraftigare musikeffekter 
var naturligtvis in te gott. Det 
fanns dock viss specialkompone-
nerad hastig standardmusik för 

oväder och även särskild »sol-' 
skensmusik» a t t ta till. -Det var 
ett nervöst arbete, och vid de till-
fällen då 2 föreställningar, gick i 
följd kände sig musikerna trött-
körde sedan slutkyssen på duken 
var avklarad. Marknadsdagarna [ 
var också påfrestande, då man 
körde non stop. 

Sörmländskt rekord i bio-
tittande? 

Trots att den levande musiken 
upphört stannade hr Gustafsson 
kvar och skötte skivorna, och 
han är fortfarande på fritiden 
knuten till biografen, där han 
reglerar ljudet och spelar gram- , 
mofonskivor innan föreställning-
arna börjar. Vi har gjort ett 
överslag av hur många bioföre-
ställningar som han övervarit 
och kommit till den häpnadsväc-
kande summan av drygt 5,000. 
Det är nog få sörmlänningar som 
slår det rekordet. Men så har 
han varit i branschen under hela 
25 år. Och det tycks bli släkt-
tradition, eftersom hans döttrar 
tjänstgör som biljettför sälj er skor 
i samhällets båda biografer. 

Inom IOGT i Vingåker har hr Gustafsson gjort en stor insats, bl. a. som initiativta-gare till den orkester, som blev embryot till Vingåkers blåsorkester. Elva lokalre-vver har han också arrange-rat musiken till, och varit ka- t pellmästare för revyorkes-

tern. Under sex år var haft | 
ledare för Vingåkers blåsor-
kester och f. n. har han sam-
ma syssla i Rejmyreorkes-
tern. 

Musikrum i* ladugård 
Samhällets blåsorkester bilda-

des i ett »musikrum», som hr 
Gustafsson lät inreda i en ladu-
gård vid Bärnstugan i Vannala-
trakten, där han en tid bodde. 
Där samlades musikintresserad 
ungdom på söndagarna och kväl-
larna och övade sig i instrumen-
tens bruk. 

Under elva år var han också 
dansmusiker — tänk vad han 
hunnit med! — och framträdde i 
Sigge Hjertzéns orkester, som be-
sökte de flesta dansbanorna i 
västra Sörmland. Ordningen bland 
danspubliken var på den tiden 
mindre god och det fanns mån-
ga s. k. skumma ställen. Ett av 
dem var Älsborg vid Ålsäter, där 
man hade vinterbonad dansbana. 
Takdropp inomhus på en dans-

bana . . • 
En juldans där hade förresten 

sina poänger. Det var mycket 
kallt ute, och inomhus hade man 
sprängeldat i en kamin, för att få 
upp värmen. När det gått en 
stund och publiken samlats bör-
jade det droppa intensivt från 
taket, där fukten trängde fram. 
Efter en stunds plaskande var 


