
Tisdagen den 3 ma j 1960. 

on é-lik öst 75 åt 
Firar dess l ikes 50 år som riksspelman 

och förste spe lpr is tagare i Hud iksva l l 
2 1K» f y > W M 

* ® » B U l B M i ock f l i t 
laa£» ti-. :asirLi ocfc i väri-

- ~ ~ sute ocs ypptr-
s t a j p e t e ä x 75 a r . D ö : R IK» -

spelmat. J-att Er-ik ö r . HAT «kri-
v w beist xias t^se»-
streck w t " i - Jos ocät H ) . 
född i Bergsx H u i r jw t K 
särski t i « t w . därför »ti ört I 
i r inte - - i r åar* 75-årsdag 
Utan avi - därflr a." b l » d e r 
den e "måste tidcs Era 
dels 5ö-Arsr- s e ä ar art rar» 
den främst- färÄapriSLagaren 
vid den f a r a i H i U t n J as-
ordnade i-vfcEgea, deis 
också da rf: - it: li.TMt 
är vår forne f - . - i ! "ij^c-el-
man. som han ir:=v : • Skansen 
år 1910 under : n - a 6—• aa-
gusti, då .- -.- ranii i i 
spel ma nsst.. mma» gt-ck 4- t y -
peln. 

Han är t Ihm ,a r : . mån-
ga avseeEC-er. oca k,-- • -.-——jer 

några fler: Haa tit f r - förste 
svenske spelman. coaa börjide »ti 
tala tfll låtarna o : i f - k a r » -
åhörarr.a va i de betyd - r. P : 
flesta som hör es foa a: t k i 
allmänhet - . - R E F - G OBE Ö « . Va i 
vet ni t f i 
förresten 
allspeirirgsiåt på ScGäai p i 
Skansen iiec. 2S a u ; " Des år-
gjord av Pe > Sches* ~ 
le Gsarpssy—. t-T-Ttrr 
uppges ha -rim to ODDS. 511 
Svea Kjefieträa 
derrissiegea i 
ligt 
»H it f 
att det 
Gnarp 1 öea_ A r 
ka "a t 
Deiöxw t-s-m. Vj_; t s ni 
"skiaäL-;.:' " i t a ijr.* CMC « 
•tt te ear.r.ic i * r A . vårt 

Några TiiTinj-n av Käif.ng- t 
-nrs och Svenges ypperst: I 

spelman berättade ar ISIDOB * 
EKSTAM. 

Han var också den förste 
sresske speJnan. sor-, reste utocn-
a z u ocä spelade de svenska lå-
tarna ocä spred 
knng ien svenska f< 
Han bar turaerat både : Erassi-
A > i d k a England. Hafiarc. 
T—sk-ani Dansark, Norge ocs 
Finland. Särskilt bar Walf' av de 

-••f---- orterna ömmat för 
iisnri vars speimän sas Tid 
många besök på ön samlat ocr.-
kring k ; oefc Ester ocb ö t e a . 
oci kan tog också for några år 
sedan arioatrret t£; bildandet av 
å j-vi* speknaissförbuEd < sotr. 
löstas sä^ii representanter tiil 
jdbDéumsstämnmrna både på 
Skarsen ocb i Hudiksva3). Nar 
Jan Erik fyllde 770 år utsågs 
san t n Ålands spelmacsförixmds 
fucsce bedersief-aniot — en beder 
3ccz ban sätter speoeLt värde på. 

I «an>'iand ned a .sntl hade vi 
afiså iter ett någonting SOT, han 

" t. det finns 
Han var den tom 

tog rdöat-vet til bildandet av 
- . ^ r i^ f r vw som om-
. a. - varsitt land-

"ör nagra år se-
•winr i .g ti_, Sveri-

nk^örbuiid, som 
pkTzC-i.̂  stir som värd för 

pa Skansen 
-.•-.tytt sa mycket för 

frammarsch 
2± ^aare åren. Han var 

Södermauiandä 
•ad Iksom liera 

1 —-in ^g tv j hade han 
M*-.r ' - r Hälsinglands 

ordades. Det 
är värd vid 
Hidiksvall 

T I . V * * I W Ä A » döda stormän. An-
i i Xotrm. Si-en Kje^ström, Nat-
fcaa Xils Andersson. 
Hjert-Ar,Se.-s och Thore Härde-
b . nar Joa Erik öst både ge-
aoc: sätt spe s:aa muntliga för-
iA -J i f i r uE latama samt sina 
kraftiga initiativ till spehnans-
förtendera bildande, samt Oiof 
Anfer-ssc- genom sitt överdådiga 
Bppd : - " ; - >> aT mer än 7X«» 
svenska ja lar. betytt mer än de 
f jena ft: folkmusiken och för 
oss faJcmusikens vänner. 

O W Aaäexseon har visseriige-i 
ä t t både Vasaorden och Klia quo-
rasl. men — är detta verkliges 

belöningar för te 
stormamsgärning av det betydel-
sefal-iste slag som Olof Anders-
son utfirt på sitt område? Vi ha 
så mänga sätt att utmärka våra 
stora män för deras betydeise-
foila gärningar att det svetssia 
samhället verkar futtigt när m»3 
inte kan tala om större vedermä-
".en : samband med Olof Anders-
son än Vasaorden och Elis. 

Och vad har de svenska sam-
hällsinstitutionerna gjort för att 
hyDa Jon Erik öst? 

Nar man tänker på saken blir 
man verkligen omedelbart på det 
klara med att det svenska sam-
hället inte alls lider av någon 
överdriven tacksamhet till sina 
stora man. Jon Erik Öst har än-
nu .nte fått något som helst 
nådigt vfriermäle för den bety-
delsefull gärning han gjort i 
det svenska kulturlivet. Varför? 
Tja, säg det den som kan. 

Men nu har jag tänkt att 
det ska bli en annan ordning 
i det avseendet. Denna artikel 
ska sändas till dels universite-
tet i Lund med begäran att 
Olof Andersson ska bli nt-
nämnd till hedersdoktor. (Kon 
ihåg. kära vänner att JOB Erik 
Öst tog sitt bejublade första 
pris vid Hälsingest a m maa : 
Hudiksvall. 
Natban 
ke-Hälsinge mtiw. M 
har förplikteåser. *mm M a r f * 
tiden att mKa*-

V 

P U S S 

Fotot taga ar 

Deiabos-a~irr=,-E. 
vi ja bodöe i näräec=a. 
tur ligt var det för MEX taz 

i allt som börde te. HiJa 
stämman och speir^aasr-k-i: 
år 1910 — bur itå-gi fiouer 
jag inte da och även sesare 
leksfulit burit at avgi*cjt6e 1 
män. 

Vet ni av att det tC 
manstä v Ungarna : Hacutsra— 
malde sig och deltog inte au 
än över SO spe.—.an 
fyra kiJta ca? Tre ®T de 

C£ "" 



lar ';~rr. jspfuacc t isu-
•e» H r m i T u r 

•ert S a -car c a finc 
ggr-max j u a h a r l i e »c: 

a r sex SBdfccca fffir 
•Båt 4* t> 

(•ne U r a wet 

— un Tiuz. 

t_ex IRA MUT 

cr g i n eran 
Twyrrifcr m ?faiT»iiil»t så 

A x 2S Hit; * Sex i r 

Sala rtr-^j: u ett det rr«Böca 

be.-:-agar 
1T1 

— Näckens och bäckens brus och 
tallarnas sus — kanske . . . Och 
han visste också att först ss-iat 
en åhörare fått klart för sig va i 
en låt innehåller, vad oen vill 
beskriva eller besjunga, lorst då 
kan också förståelsen komma. 

Och sa började Jon Erik över-
l ä : där han uppträdde — och det 
har med årens lopp blivit otaliga 
platser — att tala om den låt 
kun skulle spela. På så sätt har 
svenska och andra folk blivit 
Ltet mer upplysta om den svens-
ka folkmusiken. På så sätt har 
t.ex. det blivit klart för de fles-
ta att en "skänk"-låt inte spe-
lades förr när brännvinet skänk-
:as i kåsorna (eller till och med 
i skoporna, vilket skedde under 
nånga bröllop i Hälsingland förr) 
rilket alltså de flesta trodde, 
itan den spelades av spelmännen 
inder den tid då besökande vid 
(tt kalas av något slag till värd-
olket överlämnade sina medförda 
[åvor (vilka på gammalt språk 
tallades med det vackra ordet 
skänker"). 

om-
a^T.fc- land-

for tagra år se-
i~ - - e . | till Sveri-

: jrorbimd, gom 
su r som värd för 

pa Skansen 
mycket för 

^ C I - I - J C - ^ S f r a m m a r s c h 

åren. Han var 
•-i : _ i i ie Södermanlands 

liksom flera 
:»:- z^-.url;gtvis hade han 
i i cc-iu nar Hälsinglands 

c . bildades. Del 
izr-joz.-^ som är värd vid 

ss^Kim-Tmi i Hudiksvall 

i T-i.- ^ vitt jag vet, även 
-p^-nian som spelat 

. »"• ridio och likaledes den 
: : : --"i s i n : i l l någon av sina 
r i - i -itar spelade inte bara i 

utan även utom-
lands. Han är också den förste, 
som komponerat en låt som hela 
Sv in j e känner till, nämligen Fio-

w— socr. är den mest spelade 
av alta svenska -atar. gaiis-
ka nära efter EEN SOCI—KT Hjort-
Anders Gärdetoy gängl=: ofta 
oriktigt kallad Gärdebylatcn). 
som Jon Erik själv gärna In-
spelat. 

Varför inte hedersdoktor ? 

Jon Erik Öst har alltså varit 
först i mycket inom spelmans-
musiken och tillsammans med en 
sedan den 23 augusti förra året 
likaledes 75-årig spelman, ama-
nuensen vid Musikhistoriska Mu-
seet i Stockholm, skåningen Olof 
Andersson, har han betytt tå 
mycket för den svenska folk-
musiken att om inte Olof Anders-
son och Jon Erik öst arbetat sida 
vid sida, men med olika före-
teelser inom den svenska folkmu-
siken, skulle vi säkert nu ha va-
rit ett mycket fattigt folk ! 
spelmans-musikaliskt avseende. 
Tätt i fotspåren på vår folk-

n £az. t i .a oen större 
es : ta •T'ta na med OKRF Aader*-

" « • äs Vasaorden och l—s. 
O - Tad har de svenska sas -

> » » r i « — . j y — g j o r t för att 
3JÖ» JOB E n i öst? 

i N V —.ii tänker på saken blir 
—.hr. Tgrkrgen omedelbart på det 

. -tlara aced att det svenska sam-
; hal vt :2te alls fcder av någon 

jrerdriven tacksamhet till sina 
stora rräzi Jon Erik öst har än-
EU mte fatt något som helst 
nådigt vedermäle för den bety-
delsefulla gärning han gjort i 
det svenska kulturlivet. Varför? 
Tja, säg det den som kan. 

Men nu har jag tänkt att 
det ska bli en annan ordning 
i det avseendet. Denna artikel 
ska sändas till dels universite-
tet i Lund med begäran att 
Olof Andersson ska bli ut-
nämnd till hedersdoktor. (Kom 
ihåg, kära vänner att don Erik 
Öst tog sitt bejublade första 
pris vid Hälsingestämman : 
Hudiksvall, anordnad genen 
Nathan Söderblom ®v G-i-tr-
ke-Hälsinge nation, »om <Lärt-ir 
har förpliktelser, »om det ar ;. i 
tiden att inlösa.) 
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Ti ju bodde : aärVf fn . Lika. 
tur ligt var det för t c 
i allt som hörde 
stämman och 
år 1910 — bar äo>ler har i ja 
jag inte da och äTea cp-.*-g Jcär- j :-:ant 
leksfuilt bunt at xwgm&a&t 
män. 

Vet ni av att det S I »pel-
manstäviingaraa i Hac-isra.- a» -
mälde sig och deltog inte g ! I-ar* 
än över SO ciaaäga spel—.in « e t : 

fyra kv " a^ de ca*-
lEB. 

IT 

( M i n 

litar saverhom — hoc 

kv.r »a fcic teoTKrie berätta hä:-
Jtartes 1 amm-Ki mei 

Bl a sa bon att "Tall-

Vidare skall denna artikel 
ga till regeringen med begäraa 
oin en proposition till rifc*«U-
gen om statspension till c-
da Stormännen, siutligt n 
till hans majestät direkt (han 
har många intressen för folk-
musiken), med begäran oi>i de 
högsta vedermälen i ordensväg 

m (tt M l 

: oct 

•og biéMZe mer 
för korna därför att 
korna mjölka bettre 

kalvarna dansa och växa 
Brita Häll och St uti 

Svecm fick första pris för sin 
terbiasning. 

En sensation väckte också en 
kvinnlig fiolist — den första 
kvinnliga som deltagit i en täv-
ling. Det var den 16-4-" ^ i S.' "— 

•- J Ojssoa fr-in H A : HÄLSACHUTTL 

i kr: VSka poser, eller hsir? 

Var har du fiolec, Jon Erik? 

Vet ni vilket pris Jon Erik 
fick för sin insats som då var 
så betydelsefull? Jo, en fiol — 
visserligen värderad till 200 kr 
— vilket ju var mycket pengar 
då — men för oss framstående 
såsom en försvinnande liten tum-
ma i betraktande av den utomor-
dentliga kulturgärning, som då 
inleddes. Men närmaste pris var 
bara 40 kr kontant, och denna 
summa fick var och en av spel-
männen Carl Sved, Delsbo, J. E. 
Hall, Hassela, Per Jonsson, Los 
och E. Eriksson, Arbrå. 

Egentligen kallades Jon Eriks 
pris för "hederspris" i den me-
ningen att han stod före alla de 
andra. 40 kr-priset kallades för 

Femtio år — vad tidec gar. 
Jag var naturligtvis med vid 

spelmansstämman år 1910 i Hu-
diksvall och lyssnade som eå 
många andra till Jon Eriks och 
de övrigas spel. Jag var visser-
ligen då bara en pojke på 14 år, 
men jag hade varit med redan 
år 1908 vid den första hälsinge-
stämman med spelmanstävlingar 
som hölls i Delsbo, där min fa-
milj då några somrar bodde på 
sommarnöje — förresten i sam-
ma gård i Glombo, som nu ägs 
av min broder Fabian Setterlind. 
Både Nathan Söderblom, amiral 
Lindman, vilka båda jag hade 
äran att säga farbror åt, Delsbo-
stintan och flera andra umgicks 
i familjen och det var därför 
naturligt att jag tillsammans med 
mina föräldrar skulle besöka första pris, som alltså de ovan-

stående samtliga fick. Andra pris 

H g 
nu ha 
var d 
lat ps 

var 25 kr och det fick var och 
en av Hans Hansson, Bollnäs, 
Hans Nilsson, Alfta, J. Nordell, 
Enånger, Karl Skog, Hybo och 
Anders Vallin, Bollnäs. Tredje 
pris var 15 kr, vilket följande 
fick: J. Lindblom, Forsa, Fr. 
Ljung, Långbacka, L. E. Fors- ' namn n 
lund, Bergsjö, Lars Hedblom, I dern, so 
Ber^siö. Per Dlnfssnn tTäioino-fn. I — 

och 
Hen 
vägen 
ka des 
spelttt 
ke sei 

Nåj! 
manss 
Erik r 
de då 
i närt 
och i i 
båda 1 
mera i 
män) i 
känd s 
litet k: 
Erik ä 
sjö, ir 
1910 i 
lockig 
sin för 
han ha 
är i v£ 
för 50 
vackert 
flint. 

Sexto 
1926, v< 
de på 
Då spel 
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KikaapUånansparet Ester och -Jon Erik Öst. 
F:tot taget år 1952 av O. Berglund i Arbré). 

i synnerhet som 
vi jo boo.e : närheten. Lika ca-
tr f -gt var det för mig att delta 
: a lt som hörde till Hälsinge-
st.- ~ _ i " och spelmanstävlingen 
ar 1910 — hur mänga fioler har 
;ag .ate da och även senare kär-
leksfullt burit at avgudade spel-
män. 

att | Vet ni av att det' till epel-
rnanstävlingaroa i Hudiksvall an-
•näide sig och deltog inte mindre 
aa över SO manliga spelmän och 
fyra kt ca ? Tre a v de sist-

_ "äurade" fram valläta: 
, (Kam o-at; cem var den ofor-
m Enk i gtnnahga BSrta Häll, eom blåste 

pä säverborn — hon var 
Deisoo-Äintan den andra 

kcade berätta hal-
: amha n1) med 

K l sa bon att "va3-
t a- s" -fnre.- M>; : aste mer ; ; a 

lÄTerätrar för koma därför att 
u-ck.fi «kmie korsa mjölka 

Snygg. Karsjö, Ol. Olsson, Färi-
la, Per Ersson, Forssa, A. G. 
Forsell, Rogsta, L. A. Lodén, 
Delsoo och J. Jundberg, Hudiks-
vall. Och slutligen femte pris: 
5 kronor, (kan man tänka sig: 
fem kronor!) fick var och en 
av följande: L. Linde, Bollnäs, 
And. Åsberg. Bjuraker, O. Ols-
son, Hög, Hans Ström, Bergsjö, 
Mårten Hedin, Enånger och Ol. 
Larsson. Bollnäs. 

Ja, det var priser det! Men 
nog var Jon Erik stolt för fio-
len. 

Det var första gången jag 
träffade Jon Erik öst och fast 
han var elva år äldre än jag 
i.eT vi d^ sa goda vänner att det 
räcker än : i ig . En av sina lå-
tar har tan också tillägnat mig 
— c-̂ e a - <s av de fem Ranungs-
patofcaraa. dea tredje som heter 
i M ^ p a i vågor. Jag tycker 

«JC : - t-1 ,-;a.v tycker 
' • " ~ : - • Om man I 
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ha. iÄ nte i i® j i e r av zagss 
» e l .rea '».-k^a-i-aet till s za 
szzr*. amm. Sas. Erik Öst har an-
an jsie fiket -ägot aom helst 
=a S f t T- .-.— i e för den bety-
ådaetiÄa. han gjort i 
det cmaka kulturlivet. Varför? 
Tja. sig det den socn kan. 

Mea ät har jag tänkt an 
ért ska Mi ra annan ordning 
i det a\vf»ndrt. Denna artikel 
ska sanda*» till dels universite-
tet i Lund med begäran att 
Olof Andersson ska bli ut-
nämnd till hedersdoktor. (Kora 
ihåg. kära vänner att Joa En V 
0»t tog sitt bejublade första 
pris vid Hälsingestammaa i 
Hudiksvall, anordnad { n a 
\ t t b u NdnbiMa »v Gästrv-
ke-Haisinge nation, sam därför 
har fcrptiktetser. som del ar p* 

öden att idön.1 
Vidare skall deua artikH 

ga till regeriugea n»e 

ofta 

gra om »tatspessioa UD de hä-
da stormannen, stnttigen även 
till hans majestät direkt (han 
har många intressen för folk-
n .i-iken), med begäran o»i de 
tovz-Uk vedermälen i ordensväg, 
sann k u ett par kultur-
kämpar. 

Femtio kr — vad tiden gar. 
Jag var naturligtvis med vid 

411 1111—IMIIIII 111 å r 1910 i H u -
diksvall och lyssnade som eå 
många andra till Jon Eriks och 
de övrigas spel. Jag var visser-
ligen då bara en pojke på 14 är, 
men jag hade varit med redan 
år 1908 vid den första hälsinge-
stämman med spelmanstävlingar 
som hölls i Delsbo, där min fa-
milj då några somrar bodde pä 
sommarnöje — förresten i sam-
ma gård i Glombo, som nu ägs 
av min broder Fabian Setterlind. 
Både Nathan Söderblom, amiral 
Lindman, vilka båda jag hade 
äran att säga farbror åt, Delsbo-
stintan och flera andra umgicks 
i familjen och det var därför 
naturligt att jag tillsammans med 
mina föräldrar skulle besöka 

TI ju bodde i s i Ä t a . I sa. ra-
tcr'_gt var det för c g att o s n 
i allt soss. hörde t S n i e -

och 
är 1910 — isar r-^r ga fioler har 
jag i e 3a och äT-en ser.» re kär-
leksfullt bunt ät aTgncade spel-
män. 

Vet ni av att det till 
manstavlingaraa i Ha r ^sra- an-
mälde sig och celtog inte miadre 
än över SO manliga spelmän och 
fyra k r s _ r - T Tre a v de s.st-
rAinw,**. " h a d e " fram valläta: 
och h m dem Tar den oför-

' rt Brna Häll, som blåste 
- - - - :a aiteriuRi — hon var 

efter 1> irio arrr~ni] den andra 
1 kenie berätta häS-
er i samband med 
Bla. sa hon att "vall-

z?>z blåste mer i sina 
a i r e r a n r för korna därför att 
ca akaUe korna mjölka bättra 
oec kalvarna dansa och växa 
loc-ire. Brita Häll och Stina 
5 ~i:n fick första pris för sin 
iurbuw-ning. " • -

En sensation väckte också en 
kvinnlig fiolist — den första 
kvinnliga som deltagit i en täv-
ling. Det var den 16-åriga Brita 
Olsson från Ha i Hälsingland. 
Hon fick ett extra pris på — 25 
kr' Vilka priser, eller hur? 

Var har du fiolen, Jon Erik? 

Vet ni vilket pris Jon Erik 
fick för sin insats som då var 
så betydelsefull ? Jo, en fiol 
visserligen värderad till 200 kr 
— vilket ju var mycket pengar 
då — men för oss framstående 
såsom en försvinnande liten tum-
ma i betraktande av den utomor-
dentliga kulturgärning, som då 
inleddes. Men närmaste pris var 
bara 40 kr kontant, och denna 
summa fick var och en av spel-
männen Carl Sved, Delsbo, J. E. 
Hall, Hassela, Per Jonsson, Los 
och E. Eriksson, Arbrå. 

Egentligen kallades Jon Eriks 
pris för "hederspris" i den me-
ningen att han stod före alla de 
andra. 40 kr-priset kallades för 
första pris, som alltså de ovan-
stående samtliga fick. Andra pris 
var 25 kr och det fick var och 
en av Hans Hansson, Bollnäs, 
Hans Nilsson, Alfta, J. Nordeli, 
Enånger, Karl Skog, Hybo och 
Anders Vallin, Bollnäs. Tredje 
pris var 15 kr, vilket följande 
fick: J. Lindblom, Forsa, Fr. 
Ljung, Långbaoka, L. E. Fors-
lund, Bergsjö, Lars Hedblom, 
Bergsjö, Per Olofsson, Hälsingtu-
na, Erik Olsson, Ovanåker och 
Lars Persson, Bollnäs. 

Fjärde pris var 10 kr, som 
följande fick: J. Järnkrok, Bjur-
åker, C. von Walter, Norrbo, Per 

Sarg» Kars>: Oi. OJKC . FärV-
h , Per Ersscc. Forsa . A. G-

Rogzca. L A Udéa. 
dt J. h o d b e g H a r t f -

Oeh M t g m femte pr--s: 
5 krocaor. «£a& s a s 'är. -t» sig: 
fens kronor!) fick var och ex. 

ar följande: L Liade. Bollnäs. 
Aad. Aseerg. Bjjnraker. O. Ols-
soc. Hög. Hans Ström. Bergsjö. 
Kärtes Hedin. Enärger ocb O!. 
Larsson. Bollnäs. 

Ja. det var priser det: Men 
nog var Joa Erik stolt för fio-
»en. 

Det var första gången jag 
trääade Jon Erik öst och fast 
han var elva ar äldre än jag 
blev vi då si goda vänner att det 
räcker än i dag. En av sina lå-
tar har l-.ia ocksä tillägnat mig 
— i-t ar en av de fe:n Ranungs-
pobkorsa. den tredje som heter 
B u n g o k vågor. Jag tycker 
flBUa Hat om den, själv tycker 
k u Mat om den fante. (Om man 

- i i . jcn tredje, bru-
kir s..r.- - a skulle man hål-
ta n-.eU honor.-, om den femte.) 

Men jag undrar var Jon Erik 
nu har prisfiolen — eller rättare 
var den finns. Jon Erik har spe-
lat på många fio! : och många 
fioler har han skänkt bort — 

I han är en av de mest godhjärtade 
I människor när det gäller musik, 
I och naturligtvis även annars, 
i Men prisfiolen — vart tog den 
' vägen ? Jag tror att den förolyc-
kades på något sätt under hans 
spelturné i USA, men den kans-
ke senare har kommit tillrätta? 

Nåja, efter första dagens spel-
mansstämma i Hudik följde Jon 
Erik mig hem till oss — vi bod-
de då på väster, i ett stort hus 
i närheten av Fredens kulle — 
och i sällskap hade vi Jon Eriks 
båda barn Eric, född 1906 (nu-
mera även en av våra bästa spel-
män) samt dottern Anna, (också 
känd spelman), som då var ett 
litet knyte på tre—fyra är. Jon 
Erik är visserligen född i Berg-
sjö, men bodde och arbetade 
1910 i Edsbyn. Eric var då en 
lockig ung man som nyss fått 
sin första fiol. Jag vet inte om 
han har fiolen kvar — lockarna 
är i varje fall borta, ty där de 
för 50 år sedan krullaue j ig så 
vackert, lyser bara en väivardad 
flint. 

Sexton år senare, alltså år 
1926, var jag hemma och hälsa-
de på i Hudik under juitiden. 
Då spelade Eric (som stavar eitt 
namn med c i motsats till fa-
dern, som stavar med k), i ett 
spelmanskapell som kallade sig 
Spelmanspojkarna. Och då blev 
det ett väldigt spelande hemma 
hos oss ett par nätter. 

Bland dem som 1910 följde 
oss hem var också den oförglöm-


