
f O l K E T Onsdag en <fen 8 mars 1961 

Känd speleman 
fyller 70 

Eric Eklund. 
En i spelmanskretsar välkänd 

och uppskattad eskilstunabo, Eric 
Eklund, fyller den 11 mars 70 år. 

Jubilaren är född i Eskilstuna 
och konditionerade först inom in-
dustrin hos sin fader, som hade 
gelbgjuteri och verkstad i Häll-
bybrunn. Hur det var tog affärs-
intresset överhanden. Han börja-
de i Flacksta Handel, flyttade 
därefter till östertibble — där 
också det postala ingick i dagsru-
tinen — och etablerade sig slutli-
gen i Skogstorp. Där stannade 
herr Eklund halvtannat decen-
nium och trivdes förträffligt, 
trots a t t ransoneringen kunde va-
ra besvärlig nog ibland. I Skogs-
torps spelmanslag — högeligen 
uppskattat i många år — fick 
han utlopp för sin musikalitet, vil-
ket också tog sig uttryck i ett 
par kompositioner. 

Herr Eklund tillhör Söderman-
lands Spelmansförbunds veteraner 
och är dessutom ledare för Pen-
sionärsföreningens musikkapell i 
Eskilstuna. Den sammanslutnin-
gen består som bekant av spel-
glada "pojkar" på närmare 80 år. 
Det säger sig självt att umgän-
get med Fru Musica upptagit fri-
tiden i allra högsta grad för ju-
bilaren, som inte utan fog gör 
gällande att det föryngrat och be-
rett bara glädje. 

* 
Eric Eklund var med redan 1925 

då Södermanlands Spelmansför-
bund stiftades och kan sålunda 
med rä t ta räknas till veteranerna 
inom förbundet; av dessa finns det 
utom blivande 70-åringen endast 
fyra kvar. Tillsammans med Eric 
Eklund utgör dessa en kvartett , 
som dock sällan t rä f fas numera. 
Men i f jol hände det i alla fall på 
den stora spelmansstämman i Ju-
lita Midsommardagen. Då var 
Eric Eklund den till själen och 
kroppen inte minst ungdomlige 
när han spelade första fiolen i 
Lästringe gånglåt. "God och glad, 
snäll och rar ska man vara alla 
da'r" är hans valspråk och ger 
absolut syn för sägen, när han 
har fiolen under hakan. 

"Man är mans gamman", heter 
det, och detta visdomsord ur Ha-
vamal kan man sät ta som devis 
för Eric Eklunds spelm^nsgär-
ning. 

Måtte du leva och blomstra och 
måtte du alltid vara glad! 

Gustaf Wetter 
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