
Lördagen den 7 januari 1967

Hugo-Pelle död

Hr Hugo Pettersson, mera känd
som Hugo-Pelle, Gränsgatan 20
l, Eskilstuna, avled på fredagen.
[an var född 1892. Närmast

sörjande är maka, barn och
barnbarn.

*I sin krafts dagar gjorde sig
Hugo-Pelle mest känd som musi-
ker. Han var glad i fiolen och
spelade gärna på. offentliga till-
ställningar, där han var nog så
populär.

På gamla dar sysslade han
mest med det gamla Eskilstuna.
Han kände väl sin födelsestad och
berättade gärna om den i både
text och bilder. Under årens lopp
hann han samla mängder av ma-
terial om hemstaden. En del har
han publicerat. En del har han
överlämnat till Eskilstuna muse-
er. Men mycket finns förvisso
kvar som borde bli en fin källa
att ösa ur för stadsforskarna.
Hugo-Pelle var inte främmande
för att själv ge ut en bok om Es-
kilstuna. Av olika anledningar
kunde han inte förverkliga sin
bokdröm.

Hugo-Pelle var i sina stycken
inte som andra. Han var origi-
nell. Det är en färggrann person
i Eskilstuna som med Hugo Pet-
tersson gått över gränsen till det
okända.

Hugo Pettersson

in memoriam
Södermanlands och Västman-

lands spelmanförbund, ja alla Sve.
riges spelmän har förlorat sin Hu-
go-Pelle, som han helst ville kal-
las.

För ditt fina lätspel, för många
goda historier och ett glatt humör
vill vi särskilt minnas dig. För
din entusiasm och för ditt uppoff-
rande arbete att insamla och bear-
beta gammal folkmusik främst in-
om Västmanlands spelmansför-
bund vill vi också tacka dig. De
många låtar du själv skapat vill
vi spela med beundran och tack-
samhet. Det kommer att bli ofta
för Västmanlands spelmansför-
bund spelar som "signaturmelodi"
Kungsörslåten, som du tillägnat
dem.

Gustaf Wetter, ordförande l Sö-
dermanlands spelmansförbund.

Lars Lindevall, ordförande i
Västmanlands spelmansförbund.

& YNGSTA MEDLEMMEN i
Södertälje spelmanslag och Sö-
dermanlands spelmansförbund är
den här lilla näpna tösen från
Södertälje, Ann-Christin Malm-
berg och hon är bara nio år!
Hon är nyintagen medlem bland
de äldre spelkamraterna och gör

lovande framsteg. Ann-Christin
lär sig spela fiol vid Kommunala
musikskolan hos konsertmästare
Bengt Nordquist. Hon kommer
från en familj där intresset för
folkmusiken är stort och säker-
ligen kommer hon i framtiden att
i olika spelmanssammanhang att
låta höra av och om sig!

it om Kockeer
Levande folkmusiktraditioner
En folkmusikalisk händelse av

högsta klass var det då Jan Ling
lade fram sin doktorsavhandling
NYCKELHARPAN inför ett full-
satt auditorium i Uppsala i slutet
på april. Det var en lysande pre-
sentation av flerårig forskarmöda
som där presenterades. Några
frukter av detta arbete har nått
allmänheten i form av radiopro-
gram och nu senast förra onsda-
gen gick ett TV-program, där
några av våra mest framstående
nyekelharp&spelare intervj uades.

Mera om nyckelharpan kan man
läsa i doktorsavhandlingen, som
utkommit i bokform. I denna
synnerligen fascinerande bok får
man göra bekantskap med en rik
folkmusikkultur, som sträcker sig
500-600 år bakåt i tiden. Den älds-
ta bevarade nyckelharpan är da-
terad till år 1526 och . finns i
Zornsamlingarna i Mora.

Jan Ling följer nyckelharpans
utveckling ända fram till den
moderna kromatiska harpan, som
uppstod 1925. Den nuvarande nye-
kelharpskulturen befinner sig i ett
dynamiskt skede och antalet har-
polekare tenderar att öka kraftigt.
Även Södertälje Spelmanslag kan
vid behov ställa upp ett par nyc-
kelharpsspelmän.

Boken, som är mycket rikt il-
lustrerad, åtföljs av en grammo-
fonskiva som belyser några olika
instrument och spelstilar. Man
kunde dock önska att man kostat
på sig en 25 cm LP-skiva i stället
för den nuvarande EP-skivan.

Även för en icke-initierad bör
ett studim av detta arbete vara
givande då Ling på ett förtjänst-
fullt sätt lyckats förena den ve-
tenskapliga exaktheten med en
frisk forskaranda, som får läsa-
ren att uppleva något av den
spänning, som författaren säkert
har känt under sitt arbete.

Nyckelharpan. Studier i ett folk-
ligt musikinstrument av Jan Ling.
Musikhistoriska Museets skrifter
Norstedt & Söner. Pris 65:-/
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