
En spelmans bortgang

Hjalmar Bjorlclund

in memoriam
S.IT 3/10 1956

I en alder av nara 85 ar avled
i fredags riksspelmannen Hjal-
mar Bjorklund, Oxelosund. Med
honom har en fargrik och sar-
egen representant for den sorm-
landska folkmusiken gatt ut ti-
den.

Han var med midsommarda-
gen 1925 i Malmkoping, dar S6-
dermanlands spelmansforb. bilda-
des, det forsta i sitt slag i Sve-
rige. Det firms inte manga kvar
nu av forbundets stiftare. De kan
snart raknas pa ena handensf
fingrar. En duktig spelman var
Bjorklund med en saregen strak-
fortng, god teknik och ett sprit-
tande spelmanskynne. Man blev
glad bara man sag pa honom
nar han var riktigt i speltagen.
Sa som han spelade Glabolns
polska vet jag ingen som nu kan
gora efter.

Bjorklund var elev till Blinda
Kalle i Stigtomta, fattigstuge-
hjonet, som forsorjde sig som
ringare, orgeltrampare och spel-
man. I forbundets barndom upp-
tradde den nu avlidne Oxelo'-
sundsspelmannen tillsammans I
med Johan Erik Lilja fran Ny-
koping. De var som val inkorda
parhastar. Ett par viktiga stotte-
'pelare var de for forbundet.
Langt in i sin alders host var
Hjalmar Bjorklund aktiv spel-
man och deltog i spelmansstam-
mor och traffar, omtyckt av alia

spelmanskamrater, ovan med
ingen. For tva m&nader sedan
fick jag ett brev fran honom.
Som alltid andades det valvilja
och omtanke om spelmansfor-
bundet och dess arbete.

Nar nu Hjalmar BjSrklund for
alltid nedlagt sin strake, tackar
spelmansforbundet den solige
spelmannen f6r en rikt givande
spelmansgarning och lyser frid
6ver bans ljusa minne. Spelman-
nen Bjorklund ar dod, men nans
latar kommer att leva. Dem har
spelmansfdrbundet upptecknat
och de nu aktiva medlemmarna
skall svara f6r att de inte g!5m-
mes bort.

Gustaf Wetter

Var kare far
morfar och farfar

Hjalmar Bjorklund
* 21/11 1871

har i dag lamnat oss, ovrig
slakt och manga vanner

i djup sorg.

Oxelosund den 28/9 1956.

BARtf
Barnbarn o. barnbarnsbarn

Nu har strangen brustit,
till vila gar Du
som i allt sa verksam var.
Tack for vad Du oss har

givit
Sov i frid kare far.

Jordfastningen ager rum
sondagen den 7 oktober kl.
13.00 i gravkapellet pa Oxelo-
sunds kyrkogard, dit event,
blommor kunna sandas fore
kl. 11.00.

ir 1956.
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