
Södermanlands Nyheter Onsdagen den 3 oktober. 
En spelmans bortgång 
Hjalmar Björklund 

memoriam 

"^skamrater, ovän med 
. _ För två månader sedan 
fick ;ag ett brev från honom. 
Som alltid andades det välvilja 
och c t.tanke om spelmansför-
bOBdet och dess arbete. 

Nar nu Hjalmar Björklund för 
alit:d nedlagt sin stråke, tackar 
s nansf :rbundet den solige 
spelmannen för en rikt givande 
s p r anayä ming och lyser frid 
o'.v: han» ljusa minne. Spelman-
nen B yörklund är död, men hans 
låtar ken-.mer att leva. Dem har 
spe i m a nsf örb undet upptecknat 
och de nu aktiva medlemmarna 
skal: svara för att de inte glöm-
mes bort. 

Gustaf Wetter 

I en ålder av nära 85 år avled 
i f redags riksspelmannen Hjal-
mar Björklund, Oxelösund. Med 
honom har en färgrik och sär-
egen representant för den sörm-
ländska folkmusiken gåt t ut ti-
den. 

Han var med midsommarda-
gen 1925 i Malmköping, där Sö-
dermanlands spelmansförb. bilda-
des, det förs ta i sitt slag i Sve-
rige. Det finns inte många kvar 
nu av förbundets stiftare. De kan 
sr »rt räknas på ena handens 
fin era r. En duktig spelman var 
Björklund med en säregen stråk-
för inz Erod teknik och ett sprit-
tande s* Hrr°nskynne. Man blev 
glad bara man såg på honom 
när han var riktigt i speltagen. 
Så s han spelade Glabolns 
polska vet j ag ingen som nu kan 
göra efter 

n i var elev till Blinda 
igtomta, fattigstuge-

Björklund va 
Kalle i S . glon 
hjonet, sorr. f 
ringare orgeltr 
man. I fort und< 
trädde den nu 
sundsspeimann v 
med Johan Eri) 
köping. De var 
parhästar . Ett : 
pelare var de 
Långt in I r r 
Hjalmar 3>örk 
man och deltog | ^ f t r J B ^ O n : -
mor och t räffar , omtyckt av alla 

rjde sig som 
are och spel-
arndom upp-
[idpe Oxeld-
tillsammans 

ja f rån Ny-
vÄl inkörda 

iktiga stötte-
förbundet. 

r» bön var 

Vår käre far , 
morfar och f a r f a r 

Hjalmar Björklund 
* 21/11 1871 

har i dag lämnat oss, 
Övrig släkt och många vän-

ner i djup sorg. 
i d jup sorg. 

Otfelosund den 28/9 1956 
BARN 

5 Barnbarn och barnbarnsbarn 
Nu h a r strängen brustit, 
till vila gå r Du 
som i allt så verksam var. 
Tack för vad Du oss ha r givit 
sov i fr id vår käre fa r . 

Jordfästningen äger rum sön-
dagen den 7 oktober kl. 13 i 
gravkapellet på Oxelösunds 
'*yrk z rd, dit eventuella 
blommor kunna sändas före 
kl. 11. 

Dödsfall 
Hjalmar Björklund. Nära 85 år gammal avled på fredagen spel-mannen Hja lmar Björklund, O x e l ö s u n d . Han var med och bildade Sörmlands Spelmansför-bund, var bland annat riksspel-man och innehade Zorn-spelmans-market i silver. Han sörjes när-ma st av barn, barnbarn och barn-barnsbarn. 

50 år fyller 7 oktober fabrikö-ren och lutsångaien Lars Anders-son, Nytorp, S k o g s t o r p . 
Han är född i Eskilstuna och ingick i en syskonskara på nio. Sin yrkesbana började han som timskrivare hos Luth & Roséns, kom sedan till Munktells, där han band sorte-rare i tröskverk men återvände så småningom till Luth & Rosens som svetsare. Fa-briiksjobbet triv-des han dock in-te med. Han tog plats på landet som dräng i Flö-da och i samband därmed konfir-merades han i Flöda kyrka. E f t e r några å r som plåtslagare vid Bo-linder-Munktells blev han jord-brukare på e t t litet ställe som han köpt. Där blev det också en del snickeri — arvet f r å n morfa-dern slog igenom — och 1937 blev det snickeri för got t då han s tar-tade en snickerifabrik i Eskilstu-na. Den brann ned för e t t tiotal å r sedan och då f lyt tade f i rman ut till Skogstorp. Där trivs fabri-kör Andersson och hans maka ut-märk t och rörelsen drivs nu i s tor t set t med endast hr Andersson själv som arbetande — tidigare hade han f lera anställda. 
Lars Andersson ä r ju mest känd som lutsångare. Det har han hål-lit på med sedan 1937 på allvar med bl. a. något å rs utbildning i Stockholm. Sången har blivit hans livselexir, det han räddar sig med då vardagslivets småknåp ter sig allt för enahanda. I Visans Vänner i Eskilstuna är han vice ordföran-de och där trivs han tillsammans med övriga sångentusiaster. Det blir något offentl igt f ramträdan-de av Visans Vänner någon gång i november, avslöjar han. Och så har han skaf fa t sig e t t sommar-paradis i Härjedalen, där han och hans hustru kan odla sitt natur-intresse — vilket de också givet-vis gör i hemtrakterna åre t runt . 
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