
En spelman och en
drommare ar dod

Erik Fredriks-
son blev 85 ar.
Han var fodd i
Norrkoping
men kom 1938
till Mogetorp,
den lilla skogs-
garden pa
gransen mel-
lan Lunda och
Kila uppe i
Kolmarden.
Dar bodde han
ensam sedan
hustrun Marta
gatt bort. Ma-
karna hade
inga barn med
desto fler van-
tier.

Musiken
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Erik Fredriksson

hall. Likt Dan
Anderssons
speleman
strangade han
fiolen lika gar-
na for gravol
som for dans.
Runt omkring i
Sb'rmland, men
ocksa i grann-
landskapenhar
han spelat. Att
Hembygdsfbr-
bundet omsi-
der hedrade
honom med sitt
fb'rtjanstteck-
en gladde ho-
nom givetvis.
Nar Erik
Fredriksson

Foljde Erik under alia ar se-
ian han redan som pojke fatt
sin forsta fiol och lart sig spe-
a pa den. Han hade ett stort
irval instrument hemma pa
sin vagg och kunde valja det
>om bast passade for sinnes-
stamningen och den musik
jom skulle utforas. Trots hart
irbete i jorden och i skogen
loll sig spelmansfingrarna
'orunderligt mjuka. Det gick
ral knappast heller nagon
iag, da han inte ovade dem.

Aldrig var han nb'dbedd nar
lagon bad honom komma for
itt spela. Sedan manga at till-
idrde han Nykopings Spel-
nansgille, men han hade ocksa
ipelmanskamrater pa narmare

skulle i vag pa en spelman-
straff, lat han ofta ett eller ett
par extra instrument folja
med i bilen. Fragade nagon
varfbr, blev svaret att man
kunde ju traffa pa nagon som
garna ville spela men inte ha-
de nagot att spela pa.

Sadan var han - alltid gene-
ros och hjalpsam.

Saknaden ar nu stor i Kila-
dalem Manga ar de han glatt
med sin musik, och det kanns
gott att det forunnades honom
att kunna fortsatta att spela
anda tills solen sjonk och d et
blev afton.

Sov i ro, speleman!


