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86-aring

Ivar Bostrom, 87 ar, i Valla har ungerskt blod i sina
adror via arv fran mamma och mormor. Och det ar
kanske forklaringen till att han sa ofta och garna
drar en lat pa den kara felan. Men det ar inte
kraftfull musik fran den ungerska pustan som ljuder,
snarare hemvavd och valkand folkmusik fran
landskapet Sodermanland och dess narhet Ivar

Nar Ivar Bostrom i Valla blev pensionar fick han tid for sin fela. Under drens lopp har den
pigge 87-dringen hunnit med massor av stdmmor och i helgen utsdgs han till riksspelman vid en

stdmma i Sodertdlje.

Bostrom ar sina ar till trots en my eke t aktiv spelman.
Han finns alltid pa plats nar stammer ordnas och de
unga lyssnar alltid sarskilt intensivt. Med ett
modernat ordval vagar vi pasta att Ivar Bostrom har
ett mycket sareget sound i sin fela, ett arv fran fadern
riksspelman Albert Bostrom.

SSREGET SOUND j
I BOSTROMS FELA !
I sondags forarades Ivar Bos-

trom titeln riksspelman vid
stamman i Sodertalje. En stor
ara for Ivar sarskiltsom han
inte var forberedd. For FOL-
KET berattar han att anmalan
om uppspelning lamnades in av
riksspelman Gustaf Wetter, en
god spelmanskamrat under
manga, manga ar.

— Men nar anmalan val var
inlamnad aterstod bara att pres-
tera mitt basta. Jag valde tva
polkor och tva valser ur Albert
Bostroms rika produktion, be-
rattar Ivar. Den ena valsen —
Varmlandsvalsen — har egentli-
gen skrivits av en varmlanning.
Pappa Albert fick hora den nar
varmlanningen en tid arbeade i
Floda. Som sa ofta komponera-
de han om stycket lite p£ sitt
oefterharmliga satt. Fragan ar
om ursprunget star att ka'nna
igen.

FODD MED FELAN
Trots en lite nervos Ivar

Bostrom gick uppspelningen
bra. Och beviset — ett diplom
och Zornmarket i silver —
6'verlamnades. Totalt finns ett
50-tal riksspelman i hela Sveri-
ge, varav 4—5 i Sormland.

Ivar Bostrom ar i det narmas-
te uppfodd med felan i hand.
Pappan Albert var mycket aktiv
och drog ytterligare nagra av
Ivars 10 syskon till folkmusiken.
Men ingen av dem kunde likt
Ivar fora Alberts saregna spel-
stil vidare.

— Det hade med strakforing-
en att gora, forklarar Ivar.
Mojligen ocksa med en felaktig
fiolkonstruktion. Det har pa
senare tid i samband med

reparation konstaterats att pap- I
pas instrument hade vissa sareg-
na detaljer. Bl a ett starkt I
kurvat stall. Jag har vid flera I
tillfallen forsokt spela pa fiolen,.
berattar Ivar, men det vill inte I
lyckas riktigt bra. I

Nej, tacka vet jag mitt eget
instrument. En fiol byggd av I
Erik Andersson har i Valla for I
15—20 ar sedan.

FIOLEN EN TROST
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Under arens lopp har Ivar
Bostrom spelat periodvis. Som |
ung var han mycket aktiv i
tillsammans med f adern. Men Sci '
kom en period d£ slitet for den j
dagliga brodfodan upptog den i
mesta tiden. Forst som pensio- '
nar blev det riktig fart igen. |
Sedan ogonen borjade svika har i
fiolen ocksa blivit en trost. Jag I
kan inte lasa och spelar i stallet, j
forklarar han. For, se an sa .
langehorjagbra.

Nagon vila den narmaste ti- I
den lar det inte bli for den .
nykorade riksspelmannen. Mid- I
sommaren star for dorren och I
da flackar en spelman som den .
varsta popartist. Midsommaraf- I
ton t ex ska han medverka pfi tre I
platser och sa foljer den stora .
sta'mman pS Julita skans mid- j
sommardagen. Han ser ocksa
fram mot den stamma som ska
hallas i Katrineholm stadspark
lite langre fram i sommar.
Manne han d& far spela forsta
fiol.

— Det har f aktiskt blivit mest
andra fiolen, eller sekund som
det kallas, berattar Ivar. Men
det gor inte sli mycket. Det
passar min spelstil.


