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har i dag stilla insomnat.
Sörjd mern i tacksamt minne bevarad av oss alla.
Valla den 1 juni 1953.
BARNEN
Vad rätt du tänkt, vad Du
i kärlek vill,
vad skönt Du drömt kan ej
av tiden härjas.
Det är en skörd som undan
honom bärgas,
Ty den hör evighetens rike
till.

Katrineholms-Kuriren
onsdagen den 3 juni 1953
Anders Gustaf Eriksson
En känd spelman, 81-årige f.
lantbrukaren Anders Gustaf
Eriksson, Valla, gick på måndagen ur tiden. I spelmanskretsar
gick han allmänt under namnet
i Anders Gustaf i Hägerbo.
| Han var född i Flöda. För sju
får sedan flyttade han till Valla.
, Åren 1900—1918 arrenderade han
. de s. k. komministertäpporna, nuvarande Rosenberg. Samtidigt
j tjänstgjorde hr Eriksson som
kyrkvaktmästare i Flöda. 1922—
1946 arrenderade han Hägerbo
under Eriksberg.
De gamla spelmännens visor
och låtar intresserade honom alltid. Många gamla låtar har tack
vare Anders Gustafs minnesgodhet räddats undan glömskan. Är
1936 upptecknade musikamanuens Olof Andersson 20 gamla visor och låtar efter honom. Folkskollärare Gustaf Wetter har se-,
nare efter hr Eriksson upptecknat cirka hundra melodier, synnerliga^ värdefulla ur musikalisk synpunkt. Närmast sörjande
är barn.

Anders Gustaf
i Hägerbo
in memoriam

Anders Gustaf Eriksson, Västanås 4, Valla, var infödd Flodabo och bodde större delen av sitt
liv i denna socken. Han arrenderade en längre tid en gård i Hägerbo under Eriksberg, och från
denna tid gick han i spelmanskretsar under namnet Anders
Gustaf i Hägerbo.
Han hade ett rent häpnadsväckande minne för de folkmelodier,
som spelades och sjöngs i hans
barndom. 1936 besökte musikkonsulent Olof Andersson Anders
Gustaf och upptecknade då på
spelmansförbundets uppdrag ett
20-tal melodier efter honom. Vid
upprepade tillfällen har jag senare besökt den rare spelmannen
och upptecknat låtar efter honom.
»Förr sjöng och trallade ungdomarna jämt, då de arbetade
och då de gick till och från arbetet. Då hade de det sannerligen
inte för fett. Nu när de fått det
bra, hör man dem sällan sjunga.
Hur kan det komma till?» frågade mig Anders Gustaf en gång.
Jag kunde ej ge honom något
svar på hans fråga. Men spelmannen Anders Gustaf kunde sjunga
långt in i sin ålders höst. Många
gånglåtar, kärleksvisor och Staf1 fanssånger hade han i sin reper! toar samt naturligtvis polskor,
! valser och andra dansmelodier
efter Anders Petter i Himlinge,
Albert Boström, Spel-Erker i Bie,
Port-Läss och vad de nu hette,
alla de gamla Floda-spelmännen
för 50—60 år sedan. Nu har han
lagt ner sin stråke, och hans
stämma har tystnat. Men även
nu besannas ett gammalt ord:
Spelmannen är död, men hans
låtar lever.
Som människa var Anders Gustaf i Hägerbo hjälpsam, hjärtegod och humoristisk. Jag har
aldrig hört honom fälla ett ofördelaktigt yttrande om någon
människa vid alla de tillfällen, vi
varit tillsammans. Dessa hans
goda egenskaper kompletterades
av klokhet och levnadsvisdom.
Lite smått filosof var han, belåten med sin lott och god och glad
i alla livets skiften. Mig visade
j han vid upprepade tillfällen personlig vänskap, och jag kommer
alltid att minnas honom som en
rar spelman och en ovanligt god
människa.
Gustaf Wetter.

Katrineholms-Ku riren
måndagen den 8 juni 1953
— F. lantbrukaren och spelmannen Anders Gustaf Eriksson
jordfästes i lördags i gravkapellet
i Flöda. Akten inleddes med ps.
324, varefter komminister Bo
Wahlund höll griftetal över Psalt.
118: 29 och förrättade jordfästningen. Ps. 326 sjöngs, varefter officianten utförde begravningsmässan, och avslutningsvis sjöngs ps.
425: 6. E n mängd blommor och
kransar nedlades, bl. a. från Södermanlands
spelmansförbund
genom folkskollärare Gustaf Wetter, Katrineholm. Vid graven talade även målarmästare K. Gust.
Axelsson, Flöda. Spelmän ur förbundet utförde i anslutning till
akten i kyrkan musik från läktaren. Inledningsvis spelades Kyrklig visa från Vingåker i sättning
av Lennart Lundén och som avslutning spelades En spelmans
jordafärd, arrangerad av L. Lundén.

