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Ivar Hultqvist död

Riksspelmannen och förre typografen Ivar Hultqvist, Norrköping, avled på torsdagen. Han var född 1
Norrköping 1895 och hade efter att
ha gått genom Ebersteinska skolan
anställning vid Grafiska AB Merkantil och Lithografen. 1923 kom han
till Anderssons Lithografiska AB,
som redan då ägdes av Norrköpings
Tidningar. Tidningens civiltryckeri
— numera AB Trycksaker — ägnade
han sedan sin arbetskraft som tryckare tills han avgick med pension.
Ivar Hultqvist var en av de mera
kända spelmännen i landet och i sitt
osvikliga minne hade han fäst en
Derhörd mängd låtar, framförallt östgötska. Han började spela fiol redan
>om 12-åring och tilldelades den förlämliga titeln riksspelman redan 1923
yid Nordiska spelmansstämman i Gö;eborg. Tio år senare fick han Zorns
riksspelmansmärke i Västerås. Han
representerade Östergötland vid riksipelmansstämmor på Skansen 1927
3ch 1939 och deltog i otaliga hembygds- och spelmansstämmor. Vid
åtskilliga tillfällen lät han höra sig
i radio, bl a tillsammans med Gustav
Broström i Finspång. Han turnerade
också på sin tid med Anners Annersa
och Calle Lindström. I Spelmansförbundets och Hembygdsförbundets
styrelse satt han på sin tid ett 20-tal
år. I många, många år spelade han
taktfast och ihärdigt åt folkdanslagen
Kamraterna och Bygdeminnet, alltid
villig och verksam. Sedan ungdomen
tillhörde han godtemplarrörelsen och
förgyllde vid otaliga tillfällen möten och sammankomster med låtar
från sin fela.
Många av de låta? Ivar Hultqvist
spelade har verkligt gamla rötter.
Han fick dem från olika östgötaspelmän och bevarade dem sorgfälligt i minnet. Sexton av hans visfynd
fir.ns nedtecknade i Nils Anderssons
Svenska låtar. I Norrköpingsspelmannens arkiv finns säkert mycket mera
att hämta av det slaget, och man
får hoppas att der. nedtecknade
visorna kommer till fortsatt antändning. Ivar Hultqvist komponerade själv ett 20-tal låtar.
Närmast sörjande är makan Olga,
född Andersson, sonen Gunnar, inspektör, Stockholm, dottern f r u Ingrid Kratz, musikdirektör, Norrköping,
sonen Anders, ingenjör Norrköping,
sonen Per Arne, företagsekonom, Arboga, sonhustrur samt barnbarn.

