Bernhard Bostrom
in memoriam

Gardebylaten
far ny skrud
av Vingakersbo

Musikkonsulent Ells Hanson.
PS uppdrag av Carl Gehrmans
musikforlag i Stockholm, har musikkonsulent Elrs Hanson, Vingaker, utfort ett arrangemang for
violin och piano av riksspelmannen Hjort Anders Olssons melodi
Gardebylaten, vilken nu utkommit i tryck.
Hr Hanson inleder sitt arrangemang med en introduktion for
piano, byggd pa ett motiv ur laten, varefter violinen intruder
med huvudmelodien till ett svagt
pianoackompanjemag i folkmusikstil med orgelpunkt i basen.
I och med att en andra stamma
infores i ackompanjemanget vaxer musiken.
Andra reprisen borjar med ett
mer rytmiskt ackompanjemang,
•som ocksa detta vaxer i det att
storre ackord infores i pianostamman. Andra reprisdelen, som
i detta arrangemang utskrivits,
borjar med solo for pianot, varvid violinen har spelmansmassiga klanger och motmelodier.
Stycket avslutas med att violinen
atertar huvudmelodien under det
att ackompanjemanget upptar
nagra takter av latens huvudtema som kontrapunktiskt motiv.
Pa samma forlag har hr Hanson ocksa utgivit Gotlandska latar och visor for tre violiner och
viola, speciellt utarbetade med
tanke pa anvandbarhet i det folkliga musikstudiearbetet. Dessutom
har han flera arrangemang i
namnda forlags folkmusiksamlingar "12 latar", utgivna i samarbete med Radiotjansts grammofoninspelningar av denna musik.
Sju Gotlandspolskor heter en annan av hr Hansons arrangemangsamlingar i kontrapunktisk stil,
utgivna av Abr. Lundqvists musikforlag i Stockholm.

Dodsfall
— F. d. murarmastaren Bernhard Bostrom, Katrineholm, har
avlidit i en alder av 68 ar. Han
var fodd den 15 juni 1889 i Himlinge i Floda, dar ban bodde i 25
ar. Hr Bostrom var pi sin tid
med och bildade Sodermanlands
spelmansforbund, dar han ocksS.
var kassor i ett 20-tal §r. Han erholl av forbundet ett fortjanstmarke i guld for sina vardefulla
insatser. Vidare har han varit
murarforbundets ordforande och
kassor i staden. Hr Bostrom har
varit bosatt i Katrineholm i ett
40-tal ar. Han sorjes narmast av
makan Elsa, sonen Gosta, juvelerare har i staden, sonhustru och
sondotter samt syskon.

Bernhard Bostrom har fatt do
fran-sitt langa lidande. Det ar
skont, att det finns nagot som
heter vila efter en lang arbetsdag. Med Bernhard Bostrom har
en trotjanare inom Sodermanlands spelmansforbund slutat sii na dagar. Han var med midsommardagen 1925 och stiftade forbundet. Utav dessa finns nu inte
manga kvar. De kan snart raknas
pa ena handens fingrar. I 20 langa
stravsamma ar var Bostrom med
i i styrelsen och bekladde den ansvarsfulla posten som kassaforI valtare. ovriga ledamoter i styrelsen vaxlade, men Bostrom
stod kvar anda till 1945 och bidrog verksamt till att skaffa forbundet ett gott anseende och en
god ekonomi. Det ar tack vare sadana arbetsvilliga hedersman som
Bernhard Bostrom, som en ideell
sammanslutning kan besta och
ga framat trots, svarigheter och
motigheter ibland. Heder ar honom!
Som murare och spelman var
han n§got av en konstnar och hade i bade dessa stycken arvt sin
faders anlag. Han hette Albert
Bostrom, och denne var pa sin
tid den storste spelmannen i Floda socken. I nans harda och svara skola fick han ga i sin barnoch ungdomstid och lara sig mu
raryrket. Han hade medfodda anlag och blev med tiden liksom sin
fader ovanligt skicklig. Han var
verkligen snail i sina hander>
men samtidigt ovanligt noggrann.
Alltfor sallan fick man hora
Bernhard Bostrom spela. Det
fanns ju s& m§nga andra, som
garna ville framtrada. Han spelade sin faders latar med en
klockren, mjuk, men stor ton och
pa ett forsynt spelmansmassigt
satt. Nu har hans fiol tystnat.
Hans strake och murslev far vila.
Sodermanlands spelmansforbund
tackar Dig, plikttrogne uppoffrande medlem for Din insats under Din krafts dagar. Matte Du
ljuvligt sova.
Gustaf Wetter.
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Min alskade Make,
var kare Far och Farfar

Bernhard
Bostrom
* 15 juni 1889
har i dag lamnat oss. Innerligt sorjd och i ljust och
tacksamt minne bevarad
av oss, syskon och b'vrig
sla'kt.
Katrineholm den 20 sept.
1957
ELSA
Gosta och Elsy
Lilla Gunnel

