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Jordfästningar
/ V

Yngve Andersson

IN MEMORIAM ^ fa
Yngve Andersson, Norrköping, som
år 1972 erövrade titeln svensk durspelmästare i en tävling i TV, var specialist
på att traktera enradigt magdeburgerspel. Han spelade lätt och ledigt med
en medfödd känsla för takt och rytm
och med förståelse för instrumentets
musikaliska möjligheter från det en-,
två- och treradiga magdeburgerspelet
fram till pianodragspelet med dess
större resurser. Han var samlare av
alla dessa instrument, han vårdade
dem ömt och var en av de få, som i
Sverige kunde reparera en sådan dyrgrip, in- och utvändigt. Han var verkmästare hos Dieselprodukter AB i
Norrköping och drev även en egen
firma YGA-Verktyg. Denna hans
yrkesskicklighet kom honom till stöd
och hjälp, när det gällde att reparera
den stora samling av dragspel, som
han själv var lycklig ägare till. Hans
kunnighet hade även hans vänner nytta
av. Därom kan jag med tacksamhet
vittna, ty Yngve reparerade på ett mästerligt sätt det 100-åriga dragspel, som
jag ärvt av min far. Åtskilliga "förstå- i
sigpåare" hadeförehonom misslyckats
med en uppgiften.
Yngve var född i Kila socken i
Södermanland, och i Kolmården,
skogstrakterna i södra Södermanland
och nordöstra Östergötland, fann han
de flesta och bästa sagesmännen på
sina uppteckningsresor. Han var en
framstående upptecknare av gamla
folkmelodier och spelmansmusik, och
han var framsynt nog att även kartlägga miljön och de gamla spelmännens
öden och strävsamma liv. Dessa uppteckningar, anteckningar och bandinspelningar hoppas spelmansförbunden
i respektive Södermanland och Östergötland få förtroendet att förvalta.
Yngve var medlem och jag kan försäkra lika omtyckt i båda dessa sammanslutningar.
Midsommardagen gjorde Yngve och
hans dotter Ulla Yngvesson ett uppskattat framträdande på spelmansstämman på Julita Skans. De slutade
med att tillsammans spela ett par krokiga mollpolskor på pianodragspel.
Det var en prestation, ett unikum, som
endast far och dotter kunde åstadkom
ma. Det är vemodigt att konstatera, att
den duon spelade i Julita för sista
gången. Adjunkt Ulla Yngvesson har
ett stort och rikt arv attförvalta.Jag
vet, att hennes arbete i Fru Musicas
tjänst burit rik frukt i hälsingebygden,
måtte hennes krafter räcka till att fortsätta med att lära bygdens ungdom
svensk folkmusik och svensk folkdans.
Då hedrar hon på bästa sätt sin faders
minne.
Vännen Yngve turnerade i bygderna
med sina kulturhistoriska dragspelsprogram. Han var engagerad av bl a Östergötlands Bildningsförbund och ABF.
Han hade just avslutat ett framträdande i Mjölby Folkets Park, då han
segnade död ned, drabbad av hjärtinfarkt. Mänskligt att döma hade Du
efter fyllda 59 år ännu mycket att
uträtta till gagn och nytta för den
svenska folkmusiken, men Din gärning
har ändock varit rik, till fromma särskilt för Södermanland och Östergötland. Jag har fått uppdraget från Spelmansförbunden i båda dessa landskap,
de två äldsta i landet, att varmt tacka
Dig för Ditt hängivna arbete i folkmusikens tjänst. Vila i frid!
Vännen
GUSTAF WETTER

— Sågverksarbetaren Johan
Saxvold, Djulögatan 58, Katrineholm, jordfästes på tisdagen i
Nordanåskapellet i Katrineholm.
Som ingångsmusik spelade kantor
Per-Olov Engberg Legend av Emil
Sjögren. Medlemmar ur Katrineholms spelmanslag spelade Visa
från Ådalen i arrangemang av Gunnar Hahn. Kyrkoherde Sten Stenberg officierade och utgick i sitt
griftetal från Joh. 14:6, Spelmanslagets medlemmar spelade Visa
från Tystberga i arrangemang av
Olof Andersson och akten inramades av psalm 424, verserna 6,7,8 och
9. Då de sörjande lämnade kapellet j
spelade kantor Engberg Ave Verum
av Mozart. Som avslutning vid
graven sjöngs psalm 21.
I den rika och vackra blomsterI gärden som hade hedrat den bortgångnes minne märktes blommor
från Katrineholms spelmanslag
samt från Södermanlands spelmansförbunds styrelse. Penninggåvor hade dessutom sänts till
Riksföreningen mot cancer.

Vår käre Far
och Farfar
Musikförläggartn
R.V.O.

Holger Andersson

* l/« 1908
har i dag lämnat oss, syskon, övriga släktingar
och många vänner i sorg
o c h saknad.

Göteborg 8 ftbr* 1975
ARNE

Ronny
Jordfäatmlngeti ttjpcr rum 1
S:t Sigfrids kapell på KvlbergskyrkogMen lärdlagen
den 15 febr. kl. 10.00, där
Mumilånig eker och diit •wnit.
blommor kam eändee.
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Yngve Andersson. Den kände
dragspelaren Yngve Andersson,
Norrköping, har avlidit. Han var född
1916.
Andersson hade just avslutat sitt
framträdande i Mjölby Folkets park
då han segnade till golvet i kulissgatan.
Yngve Andersson var knuten till
Östergötlands bildningsförbund och
ABF och turnerade med ett kulturhistoriskt dragspelsprogram.
Förre verkmästaren Yngve Andersson jordfästes på lördagen i Krokeks
kyrka. Gammal fäbodpsalm spelades
på orgeln varefter ett spelmanslag utförde en visa från Ådalen, kallad Pilgrimssång. Officiant var kontraktsprosten Erik Lindqvist. Vid aktens slut
sjöng fru Carin Carnebring Jag har
hört om en stad ovan molnen. När
kistan bars ut till graven gick spelmanslaget före processionen och spelade
Lisme Pers Brudlåt. Bland dem som
sänt kransar till båren märktes Östergötlands spelmansförbund, Södermanlands spelmansförbund, Jularboklubben, Bosse Brunberg och Rylanders
orkester, Spelparaden i Björkvik,
IOGT-föreningen nr 8 Linnéa, AB
Dieselprodukter, Helges onsaaeimakeBilsadelmakeri och grannarna SmA/W
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Yngve Andersson. Dragspelaren

Yngve Andersson, Norrköping, har
avlidit 59 år gammal. Han var
knuten till Östergötlands Bildningsförbund och ABF, och vid
sin bortgång turnerade han med
ett kulturhistoriskt dragspelsprogram. Han hade just avslutat ett
framträdande i Mjölby folkets
park då han segnade till golvet i
kulissgatan.
Yngve AnI dersson
| född i Kilavari
1 Södermanland
och var under
f så gott som
I hela sitt j
| kesverksammayrliv anställd hos
Dieselprodukter
AB i Norrköping, där han
var verkmästare. Han drev
även en egen firma, YGA-Verktyg, tillsammans med en kompanjon. Han var specialist på enradigt
dragspel och erövrade 1972 titeln
svénsk durspélsmästare i en tävling i TV. Han tillhörde östergötlands och Södermanlands spelmansförbund. Han lade även ned
mycket arbete på att nedteckna
gammal spelmansmusik i bygderna
och intresserade sig också för de
gamla spelmännens öden och historia. Han samlade gamla dragspel
och hade i sin samling många
unika sådana. Närmast sörjande är
maka, dotter och syster.

Min älskade make,
min lilla rara pappa
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Yngve Andersson

* 30/6 1916
har hastigt lämnat oss, i kärleksfullt minne bevarad. I vår
stora sorg deltager syster,
svärföräldrar, övrig släkt och
,
många vänner.
Norrköping den 2/7 1975
ALICE
Ulla

Jag vet att någon milt
tar mig vid handen
Och varligt leder mig
till strandens bredd.
Jag går ombord mig
vallmodoften söver
Jag vilar trygg och
I båten för mig över
Till morgonljuset
på den andra stranden.
Varför!
Jordfästningen äger rum lörda-

gen den 12/7 kl. 13.00 i Krokeks kyrka.

Efter jordfästningen inbjudes
till minnesstund på Skogsvikens Pensionat.

Meddelas endast på detta sätt.

LÄNSTIDNINGEN

• Tisdagen den 4 febr. 1975

Till spelmans minne

— Trots kommunala anslag och
aktiviteter
vad vore vårt kulturliv utan människor med ett
brinnande privatintresse, idealitet,
en värmande^ entusiasm ? Södertälje kan glädja sig åt att ha
många begåvade spelmän — med
nyskapande idéer för a t t föra
spelmansrörelsen vidare!
0 En av dem var Thure Enberg.
Jag hade glädjen träffa Enberg
många gånger i mitt arbete som
journalist. Han var alltid lika tillmötesgående, generös med sina
kunskaper, sin alltmer fördjupade
kännedom om södertäljetraktens
gamla spelmän.
Redan sjukdomsmärkt arbetade
Thure Enberg envetet vidare med
att samla bilder, uppgifter om de
gamla spelmännen som han kände
sig besläktad med. Han unde
glädja sig åt att se sitt fina samlarmaterial på hedersplats på
några spelmansutställningar.
$ Men Thure Enberg hade också
tid för ungdomen. Det fanns en
värme bakom den sträva ytan hos
hans personlighet, en känslans
värme som fick fritt spelrum när
han hade med de unga att göra.
Med fin känslighet ledde "han de
unga i gehörsspel, fick dem att
lyssna sig till de gamlas hemligheter med stråken.
6 Under sina konvalescensperioder fick Thure Enberg tid att
ägna sig åt sitt slöjdande. Han
var en skicklig, privatlärd instrumentmakare. Många kom till hans
hem för att beundra hans nyckelharpor av gammal modell!
# Tankarna blir många kring en
spelmans jordafärd.
Men jag tror nog Thure Enberg
får tid att spela fram glädje med
en sörmlandslåt, också därborta,
på den andra sidan!
CHRISTER DUKE

—H
Vår käre

Helmef Bergström

• 28/11895
t 17/6 1975
har lämnat ' oss, släkt och
vänner i sorg osh saknad.
Dagaborg den 17 juni 1975
Kusiner med frlmiijer
Aftonklockan läng« klämtat
Kvällens skymning fallit på
lågan Ulnge sakta flämtat
Nu till vila du fått gå
Jordfästningen äger rum i
Gryts kyrka fredagen den 27
juni kl 13.30
Efter Jordfästningen inbjudas tiU kaffe i Församlingshemmet,
Meddelas endast på detta
sätt

Vår käre Far

Erik Fogelström

* 4 Nov. 1881
har i dag stilla insomnat.
Stockholm 13 Nov. 1975
SIGNE
ELSA och ÅKE
Barnbarn
Barnbarnsbarn
I tacksamt minne bevarad
Jordfästningen äger rum
Tisdagen den 25 November kl 12.30 i Heliga Korsets kapell, Skogskrematoriet.

Thure Enberg död

t

Vår käre

Thure Enberg

* 16/6 1913
har hastigt lämnat oss alla.
Södertälje den 2 februari 1975
ELISABETH
Lars, Arne
Ingegerd
/
Hennie och Folke
övrig släkt och vänner
Ett hjärta av godhet har
slutat att slå
Den eviga vilan har kommit.
Jordfästningen äger rum i Södertälje Gravkapell fredagen
den 7 februari 1975 kl. 15.30.
Efter jordfästningen inbjudes
till kaffe å Hotel Skogshöjd.
Meddelas endast på detta sätt.

Thure Enberg föddes 1913 i
banvaktsstugan Johannesdal i Turinge. Han var son till banvakten
Emil A. Enberg och dennes hustru
Frida.
Liksom sih far blev Thure Enberg anställd vid Statens Järnvägar. Han blev sin arbetsgivare
trogen och tjänstgjorde 41 år tills
han 1973 av]gick med pénsion.
Många resenärer minns Thure
som rälsbussförare på våra närliggande banör.
Vännen Thure var aktiv medlem i en rad ideella organisationer. Han här verkat och varit
medlem i Katrineholms ABF-kör,
Gnesta ABF-kör, Frustuna kyticokör, Västerås arbetaröångförening, Södermanlands Hembygdsförbund, Södertälje södra villaägarföretfBig, östta Sörmlands Kulturhistoriska förening. Turinge nembygdsförening, Odd-Fellowlogen
nr 95 Taelghia, Stockholms spelmansgille samt Södertälje Sportklubb där han var styrelseledamot åren 1950—1953.
Mest känd var nog Thure som
spelman, och det var i den egenskapen som jäg hade förmånen
att lära känna honom. Redan som
9-åring fick Thure sin första fiol
av sin morfar A G Andersson, vilken var spelman och fiolbyggare.
1958 tog Thure Enberg initiativet till bildandet av Södertälje
Spelmansiag som nästan från
starten varit Sörmlands största
spelmanslag. Han var föreningens
ordförande 1958—1973 och då han
p.g.a. hälsoskäl avgick valdes han
enhälligt till spelmanslagets hedersordförande.
Tnui v «
mgicK l styrelsen
för Södermanlands Spelmansförbund och han har gjort betydelsefulla insatser bl.a, genom sitt arbete med förbundets arkiv över
sörmländska spelmän samt genom
organiserandet av stämmor och
kurser.
Som spelman var Thure en välkänd och aktad person; hans spelmansmässiga bakgrund kombinerad med hans organisatoriska förmåga har för den sörmländska
spelmansrörelsen varit en betydande tillgång.
Thure Enberg har erhållit guldmedalj för nit och redlighet i rikets tjänst och Södermanlands
Spelmansförbund har tilldelat honom sitt guldmärke.
Thures bortgång kom så plötsligt och oväntat för oss alla att vi
ännu inte riktigt inser att han nu
för alltid har lämnat sina närmaste anhöriga och alla vänner.
Du har lämnat oss Thure, men
vi minns och saknar!
ARNE BLOMBERG

