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2. I Denckers avskrift ar de tva forsta attondelarna inte bundna i repris 1, takt 3 och repris 2,
takt 1.
5. I Denckers avskrift finns forutonn denna version aven en annan variant. Se melodi nr 96.
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Margareta Hoglund:

Spelmannen
Carl August Lindblom
Ar 1816 fick Risinge forsamling en ny klockare och organist i unge
Johan FredrikOsterberg (1799-1847). Han varfodd i Finspangoch
hade aviagt organistexamen i Linkoping. Enligt forordning var
klockarna skyldigaatt undervisa elever. Osterberg tog sig an manga
som han larde orgel- och violinspelning samt noter. En av dem
skulle visa sig bli en spelman som satte sin pragel pa musiken i
bade norra Ostergotland och sydvastra Sormland och vars bravaderan i dag lever kvar i muntlig berattartradition. Hans namn var
Carl August Lindblom.
I fodelseboken fran Skedevi socken for ar 1832 star inskrivet:
Bamet Carl August Lindblom fran Norra Kallviken, fodd den 29
oktober, dopt den 3 november.
Par: F.d. skraddaren Petter Lindblom och hans hustru Brita Stina
Ekiund.

Fadern var fodd i Askers socken i Narke och blev senare kronofjardingsman. Modern kom fran Regna.
Nar klockare Osterberg dog var Lindblom 15 ar. Han blev Osterbergs mest kande elev enligt Alfred Andersson i Lotorp, som i sin
tur var en av Lindbloms elever. Albert Gustafsson i Vingaker - aven
han elev till Lindblom - berattaratt Lindblom borjade spelafiol nar
han var sju ar gammal och vid 12 ars alder var han utiard
folkmusiker. Lindblom hade da ocksa gatt i lara hos en tradgardsmastare Eriksson i Finspang.
Lindblom och hans hustru Cajsa Lotta (Charlotta) Danielsdotter
(fodd 1821 i Kimstad) fick tva barn tillsammans - en dotter fodd
1855 i Norrkoping och en son fodd 1858 i Skedevi.
Lindblom var 23 ar och hustrun 34 nar dottern foddes. Hon fick
namnet Beata Charlotta och blev skollararinna bl a i Joganbo,
Skollersta. Hon dog 1915 i Palsboda, ogift och barnlos.
Sonen Carl Anders Malkus flyttade via Rejmyre 1883 till Kalvola i
Finland dar han blev glasslipare pa littala glasbruk. Med sig hade
han hustrun Katarina Charlotta som han gift sig med 1881. Hon
foddeen son 1883 men dog innan denne hunnitfyllaettar. Malkus
gifte om sig 1887 med Wilhelmina Jaakontytar (Jakobsdotter) och
fick med henne sex barn under den tid de bodde i Kalvola. Ar 1900
flyttade familjen till Kymmene forsamling. Nar Malkus 1915
personligen narvarade vid systems bouppteckning hade han
bostadsadress Wiiala i Finland.

