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-Sörmländska dansorkestrar-

Kvartetten samlad. Fr. v. Bengt Johansson, Eje Lyrefors, 
Martin själv och Bertil Svensson. 

1 JULARBOS SPÅR 
• Dansen den går uppå, 
Svinnsta s k ä r . . . Bakom bäl-
gaspelet lyser Martin Lund-
bergs glada fullm&neansikte 
och kjolarna flyger högt 
kring flickomas ben, när han 
och hans grabbar sätter fart 
på gammaldansen. Martin 
Lundberg — nestorn och den 
mest anlitade av Eskilstimas 
populära dansmusiker — fi-
rade 30-årsjubileum på estra-
derna förra året men det är 
mycket längre sedan han som 
5-åring först började treva 
sig fram på ett enradigt Mag-
deburgerspel. 

Martin Lundbergs kvartett 
T- det är ett välspelande 
gäng, som festarrangörerna 
gärna frågar efter i ' förs ta 
hand. Förutom Martin själv 
spelar Bengt Johansson drag-
spel .och de två kompletteras 
av Eje Lyrefelt på gitarr och 
Bertil Svensson som spelar 
bas. Genom radioframträdan-
den, folkparksengagemang 
och grammofon har kvartet-
ten gjort aig känd långt utan-
för. hemtrakten. 
• Den första greunmofonski-
van har för övrigt sin egen 
lilla historia. När Calle Jular-
bo övergav Sonora sökte bo-
laget länge med ljus och lyk-
ta efter ett gäng som kunde 
sixla dragspelskungens fallna 
mantel. Budet gick till Mar-
tin Lundbergs och snart snur-
rade Tunahambon på skiv-
tallrikarna. Nu är ett annat 
grammfonbolag ute efter es-
kilstimakvartetten, men det 
är en annan historia. 

Sommartid flackar de fyra 
^land och rike kring. Program-
met är nästan fulltecknat re-
dan nu. Midsommarafton tin-
gades bort redan tidigt i hös-
tas! Förutom de mera lokala 
begivenheterna är kvartetten 
knuten till Folkparkemas ar-
tistförmedling, vilket betyder 
att resorna blir både mångU 
3ch långa. Rekordet för en 
Brdag—söndag-tripp notera-
des i somras, då lyckselebor-
na hade nöjet at t få lyssna 
musikanterna från smedsta'n. 

Som sig bör är Martin själv 
flen sammanhållande länken 
— och han komponerar även 
en och annan låt själv. En 
alldeles ny sak kommer nog 
för övrigt snart i radio. En 
vacker afton satte sig Martin 
ned och plockade ut en stilla 
vals, som har vissa möjlighe-
ter att bli populär. 

• Jag tyckte det lät bra, men 
tongångarna kom alldeles för 
lätt, säger Martin själv om 
kompositionen. När en låt 
kommer fram så där utan vi-
dare betyder det i regel stopp 
och back. Då är man nämli-
gen på väg att knycka någon 
annans mödas verk. Det är 
inte så lätt at t hålla isär mitt 
och ditt alla gånger, så mån-
ga låtar som man hör. Den 
här valsen spelade jag för 
pojkarna i gänget. Näädft, 
dom hade aldrig hört stycket 
förr och det hade inte William 
Lind heller. Han tog hand om 
låten för att arrangera den 
för kabaretorkestem. Texten 
låg bra tiU för Bertil Boo, på-
stod han. 

• Martin Lundberg är i allt 
en glad "yngling", som med 
liv och själ går in för musi-
ken och alldeles givet är han 
särskilt förälskad i dragspe-
let På tal om sitt instrument 
har han mycket bestämda 
uppfattningar om hur en 
dragspelsensemble skall låta. 
Visserligen spelar han också 
gärna modem dansmusik — 
Martin vet hur en eldig tango 
skall låta på en lövad som-
mardansbana — men han 
kommer inte i sitt esse förr-
än tonerna f r to en gammal-
vals börjar porla ur spelet. 
Symfonier och dylikt hör inte 
hemma i dragspelsmusik fast-
slår han och drar ett gam-
malt slagord, som han gjort 
till sitt: Det är lika svårt för 
Berlins filharmoniska orkes-
ter at t sätta sprätt på' Ave-
staforsens brus som för en 
dragspelare att spela Beet-
hoven. 

A t h o s. 
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