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Vi har nåtts av beskedet att Ingeborg Leyman,
spelman och stor förvaltare av folkmusiken på
Orust, har avlidit.
Hon föddes 1929 i Grindsby i Myckleby socken
och levde en stor del av sitt liv i gamla folkskolan
i Hede på Orust.
Hon var gift med Fred Leyman och tillsammans
bidrog de till att på Orust uppmärksamma spelmän, fördjupa sig i deras musik och inte minst
såg till att den kom att leva vidare. 1980 besöktes makarna av Erik Sandström som med deras
hjälp åkte runt på Orust, intervjuade, fotograferade och spelade in spelmän runt om på Orust.
Dessa band finns idag digitaliserade på myndigheten DAG (Dialekt- och Fornminnesarkivet).
Ingeborg började sent att spela fiol och blev
då aktiv i Orust Spelmansgille. Hon har på
Orust blivit känd för sin vackra komposition
”Brudmarsch från Stillingsön”, flitigt använd på
bröllop. I det stora jubileumshäftet ”Låtar från
Bohuslän” sammanställda av låtkommittén för
Bohuslän under åren 1978-1997 finns denna
brudmarsch med som låt nr 101.
1996 utkom Ingeborg med skriften ”Fiolspelmän från Östra Orust” i Orusts släktforskares
årsbok. Det är en viktig historisk beskrivning
av ett 70-tal spelmän och deras musik. Skriften
inleds med ett kapitel om Orusts Spelmansgilles
tillkomst 1957 och dess historia.
År 2001 blev Ingeborg och Fred Leyman heders
medlemmar i Bohusläns Spelmansförbund för

deras betydelsefulla arbete och insatser för folkmusikens bevarande och fortlevnad.
År 2009 fick jag förtroendet att för Bohusläns
Spelmansförbunds räkning att intervjua henne
hemma i sin bostad. Jag mottogs med värme och
stor generositet. Fick ta del av hennes stora och
djupa kunskaper om spelmän och inte minst
hennes berättarglädje.
Vi som känner Ingeborg kommer att minnas
henne med stor tacksamhet och i ljust minne.
Hon var en inspirerande, omtänksam och uppmuntrande spelman och medmänniska.
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