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90-ariga spe/mdn gnedo
fiolerna vid m/dsommarc/ans

89-arige spelmansveteranen Ostberg i Tystberga spelar en gammal lat for "pojkarna".
Fr. v. Erik Hallen, Sddertalje, och hans son Karl-Erik Ostberg (i plommonstop) Jo-
han Johansson, Katrineholm, Gustaf Wetter, Rickard Ahlberg i Skoldinge och Sven

Forsberg i Vadsbro.

Fran St.-T:s utsande medarbetare
BJORNLUNDA den 24 junl.

Det ar precis tio ar sedan Bjornlunda hembygdsgard invigdes, sa det var
inte utan anledning hembygdsforeningens ordforande, magister Philip Fors-
berg i Bjornlunda, bjudit in spelmansforbundets ordforande, magister Gustaf
Wetter i Katrineholm, afct komma dit med sina spelman och siitta liv och
gladje pa det traditionella midsomm arf irandet.

Bjornlunda ar ju en mycket gammal
kulturbygd, rik pa fornminnen och his-
toTia. Genom hembygdsforeningen har
over 1.100 fornminnen fotograferats, man
har bygravfalt med over hundra gravar,
och det storsta bronsaldersstenroset i
hela Sodermanland har man vid Nas by i
Bjornlunda. Mannen som med iver och
entusiasm vardar de gamla minnena ar
Philip Forsberg, och nan ar ocksa ska-
paren av den valkanda hembygdsgarden,
dar nu tio gamla byggnader finnas sam-
manforda mellan hundraariga ekar pa
den mest underbara Skansen-plats man
kan tanka sig sa har ute i landskapet.
Basta festplatsen i hela Sormland, pa-
star ocksa utsocknesbor nar de rakas har
till midsommarfest. Turistforeningen har
ett vandrarhem pa hembygdsgarden, och
det sammanbyggda tinnerstaloftet och
Ladrastugan har nu under midsommar
hyst ett 60-tal turister. I Malbystugan
— den gamla storbondestugan fran 1600-
talet, som utgor huvudbyggnaden pa
garden — har spelmannen logerat pa
vinden, och de langvaga farande gasterna
ha for ovrigt fatt hysa in sig sa gott de
kunnat i stugorna eller sovit i talt under
ekarna.

Inalles ett 40-tal spelman hade kommit
fran hela Sodermanland, de fiesta redan
pa midsommarafton, det har varit upp-
spelningar i flera repriser, ljudit av fiol-
latar i alia backar, pa alia vindar och
loft i hembygdsgarden. Veteranerna ha
mangrant mott, och har har bland an-
nat gamle Ander Fredrik Ostberg i Tyst-
berga varit med och spelat latarna till
dansen kring midsommarstangen. Han
ar 89 ar nu, gamlingen. Hans karaste
lat ar "Gokpolskan" och hans storsta
spelmansminne nar han spelade denna
roliga melodeja, i vilken han sjalv har-
mar gokens hu-hu, for kungen, och kun-
gen sade: "De gjorde du bra!". I dag
vid uppspelningen, som Gustaf Wetter
ledde infor en ahorarskara pa flera tusen
sormlanningar, spelade Ostberg ocksa
med bravur sin gamla steklat "nu sa
kommer steken, nu sa kommer steken,
kasta knivarna te skar'na me".

Den . langskaggige gamle spelmannen
fran Tystberga var anda inte aldst i la-
get. Per Johan Andersson i Katrineholm,
som Wetter denna gang lyckats locka
med pa stamman, har fyllt 90. Han spe-
lade ett par gamla valser av egen kom-
position och hackade kanske litet med
straken, men publiken var forstaende och
appladerade fortjust gamlingen. Sedan
kom hela raden av sakra gamla spelman.
79-arige Per Persson i Jarna spelade bl.
a. gamla Vingakersvalsen, ur vilken Kva-
sarvalsen uppstatt, en Trosa-spelman,
som sekunderades av Elis Gelin i Alvsjo,
spelade en ganglat pa en fiol, som till-
hort Blinda Kalle, och 87-arige Karl Erik
Eriksson .i Halleforsnas spelade rutine-
rat nagra latar fran Eskilstunatrakten.
Sedan var det tjo och hej i strakarna nar
sadana speleman som Sven Forsberg och
Axel Andersson i Vadsbro samt Jan
Martin Johansson i Stuvsta klamde i med
brudlatar och polskor.

Festen inramades bl. a. med tal av
Gustaf Wetter, som ar Sormlands-
spelmannens energiske hovding se-
dan Ivar Hultstrom i Floda slappte
tommarna for ett par ar sedan, saml
tal av Ernst Granhammar, Stock-
holm, som ar spelmansforbundets
stiftare och kanner bygden och spel-
mannen utan och innan. Hr Wetter
fb'rsakrade att allmogemiBiken allt-
jamt lever frisk i Sodermanland och
erinrade om afct forbundet har nar-
mare tusen latar upptecknade. Hi
Granhammar hull ett vaekert mid-
sommartal, fran vilket has gick b'vei
pa amnet om den f olkliga tonkonster
och vad en malmedveten hembygds
rorelse hand i hand med spelmans-
forbunden kan och maste U'tratta for
att lara ungdomen forsta och bevara
det kulturarv vi har i folktnusiken.

Det var en mycket lyckad spelmans-
traff i midsommarfrojd och dans i Bjorn-
lunda. Vadret var hotande men nadigt
— den egentliga regnskuren kom forst
pa midsommardagens eftermiddag, men
dittills hade det mestadels varit sol over
tavlan.
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Har spelar framfor hogtalarmikro-
fon 89-arige Anders Fredrik Ostbtrg
i Tystberga en sokpolska vid spel-
mansstamman i Bjornlunda, dar tu-
sentals sormlanningar varit samlade
till midsommarfest. — Se artikel

pa sid. 12.
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Spelman A. T. Bergstrom, Tystberga,
Sodermanland.

F. d. byggmastaren, spelmannen och ama-
torfiolbyggaren A. F. Bergstrom i Tyst-
berga i Sodermanland, har nyligen fyllt 90
ar. Genom Sodermanlands nyheter lycka-
des Slojd och Ton fa kannedom om den
gamle spelmannens fodelsedag och da Slojd
och Ton ar spelmannens tidning, ar det oss
ett kart noje att har i nagra rader fa erinra
om den gamle hedersmannens stravsamma

men aven fornojsamma livsgarning. B. arl
fodd i Ludgo socken och harstammar fran
en gammal spelmansslakt. Under sin krafts
dagar var B. byggmastare i hemorten men
atnjuter nu sitt otium cum dignitate i en
liten stuga benamnd Hagalund, en bit fran
Tystberga station. Nast hans intresse for
spelmanslatar ar hans hobby att tillverka
en och annan fiol och efter allt att domal
har han lyckats ratt bra med sitt arbete.l
Men folkmusiken har dock varit hans speci-|
ella intresse och han har aven tagit livlig del
Sormlands spelmansforbunds angelagenhe-
ter och varit livligt intresserad av forbun-
dets arbete. B. har knappast saknats pi
nagon av de manga stammor som forbun-
det ordnat sedan dess start 1925. Hansl
spelsatt ar bygdespelmannens och han harl
sitt speciella och nagot originella satt attl
med tillhjalp av sin egen rost hjalpa uppl
latarna som t. ex. i hans gokpolska, dar han|
sbker harma goken.

Det star intet i Sodermanlands Nyheter I
om huruvida B. blev uppvaktad pa sin 90-1
arsdag men man kan formoda att sa blev
fallet och Slojd och Ton vill nu fast nagot |
post festum tillonska den gamle spelmans-
veteranen allt mojligt gott i hans aterstaen-
de levnadsar. Hell Dig gamle granade spel-
manskamrat och hedersman!

E. G—r.


