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Dei gjorde du bra
sade kungen.

Spelman Bergstrom i Tystberga

nittio ar.

90 ar fyller om sondag en av Sormlands
mest kanda spelman, Axel Fredrik Berg-
strom, Hagalund, Tystberga. Han ar
fodd i Ludgo socken och bar musikaliskt
pabra, ty bade bans far och farfar voro
pa sin tid duktiga spelman. Axel Fredrik
borjade dock forst pa aldre dagar syssel-
satta sig med fiolspelet. Alltsedan Soder-
manlands spelmansforbund bildades ar
1925 bar Bergstrom varit aktiv medlem
i denna sammanslutning och flitigt del-
tagit i spelmansstammorna, dar ban glatt
publiken med sina pigga och glada melo-
dier och sitt ungdomliga upptradande. Vid
stamman i Bjornlunda i midsomras var
Bergstrom med, lika rak i ryggen som
vanligt och lika prydlig och fin i sin alltid
nyborstade bonjour. Hans pigga och van-
liga ogon lyste d& lika soliga som i yngre
dagar i bans rara tomteansikte, vilket gb'r
att alia, som talar med den gamle heders-
mannen eller hor honom spela, sjalva bli
glada och goda till sinnes.

A. F. Bergstrom med sin fiol

I yngre dagar var Bergstrom bygg-
mastare, och manga mangardsbyggnader
och ladugardar bar bans flitiga bander
timrat upp i Tystberga och angransande
socknar. Nu bar ban slagit sig till ro i sin
lilla stuga, men overksam kan ban inte
vara. Hans karaste syssselsattning — nast
fiolspelet — ar nu fiolbyggeri. Alia bans
barnbarn bar fatt en fiol av den gamle
spelmannens egen tillverkning. Den somj
skriver dessa rader hade tillfalle att i som-j
ras fa provspela bans senast tillverkade
instrument, och jag far da forsakra, att
jag blev synnerligen imponerad av den
konstforfarne gamlingens handaslojd.

Bergstroms latar bar genom spelmans-
tradition gatt i arv fran bans far och far-
far och besitter ett stort kulturhistoriskt
varde. Sarskilt bans brollopsmusik, brud-
marscher, brudpolskor, steklatar och visor,
ar numera i Sormland synnerligen spar-
samt forekommande, men som val ar for
oss yngre spelman och andra for folk-
musik intresserade personer ar bans melo-j
dier upptecknade och delvis publicerade.

Manga spelmansmarken, priser och ut-
markelser bar den gamle spelmannen er-
ovrat pa spelmansstammorna. Stoltast ar
ban nog over en liten minnesgava fran
stamman i Malmkoping 1930, ty det var

da Bergstrom spelade for sjalvaste
kungen. Majestatet lyssnade lange pa
sormlandsspelmannens latar och skrattade
hjartligt, sarskilt nar Anders Andersson i
Lastringe och A. F. Bergstrom spelade
sina glada melodier. "Fodelsedagsbarnet"
spelade d& for Hans Majestat sin gok-
polska, som i toner skall harma gokens
ku-ku. I vanliga fall bruka spelman askad-
liggora detta genom flageolettoner, men
Bergstrom gal i stallet som en riktig gok
och ser da sa hjartinnerligt glad ut. Nar
kungen lyssnat en lang sturid, gick ban
fram och tog alia spelmannen i hand och
tackade samt fragade efter den som gol
sa bra. "Det var allt jag det", sa' Berg-
strom och klev fram till Majestatet, om
mojligt rakare i ryggen an i vanliga fall.
"Det gjorde du. bra", sa' kungen och klap-
pade honom pa axeln. Men da kunde
Axel Fredrik inte vara tyst utan urskul-
dade sig och sade: "Det gick inte sa bra
i dag, Ers Majestat, ty jag var lite forkyl-
der och skrovluger i halsen". Da skrat-
tade kungen a'nnu hjartligare och trostade
Bergstrom med att det var det basta ban
hort i den vagen.

PA sin hogtidsdag kommer sakert den
gamle spelmannen att fa rona manga be-
vis p& hagkomst och uppskattning. So-
dermanlands spelmansforbund vill s3
hjartligt tacka Dig for det Du genom Din
person och Din konst betytt for vara stra-
vanden att va'cka till liv forstaelsen for
var vackra sormlandska folkmusik och
uttrycka den forhoppningen, att Du lange
an matte kunna fS aktivt deltaga i vara
spelmansstammor. Sa lange var sorm-
landska folkmusik bar sadana represen-
tanter som den ungdomlige 90-aringen
kunna vi vara vid gott mod vid vetska-i
pen om att da dor inte folktonen i den
sormlandska bygden.

Gustaf Wetter.

90-arige spelmannen

fick market i guld.

Spelmansveteranen byggmastare
A. F. Bergstrom i Tystberga fick pa
sin 90-arsdag pa sondagen mottaga
en vacker hedersbevisning fran So-
dermanlands spelmansforbund, som
jamte en hyllningsskrivelse forarade
honom forbundets marke i guld som
en erkansla for bans intresserade ar-
bete i folkmusikens tjanst. En for-
hoppning uttalades samtidigt att bal-
sa och krafter och spelmanshumor
matte sta honom bi, sa att ban annu
manga ganger matte kunna deltaga i
spelmansstammorna och da bara det
erhallna market, som ar forbundets
fornamsta utmarkelse. Denna utde-
las synnerligen sparsamt, men Sorm-
lands spelman voro eniga om att de
inte kunde ge den till nagon vardi-
gare.

Pa hogtidsdagen blev hr Bergstrom
aven hyllad av anhoriga, grannar och
vanner i ovrigt pa flera satt. Han
fick mottaga saval presenter som
blommor och ett stort antal telegram.


