
Vingakersdansen —

Vingakersvalsen
Tillbakabiick infor en skuJptur

Sjalva dansen ar komponerad i likhet med manga
andra av vara s. k. svenska folkdanser. Man be-
hover sannerjigen inte titta lange pa Vingakers-
dansen for att konstatera, att den inte kan vara
nagon a'kta svensk alimogedans. Genom hela dan-
sen gar ju det motivet, att tva flickor krusar och
gor sig till for samma kavaljer. Pa dansbanor i
forna dagar — och delvis aven nu — var val for-
hallandet det motsatta, det var pojkarna, som tav-
Jade om flickornas gunst. Och den tavlan tog sig
ju ibiand ganska hardhanta uttryck.

Den, som komponerat Vingakersdansen, hette
Anders Selinder. Han var fodd i Stockholm 1806
och var balettmastare vid Kungl. teatern och Ladu-
gardslandsteatern i mitten av 1800-talet, och jag
skulle tro, att Vingakersdansen dansades for forsta
gangen av medlemmar ur Operabaletten vid den
tiden.

De, som lanserade dansen som svensk folkdans
var nagra studenter i Uppsala, vilka 1880 bildat
ett folkdanslag, som hette Philochoros. Naturligt-
vis upptradde de i sockendrakter. Den drakt, som
da var mest bekant i mellan-Sverige var Vingakers-
drakten, och detta berodde till stor del pa Ving-
akersbornas handelsfarder. Alia manniskor visste,
att de som i mitten av 1800-talet kom akande till
marknads- och handelsplatser och var kladda i
langa vita vadmalsrockar, var fran Vingaker. Till
stor del berodde det nog pa drakten, att Vingakers-
dansen redan fran borjan blev sa popular.

Musiken ar en vals, en popular dans for 100 ar
sedan liksom i vara dagar. Selinder hade kompo-
nerat sin dans sa, att den gick att dansa efter vilken
vals som heist med 2 repriser och 16 takter i varje
repris. Nar Philochoros skulle inova dansen ar
1890, saknade man melodi till den. De vande sig
da till latupptecknaren och kapellmastaren Ruben
Liljefors och bad om ett rad. Denne foreslog da
en vals, som han upptecknat fran Skogs socken i
Halsingland. Valsen var Jamplig pa alia vis, och
sedan kom denna halsingevals alltid att spelas, nar
Vingakersdansen skulle dansas, och da fick laten
namnet Vingakersvalsen.

Dock ar det sa, att varianter av denna vals
spelats i va'stra Sormland fore 1890. Albert Bo-
strom, Floda, hade t. ex. pa 1860-talet av Aug.
Wi'dmark lart sig en vals, som visar slaktskap med
den kanda valsen. Pehr Pehrsson Lindholm, (Piller-
malle kallad) fodd i Osteraker, spelade den ocksa.
En spelman Axel Eriksson, Selaon, spelade den
na'stan likadant enligt K. P. Lefflers uppteckning.
Det kan ju ta'nkas, att denna vals kommit till
Halsingland fran Sodermanland. I den version den

Ture Johanssons skulptur "Vingakersdansen" som skall resas
pa offentlig plats i Vingaker.

nu ar kand som musik till Vingakersdansen spelades
den dock icke i Vingaker fore 1890.

En sadan lattsjungen melodi som nya Vingakers-
valsen maste locka manniskor med poetiska anlag
att skriva ord till laten. Det finns manga, som for-
sokt sig pa det, med mer eller mindre framgang.
Den mest forekommande versionen har 4 strofer.
Det ar endast ord till forsta reprisen. Andra re-
prisen far bli en refrang, som trallas. Sa har later
texten:

Tjdnis pa er, toser, har ska ni se en gutt,
som dansar som en angel och tar sa langa skutt.
Men vill ni se mig flyga i valsens yra ring,
sa koxa pa mig riktigt, det kostar ingenting.

Har dansar starka Anders med flickorna i ring,
i dansen han dem svingar sa latt som ingenting.
Ja, Anders han kan dansa fran kvdll till ljusan dag,
om arbete det gdller, han ock kan ta ett tag.

Nu svanger han med Stina, och Anna hon ser pa,
nu borjar hon att flina med sina ogon bla,
sa foljer hon i dansen, sa vackert hon nu neg.
Nu Stina far ta svansen, i Anders famn hon steg.

I Vingaker i Sormland sen gammalt varit sed,
att gladjen den skall trivas i langa dtteled,
men reta inte Anders, han hisklig ar som arg.
I Vingaker var pojke kan slass liksom en varg.

Enligt uppgift ar forsta strofen skriven av den
gamla rara fru Johanna Lundstrom, Vingaker,
fodd 1865, hon som varit en ovanligt flitig och
gedigen meddelare till Nordiska museet. De tre
sista stroferna ar forfattade av K. Alex Carlsson,
Chicago, katrineholmspojken, som utvandrade till
USA 1923, da'r han varit med om mangahanda ting.
Hans mest a'ventyrliga resa var val farden fran
Nya. till Gamla varlden i ett vikingaskepp. Sin hem-
bygd har Alex Carlsson aldrig glomt, och manga
trevliga forslag har han vackt i Katrineholms-ortens
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SOMMARENS FARDER, forts, frdn sid. 13

4) Reservpar ar nddvandigt att ha med, ty nagon kan bli
sjuk eller opasslig.

5) Alia i gruppen skall ha riktiga och helt kompletta drak-
ter med saval ytterplagg som huvudbonad.

6) Sprikkunnig, resvan och auktoritativ reseledare maste
finnas, vilken gruppen later bestamma i allt vasentligt.

7) Spelman — minst tva, men heist tre — som ar absolut
sakra pa alia danser och som ger en nervds dansare ett
lugnande stdd, ar en oerhdrd tillgang.

8) Svensk fana med specialtrimmad fanfdrare far ej saknas.
9) Hall arrangdrernas angivna tider och fdreskrifter noga!

Nasta gang kan man sjalv vara arrangdr.
Knota ej pa arrangdrerna, ty de gor sa gott de kan!

10) La'r nagot om Ditt land, Din stad, Din drakt, Svenska
Ungdomsringen och Din fdrening! Manga kommer att

i, och det ar bra att vara beredd.
11) I de fiesta stdrre utlandska stader finnas fdrsamlingar av

den svenska kyrkan. Om tillfallet ges rekommenderas
att kontakt tages. Ett besdk ev. med en uppdansning
uppskattas mycket.

Resan ar emellertid ej slut nar du stiger in ddr hemma igen
utan det aterstar en del nddvandiga fdrpliktelser!

1) Skriv mycket snart och tacka arrangorerna och under-
ratta aven utlandssekreteraren, sa att han kan officiellt
avsluta och tacka for Uhgdomsringens rakning.

2) Gor en reserapport till fdreningen och till riksstyrelsen
och da garna i en form aven lamplig for Hembygden.
Reserapportdr utses fore resan!

3) Nar alia resenarers bilder samlas, glo'm dl inte Ungdoms-
ringens bildarkiv, som garna vill ha bidrag. Bildsamlare
utses fore resan.'

LYCKLIG RES A och VALKOMNA IGEN med manga
trevliga erfarenheter och vackra minnen!

Rolf Leander

VINGAKERSDANSEN . . . forts, frdn sid. 7

hembygdsforening, dar han ar hedersJedamot. AJJa
hans manga projekt och hans uppsatser i bocker
och tidningar vittnar om en hembygdskarlek, som
aldrig gar ur hans sormiandska sjal. Det ar roligt
att veta, att orden tiJl Vingakersvalsens meJodi ar
skriven av en bygdens son, som ar fast vid sin
fodelseort med starka rotter. Att han nu sedan over
fyrtio ar tiiibaka bor i Chicago kan icke minska
hans^ hembygdskarlek: den vaxer med kvadraten pa
avstandet mellan fodelse- och visteiseorten.

Sista versraden »I Vingaker var pojke kan sJass
liksom en varg» syftar pa det forr aiimant kanda
sockenoknamnet pa vingakersborna. De kaJlades
»Vingakers vargar», av viJken anJedning vet jag
icke.

KommunaJnamnden i Vingaker har beslutat att
satsa 60.000 kr till en staty, benamnd »Vingakers-
dansen». Den kommer att utforas av skulptoren
Ture Johansson, som atagit sig att ha konstverket
fardigt for avtackning redan na'sta ar. PJatsen for
»Vingakersdansen» ar annu inte avgjord, ett av
forsiagen ar grasplanen framfor kommunaJhuset.

Det ar veterligt fo'rsta gangen, som en kommun
satsar pengar pa foJkdans av detta slag och dartiJJ
pa en dans, som inte harstammar fran trakten, vare
sig ifraga om musiken eller sjalva dansutforandet.

Detta ar vai ett valtaJigt bevis for, viJket kuitu-
reJIt varde folkdansen har. _ , „„

Gustaf Wetter

ETT SPELMANSDDE, forts, fran sid. 15

Sista vecfcan i September 1903 lag Spel-Pojken uppe i sko-
gen, ungefar dar Lv 5:s marketenteri nu ar belaget, utan
klader, blott ett par trasiga linnekalsonger och en trasig vit
skjorta, ingenting pa fotterna och barhuvad. I sallskapet
fanns en del sjdma'n samt nagra av de rnera omtalade fyll-
karingarna har i Sundsvall (Fyll-Forsbergskan, Fyll-Engman-
skan och Horn-Pers-Karingen). Dessa »Tanter» gick omkring
och skramlade in spelpengar nar Spel-Pojken spelade, och nar
de fatt ihop nagra kronor, tog de en sack och gick ned till
en gird under berget, dar det bodde en dlkdpare. Dar ko'pte
de o'l sa langt pengarna rackte, gick sedan upp i skogen igen
och drack tillsammans med Spel-Pojken upp det inkdpta diet.
Det var regnigt och kallt, och det var mer an markvardigt
att Spel-Pojken klarade livhanken.

Till sist var det tre hamnarbetare som fdrbarmade sig over
Spel-Pojken. De ordnade sa att han fick ett par gamla bla-
dongeribyxor, en blaggarnsblus, ett par gamla lagskor samt
en vegamossa utan skarm. Salunda uppriggad kunde Spel-
Pojken avlagsna sig fran sitt ofrivilliga skogsfangelse och be-
ge sig ut i bygden igen. I bdrjan av oktober kom han upp
till Stode.

Malarmastare P. H. Berglund, Erikslund, som da arbetade
i Stode, berattar ha'rom: »Spel-Pojken kom upp till Stode en
Idrdagskvall, trasig och elandig, och gick in i en drangstuga.
Utan fiol var han ocksa, men det hangde en dalig fiol pa
vaggen och den tog han och bdrjade att spela. Det var ett
flertal ungdomar samlade i drangstugan, for de skulle gdra
sallskap till Kallsta, dar det var basar. De stannade kvar ett
tag for att lyssna pa Spel-Pojkens musik. Men sa skulle de
ga till basaren och sa ville de ha Spel-Pojken med sig, men
hur skulle det ga till, sa trasig som han var? Det ordnades
om, sa att han fick taga pa sig av drangarnas arbetsklader.
De var and! ba'ttre an de han sjalv hade, och sa tagade man
ivag till basarlokalen i Kallsta.

Dar spelade den omtalade Gullick Falk fran Borgsjd. Nar
han spelat en stund och skulle ha paus, gick ett par av ung-
domarna fram till Falk och fragade om en i deras sallskap fick
spela nagra stycken pa Falks fiol. Falk lovade detta och Spel-
Pojken steg upp pa estraden och spelade. Nar Spel-Pojken
spelat nagra bitar, lade han ifran sig fiolen. Da steg Falk
fram, lade ned sin fiol i ladan och avlagsnade sig fran lo-
kalen. Han hade tydligen mdtt sin overman. En fiol an-
skaffades och Spel-Pojken spelade bade lordag och sdndag
pa basaren och fick val nagra valbehdvliga kronor i fdrtjanst.

Sedan fortsatte vandringen och slutade veckan fore jul
1903. Da kom sndplogen pa morgonen och pldjde upp Spel-
Pojken ur en snddriva strax nedanfdr Kramfors. En vand-
rande spelmans aventyrsfyllda liv hade natt slutpunkten,
manskligt att ddma alltfdr tidigt.»

Ar 1912 pa marknaden i Strdmsund, Jamtland, spelade
undertecknad pa en storre herrskapsbal a darvarande Grand
Hotell. Dar var manga gamlingar bl. a. storbdnder fran Fd'l-
linge och Laxsjdn. Flera av dem hade i sin ungdom bade
hdrt och dansat efter Lapp-Nils musik — Lapp-Nils har ord
om sig att ha varit Sveriges fdrnamsta spelman. De sam-
talade nagot om honom, men sa fragade en av dem, om jag
hade hdrt Spel-Pojken fran Tisjd spela. Da jag bejakade
detta sade mannen, en skogsinspektor fran Fdllinge: »Det var
Lapp-Nils nummer tva det, och hade han kunnat skdta
spriten och fatt leva nagra ar till, da hade han blivit Lapp-
Nils nummer ett.

Nils Olsson

SOL, BAD och FISKE
Hembygdsgillet i Karlstad ar sedan 25 ar lycklig: agare till

ett sommarhem ute pa Hammardn i Vanern. De ungdomsringare
som for en billig penning vill koppla av med bad och fiske och
stimulerande samvaro med likasinnade i en harlig skargards-
miljd ar hjartligt valkomna ut till "Stenudden", postadress
Rud, Hammaro. Maj Andersson, Ransatersgatan 11, Karlstad,
tel. 55243, star till tjanst med svar pa forfragningar och tar
emot anmalningar.


