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"Vingåkern dansar med sin lilla vän", den s k Vingåkersvisan i Dybecks Runa 1871. 
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Några märkliga Yingåkc 
Första reprisen på denna intres-

santa låt (bilden till vänster) kän-
ner säkerligen många igen. Det är 
ju den bekanta dalvisan med den 
kända texten: Om sommaren skö-
na när marken hon gläds... Det 
finns en politisk visa från år 1752 
om de fyra stånden, som anses för-
fattad av själve Anders Odel. Den 
börjar också likadant som ovan-
stående Lasse-visa. Folkdansen i 
polsketakt är säkerligen äldre än 
visan, och det kan tänkas, att dal-
dansen dansats i Vingåker för 200 
—250 år sedan. Johan Gabriel Ox-
enstierna, skalden och den bli-
vande riksmarksalken, var född på 
Skenäs i Vingåker 1750 och till-
bragte sin lyckligaste tid där. En 
typisk skildring från romantikens 
tidevarv är Vingåkers-dikten Skör-
darne, tryckt 1806. Nog är det ro-
ligt att läsa alexandriner och jag 
kommer ihåg, hur jag njöt av det 
som gymnasist. När jag nu på äld-
re dagar läst om delar av detta 
verk, förstår jag inte, att man 
som ung hade tålamod traggla 
igenom hela denna dikt med sitt 
oändliga ordsvall. Gud signe dig, 
ädle Johan Gabriel, men tvi attan 
vad du ar tröttsam! Det tar en 
evighet, innan man kommer ut på 
åkern och tillbaka till kvällsdags 
När oxen drar sin leriga plogfå-
ra, så långsamt, så långsamt, att 
både bonddrängen och läsaren hin- . 
ner somna, gläder man sig storli-
gen åt sådana uppfinningar som 
traktorn och skördetröskan. 

Så här står det om daldansen 
i dikten från Skenäs: 

Beprydd med mindre smak den 
tunga Daldans röjes 
som, förd i skilda par i ständig 
rundel böjes 
och vid en åldrig ton med oför-
vägna språng 
tar inga lagar an uti sin yra 
gång. 

Att Oxenstierna sett denna dans 
dansas av allmogen får man 
väl ta för givet. Annars kunde 
han väl inte beskrivit den så detal-
jerat. Musiken verkade redan på 
skaldens tid gammal. "Aldrig ton" 
står det ju. En yr men samtidigt 
tung dans var det. Men säkerli-
gen följde den nog sina lagar, 
det gör alla folkdanser, fast en 
som ej är initierad har svårt att 
se det. Skulle denna daldans, som 
beskrivs i "Skördarna", vara en 
äkta Vingåkers^dans? 

DA GREVEN SKULLE 
DANSA 

En intressant gammal polska 
hör ihop med Blinde excellensen, 
greve Gustaf Trolle-Bonde påSäf-
staholm. Denna polska spelades 
upp på fester på Säfstaholmsgod-
set, då greven skulle dansa. Sedan 
diktade någon orden till första re-
prisen. Enligt dessa skulle Blin-
de excellensen varit ovanligt' gläd, 
men så var ingalunda fallet. £å-
ten spelades av Widmark och hans 
lärjungar och var spridd även 
i Östergötland. Det är mycket säl-
lan man kan lokalisera en allmänt 
spelad polska till endast en bygd 
eller ett landskap. Låtarna vand-
rar. Varifrån de ursprungligen 
stammar, kan man endast undan-
tagsvis konstatera. 

Vingåkern dansar med sin lilla 
vän, den s k Vingåkersv&an i Dy-
becks Runa 1871. 

Texten är i sin helhet följande: 
1. Vingåkern dansar med sin 
lilla vän 
så hvita skörte' slår, så hvita 
skörte' slår på ryggen än. 
Bröslunga och vallepösen, 
medjebånne' å hängelåsen 

på Vingåkersdansen för att konsta-
tera, att den inte kan vara någon 
äkta s v e n s k allmogedans. Ge-
nom hela dansen går ju det mo-
tivet, att två flickor krusar och 
gör sig till för samma kavaljer. 
På dansbanor i forna dagar — och 
delvis även nu — var väl förhål-
landet det motsatta: det var poj-
karna, som tävlade om flickornas 
gunst. Och den tävlan tog sig ju 
ibland ganska hårdhänta uttryck. 

Den som komponerat Vingåk-
ersdansen hette Anders Celinder? 

Så hvita skörte slår, så hvita 
skörte' slår å slår på ryggen än. 
2. Vingåkerskulla, trallilallila 
så hvita tröja uppå ryggen slår, 
på ryggen slår 
Hängebånna och tummelappen 
kvifvekedja å pungetrossen 
så hvita tröja slår, hvita tröja 

slår och slår på ryggen än. 

HÖG MUSIKSMAK 

Detta är en sångpolska, vilket 
inte hindrar att den också spela-
des. Orden har väl kommit till, 
när någon sett en Vingåkerspols-
ka dansas och sedan velat skild-
ra denna dans. Det som diktaren 
då mest fäste sig vid var "then 
gamble wackre Klädedräckten" 
med alla dess dräktdetalier. Det 

Vingåkersdansen och Vingåkers-
valsen. I radio förekom i maj 1956 
under rubriken "Melodi på ort 
och ställe" ett program om just 
den dansen och den melodin. Ra-
dioreportern Hilding Pettersson 
intervjuade då mig, och jag skall 
nu göra reda för vad jag då pra-
tade om. 

FLICKORNA KRUSAR 
Själva dansen är komponerad i 

likhet med många andra av våra 
s k svenska folkdanser. Man be-
höver sannerligen inte titta länge 
Han var född i Stockholm 1806 
och var balettmästare vid operan 
och Ladugårdslandsteatern i mit-
ten av 1800-talet, och jag skulle 
tro, att Vingåkersdansen dansades 
för första gången av medlemmar 
ur Operabaletten vid den tiden. 
Själva dansen skulle således hun-
nit med att fira 100-årsjubileum. 

VINGÅKERSDRÄKTEN 
BEKANT 

De som lanserade dansen som 
svensk folkdans var några studen-
ter i Uppsala, som 1880 bildat ett 
folkdanslag, som hette Philoc-
koros. Naturligtvis uppträdde de 
i sockendräkter. Den dräkt, som 
då var mest bekant i Mellansve-
rige var Vingåkersdräkten, och 
detta berodde till stor del på 
Vingåkers handelsfärder. Alla 
människor visste, att de som i 
mitten av 1800-talet kom åkande 
till marknads- och handelsplatser 
och var klädda i långa vita vad-
malsrockar, var från Vingåker. 
Törhända kanske de med någon 
grant klädd Vingåkerskulla dan-
sade en polska, så att de vita 
skörten flaxade. Till stor del be-
rodde det nog på dräkten, att 
Vingåkersdansen redan från bör-
jan blev så populär. Vingåkersdan-
sen jämte bl a Jösseharadspolska, 
Fryksdalspolska och Skrälåt kom-
ponerades omkring 1845 till folk-
lustspelet Värmlänningarna. Phi-
lockoros blev efter 1880 stilbildan-
de och Vingåkersdansen är än 
idag en omtyckt dans bland våra 
många folkdanslag. Numera kän-
ner nog de flesta till att dansen 
är komponerad. Musiken är en 
vals, en populär dans för 100 år 
sedan liksom i våra dagar. Celin-
der hade komponerat sin dans så, 
att den gick att dansa efter vilken 
vals som helst med två repriser. 
När Philockoros skulle inöva dan-
sen år 1890, saknade man melodi 
till den. De vände sig då till låt-
upptecknaren och kapellmästaren 
Ruben Liljefors och bad om ett 
råd. Denne föreslog så en vals, 
som han upptecknat från Skogs 
socken i Hälsingland. Valsen var 
lämplig på alla vis, och sedan kom 
denna hälsinge vals alltid att spe-
las, och då fick låten namnet Ving-
åkersvalsen. 

LÅTARNA VANDRAR 
Dock är det så, att varianter 

av denna vals spelats i västra 
Sörmland före 1890. Albert Bo-
ström, Flöda, hade t ex på 1860-
talet lärt sig av August Widmark 
en vals som visar släktskap med 
ovanstående melodi.. Pillermålle 
spelade den också. En spelman, 
Axel Eriksson, Selaön, spelade den 
nästan lika dant enligt K P Leff-
lers (?) uppteckning. Det kan ju 
således tänkas, att denna vals kom-
mit till Hälsingland från Söder-
manland. Och det är ju inte så 
märkvärdigt: låtarna vandrar. I 
den version den nu är känd som 
musik till Vingåkersdansen spela-
des den dock i c k e i Vignåker fö-
re 1890. Värmlänningarna, "ett 
sorglustigt tal-, sång- och dans-
spel" med musik av A A Ran-
del uppfördes första gången i 

Stockholm 1846. Då dansades Ving 
åkersdansen enligt uppgifter ja 
fått. Men till vilken musik? E 
sådan lättsjungen melodi som Ny 
Vingåkersvalsen måste locka män 
niskor med poetiska anlag att skri 
va ord till låten. Det finns mång 
som försökt sig på det med mer el 
ler mindre framgång. Den mes 
förekommande versionen har fy 
ra strofer. Det är endast ord til 
första reprisen. Andra reprisen få 
bli en refräng som trallas. Så hä 
låter texten: 

1. Tjänis på er töser, här skf 
ni se en gutt, 
som dansar som en ängel ocl 
tar så långa skutt. 
Men vill ni se mig flyga i valsen; 
yra sving, 
så koxa på mig riktigt, del 
kostar ingenting. 
2. Här dansar starka Anders med 
flickorna i ring, 
i dansen han dem svingar så 
lätt som ingenting. 
ja, Anders han kan dansa 'från 
kväll till ljusan dag, 
om arbete det gäller, han ock 
kan ta ett tag. 
3. Nu svänger han med Stina, 
och Anna hon ser på, 
nu börjar hon att flina med 
sina ögon blå, 
så följer hon 1 dansen, så vac-
kert hon nu neg. 
Nu Stina får ta svansen 1 An-
ders famn hon steg. 
4. I Vingåker i Sörmland sen 
gammalt varit sed, 
att glädjen den skall trivas 1 
långa ätteled, 
men reta inte Anders, han hisk-
lig är som arg. 
I Vingåker var pojke kan slåss 
liksom en varg. 

JOHANNA LUNDSTRÖM 
Enligt uppgift är första strofen 

skriven av den gamla rara fru 
Johanna Lundström, född 1865, hon 
som varit en ovanligt flitig och ge-
digen meddelare till Uppsala 
handmålsarkiv och Nordiska Mu-
seet. De tre sista stroferna är för-
fattade av K Alex Carlsson, Chi-
cago, Katrineholmspojken, som 
utvandrade till USA 1923, där han 
varit med om mångahanda ting. 
Därom är icke platsen att här or-
da. Det är roligt att veta, att or-
den till Vingåkersvalsens melodi 
är skrivna av Johanna Lundström 
och K Alex Carlsson, två verkli-
ga hembygdsväimer, fästa vid sin. 
födelsebygd med ovanligt starka 
rötter. Alla gamla spelmän i väst-
ra Sörmland, som spelat tillsam-
mans med eller varit elever till 
Aug Widmark, hade i sin reperto-
ar en vals som hade namnet gam-; 
la Vingåkersvalsen. Så här lät den 
enligt gamla uppteckningar: 

GAMMAL SCHLAGER 
Det är inte alls omöjligt, att det 

är Aug. Widmark själv, som skri-
vit valsen. Nästan autentiskt lika 
spelade Carl Erik i Lind, Sme'ns 
Axel och Per Johan i Hissjö. Al-
bert Boström i Flöda "krusade" 
förstås till låten här och där. Hans 
son riksspelman Ivar Boström, 
Valla, spelar låten på samma sätt 
som fadern. Det är en typisk gam-
mal vals, en sådan, som började 
dansas i början av 1800-talet (äld-
re är inte valsen) och levt kvar 
med friskt liv, ända till våra da-
gar. Det är ju ingen tvekan om att 
just valsen är vår mest dansade 
och vår mest omtyckta s k kultu-
rella dans anno 1974. Det är ju inte 
svårt att konstatera, att den s k 
gamla Vingåkersvalsen är en gam-
mal bekant schlager, som sjöngs 
och trallades till leda i början på 
1900-talet, kväsarvalsen, som börjar 
med följande vackra ord: 
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• Nya Vingåkersvalsen, upptecknad av Ruben Liljefors före år 1890 från Skogs socken, Hälsing-
land. Texten av K Alex Carlsson, Chicago. 

iarxau av själve Anders Odel. Den 
börjar också likadant som ovan-
stående Lasse-visa. Folkdansen i 
polsketakt är säkerligen äldre än 
visan, och det kan tänkas, att dal-
dansen dansals i Vingåker för 200 
—250 år sedan. Johan Gabriel Ox-
enstierna, skalden och den bli-
vande riksmarksalken, var född på 
Skenäs i Vingåker 1730 och till-
bragte sin lyckligaste tid där. En 
typisk skildring från romantikens 
tidevarv är Vingåkers-dikten Skör-
darne, tryckt 1806. Nog är det ro-
ligt att läsa alexandriner och jag 
kommer ihåg, hur jag njöt av det 
som gymnasist. När jag nu på äld-
re dagar läst om delar av detta 
verk, förstår jag inte, att man 
som ung hade tålamod traggla 
igenom hela denna dikt med sitt 
oändliga ordsvall. Gud signe dig, 
ädle Johan Gabriel, men tvi a t tan 
vad du är tröttsam! Det tar en 
evighet, innan man kommer ut på 
åkern och tillbaka till kvällsdags 
När oxen drar sin leriga plogfå-
ra, så långsamt, så långsamt, att 
både bonddrängen och läsaren hin-
ner somna, gläder man sig storli-
gen åt sådana uppfinningar som 
traktorn och skördetröskan. 

Så här står det om daldansen 
i dikten från Skenas: 

Beprydd med mindre smak den 
tunga Daldans röjes 
som, förd i skilda par i ständig 
rundel böjes 
och vid en åldrig ton med oför-
vägna språng 
tar inga lagar an uti sin yra 
gång. 

Att Oxenstierna sett denna dans 
dansas av allmogen får man 
väl ta för givet. Annars kunde 
han väl inte beskrivit den så detal-
jerat. Musiken verkade redan på 
skaldens tid gammal. "Aldrig ton" 
står det ju. En yr men samtidigt 
tung dans var det. Men säkerli-
gen följde den nog sina lagar, 
det gör alla folkdanser, fast en 
som ej är initierad har svårt att 
se det. Skulle denna daldans, som 
beskrivs i "Skördarna", vara en 
äkta Vingåkers*dans? 

DÅ GREVEN SKULLE 
DANSA 

En intressant gammal polska 
hör ihop med Blinde excellensen, 
greve Gustaf Trolle-Bonde på Säf-
staholm. Denna polska spelades 
upp på fester på Säfstaholmsgod-
set, då greven skulle dansa. Sedan 
diktade någon orden till första re-
prisen. Enligt dessa skulle Blin-
de excellensen varit ovanligt' glad, 
men så var ingalunda fallet, t å -
ten spelades av Widmark och hans 
lärjungar och var spridd även 
i Östergötland. Det är mycket säl-
lan man kan lokalisera en allmänt 
spelad polska till endast en bygd 
eller ett landskap. Låtarna vand-
rar. Varifrån de ursprungligen 
stammar, kan man endast undan-
tagsvis konstatera. 

Vingåkern dansar med sin lilla 
vän, den s k Vingåkersvisan i Dy-
becks Runa 1871. 

Texten är i sin helhet följande: 
1. Vingåkern dansar med sin 
lilla vän 
så hvita skörte' slår, så hvita 
skörte' slår på ryggen än. 
Bröslunga och vallepösen, 
medjebånne' å hängelåsen 

på Vingåkersdansen för att konsta-
tera, att den inte kan vara någon 
äkta s v e n s k allmogedans. Ge-
nom hela dansen går ju det mo-
tivet, att två flickor krusar och 
gör sig till för samma kavaljer. 
På dansbanor i forna dagar — och 
delvis även nu — var väl förhål-
landet det motsatta: det var poj-
karna, som tävlade om flickornas 
gunst. Och den tävlan tog sig ju 
ibland ganska hårdhänta uttryck. 

Den som komponerat Vingåk-
ersdansen hette Anders Celinder? 

Så hvita skörte slår, så hvita 
skörte' slår å slår på ryggen än. 
2. Vingåkerskulla, trallilallila 
så hvita tröja uppå ryggen slår, 
på ryggen slår 
Hängebånna och tummelappen 
kvifvekedja å pungetrossen 
så hvita tröja slår, hvita tröja 

slår och slår på ryggen än. 

HÖG MUSIKSMAK 

Detta är en sångpolska, vilket 
inte hindrar att den också spela-
des. Orden har väl kommit till, 
när någon sett en Vingåkerspols-
ka dansas och sedan velat skild-
ra denna dans. Det som diktaren 
då mest fäste sig vid var "then 
gamble wackre Klädedräckten" 
med alla dess dräktdetaljer. Det 
finns väl ingen svensk folkdräkt, 
som blivit så omskriven som just 
Vingåkersdräkten. Blev den nu 
också besjungen till en så vacker 
melodi som i denna visa från Dy-
becks Runa 1871, får man våga, 
det påståendet, att den musikalis-
ka smaken var högt utvecklad i 
Vingåker för drygt 100 år sedan. 

Det som framför allt annat gjort 
Vingåker riksbekant är den s k 

o f-
tade om. 

FLICKORNA KRUSAR 
Själva dansen är komponerad i 

likhet med många andra av våra 
s k svenska folkdanser. Man be-
höver sannerligen inte titta länge 
Han var född i Stockholm 1806 
och var balettmästare vid operan 
och Ladugårdslandsteatern i mit-
ten av 1800-talet, och jag skulle 
tro, att Vingåkersdansen dansades 
för första gången av medlemmar 
ur Operabaletten vid den tiden. 
Själva dansen skulle således hun-
nit med att fira 100-årsjubileum. 

VINGÅKERSDRÄKTEN 
BEKANT 

De som lanserade dansen som 
svensk folkdans var några studen-
ter i Uppsala, som 1880 bildat ett 
folkdanslag, som hette Philoc-
koros. Naturligtvis uppträdde de 
i sockendräkter. Den dräkt, som 
då var mest bekant i Mellansve-
rige var Vingåkersdräkten, och 
detta berodde till stor del på 
Vingåkers handelsfärder. Alla 
människor visste, att de som i 
mitten av 1800-talet kom åkande 
till marknads- och handelsplatser 
och var klädda i långa vita vad-
malsrockar, var från Vingåker. 
Törhända kanske de med någon 
grant klädd Vingåkerskulla dan-
sade en polska, så att de vita 
skörten flaxade. Till stor del be-
rodde det nog på dräkten, att 
Vingåkersdansen redan från bör-
jan blev så populär. Vingåkersdan-
sen jämte bl a Jösseharadspolska, 
Fryksdalspolska och Skrälåt kom-
ponerades omkring 1845 till folk-
lustspelet Värmlänningarna. Phi-
lockoros blev efter 1880 stilbildan-
de och Vingåkersdansen är än 
idag en omtyckt dans bland våra 
många folkdanslag. Numera kän-
ner nog de flesta till att dansen 
är komponerad. Musiken är en 
vals, en populär dans för 100 år 
sedan liksom i våra dagar. Celin-
der hade komponerat sin dans så, 
att den gick att dansa efter vilken 
vals som helst med två repriser. 
När Philockoros skulle inöva dan-
sen år 1890, saknade man melodi 
till den. De vände sig då till låt-
upptecknaren och kapellmästaren 
Ruben Liljefors och bad om ett 
råd. Denne föreslog så en vals, 
som han upptecknat från Skogs 
socken i Hälsingland. Valsen var 
lämplig på alla vis, och sedan kom 
denna hälsingevals alltid att spe-
las, och då fick låten namnet Ving-
åkersvalsen. 

LÅTARNA VANDRAR 
Dock är det så, att vaiia&tér 

av denna vals spelats i västra 
Sörmland före 1890. Albert Bo-
ström, Flöda, hade t ex på 1860-
talet lärt sig av August Widmark 
en vals som visar släktskap med 
ovanstående melodi.. Pillermålle 
spelade den också. En spelman, 
Axel Eriksson, Selaön, spelade den 
nästan lika dant enligt K P Leff-
lers (?) uppteckning. Det kan ju 
således tänkas, att denna vals kom-
mit till Hälsingland från Söder-
manland. Och det är ju inte så 
märkvärdigt: låtarna vandrar. I 
den version den nu är känd som 
musik till Vingåkersdansen spela-
des den dock i c k e i Vignåker fö-
re 1890. Värmlänningarna, "ett 
sorglustigt tal-, sång- och dans-
spel" med musik av A A Ran-
del uppfördes första gången i 

0VTXA1 lulöUJVl Sig pa uet J 
ler mindre framgång, 
förekommande version 
ra strofer. Det är end 
första reprisen. Andra 
bli en refräng som tra 
låter texten: 

1. Tjänis på er tös* 
ni se en gutt, 
som dansar som en 
tar så långa skutt. 
Men vill ni se mig fly 
yra sving, 
så koxa på mig i 
kostar ingenting. 
2. Här dansar starka . 
flickorna i ring, 
i dansen han dem 
lätt som ingenting, 
ja, Anders han kan 
kväll till ljusan dag, 
om arbete det gäller 
kan ta ett tag. 
3. Nu svänger han i 
och Anna hon ser på, 
nu börjar hon att 
sina ögon blå, 
så följer hon i danse 
kert hon nu neg. 
Nu Stina får ta svan 
ders famn hon steg. 
4. I Vingåker i Sö 
gammalt varit sed, 
att glädjen den skal; 
långa ätteled, 
men reta inte Anders, 
lig är som arg. 
I Vingåker var pojke 
liksom en varg. 

JOHANNA LUNDST 
Enligt uppgift är förs! 

skriven av den gamla 
Johanna Lundström, född 
som varit en ovanligt fliti 
digen meddelare till 
handmålsarkiv och Nord 
seet. De tre sista strofern 
fattade av K Alex Carls 
cago, Katrineholmspoj 
utvandrade till USA 1923, 
varit med om mångahai 
Därom är icke platsen atl 
da. Det är roligt att veta 
den till Vingåkersvalsen; 
är skrivna av Johanna Li 
och K Alex Carlsson, tvi 
ga hembygdsvänner, fästa 
födelsebygd med ovanlig 
rötter. Alla gamla spelmä 
ra Sörmland, som spelat 
mans med eller varit el> 
Aug Widmark, hade i sin 
ar en vals som hade namr 
la Vingåkersvalseri. Så häi 
enligt gamla uppteckningar 

GAMMAL SCHLAG1 
Det är inte alls omöjligt 

är Aug. Widmark själv, sc 
vit valsen. Nästan autenti, 
spelade Carl Erik i Lind, 
Axel och Per Johan i His 
bert Boström i Flöda "1 
förstås till låten här och di 
son riksspelman Ivar 
Valla, spelar låten på sam 
som fadern. Det är en typi 
mal vals, en sådan, som 
dansas i början av 1800-tal 
re är inte valsen) och le 
med friskt liv, ända till v 
gar. Det är ju ingen tvekan 
just valsen är vår mest < 
och vår mest omtyckta s k 
rella dans anno 1974. Det är 
svårt att konstatera, att d 
gamla Vingåkersvalsen är e 
mal bekant schlager, som 
och trallades till leda i bö: 
1900-talet, kväsarvalsen, som 
med följande vackra ord: 
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Några märkliga Yingåkersdanser 
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Första reprisen på denna intres-
santa låt (bilden till vänster) kän-
ner säkerligen många igen. Det är 
ju den bekanta dalvisan med den 
kända texten: Om sommaren skö-
na när marken hon gläds... Det 
finns en politisk visa från år 1752 
om de fyra stånden, som anses för-
fattad av själve Anders Odel. Den 
börjar också likadant som ovan-
stående Lasse-visa. Folkdansen i 
polsketakt är säkerligen äldre än 
visan, och det kan tänkas, att dal-
dansen dansats i Vingåker för 200 
—250 år sedan. Johan Gabriel Ox-
enstierna, skalden och den bli-
vande riksmarksalken, var född på 
Skenäs i Vingåker 1750 och till-
bragte sin lyckligaste tid där. En 
typisk skildring från romantikens 
tidevarv är Vingåkers-dikten Skör-
darne, tryckt 1806. Nog är det ro-
ligt att läsa alexandriner och jag 
kommer ihåg, hur jag njöt av det 
som gymnasist. När jag nu på äld-
re dagar läst om delar av detta 
verk, förstår jag inte, att man 
som ung hade tålamod traggla 
igenom hela denna dikt med sitt 
oändliga ordsvall. Gud signe dig, 
ädle Johan Gabriel, men t \ i attan 
vad du är tröttsam! Det tar en 
evighet, innan man kommer ut på 
åkern och tillbaka till kvällsdags 
När oxen drar sin leriga plogfå-
ra, så långsamt, så långsamt, att 
både bonddrängen och läsaren hin- . 
ner somna, gläder man sig storli-
gen åt sådana uppfinningar som 
traktorn och skördetröskan. 

Så här står det om daldansen 
i dikten från Skenäs: 

Beprydd med mindre smak den 
tunga Daldans röjes 
som, förd i skilda par i ständig 
rundel böjes 
och vid en åldrig ton med oför-
vägna språng 
tar inga lagar an uti sin yra 
gång. 

Att Oxenstierna sett denna dans 
dansas av allmogen får man 
väl ta för givet. Annars kunde 
han väl inte beskrivit den så detal-
jerat. Musiken verkade redan på 
skaldens tid gammal. "Aldrig ton" 
står det ju. En yr men samtidigt 
tung dans var det. Men säkerli-
gen följde den nog sina lagar, 
det gör alla folkdanser, fast en 
som ej är initierad har svårt att 
se det. Skulle denna daldans, som 
beskrivs i "Skördarna", vara en 
äkta Vingåkers*dans? 

DA GREVEN SKULLE 
DANSA 

En intressant gammal polska 
hör ihop med Blinde excellensen, 
greve Gustaf Trolle-Bonde påSäf-
staholm. Denna polska spelades 
upp på fester på Säfstaholmsgod-
set, då greven skulle dansa. Sedan 
diktade någon orden till första re-
prisen. Enligt dessa skulle Blin-
de excellensen varit ovanligt' gläd, 
men så var ingalunda fallet, t å -
ten spelades av Widmark och hans 
lärjungar och var spridd även 
i Östergötland. Det är mycket säl-
lan man kan lokalisera en allmänt 
spelad polska till endast en bygd 
eller ett landskap. Låtarna vand-
rar. Varifrån de ursprungligen 
stammar, kan man endast undan-
tagsvis konstatera. 

Vingåkern dansar med sin lilla 
vän, den s k Vingåkersvisan i Dy-
becks Runa 1871. 

Texten är i sin helhet följande: 
1. Vingåkern dansar med sin 
lilla vän 
så hvita skörte' slår, så hvita 
skörte' slår på ryggen än. 
Bröslunga och vallepösen, 
medjebånne' å hängelåsen 

på Vingåkersdansen för att konsta-
tera, att den inte kan vara någon 
äkta s v e n s k allmogedans. Ge-
nom hela dansen går ju det mo-
tivet, att två flickor krusar och 
gör sig till för samma kavaljer. 
På dansbanor i forna dagar — och 
delvis även nu — var väl förhål-
landet det motsatta: det var poj-
karna, som tävlade om flickornas 
gunst. Och den tävlan tog sig ju 
ibland ganska hårdhänta uttryck. 

Den som komponerat Vingåk-
ersdansen hette Anders Celinder? 

Så hvita skörte slår, så hvita 
skörte' slår å slår på ryggen än. 
2. Vingåkerskulla, trallilallila 
så hvita tröja uppå ryggen slår, 
på ryggen slår 
Hängebånna och tummelappen 
kvifvekedja å pungetrossen 
så hvita tröja slår, hvita tröja 

slår och slår på ryggen än. 

HÖG MUSIKSMAK 

Detta är en sångpolska, vilket 
inte hindrar att den också spela-
des. Orden har väl kommit till, 
när någon sett en Vingåkerspols-
ka dansas och sedan velat skild-
ra denna dans. Det som diktaren 
då mest fäste sig vid var "then 
gamble wackre Klädedräckten" 
med alla dess dräktdetaljer. Det 
finns väl ingen svensk folkdräkt, 

Vingåkersdansen och Vingåkers-
valsen. I radio förekom i maj 1956 
under rubriken "Melodi på ort 
och ställe" ett program om just 
den dansen och den melodin. Ra-
dioreportern Hilding Pettersson 
intervjuade då mig, och jag skall 
nu göra reda för vad jag då pra-
tade om. 

FLICKORNA KRUSAR 
Själva dansen är komponerad i 

likhet med många andra av våra 
s k svenska folkdanser. Man be-
höver sannerligen inte titta länge 
Han var född i Stockholm 1806 
och var balettmästare vid operan 
och Ladugårdslandsteatern i mit-
ten av 1800-talet, och jag skulle 
tro, att Vingåkersdansen dansades 
för första gången av medlemmar 
ur Operabaletten vid den tiden. 
Själva dansen skulle således hun-
nit med att fira 100-årsjubileum. 

VINGÅKERSDRÄKTEN 
BEKANT 

De som lanserade dansen som 
svensk folkdans var några studen-
ter i Uppsala, som 1880 bildat ett 
folkdanslag, som hette Philoc-
koros. Naturligtvis uppträdde de 
i sockendräkter. Den dräkt, som 
då var mest bekant i Mellansve-
rige var Vingåkersdräkten, och 
detta berodde till stor del på 
Vingåkers handelsfärder. Alla 
människor visste, att de som i 
mitten av 1800-talet kom åkande 
till marknads- och handelsplatser 
och var klädda i långa vita vad-
malsrockar, var från Vingåker. 
Törhända kanske de med någon 
grant klädd Vingåkerskulla dan-
sade en polska, så att de vita 
skörten flaxade. Till stor del be-
rodde det nog på dräkten, att 
Vingåkersdansen redan från bör-
jan blev så populär. Vingåkersdan-
sen jämte bl a Jössehäradspolska, 
Fryksdalspolska och Skrälåt kom-
ponerades omkring 1845 till folk-
lustspelet Värmlänningarna. Phi-
lockoros blev efter 1880 stilbildan-
de och Vingåkersdansen är än 
idag en omtyckt dans bland våra 
många folkdanslag. Numera kän-
ner nog de flesta till att dansen 
är komponerad. Musiken är en 
vals, en populär dans för 100 år 
sedan liksom i våra dagar. Celin-
der hade komponerat sin dans så, 
att den gick att dansa efter vilken 
vals som helst med två repriser. 
När Philockoros skulle inöva dan-
sen år 1890, saknade man melodi 
till den. De vände sig då till låt-
upptecknaren och kapellmästaren 
Ruben Liljefors och bad om ett 
råd. Denne föreslog så en vals, 
som han upptecknat från Skogs 
socken i Hälsingland. Valsen var 
lämplig på alla vis, och sedan kom 
denna hälsingevals alltid att spe-
las, och då fick låten namnet Ving-
åkersvalsen. 

LATARNA VANDRAR 
Dock är det så, att varianter 

av denna vals spelats i västra 
Sörmland före 1890. Albert Bo-
ström, Flöda, hade t ex på 1860-
talet lärt sig av August Widmark 
en vals som visar släktskap med 
ovanstående melodi.. Pillermålle 
spelade den också. En spelman, 
Axel Eriksson, Selaön, spelade den 
nästan lika dant enligt K P Leff-
lers (?) uppteckning. Det kan ju 
således tänkas, att denna vals kom-
mit till Hälsingland från Söder-
manland. Och det är ju inte så 
märkvärdigt: låtarna vandrar. I 
den version den nu är känd som 
musik till Vingåkersdansen spela-
des den dock i c k e i Vignåker fö-
re 1890. Värmlänningarna, "ett 
-sorglustigt tal-, sång- och dans-
spel" med musik av A A Ran-
del uppfördes första gången i 

Stockholm 1846. Då dansades Ving-
åkersdansen enligt uppgifter jag 
fått. Men till vilken musik? En 
sådan lättsjungen melodi som Nya 
Vingåkersvalsen måste locka män-
niskor med poetiska anlag att skri-
va ord till låten. Det finns många 
som försökt sig på det med mer el-
ler mindre framgång. Den mest 
förekommande versionen har fy-
ra strofer. Det är endast ord till 
första reprisen. Andra reprisen får 
bli en refräng som trallas. Så här 
låter texten: 

1. Tjänis på er töser, här ska 
ni se en gutt, 
som dansar som en ängel och 
tar så långa skutt. 
Men vill ni se mig flyga i valsens 
yra sving, 
så koxa på mig riktigt, det 
kostar ingenting. 
2. Här dansar starka Anders med 
flickorna i ring, 
i dansen han dem svingar så 
lätt som ingenting. 
ja, Anders han kan dansa 'från 
kväll till ljusan dag, 
om arbete det gäller, han ock 
kan ta ett tag. 
3. Nu svänger han med Stina, 
och Anna hon ser på, 
nu börjar hon att flina med 
sina ögon blå, 
så följer hon 1 dansen, så vac-
kert hon nu neg. 
Nu Stina får ta svansen i An-
ders famn hon steg. 
4. I Vingåker i Sörmland sen 
gammalt varit sed, 
att glädjen den skall trivas 1 
långa ätteled, 
men reta inte Anders, han hisk-
lig är som arg. 
I Vingåker var pojke kan slåss 
liksom en varg. 

JOHANNA LUNDSTRÖM 
Enligt uppgift är första strofen 

skriven av den gamla rara fru 
Johanna Lundström, född 1865, hon 
som varit en ovanligt flitig och ge-
digen meddelare till Uppsala 
handmålsarkiv och Nordiska Mu-
seet. De tre sista stroferna är för-
fattade av K Alex Carlsson, Chi-
cago, Katrineholmspojken, som 
utvandrade till USA 1923, där han 
varit med om mångahanda ting. 
Därom är icke platsen att här or-
da. Det är roligt att veta, att or-
den till Vingåkersvalsens melodi 
är skrivna av Johanna Lundström 
och K Alex Carlsson, två verkli-
ga hembygdsvänner, fästa vid sin 
födelsebygd med ovanligt starka 
rötter. Alla gamla spelmän i väst-
ra Sörmland, som spelat tillsam-
mans med eller varit elever till 
Aug Widmark, hade i sin reperto-
ar en vals som hade namnet gam-; 
la Vingåkersvalseri. Så här lät den 
enligt gamla uppteckningar: 

GAMMAL SCHLAGER 
Det är inte alls omöjligt, att det 

är Aug. Widmark själv, som skri-
vit valsen. Nästan autentiskt lika 
spelade Carl Erik i Lind, Sme'ns 
Axel och Per Johan i Hissjö. Al-
bert Boström i Flöda "krusade" 
förstås till låten här och där. Hans 
son riksspelman Ivar Boström, 
Valla, spelar låten på samma sätt 
som fadern. Det är en typisk gam-
mal vals, en sådan, som började 
dansas i början av 1800-talet (äld-
re är inte valsen) och levt kvar 
med friskt liv, ända till våra da-
gar. Det är ju ingen tvekan om att 
just valsen är vår mest dansade 
och vår mest omtyckta s k kultu-
rella dans anno 1974. Det är ju inte 
svårt att konstatera, att den s k 
gamla Vingåkersvalsen är en gam-
mal bekant schlager, som sjöngs 
och trallades till leda i början på 
1900-talet, kväsarvalsen, som börjar 
med följande vackra ord: 

En kvanting träder i salen i 
för att fröjda med fjällan sin 
och alla rynkor (flickor) bli 
glada i håg, 
ty stunsigare kvanting man 
sällan såg. 
Grabben sig sakta i salen rör, 
tar av sig lörpan (mössan) frå 
lockigt spör, (hår) 
stoppar den ner uti lomman 
(fickan) sin 
tar ett tag i daljan (bältet) oc 
gör sig fin. 
O, du den stunsigaste kvanting 
som vi någonsin i livet gett 
något av vår kvantitettjolantin 
ty aldrig bättre i livet vi sett. 
Texten är skriven av tecknare 

Arthur Högstedt, född 1877 i Böd 
på Öland och död på Långbro sjuk 
hus 1942, där han under de 38 sis 
ta åren av sitt liv vårdades fö 
sinnessjukdom. I den av Albei 
Engström startade skämttidninge 
Strix hade han med några teck 
ningar i första årgången 1897. 
den tidningen samt även i kolle 
gerna Brand och Karbasen koi 
han att medverka med sina bisar 
ra och burleska teckningar. Ha 
var nog redan då märkt av de: 
sjukdom som skulle bli hans livs 
öde. Några makabra versstumpai 
som återgav stämningarna frå] 
Stockholms undre värld, hade hai 
strött omkring sig på krogarna. A1 

hans dikter blev kväsarvalsen mes 
känd. Den publicerades i Strix 189 
och visslades och sjöngs inte bar; 
av gatpojkar och bonddrängar. Dei 
blev ett Örhänge, som följde svens 
ka folket ända till våra dagar. Gu< 
vet, om det örhänget någonsii 
kommer att lossna från öronen p; 
det dansanta Sverige. Jag har d 
många gånger, då kväsarvalsen spe 
lats, hört både unga och gamla 
sjunga Arthur Högstedts högstäm 
da text på örats och hjärtats språk 

KUNNAT BLI FÖRMÖGNA 
På detta skaldeepos hade de bå 

da tecknarna Högstedt och Eng 
ström kunnat bli förmögna, om de 
då existerat samma lagar som 54 
år senare. Men de var båda dålig? 
affärsmän, och både texten ocl 
melodin utnyttjades i hela Sveri-
ge, i grannländerna också för res 
ten, utan att textförfattarna och der 
som lanserat musiken fick ett rötl 
öre. Om melodin har det skrivits 
mycket. Det kan ju tänkas, ati 
den gamla valsen spelats på and 
ra platser än i Vingåker men dei 
var dock icke så vanlig och popu-
lär på någon annan plats som jusl 
i Vingåkersbygden för drygt 10( 
år sedan. 

Förfaringssättet för Arthur Hög. 
stedt var väl enahanda som för Ce. 
linder. I det senare fallet gällde 
det att få tag i en lämplig melo-
di till en komponerad dans. Föl 
Högstedt — eller kanske det vai 
Emil Norlander eller nå'n annar 
revypappa — gällde det att få tag 
i en melodi som kunde göra skal-
destycket om Stockholmskisen po-
pulärt. Valet föll på denna gam-
la Widmarksvals, som spelats 
Vingåker 50 år innan texten til] 
kväsarvalsen kom till. På det sät-
tet blev en hälsingevals och en 
Vingåkersvals riksbekanta. 

FAR INTE BLI BORTGLÖMDA 
Av de fem melodier jag här i 

korthet granskat har alla spelats 
i Vingåker och samtliga är, var 
och en på sitt sätt, märkliga. Jag 
tror inte att något jämförbart kan 
spåras upp i någon annan Sörm-
landssocken, som fanns före kom-
munindelningen. Måtte dessa gam-
la låtar icke bli bortglömda i 
Vingåkers-, och Oppundabygden! 

GUSTAF WETTER 
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wden Liljefors före år 1890 från Skogs socken, Hälsing-

Skenas i Vingåker 1750 och till-
bragte sin lyckligaste tid där. En 
typisk skildring från romantikens 
tidevarv är Vingåkers-dikten Skör-
darne, tryckt 1806. Nog är det ro-
ligt att läsa alexandriner och jag 
kommer ihåg, hur jag njöt av det 
som gymnasist. När jag nu på äld-
re dagar läst om delar av detta 
verk, förstår jag inte, att man 
som ung hade tålamod traggla 
igenom hela denna dikt med sitt 
oändliga ordsvall. Gud signe dig, 
ädle Johan Gabriel, men tvi attan 
vad du är tröttsam! Det tar en 
evighet, innan man kommer ut på 
åkern och tillbaka till kvällsdags 
När oxen drar sin leriga plogfå-
ra, så långsamt, så långsamt, att 
både bonddrängen och läsaren hin-
ner somna, gläder man sig storli-
gen åt sådana uppfinningar som 
traktorn och skördetröskan. 

Så här står det om daldansen 
i dikten från Skenäs: 

Beprydd med mindre smak den 
tunga Daldans röjes 
som, förd i skilda par i ständig 
rundel bÖjes 
och vid en åldrig ton med oför-
vägna språng 
tar inga lagar an uti sin yra 
gång. 

Att Oxenstierna sett denna dans 
dansas av allmogen får man 
väl ta för givet. Annars kunde 
han väl inte beskrivit den så detal-
jerat. Musiken verkade redan på 
skaldens tid gammal. "Aldrig ton" 
står det ju. En yr men samtidigt 
tung dans var det. Men säkerli-
gen följde den nog sina lagar, 
det gör alla folkdanser, fast en 
som ej är initierad har svårt att 
se det. Skulle denna daldans, som 
beskrivs i "Skördarna", vara en 
äkta Vingåkers*dans? 

DÅ GREVEN SKULLE 
DANSA 

En intressant gammal polska 
hör ihop med Blinde excellensen, 
greve Gustaf Trolle-Bonde på Säf-
staholm. Denna polska spelades 
upp på fester på Säfstaholmsgod-
set, då greven skulle dansa. Sedan 
diktade någon orden till första re-
prisen. Enligt dessa skulle Blin-
de excellensen varit ovanligt' glåd, 
men så var ingalunda fallet. Éå-
ten spelades av Widmark och hans 
lärjungar och var spridd även 
i Östergötland. Det är mycket säl-
lan man kan lokalisera en allmänt 
spelad polska till endast en bygd 
eller ett landskap. Låtarna vand-
rar. Varifrån de ursprungligen 
stammar, kan man endast undan-
tagsvis konstatera. 

Vingåkern dansar med sin lilla 
vän, den s k Vingåkersvifean i Dy-
becks Runa 1871. 

Texten är i sin helhet följande: 
1. Vingåkern dansar med sin 
lilla vän 
så hvita skörte' slår, så hvita 
skörte' slår på ryggen än. 
Bröslunga och vallepösen, 
medjebånne' å hängelåsen 

på Vingåkersdansen för att konsta-
tera, att den inte kan vara någon 
äkta s v e n s k allmogedans. Ge-
nom hela dansen går ju det mo-
tivet, att två flickor krusar och 
gör sig till för samma kavaljer. 
På dansbanor i forna dagar — och 
delvis även nu — var väl förhål-
landet det motsatta: det var poj-
karna, som tävlade om flickornas 
gunst. Och den tävlan tog sig ju 
ibland ganska hårdhänta uttryck. 

Den som komponerat Vingåk-
ersdansen hette Anders Celinder? 

Så hvita skörte slår, så hvita 
skörte' slår å slår på ryggen än. 
2. Vingåkerskulla, trallilallila 
så hvita tröja uppå ryggen slår, 
på ryggen slår 
Hängebånna och tummelappen 
kvifvekedja å pungetrossen 
så hvita tröja slår, hvita tröja 

slår och slår på ryggen än. 

HÖG MUSIKSMAK 

Detta är en sångpolska, vilket 
inte hindrar att den också spela-
des. Orden har väl kommit till, 
när någon sett en Vingåkerspols-
ka dansas och sedan velat skild-
ra denna dans. Det som diktaren 
då mest fäste sig vid var "then 
gamble wackre Klädedräckten" 
med alla dess dräktdetaljer. Det 
finns väl ingen svensk folkdräkt, 
som blivit så omskriven som just 
Vingåkersdräkten. Blev den nu 
också besjungen till en så vacker 
melodi som i denna visa från Dy-
becks Runa 1871, får man våga, 
det påståendet, att den musikalis-
ka smaken var högt utvecklad i 
Vingåker för drygt 100 år sedan. 

Det som framför allt annat gjort 
Vingåker riksbekant är den s k 

och Ladugårdslandsteatern i mit-
ten av 1800-talet, och jag skulle 
tro, att Vingåkersdansen dansades 
för första gången av medlemmar 
ur Operabaletten vid den tiden. 
Själva dansen skulle således hun-
nit med att fira 100-årsjubileum. 

VINGÅKERSDRÄKTEN 
BEKANT 

De som lanserade dansen som 
svensk folkdans var några studen-
ter i Uppsala, som 1880 bildat ett 
folkdanslag, som hette Philoc-
koros. Naturligtvis uppträdde de 
i sockendräkter. Den dräkt, som 
då var mest bekant i Mellansve-
rige var Vingåkersdräkten, och 
detta berodde till stor del på 
Vingåkers handelsfärder. Alla 
människor visste, att de som i 
mitten av 1800-talet kom åkande 
till marknads- och handelsplatser 
och var klädda i långa vita vad-
malsrockar, var från Vingåker. 
Törhända kanske de med någon 
grant klädd Vingåkerskulla dan-
sade en polska, så att de vita 
skörten flaxade. Till stor del be-
rodde det nog på dräkten, att 
Vingåkersdansen redan från bör-
jan blev så populär. Vingåkersdan-
sen jämte bl a Jössehäradspolska, 
Fryksdalspolska och Skrälåt kom-
ponerades omkring 1845 till folk-
lustspelet Värmlänningarna. Phi-
lockoros blev efter 1880 stilbildan-
de och Vingåkersdansen är än 
idag en omtyckt dans bland våra 
många folkdanslag. Numera kän-
ner nog de flesta till att dansen 
är komponerad. Musiken är en 
vals, en populär dans för 100 år 
sedan liksom i våra dagar. Celin-
der hade komponerat sin dans så, 
att den gick att dansa efter vilken 
vals som helst med två repriser. 
När Philockoros skulle inöva dan-
sen år 1890, saknade man melodi 
till den. De vände sig då till låt-
upptecknaren och kapellmästaren 
Ruben Liljefors och bad om ett 
råd. Denne föreslog så en vals, 
som han upptecknat från Skogs 
socken i Hälsingland. Valsen var 
lämplig på alla vis, och sedan kom 
denna hälsingevals alltid att spe-
las, och då fick låten namnet Ving-
åkersvalsen. 

LÅTARNA VANDRAR 
Dock är det så, att vaiia&ter 

av denna vals spelats i västra 
Sörmland före 1890. Albert Bo-
ström, Flöda, hade t ex på 1860-
talet lärt sig av August Widmark 
en vals som visar släktskap med 
ovanstående melodi.. Pillermålle 
spelade den också. En spelman, 
Axel Eriksson, Selaön, spelade den 
nästan lika dant enligt K P Leff-
lers (?) uppteckning. Det kan ju 
således tänkas, att denna vals kom-
mit till Hälsingland från Söder-
manland. Och det är ju inte så 
märkvärdigt: låtarna vandrar. I 
den version den nu är känd som 
musik till Vingåkersdansen spela-
des den dock i c k e i Vignåker fö-
re 1890. Värmlänningarna, "ett 
sorglustigt tal-, sång- och dans-
spel" med musik av A A Ran-
del uppfördes första gången i 

som dansar som en ängel och 
tar så långa skutt. 
Men vill ni se mig flyga i valsens 
yra sving, 
så koxa på mig riktigt, det 
kostar ingenting. 
2. Här dansar starka Anders med 
flickorna i ring, 
i dansen han dem svingar så 
lätt som ingenting. 
ja, Anders han kan dansa från 
kväll till ljusan dag, 
om arbete det gäller, han ock 
kan ta ett tag. 
3. Nu svänger han med Stina, 
och Anna hon ser på, 
nu börjar hon att flina med 
sina ögon blå, 
så följer hon i dansen, så vac-
kert hon nu neg. 
Nu Stina får ta svansen i An-
ders famn hon steg. 
4. I Vingåker i Sörmland sen 
gammalt varit sed, 
att glädjen den skall trivas i 
långa ätteled, 
men reta inte Anders, han hisk-
lig är som arg. 
I Vingåker var pojke kan slåss 
liksom en varg. 

JOHANNA LUNDSTRÖM 
Enligt uppgift är första strofen 

skriven av den gamla rara fru 
Johanna Lundström, född 1865, hon 
som varit en ovanligt flitig och ge-
digen meddelare till Uppsala 
handmålsarkiv och Nordiska Mu-
seet. De tre sista stroferna är för-
fattade av K Alex Carlsson, Chi-
cago, Katrineholmspojken, som 
utvandrade till USA 1923, där han 
varit med om mångahanda ting. 
Därom är icke platsen att här or-
da. Det är roligt att veta, att or-
den till Vingåkersvalsens melodi 
är skrivna av Johanna Lundström 
och K Alex Carlsson, två verkli-
ga hembygdsvänner, fästa vid sin 
födelsebygd med ovanligt starka 
rötter. Alla gamla spelmän i väst-
ra Sörmland, som spelat tillsam-
mans med eller varit elever till 
Aug Widmark, hade i sin reperto-
ar en vals som hade namnet gam-: 
la Vingåkersvalseri. Så här lät den 
enligt gamla uppteckningar: 

GAMMAL SCHLAGER 
Det är inte alls omöjligt, att det 

är Aug. Widmark själv, som skri-
vit valsen. Nästan autentiskt lika 
spelade Carl Erik i Lind, Sme'ns 
Axel och Per Johan i Hissjö. Al-
bert Boström i Flöda "krusade" 
förstås till låten här och där. Hans 
son riksspelman Ivar Boström, 
Valla, spelar låten på samma sätt 
som fadern. Det är en typisk gam-
mal vals, en sådan, som började 
dansas i början av 1800-talet (äld-
re är inte valsen) och levt kvar 
med friskt liv, ända till våra da-
gar. Det är ju ingen tvekan om att 
just valsen är vår mest dansade 
och vår mest omtyckta s k kultu-
rella dans anno 1974. Det är ju inte 
svårt att konstatera, att den s k 
gamla Vingåkersvalsen är en gam-
mal bekant schlager, som sjöngs 
och trallades till leda i början på 
1900-talet, kväsarvalsen, som börjar 
med följande vackra ord: 

ty aldrig bättre i livet vi sett. ™ 
Texten är skriven av tecknaren 

Arthur Högstedt, född 1877 i Böda 
på Öland och död på Långbro sjuk-
hus 1942, där han under de 38 sis-
ta åren av sitt liv vårdades för 
sinnessjukdom. I den av Albert 
Engström startade skämttidningen 
Strix hade han med några teck-
ningar i första årgången 1897. I 
den tidningen samt även i kolle-
gerna Brand och Karbasen kom 
han att medverka med sina bisar-
ra och burleska teckningar. Han 
var nog redan då märkt av den 
sjukdom som skulle bli hans livs-
öde. Några makabra versstumpar, 
som återgav stämningarna från 
Stockholms undre värld, hade han 
strött omkring sig på krogarna. Av 
hans dikter blev kväsarvalsen mest 
känd. Den publicerades i Strix 1898 
och visslades och sjöngs inte bara A 
av gatpojkar och bonddrängar. Den W 
blev ett örhänge, som följde svens-
ka folket ända till våra dagar. Gud 
vet, om det örhänget någonsin 
kommer att lossna från öronen på 
det dansanta Sverige. Jag har då 
många gånger, då kväsarvalsen spe- ^ 
lats, hört både unga och gamla, ™ 
sjunga Arthur Högstedts högstäm-
da text på örats och hjärtats språk. 

KUNNAT BLI FÖRMÖGNA 
På detta skaldeepos hade de bå-

da tecknarna Högstedt och Eng-
ström kunnat bli förmögna, om det 
då existerat samma lagar som 50 
år senare. Men de var båda dåliga 
affärsmän, och både texten och 
melodin utnyttjades i hela Sveri-
ge, i grannländerna också för res-
ten, utan att textförfattarna och den 
som lanserat musiken fick ett rött 
öre. Om melodin har det skrivits 
mycket. Det kan ju tänkas, att 
den gamla valsen spelats på and-
ra platser än i Vingåker men den 
var dock icke så vanlig och popu-
lär på någon annan plats som just 
i Vingåkersbygden för drygt 100 
år sedan. 

Förfaringssättet för Arthur Hög-
stedt var väl enahanda som för Ce-
linder. I det senare fallet gällde 
det att få tag i en lämplig melo-
di till en komponerad dans. För 
Högstedt — eller kanske det var 
Emil Norlander eller nå'n annan 
revypappa — gällde det att få tag 
i en melodi som kunde göra skal-
destycket om Stockholmskisen po-
pulärt. Valet föll på denna gam-
la Widmarksvals, som spelats i 
Vingåker 50 år innan texten till 
kväsarvalsen kom till. På det sät-
tet blev en hälsingevals och en 
Vingåkersvals riksbekanta. 

FÅR INTE BLI BORTGLÖMDA 
Av de fem melodier jag här i 

korthet granskat har alla spelats 
i Vingåker och samtliga är, var ^^ 
och en på sitt sätt, märkliga. Jag 
tror inte att något jämförbart kan 
spåras upp i någon annan Sörm-
landssocken, som fanns före kom-
munindelningen. Måtte dessa gam-
la låtar icke bli bortglömda i 
Vingåkers-, och Oppundabygden! 

GUSTAF WETTER 
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• Gamla Vingåkersvalsen sådan den spelades av Aug Widmark och hans lärjungar. 


