
Spelmansstämma i 
Brevens bruk

Lördag 3 augusti 2019

Hembygdsgården 14.00
Allspel − Uppspelningar − Buskspel − Fika

Information se: www.olfm.se

Arrangörer: Södermanlands spelmansförbund, Östergötlands spelmansförbund, 
Örebro läns folkmusikförbund och Brevens bruks hembygdsförening

Spelträff 10.00
Tema spelmansböcker

Prova på durspel –
Jan Anders Andersson



Ytterligare information
. 

Till vänster: Modellboden där
vi är på spelträffen. Till
höger: Hembygdsgården där
stämman hålls, fika serveras
och det blir picknick och jam
på kvällen.

Upplysningar och kursanmälan: alf.ekblad@hotmail.com Tel: 0706 410310; jananderses@telia.com; 
Tel 0708 483 989. Mer info finns på hemsidan - www.olfm.se.

Program

10.00-12.00
Spelträff –Kända allspellåtar ur spelmansböcker m.m. (se lista med noter
och länkar till folkwiki på ÖLFMs hemsida, OBS! Vi spelar även andra typer
av låtar!)

Prova på durspel – Riksspelman Jan Anders Andersson, Närke, lär ut
duspelsteknik. Du får låna spel av Jan Anders. Ingen avgift för kursen!

Lunch – serveras på Brevensgården, ingår inte i priset. Kan vara bra att
boka bord. Tel: 019 -45 40 98 eller ring eller maila till Alf Ekblad.

13.30 Träning på Allspelslåtarna – Vid Rostugnen

14.00-17.00 Stämman vid hembygdsgården – allspel, grupper
och enskilda spelmän spelar upp.

Hembygdsgården – fika serveras (gratis fika till alla spelmän som deltar).

Buskspel – överallt när som helst.

Fika att köpa, gratis fika för spelmännen!

17.00 Picknick och jam– tag med matsäck!

Välkomna!

Allspelslåtar: Lästringe gånglåt, Södermanland.; hamburgska efter Edvard Ölin, Fogdö,
Södermanland; polska efter Harry Hellström, Brevens bruk, Närke (SVL Närke 179); slängpolska
efter Olof Larsson, Kumla, Närke; Amerikanarn, Polska efter Adolf Lindgren, Risinge,
Östergötland; Sångarns vals after Anders Larsson, Kråksången, Klinttorp, Hällestad + några
spontana låtar för andra rundan.

Brevens bruks
Hembygdsförening

Jan Anders 
Andersson

mailto:alf.ekblad@hotmail.com


Lista på låtar för spelträffen innan stämman i Brevens bruk den 3 augusti 2019 

länkar till noter, midifiler och inspelningar 

Nytt för i år är att vi har spelträff innan stämman. Spelträffen börjar 10:00. Det blir alltså ingen låtkurs 
i år dock är det fortfarande möjlighet att lära sig spela durspel med Jan Anders Andersson. Temat för 
spelträffen är spelmansböcker. Det innebär absolut inte att alla låtar vi kommer att spela måste komma 
från dessa källor men jag har tillsammans med spelledarna från Sörmland och Östergötland plockat 
fram några allmänt spelade låtar från spelmansböcker som vi kan spela tillsammans (se listan nedan). 
Med spelmansböcker menas notböcker som spelmännen skrev själva. Spelmansböckerna är oftast från 
1700 talet och början av 1800 talet. Sedan mer än 10 år tillbaka är spelmansböckerna inskannade och 
tillgängliga för alla att fritt botanisera i via internet. Fler och fler spelmän upptäcker denna låtskatt och 
spelmansböcker har blivit lite på ”modet”. Magnus Gustafssons avhandling Polskans historia (2016) 
baserades till stor del på spelmansböckerna och framförallt på den efter Petter Dufva. Året efter 
arrangerades en stor konferens om spelmansböcker på universitetet i Växjö. Vi hade en inspirerande 
kurs om spelmansböcker i Borghamn i mars i år. I ÖLFM är vi ett gäng som börjat fördjupa oss i den 
äldsta spelmansboken i Folkmusikkommissionens (FMK) notsamling, med beckningen Ma 1, den 
efter Pehr Andersson, Måstorp, Närke. Vi har hittills haft en träff, om du vill vara med är det bara att 
höra av sig till undertecknad! 

Hälsningar,  
Alf Ekblad   alf.ekblad@hotmail.com  Tel: 0706 410 310 
 
Lista på låtar ur spelmansböckerna 

Notbok (FMKs 
nummer) 

Melodi Nr i 
boken 

FolkWiki (pdf, 
midi) 

Inspelning eller 
länk till 
musikarkivet 

Kommentar 

Pehr Andersson 
(Ma 1) 

”Skräddarpolskan”  
i F-dur 

Bild 12 
nr 33 

http://www.folkw
iki.se/Musik/4195 

 Andra 
varianter 
spelas ofta D-
dur 

Pehr Andersson 
(Ma 1) 

Polonäs i D-dur Bild 21 
nr 57 

http://www.folkw
iki.se/Musik/4194 

  

Sven Donat  

(Ma 5) 

Polska i D-dur 
”Den bortglömda”  

118 http://www.folkwik
i.se/Musik/3312 

https://www.youtu
be.com/watch?v=r
4aKf5YtsFI 

 

Anders Petter 
Dufva (Ma 6) 

Polska i D-dur 37 http://www.folkw
iki.se/Musik/746 

https://www.you
tube.com/watch?
v=AceGX1C6W
8w 

 

Carl Råmelius 
(Ma 17) 

Polonäs i d-dur 47a  http://www.saml
ingarna.sormlan
dsspel.se/?page_
id=721 

Andrastämma 
på låten har 
nummer 47b 

Anders Larsson i 
Östra Ryd (M189)  

Polska i F-dur no 9 86 http://www.folkw
iki.se/Musik/1299 

 I stort sett 
identisk med 
nr 139 Anders 
Petter Dufva 
(Ma 6) 
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