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Ordförande
har ordet

Det känns märkligt att ut med oss och våra uppskriva just de tre orden tåg!
”ordförande har ordet” och
I de tidiga tonåren började
tänka att ”det är jag”.
jag spela med KatrineAtt det skulle bli just jag holms spelmanslag som
var långt ifrån självklart. tog med mig till min första
Jag har tidigare skrivit och stämma, arrangerad på Juberättat om hur kassetten lita av… ja ni vet vilka…
”Välkommen till världen”, ett visst spelmansförbund.
som gavs ut av Sörmlands
spelmansförbund, blev min Efter gymnasiet så gick jag
väg in i folkmusiken och ett år på Malungs folkhögskanske in i musiken över- kola, sedan flyttade jag till
lag. Jag kommer inte från Stockholm och var medaren musikalisk familj och rangör av Klubb 7, en folkabsolut inte från en familj och världsmusikklubb. En
med intresse för folkmusik, dag hörde Leif Johansson
av sig till mig, han hade
långt ifrån!
varit min lärare på låtlägNär jag var 7 år började jag ren, och han frågade om
spela fiol för Kristna Lars- jag inte kunde tänka mig
son i Katrineholm, hon att bli suppleant i Sörmpresenterade olika sorters lands Spelmansförbund.
musikgenrer för mig och
var lyhörd inför vad jag Min första tanke var i ärgillade. Hon såg hur jag lighetens namn ”nej, guuu
gick igång på folkmusik vad tråkigt” sedan tänkte
och tipsade mig om ett låt- jag ”okej då, ett år kan jag
läger, arrangerat av ett väl sitta, men jag kan ju
visst spelmansförbund, ja inte bidra med någonting,
jag kan ju egentligen
ni kan nog gissa vilket.
ingenting av värde för ett
Till låtlägret åkte jag flera spelmansförbund”. Men ett
år på rad (en gång utan fiol år blev två år och jag trivfaktiskt, för den hade jag des, jag kunde ju tydligen
glömt hemma…). Där visst bidra med tankar,
fanns det otroligt kompe- idéer och funderingar. Jag
tenta och lyhörda lärare blev lyssnad på!
som lärde oss ungdomar att
spela, sjunga och dansa Det blev ett år till och jag
men också växa som indi- blev med som styrelsemedvider. Tack för att ni stod lem. Det blev ett år efter
det och jag blev vice ordfö-

rande, det blev ett år till,
och ett till. 6 år senare skriver jag de märkliga orden
”ordförande har ordet” och
känner att det har varit 6
väldigt givande och trevliga år.
Jag känner mig tacksam
och stolt över vårt spelmansförbund och våra
medlemmar som hela tiden, vågar, ser och öppnar
upp. Som skapar mötesplatser, bidrar i utveckling
och lyckas hålla två bollar i
luften samtidigt; utveckling
och tradition. Att ni medlemmar tillåter oss att
tänka nytt och sedan själva
vågar testa, det är fantastiskt. Att det tillåts utrymme för diskussion och
idéer, det är något värt att
bevara. Att den erfarne
vågar möta nybörjaren och
vice versa, det är vackert
tycker jag.

Ni medlemmar har tagit
initiativ och bjudit in oss
(jag tänker på bland annat
Södertäljes folkmusikfestival).
I skrivande stund väntar vi
också ivrigt på Agneta
Stolpes kurs i att bli trygg i
sitt framförande, på idéträffen med er medlemmar, på
uppstartandet av vissektionen samt på samarbetsmötet med våra grannar i
Närke. Det finns mycket
att se fram emot och jag
hoppas att ni vill fortsätta
vara med oss.
Jag hoppas även att några
utav er också framöver
vågar ta samma kliv som
jag en gång gjorde och arbeta i eller med oss i styrelsen.

För det är inte styrelsen
som är spelmansförbundet,
det är alla vi tillsammans
Att det finns en tro på att och så hoppas jag att vi
alla kan bidra på sitt sätt, fortsätter.
samt att alla kan lära, det är Tack för ordet, tack för
jätteviktigt!
förtroendet.
I år har vi provat nya kon- Adela Björn, ordförande i
cept, nya kurser, nya datum Sörmlands spelmansför(jag tänker främst på Ju- bund
litastämman), nya platser
(årsmötet på Sigridslund
och septemberträffen i
Sörmlands
länsmuseum,
Nyköping).

Folkdansens/folkmusikens iscensättningar och representationer
Del 5. Philochoros
/Bert Persson

– inspiratörer och stilbildare

I förra avsnittet beskrevs starten på dansföreningen i Uppsala som fick namnet Studenternas dansförening och de konflikter
som uppstod om inriktningen. Det var två av de ledande männen i föreningen, kända som Frans-Petter (Lindblom) och DansLuther (Gustaf Sundström) som var oense rörande föreningens inriktning. Sundström stred för universellt-estetisk inriktning
och Frans Petter Lindblom (Frans-Petter) menade att man skulle lägga tonvikten på det gymnastiskt-fosterländska elementet i
dansen. Frågan löstes genom att Lindblom och Sundström bad professor Holmgren att leda föreningen.
1884 framförde Sundström vid ett möte att:
föreningen måtte antaga ett hennes syfte mera värdigt namn,
än det hon nu bure.

Det namn som vann bifall var Philochoros (dansälskande)
I denna betydelse epitet till de dansen hägnade gudamakterna;
tillika personnamn på en attisk författare från 200-talet före Kr.
födelse, hvilken var en ytterst förtjenstfull forskare i sitt fädernes
lands gamla historia, poesi, plägseder, fornlemningar o.s.v.

På mötet bestämdes även att föreningens högtidsdräkt skulle vara svensk
folkdräkt.
I december 1880 arrangerade föreningen ett dansgille till vilket även damer var inbjudna. Intressant att notera är att under
kvällen dansar man Hambopolska för alla såsom fortsättning av Daldansen. Är det så att det är Philochoros som har lagt till

den avslutande parvisa omdansningen och att den inte fanns med i Selinders ursprungsversion? I Svenska Folkdanser från
1926 beskrivs den avslutande turen: Hambopolska med sluten fattning n:r 3 men i Svenska Folkdanser från 1964: Hambo
med sluten fattning n:r 2. Daldansen var sedan med i den första föreställningen i Uppsala 1881, då presenterad som pas de
deux, Svensk karaktärsdans. Under 1880-talet införlivades ytterligare danser i föreningens repertoar, koreograferade av Anders Selinder för Värmlänningarne: Halling, Fryksdalspolska och Jössehäradspolska.
1890 fick föreningen kontakt med skådespelaren W. Engdahl, som i unga år varit medlem av Kungliga Teaterns balett och
under Selinders ledning lärt in de danser som ingick i Värmlänningarne. Nu tillkom även Skrälåt och Vingåkersdans i repertoaren.
Under 1890-talet kom föreningens turnéverksamhet igång på allvar. Man genomförde turnéer runt om i Sverige, men även i
våra grannländer. Föreställningarna väckte stor uppmärksamhet och föreställningarna spelades för utsålda hus och möttes av

publikens jubel och strålande recensioner i pressen. I Värmlandstidningarna framkom dock vissa reservationer:
Huru pass troget dansernas ursprungliga stil i allmänhet vara bevarad, sakna vi kompetens att afgöra. Endast i fråga om
en , Jössehäradspolskan,
tro vi oss med tämligen goda anspråk anmärka, att den inte als dansades rätt:
takten var först och främst minst dubbelt så hastig, af de s. k. kasten fattades

åtminstone ett par, hvilket ju kan vara af mindre betydenhet, men slutligen
inskränktes här hela dansen till ”ledningen”, då paret hand i hand springer
omkring rummet, medan själfva hufvudsaken, som skulle följt på denna inledning,
nämligen runtsnurrande samdansen mällan de två, aldrig kom.
(Karlstadstidningen juni 1896)

Nya Wärmlandstidningen skriver i juni 1896:
Om vi emellertid skulle våga en liten opposition mot den öfversvallande
entusiasm, som från vår testersalong mötte de unga dansmästarne,
så skulle det vara, att Philochoros möjligen aflägsnat sig från uppgiften
att bevara gamla folkdanser som sådana. Det har visst kommit något för
mycket af balett med. Särskildt gäller detta t.ex. om Jössehäradspolskan,
som visserligen var en charmant dansprestation med alldeles icke någon
”Jössehäring” i detta ords folkliga bemärkelse. Här saknades sålunda
det alldeles typiska ”svingande”, som i folkets utförande af denna berömda
dans är en hufvudsak, likasom de omtalta ”Jösshärrskasten” gjordes mot
golfvet – hvarvid det alltså blir platt omöjligt att ”slänga klacken te´
tredje kransen” eller att slå klacken i takbjälken – och icke mot flickans
axel och med stöd af hennes arm.

Att man i Värmland ställde sig frågande till äktheten i den Jössehäradspolska philochoristerna dansade, och som var koreograferad av Selinder, beror med största sannolikhet
på att polskan från Jössehärad var så välkänd och omtalad och att man sett den dansas i
tradition och kunde jämföra dessa versioner.
Eftersom endast manliga studenter var välkomna som medlemmar i Philochoros, så fick de unga manliga studenterna
ikläda sig rollerna som ”damer”. För många år sedan träffade jag en kvinna, som berättade att hennes far varit medlem i
Philochoros och att han fick vara ”dam” eftersom han var så liten.
Av recensioner och fotografier från den tiden förstår man att de var skickliga på ”förklädnaden” och att det var något man
noterade. Nya Wärmlandstidningen skrev:
Det låg stil öfver danserna, elegans öfver kostymerna, och ”damerna” d.v.s i danserna såsom damer fungerande unge philochoristerna – ja, de
utmärktes af en förunderlig qvinlig fägring. Toilettens hemligheter och
maskeringens finesser måtte allt var större, än man i sin manliga enfald föreställer sig, när det lyckas att förvandla punsch
drickande och cigarrökande och lärdomstyngde cives academici
till sådana sötungar.

Turnéverksamheten pågick fram till och med 1905. Föreställningarna innehöll förutom dans, bondspelman, berättelser på landsmål
men även teaterstycken.
1883 genomförde sex medlemmar en ”folklivsexpedition”. Man
besökte 35 orter i norra Sverige för att samla in dräkter och teckna
upp danser och melodier. Ett resultat av föreningens
”folklivsexpedition” kan kanske vara Schottis i turer, som den kallas idag. Det är en hopsättning av olika sätt att dansa schottis som
förmodligen är gjord av Philochoros.
Philochoros har även skapat andra danser, t ex så tillägnades Fjällnäspolskan Fjällnäs sanatorium vid en turné i slutet av 1800-talet.
Förutom att ge föreställningar inbjöd man även till danskvällar, som senare kallades för Lekstuga. I själva föreningen var
endast manliga studenter välkomna som medlemmar, men till danskvällarna inbjöds även unga damer. Frans-Petter ledde
vid den här tiden en dansskola för Uppsalas unga damer, där han lärde ut delar av Dansföreningens repertoar.

Philochoros bejublade och framgångsrika föreställningsverksamhet
bidrog till ett ökat intresse för folkdans och föreningar startades runt om
i landet bl.a. av philochorister som efter avslutade studier återvände
hem.
I artikeln om Anders Selinder diskuterade jag om utförandet av de
”folkdanser” Selinder skapade. Det enda som i princip finns kvar från
Selinders tid är bilden på premiärdansaren Pettersson. Han är klädd i
folkdräkt och är porträtterad i en position som vi folkdansare kan identifiera som dalsteg. Han står på ett böjt ben och ett ben lyft och böjt
med foten vinklad uppåt och benen parallella. Som folkdansare idag så
lär vi oss att benet som är lyft skall vara rakt med sträckt vrist och något utåtvridet. Det är mycket troligt att bilden ger en
bild av det uttryck, den rörelsegestalt, som Selinder valde till sina folkdanser när de framfördes av Kungliga Teaterns balett
och att det var ett sätt att markera att man skildrar något annat än det man vanligtvis gör på en balettscen, det fick representera ”de andra”.
När det gäller utförandet av Selinders danser när de hamnade hos Philohoros har vi fotografier på dansande par. På ett fotografi ser vi ett par som dansar Daldans och dansar dalsteg. Här är det lyfta benet sträckt med sträckt vrist och tårna pekandes
ner mot golvet och båda benen något utåtvridna.
Mycket talar för att när danserna börjar dansas av Philochoros så förändras rörelsegestalten. När inte danserna dansas på
Kungliga Teatern så ska danserna inte längre illustrera de andra. Dessutom vet vi att ett av syftena med föreningen var att
höja nivån på dansen i Sverige och då är det inte helt otänkbart att man lånade stilideal från baletten. Det kan även vara påverkan från samtidens sällskapsdans, som fortfarande hade ett ideal av sträckta vrister och sträckta ben och som påminner
mycket om balettens stilideal.
I samband med första världskriget upphörde verksamheten i föreningen
och 1918 upphörde föreningen. 1919 startades ny folkdansverksamhet
bland Uppsala universitets studenter. De tog sig senare namnet Upsala
Studenters Folkdanslag (USF). 1930 firade USF Philochoros 50-års
jubileum, till vilket man inbjudit tidigare philochorister. 1931 möttes ett
antal gamla philochorister och beslöt att återuppliva Philochoros och så
valde man in alla manliga medlemmar i USF. Dagen efter genomfördes
en stadgeändring så att de kvinnliga medlemmarna i USF kunde väljas
in i Philochoros.
Det är inte helt obefogat att säga att Philochoros var starka inspiratörer
och att de kom att påverka synen på svensk folkdans under lång tid.
För den intresserade kan Minnesskriften med anledning av 125 års jubileet rekommenderas.
Källor:
Korsfeldt, Katarina & Wahlberg, Mats. (2005) Philochoros 125 år. Minnesskrift utgiven af föreningen Philochoros. Uppsala
Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur (1926) Svenska Folkdanser. Herman Anderssons Tryckeri. Stockholm
Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur (1964) Svenska Folkdanser. Åhlén & Åkerlund. Stockholm

http://philochoros.se/historia/

Zornmärken och diplom till sörmlänningar 2019
Vid årets zornmärkesuppspelningar i Ingesund i Värmland belönades flera sörmlänningar:
Erland Westerström, munspelare från Farsta fick silvermärke och blev därmed riksspelman.
Motiveringen lyder: ”för briljant, stilmedvetet och dansant spel av låtar från Jämtland på
munspel”. Erland har examen från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och framträder ofta
både som solospelman och i grupp Han är en uppskattad lärare på munspelskurser och en välkänd profil bl.a. på Skeppis och på Torekällberget i Södertälje. Efter att ha mottagit silvermärket på riksspelmansstämman deltog han dagen därpå vid 1800-talsveckan på Torekällberget i
Södertälje där fotot är taget. Läs mer om Erland på hans hemsida folkmunspel.se
Adam Bülow fick bronsmärke ”för variationsrikt och lyhört spel av sörmlandslåtar”. Adam
har tidigare belönats med stipendium ur Sörmländska folkmusikfonden till Gustaf Wetters
minne.
Leif Yngwe från Oxelösund fick diplom ”för spel av upplandslåtar på nyckelharpa”.

Erland Westerström
Foto: Kerstin Lanbeck
Vallén

Sörmländska spelgrupper

Varma gratulationer till alla tre från red!

Anslaget

Gunilla Blomkvist, 0734-94 79 54

Billy me´ Skogssundarna och Leffe
Brodéns Kapell

Billy Karlsson, 070-339 74 99
billyosonja@bredband.net
Tel: 0152-703 67, 016-42 04 17

Djurgårdslaget

Torsten Gau, 016-42 00 70

Eskilstuna Spelmansgille
Fogdö Folk, Strängnäs

http://www.spelmansgillet.se/

Kapellet Spiskroken

Arne Blomberg, 013-741 48, 070-892 64 78
http://fam-blomberg.se/musik/kapellet-spiskroken/

Katrineholms spelmanslag

Tel 0150-19365

Leffes Svänggäng
Lundgrens Lager

Leif Johansson, 070-555 89 67
riksspelman@hotmail.com
Ulf Lundgren, 073-855 33 55

Lästringe Låtar

Rolf Siwertz, 070-851 58 25

Malmabygdens Spelmän

Anita Hedlund, 070-218 16 68
anihed@telia.com
http://www.123minsida.se/nykopingshusspelmansgille

Nyköpingshus Spelmansgille
Oxtakt

Tel 0733-140 793, fogdofolk@gmail.com

PiVO

Leif Yngwe, 0155-33910, 070-339 53 84
yngwes@tele2.se
Roland Eriksson, 0155-35332, 076-627 00 46
Åke Andersson, 070-95 31 61

Slagsta gille

http://www.slagstagille.se/

Smedur

Tel. 016-730 27

Spelklåda

Leif Wallin, Tel. 016-212 90

Stockholms spelmansgille

http://stockholmsspelmansgille.se/

Syskonen från Trosa

Madliene Eriksson Tel 073 8026247

Södertälje Spelmanslag

Tel 070 591 45 90

Tradpunkt

https://www.tradpunkt.se/

Par och Marianne
Det började som ett möte, på
tåget till Vänersborg. Hon
från Uppsala och han från
Härnösand, på väg till jobb
på samma ställe, Marianne
Skagerlind och Pär Furå. Två
av de mer välkända folkmusikerna i Södermanland, fast
ingen av dem är sörmlänning
och de spelar inte särskilt
mycket sörmlandslåtar. Istället har de en intressant blandning från Uppland, Ångermanland, Dalsland, Småland,
och Sörmland.

ditioner finns i deras släkter
(även om det finns låtar efter
Pärs farmors farfar, Källarbo
Petrus, i Sv.L. Dalarna) men
mycket annan musik hos föräldrarna. Marianne började
spela fiol i kommunala musikskolan, klassiskt blev det,
men intresset fanns mer för
folkmusik. Startkicken kom i
Uppsala med spel med folkdansföreningen Philochoros,
Upplands spelmansförbund
och Studenternas folkdanslag; hon fick spelkompisar,
bl a Kalle Almlöf och Wille
-Det har gett oss båda en
Grindsäter och mötte även
känsla av frihet när vi spelar,
Pelle Björnlert.
säger de. Vi väljer låtar som
det svänger om, danssvänget Pär började med piano, klariär huvudsaken.
nett och skolorkestern i
Härnösand, innan rock och
Vi sitter en kväll hemma hos pop tog över. Blev uppsluPär och Marianne och vill kad, spelade bas. Han kände
dock att det inte var något att
veta lite om dem.
satsa på, hade flera kompisar
som flyttade ner till StockInga egentliga spelmanstra-

holm och gick under där för
droger. (Kuriosa: Pär fick via
en gammal Härnösandskompis erbjudande att ”haka på” i
Stockholm. Kompisen sydde
ABBAs kläder!!!!! Men Pär
tackade nej…)

Vad är det som lockar Pär
och Marianne i folkmusiken?
-Det ska vara dansspel, danssväng, vackra harmonier säger båda. Att spela konsert är
inget prioriterat. Det måste
finnas möjlighet att få skapa
själv, måla, få ge av den egna
själen. Det finns både i rock
och folkmusik. Letandet i
gamla notböcker och på nätet
efter nya låtar lockar oss hela
tiden. Inte bara musik utan
mycket historia följer med
uppteckningarna.

Folkmusik kom in i Pärs liv
1968 då han upptäckte en
nyckelharpa hemma hos en
kompis. Kompisens pappa
såg hans intresse, lånade ut
sin harpa och tog med Pär ut i
folkmusiksverige,
bl
a
Delsbo. Sen blev det egen
harpa. Ceylon Wallin blev
Pärs idol, som han följde
överallt och sedan fick möj- Pär och Marianne trivs bäst i
lighet att spela med. Ceylon små konstellationer, 3-4 st.
var nöjd med Pärs utveckling. Silverbas, fiol, cittra. Allspel
-Han tyckte jag spelade eller solospel lockar inte.
Samspel med några vänner,
“likt”, berättar Pär.
ofta i Småland, är det som
Men sedan kom en vänd- båda mest uppskattar och får
ning.
ut mest av. Gärna med dan-Jag snöade in på gammel- sare, förstås.
harpa, säger Pär, inspirerad
av Styrbjörn Bergelt och An- Pär föll för säckpipa 1979.
ders Eklund.
Tillsammans med Marianne
Dessvärre var gammelharpa
något Ceylon tyckte väldigt
illa om så vänskapen svalnade och det blev silverbasharpa i fortsättningen.
Det stora lyftet för Pär och
Marianne kom efter tågmötet
till Vänersborg. De träffade
Einar Hansander, den store
spelmannen och upptecknaren av dalslandslåtar. De blev
grannar, umgicks och spelade
ständigt och lärde sig komma
in i den, för många helt
okända dalslandstraditionen.
Och det är ju så vi känner
Marianne, spelkvinnan med
alla de knixiga och snabba,
härliga låtarna från Dalsland.

på fiddla och ett par musiker
till blev de Sörmländska lekare och med dansgruppen
Sinkelipass reste de på
många turnéer med medeltida
musik och dans. Långa turnéer i skolorna landet runt,
tom till Sydkorea kom de
som representanter för Skandinavien. Tjänstledigt från
jobben blev det ofta, ibland
kom tankarna om att satsa på
musiken men det kändes för
osäkert. Pär har även spelat
med Viskompaniet och LeifBillyz och båda spelade med
Simmings under en period.

Vart är folkmusiken på väg för
folkmusikproduktioner
frågar vi. Dags att rädda finns, musikutbudet
blir
folkmusiken?
mycket likriktat. En viktig
roll för skolan är att ge en
-Många går på Musikhögskobred undervisning i musik.
lan och får en folkmusikerexMusik bör vara var mans
amen. Som musiker måste
egendom. Snart vet inte folk
man försörja sig. Folkmusikvad folkmusik är, slår Pär och
band bildas, professionella
Marianne fast. Folkmusikens
elitgäng skapas. Risken finns
gissel är att det är en genre
att det blir en skiktning melsom inte är riktigt erkänd,
lan elitmusiker och de övriga
man får nästan be om ursäkt
“vanliga” amatörspelmännen.
när man säger att man spelar
Fler festivaler och färre spelfolkmusik. Folkmusik får
mansstämmor blir det, mer
heller inte kosta något. Det
konserter och mindre spel
finns också mycket Jantelag i
färgat av folkmusikens traditfolkmusiken, känslan att inte
ion och funktion. Dansen
vara någon, att inte duga.
måste få vara kvar, säger de.
Friheten att tänka, spela
De spelar båda nu och då på måste få bestå. Spelglädjen
Skansen, folkmusik för van- måste bevaras. Proffs spelar
ligt folk, dans är tillåtet. Ofta ofta för att försörja sig, kan
är det ovan publik som är ibland bli lite opersonliga i
mycket intresserad. De försö- sitt framförande.
ker att förmedla vad de spelar, musikens och dansens Men Pär och Marianne är inte
roll och historia.
bara musiker. De är också
initierade och duktiga konst-Där uppe kommer musiken
närer. Spelandet kom dock
nära och får annan påverkan
först. Marianne började så
på publiken. Stora konserter
småningom med akvarell, har
ger inte samma känsla. Folkingen formell utbildning, bara
musiken måste upplevas, inte
lite helg-/sommarkurser.
bara lyssnas till. (Kanske en
åsikt som härrör från makar- -Akvarellmålning är svårt,
nas yrken som speciallärare säger Marianne, mycket känsför döva…)
ligt, akryl lite enklare men
lite plastigt, så jag har senare
Radio, TV och övrig media
valt olja. Hon arbetar också
underlättar inte för folkmusimed ulltovning och annat
ken, anser de. Inget intresse
textilt hantverk.

Det är Marianne som gjort omslaget till
”Välkommen till världen”

det går.
Pär täljer gärna kor just nu.
Han har byggt några harpor
själv. En medeltida orgel
finns på planeringsstadiet.
Han har sytt en Karolineruniform.
Båda är mycket aktiva men
har inga kommersiella ambitioner.

Så har vi då fått veta lite om
Pär och Marianne, som naturligtvis också är riksspelmän
och hedersmedlemmar i Södermanlands
Spelmansförbund. Vårt samtal avslutas
och vi tar upp instrumenten
och spelar en stund. Vi spelar
en av Ceylons låtar. Det blir
kanske inte så “likt” men bra
och på vårt sätt, det är det
bästa.

Man blir lite avundsjuk på
människor som vill göra så
mycket och kan så mycket Gnesta en kväll i september
(tycker artikelförfattarna).
2019

Barnen, då? Jo, Petter spelar Ulf Lundgren, Kerstin Lanbas. Han är duktig och spelar beck Vallén och Birgitta
i ett coverband. Staffan bör- Stenberg (foto)
jade med fiol men spelar inte
själv längre. Hillevi 9 år,
Staffans dotter, sjunger visor.
Kan oerhört många visor och
har farföräldrarnas konstintresse.

Pär
täljer
mycket i trä,
började 1976.
En näverdosa
blev
första
alstret. Han
har provat på
många olika
hantverk ge- Paret har fått kulturpris från
Gnesta kommun. De initienom åren.
rade Gnestastämman. Har
-Inte för att
jobbat mycket med musik i
bli bäst på
kommunen, särskilt under
något,
bara
folkmusikåret 1990. Mycket
för att se om
jobb att styra, söka sponsorer,
jag kan, om
följa upp.

Anmälan av ny bok:

Han gav allt för musiken – Olof Andersson – ”Sveriges störste
låtupptecknare”

Författare Ulla Ekvall, red och layout Ulla Ekvall och Åke Andersson, utgiven av Skånes spelmansförbund 2019

Blixtar och dunder och oväder var det i
år på Degebergastämman. Det var dessutom boksläpp. I ett fuktigt tält premiärsåldes boken om Olof Andersson, Han
gav allt för musiken.

låtar. Han ägnade i stort sett all sin lediga tid åt musiken och när han byggde
ett nytt hus till sig och familjen fanns ett
kontor i direkt anslutning till frisersalongen. Där kunde han dra sig tillbaka
och jobba med musiken i väntan på
Ulla Ekvall har skrivit en innehållsrik
kunder! Uppteckningsarbetet innebar
bok, illustrerad med många foton, om
Olof Andersson (1884-1964). Vi får
följa honom från uppväxten i Åhus, via
spelmanstävlingar, arbete som frisör
och familjebildning till kontakten med
Nils Andersson och tiden som redaktör
för Svenska Låtar och det som följde:
amanuens vid Musikhistoriska museet,
medverkan i radio och arbete som fri
skribent.

också långa resor och det blev allt svårare att kombinera det med arbetet som
frisör.
Boken beskriver också hans skicklighet
som arrangör av låtar. Och nytt för mig
är att Olof Andersson komponerade
egna låtar; flera exempel på det finns i
boken. I slutet av boken finns en bilaga
med ett urval av Olof Anderssons publikationer.

Boken ger en bild av personen bakom
uppteckningarna och hans hängivna
arbete med att teckna ner och arrangera

/Kerstin Lanbeck Vallén

Det är en läsvärd och trevlig bok som
ger en fyllig bild av människan bakom
uppteckningsarbetet och också om tiden
när det tog fart med spelmanstävlingar
och låtuppteckningar. Boken kan köpas
från Skånes spelmansförbund; gör det!

Om Olof Anderssons uppteckningar i Sörmland
När spelmansförbundet bildades 1925

landskapet, då så mycket gjorts förut.”

Olof Anderssons) och arrangemangen

var gjorda av flera personer, bland andResan företogs under två månader som- ra Olof Andersson och Gustaf Wetter.
spelmansmusiken som då höll på att
maren 1936 och som vi vet blev resultaförsvinna. De som var engagerade i förtet över förväntan: 726 nedtecknade Tiden gick och endast en bråkdel av låbundet de första åren lade ner ett stort
låtar och 275 låtar avskrivna ur not- tarna från uppteckningsarbetet 1936
och idogt arbete, men att insamla och
böcker. 1001 låtar! Olof Andersson val- hade publicerats eftersom det blev för
teckna ner ett större antal låtar hann
de ut 50 låtar som han arrangerade, de dyrt att trycka. Fyra notböcker hade viman inte med. Visserligen hade sörmduplicerades och 50 Sörmlandslåtar för lat i arkivet nästan 45 år när Arne
landsdelen av Svenska Låtar kommit ut
två violiner kom ut i sin första upplaga Blomberg 1980 kopierade 100 ex. Änt1934 men det borde finnas fler låtar att
1937. Priset för ett häfte blev 3 kr och ligen kunde ”Sörmländska låtar samupptäcka och teckna ner. Därför engaalla medlemmar fick ett ex. Olof An- lade av Olof Andersson” spridas! De
gerades Olof Andersson 1936. I styreldersson fick spelmansförbundets guld- 100 exemplaren tog snart slut och Teleseprotokoll från januari 1936 kan man
märke vid årsmötet 1937 och blev där- fonkatalogen som den kallades blev hett
läsa:
med förbundets hedersmedlem. Häftet eftertraktad på andrahandsmarknaden,
var ett av syftena att bevara den gamla

”… Då hr. Gust. Wetter på grund av
bristande tid ej kunnat åtaga sig något
uppteckningsarbete, hade hr. Olof Andersson Stockholm, genom ordf. tillskrivits därom, och på grund av det från hr.
Andersson inkomna svaret, har styrel-

tog slut och 1945 beslutades att det och är det fortfarande trots att uppteckskulle ”…avskrivas och dupliceras i ningarna sedan sådär 10 år tillbaka
tillräckligt antal…” Kvalitéten blev av finns tillgängliga för alla på hemsidan:
lätt förståeliga skäl inte särskilt hög. Ett https://
nytryck gjordes 1965 och det är det som www.samlingarna.sormlandsspel.se/?
fortfarande finns att köpa.

page_id=111.

En fantastisk låtskatt där man alltid kan
Samtidigt började planeringen av ett hitta något nytt. Så använd dem ofta!
om och tillstyrka ett anslag å c:a 1000
nytt låthäfte. Det gjordes i samarbete Läs också Olof Anderssons inledning
kr. att tagas ur den befintliga garantimed Södermanlands hembygdsförbund som finns där. Jag sänder en tacksamfonden för spelmansstämmor…”
och här valdes låtarna ut av en jury. Det hetens tanke till gångna tiders styrelser
sen beslutat, att hos årsmötet hemställa

Och beslut togs på årsmötet 1936:
”Dessa medel ställdes till styrelsens
förfogande jämte uppdrag att ordna
med ett genomgripande uppteckningsarbete genom engagerande av Red.
Olof Andersson i Stockholm, med vilken
preliminära

underhandlingar

redan

förts.”

var låtar från olika uppteckningar (var- som såg till att låtarna samlades in och
av några upptecknade av Olof Anders- ett stort tack till Arne Blomberg som till
son) och några nykomponerade låtar. sist gjorde dem tillgängliga.
Låtarna var arrangerade av Olof Andersson för två fioler och häftet innehöll /Kerstin Lanbeck Vallén
även ett par uppsatser om Södermanlands spelmansförbund och om sörmländska melodier. Sörmlandslåtar arrangerade av Olof Andersson (Sörm-

Vid ett styrelsemöte i februari 1936 del- ländska handlingar N:r 12) kom ut
tog Olof Andersson och man planerade 1947.
hans kommande uppteckningsresa i
landskapet: ”Frågan om det planerade
uppteckningsarbetet diskuterades varvid Red. Olof Andersson framhöll att
han ej trodde förbundet kunde vänta sig
alltför stort resultat av en resa genom

1955 var det så dags för spelmansförbundets tredje nothäfte : ”56 Sörmländska låtar arrangerade för två fioler och
altfiol”. I det häftet kom låtarna från
olika uppteckningar (varav några var

#tradpunkt
När jag var ung började det
dyka upp LP-skivor med
svensk folkmusik. Jag försökte att hålla jämna steg
med utgivningen och jag tror
att jag har lyckats samla på
mig större delen av den produktion av svensk folkmusik,
som kom på LP på 70- och 80
-talet. Det var ett sätt för mig
att få höra spelmän från andra
delar av landet och skaffa
mig nya idoler och nya favoritlåtar. Idag flödar det av CD
-skivor från unga spelmän,
nya grupper, annorlunda konstellationer och en och annan
av de spelmän, som var med
redan på LP-stadiet. Det är
helt omöjligt att hålla jämna
steg med det flödet. Man får
istället hålla utkik efter de
godbitar, som kommer i ens
väg och på andra sätt försöka
fånga in de hörbara utgåvor,
som eventuellt tar en annan
väg.
En av de utgåvor, som faktiskt kommit mitt framför
näsan på mig, är gruppen
Tradpunkts nya CD ”Dansar
här”. Det här är en utgåva,
som berör mig på ett alldeles
särskilt sätt, då två av musikerna på skivan är ett par av
mina gamla elever från Trosa
Kulturskola – Caroline och
Madliene Eriksson – tillsammans med nyckelharpspelaren Sunniva Abelli. De här tre
folkmusikanterna har spelat
tillsammans i många år och
det hörs i samspelet att man
känner varandra. Det är tight
och välspelat.
De är alla tre födda samma år
(1987) med ett halvårs skillnad. Ja, Caroline och Madliene är ju faktiskt även födda

samma dag, med bara 5 minuters mellanrum! Alla tre
vittnar om en gedigen musikalisk omgivning under uppväxten, på flera olika sätt. Det
har varit såväl syskon och
släktingar som blivande storspelmän och folkmusiklegendarer som gästat hemmen och
delat med sig av sitt spel, sin
sång och sin dans. I det Abelliska hemmet fanns även,
bredvid folkmusiken, proggen som en stark inspiratör
genom, framför allt, morbror
Torbjörn i ”Träd, Gräs och
Stenar”. Allt detta må ju ha
varit en fantastisk inspiration
och bra grogrund för en ung,
nyfiken blivande spelman och
musiker och har säkert påverkat dem på många sätt. 2010
möttes tvillingarna Caroline
och Madliene och Sunniva på
Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm och ”ljuv musik
uppstod”! Ett stort gemensamt intresse visade sig vara
de spännande Mörkölåtarna
och då särskilt de magiska
slängpolskorna. Sunniva berättar för mig om barndomens
resor från sommarboendet till
Mörkö för att köpa godis och
att hon, när hon senare i livet
upptäckte Mörkölåtarna, faktiskt tyckte mer om dem än
det som fanns i godiskiosken.
Ett väl så gott betyg till de
fina Mörkölåtarna.
Just nu bor alla tre på olika
håll i landet. Caroline i Stockholm, Madliene i Dalarna och
Sunniva i Västerbotten och
det blir inte så mycket spel
tillsammans som man kanske
önskar, men de svängiga
Mörkölåtarna lever och de
vittnar
alla
om
att

”Mörkölåtarna
aldrig”!

släpper

vi Svänget är ständigt närvarande och förstärks ibland av
taktfasta och rytmiska komp i
Jag blir glad när jag lyssnar såväl traditionell stil som lite
på den här plattan. I en tid när modernare och genrefrämdet poppar upp folkmusik- mande. Några av låtarna förgrupper överallt med spel- gylls även av Sunnivas sång.
skickliga ungdomar och kon- Det är vackert och dansant.
kurrensen är knivskarp, måste För att skapa den här skivan
det kännas svårt att hitta en har tjejerna grävt djupt i de
egen stil, en egen profil, men sörmländska arkiven, de har
jag tycker att Tradpunkt har haft en lyhörd kontakt med
lyckats bra med det. Deras traditionsbärare och de har
tolkningar är en blandning av lyssnat på gamla spelmän och
tradition och nyskapande och sen kryddat med egna idéer
de lyckas hålla en fin balans och gett musiken en ungdommellan de bägge två. Där lig fräschör. Det blir väldigt
finns ett respektfullt förhål- bra! Köp skivan och ta även
lande till traditionen i spelet chansen att höra dem live vid
samtidigt som man bryter upp tillfälle. Då får ni också chanlåtarna och blandar dem med sen att njuta av den fantasvarandra. Jag upptäcker plöts- tiska makeupen och den
ligt att den låt jag lyssnar på vackra klädedräkten skapade
inte är densamma som i bör- av Josefin Nordman.
jan. Det är skickligt och musikaliskt gjort och man upp- / Leif Johansson
täcker nya sidor av låtarna.
Hela skivan är tillägnad dansen och det är också något de
själva poängterar i det medföljande texthäftet. Ibland hör
man också de taktfasta fotstampen från dansarna, som
deltog vid inspelningen. Det
ger ett extra liv åt skivan.

Årsmötet 2019
30 mars i år var det dags... Ett drygt trettiotal av förbundets

förbundet; ett antal pärmar med dansrepertoar, noter, Axel och

medlemmar samlades på Sigridslunds café i Årdala. Det bör-

Elnas egna kompositioner mm och dessutom ett femtiotal kas-

jade som vanligt med kaffe och smörgås innan årsmötet tog

settband. En värdefull gåva! Efter mötet vidtog buskspel och

vid. Årets mötesordförande var Karin Lindvall, chef på Sörm-

middag och ännu mer buskspel. Sammanfattningsvis en myck-

lands museum. Förutom att leda årsmötet passade hon på att

et trevlig dag!

bjuda in förbundet till att ordna en spelträff på det nya museet
i Nyköping (som bör ha ägt rum när det här läses). Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar där Adela Björn omvaldes som
ordförande utdelades förbundets guldmärke till Kerstin Lanbeck Vallén för hennes arbete med arkivet. Leif Johansson

2019 års styrelse består av: Adela Björn, Klara Holstad,
Christina Frohm, Viktoria Eriksson, Ulf Lundgren, Torbjörn
Rydberg, Linnea Mason, Julius Wadman och Lars Wennerholm. Presentationer av styrelseledamöter nedan.

skänkte material från Elna och Axel Andersson till SpelmansJag heter Victoria Eriksson 48 år och
bor i Eskilstuna. Jag har arbetat som förskollärare i förskoleklass i lite över 20 år
på Slottsskolan i centrala Eskilstuna. Till
hösten kommer jag att följa med min
klass till årskurs 1.
Jag började spela nyckelharpa 1998 och
under hösten 1998 gick jag en nyckelharpsbyggkurs som ABF ordnade med Åke Ahlstrand som
kursledare. Jag spelar fortfarande på den nyckelharpan som
jag själv byggde.
Jag är med i Eskilstuna Spelmansgilles styrelse sedan ett par
år tillbaka. Vid årsmötet i mars i år för valdes jag in i Sörmlands Spelmansförbunds styrelse.
Min låtrepertoar består av olika låtar; lite sörmländsk, lite
Dalarna, lite norra Sverige. Låtar efter Byss-Calle är bland
favoriterna. Jag gillar att spela moll-låtar. Min favorit låt är
en polska efter Klockare Andersson; Felgubben. Den är helt
enkel rolig att spela med sina olika taktarter och den går i
moll.
***
Jag heter Ulf Lundgren, 66 år, född i
Eskilstuna, bor numer i Södertälje. Jag
har arbetat som redovisningskonsult men
är numer, nästan, bara pensionär. Jag har
spelat folkmusik på fiol sedan slutet av
60-talet och blev riksspelman 1986. Sedan samma år har jag varit medlem i styrelsen för Spelmansförbundet och kassör under 20 av dessa
år. Nu är jag ledamot och sitter även med i redaktionskommittén för Sörmlandslåten.
***
Jag heter Torbjörn Rydberg och är 64
år och docent vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU). Där har jag
arbetat med forskning och undervisning
om hållbar utveckling. Mera precist om

varför det brister i hållbarhet mellan det ekonomiska systemets relation med naturen i sin helhet. Andra viktiga aktiviteter som håller mig igång är bland annat; fiolspel, gymnastik
lek och idrott, vedhuggning, och fester med kompisar. Min
favoritfärg är blå. Min favoritlåt är Something, komponerad
av George Harrison.
***
Linnea Mason 30 år. Nyligen flyttat tillbaka till föräldragården utanför Flen med
man och två barn. Där ska det nu byggas
hus och så småningom startas en småskalig ekologisk grönsaksodling. Dessutom
tänkte vi att det ska flytta in några höns,
ankor och getter.
Musikaliskt är jag utbildad främst på klassisk viola men folkmusiken har alltid funnits med och har nu mer och mer tagit
över. Jobbar sedan augusti på Katrineholms kulturskola som
fiol- och altfiollärare.
Den låt jag väljer att lyfta fram här är från mina många år
som deltagare på Sörmlands låtläger. Leif Johansson berättade varje år jag var med om att man kunde lära sig spela av
näcken och spelade då upp denna [baksidan] Näckpolska.
***
Jag heter Lars Wennerholm, är 82 år
och såklart pensionär sedan många år
efter ett långt yrkesliv inom Volvokoncernen. Bor utanför Eskilstuna och är
suppleant i styrelsen sedan 2018. Jag
sjunger i flera körer och med tre tjejer i
Folkvisegruppen Samklang som jag f.ö.
fick kontakt med på spelmansstämman i Julita 2016.
Jazzen blev min ungdomsmusik och har en stor plats i mitt
hjärta men får nu trängas med visan, körmusiken, klassiskt och folkmusiken. Jag har dansat mycket, jag älskar tretakt,
inte minst slängpolska, och favoritlåten får bli Polska från
Oxelösund, även kallad ”Fyra flickor”, som jag dansat till
många gånger, även för publik.
***

Klara Holstad, blev invald i styrelsen mars 2018
Började spela fiol i mitten av -70 talet, när Folkmusikvågen
drog fram genom Sverige.
Gick Kalle Almlöfs och Jonny Solings kurser vid Malungs
Folkhögskola på -80 talet.
Har haft mycket glädje med att undervisa 15 år på deltid, i
olika regier. Musikskola, Birkagården men främst i egen regi
med barn på en Waldorfskola.
Bor sedan 3 år i Vingåker, spelar i Katrineholms Spel-lag där
jag har några riktigt fina spelkompisar.
Min favoritlåt i sommar är Polska efter Mårten Blank och
hans son Erik.
***
Jag har ju redan på sätt och vis presenterat mig, Adela Björn heter jag och är
ordförande i Sörmlands spelmansförbund och till vardags arbetar jag som
lärare på en folkhögskola, allmän kurs.
Jag kan spela fiol, men allra helst
sjunger jag. När jag fick frågan om en
favoritlåt så tänkte jag direkt på ”Jag
som bondedräng” efter Albertina Andersson född 1854,
Aspö/Strängnäs. Den står som nr. 56 i Axel Ringströms uppteckningar. Jag mins hur jag och min vän Marika under vårt

år på Malungs folkhögskolas viskurs lyssnade om och om
igen på Anders Larssons och Patrik Anderssons fantastiska
skiva ”på väg”. Jag fastnade extra mycket för denna fina låt
om en människas hjärtesorg och förtvivlade hopp. Och 11 år
senare så har jag fortfarande inte tröttnat på den. Det måste
väl anses vara en hit? Tack Marika och tack Anders och Patrik för en för en fantastisk skiva och tack Albertina för en
fantastisk låt.
***
Christina Frohm född 1948 i Frustuna
socken Gnesta. Jag började spela fiol som
åttaåring inspirerad av min morfar. Senare
fick jag börja i Gnesta musikskola och i
Daga spelmanslag. 1962 blev jag medlem i
Södermanlands spelmansförbund och har
under många år varit en del av dess styrelse.
Jag har ett stort intresse för den äldre folkmusiken och spelmansböcker. Favoritlåtar växlar från tid till annan.

Vi bad styrelsen ta fram sina favoritlåtar:

Lars Wennerholms låtval.

Adela Björns låtval

Fler styrelsefavoriter på hemsidan.

Klara Holstads låtval

Torbjörn Rydbergs låtval

Christina Frohms låtval

Linnea Masons låtval

Victoria Erikssons låtval

Ulf Lundgrens låtval

