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Årsmöte 2020 

På grund av den allvarliga utvecklingen av, och situationen med Corona-
viruset fattade styrelsen för Södermanlands Spelmansförbund i mars beslutet 
att inte genomföra årsmötet som var planerat till 21 mars. 

 

Preliminärt nytt datum för årsmötet 
blir 19 september 2020. 
 

Kallelse kommer att skickas ut. 

Inbetalade anmälningsavgifter till årsmötet 21 mars kommer att återbetalas. 

 



Salongsmusik 
/Arne Blomberg 

Förbundets stora notarkiv innehåller flera hundra melodier efter Carl Johan Kjellman, som var organist, 

klockare och folkskollärare i Östra Vingåker i slutet av 1800-talet.  

En del är sakrala alster, men där finns även mycket dansmusik. Inte för logarna, snarare salongerna på 

Claestorp, ätten Lewenhaupts stora gods och andra storgårdar.  

1955 fick SSF Kjellmans noter mm efter framlidna fosterdottern Lydia 

Hasselberg  och tio år senare hölls en minnesgudstjänst i Ö Vingåkers 

kyrka, där Gustaf Wetter berättade om organisten. 

I sitt minnestal 1965 berättade Gustaf Wetter att Sörmland har haft den stora 

lyckan att ha många upptecknare av folkmusik, en av dem var smålänningen 

Carl Johan Kjellman, en påtagligt musikalisk och märklig kyrkomusiker.  

Under stora försakelser och umbäranden tog han sin musikdirektörsexamen vid 

Musikaliska akademien i Stockholm 1854. Hans examina upptog något så 

ovanligt som fyra instrument - piano, orgel, klarinett och fiol.  

1857 blev han folkskollärare, först i Nyköping därefter i Stora Malm, där han 

bildade en blåskvintett.  

Det vilar något tragiskt över Kjellman, menade Wetter. Han fick inte vara den 

kyrkomusiker han ville vara, utan måste försörja sig som skollärare. Det 

berodde på att han inte kunde få organisttjänsten i St. Malm, som redan var 

besatt. När han inte kunde få den flyttade han till Sköldinge, blev klockare där 

och bosatte sig i Klockargården, hade lön under existensminimum. Skapade Sörmlands första 

småskoleseminarium där. 1872 fick Kjellman äntligen en organisttjänst - i Östra Vingåker. I 16 år var han 

skollärare och 31 år organist i socknen, pensionerades 1903 och dog 1924, 92 år gammal.  

Hustrun Elisabeth Kjellman avled 1914. Makarna var barnlösa. 

Kjellmans musikaliska verksamhet var bred. Den viktigaste musikaliska uppgiften fanns givetvis vid orgeln i 

kyrkan vid gudstjänsterna. Psalmer och musik anpassad till söndagens text.  

Utanför kyrkan var pianot hans huvudinstrument.  

Fyra volymer Dansmusik för piano med ett femtiotal melodier kunde nog fylla en danskväll.  

Vals, vals, vals, polka, polka, polka, galopp. Minst en fransäs i varje volym. Tre utskrifter av samma Festfreuden-

Rheinländer av W Peglow (snarlik 15 käringar i Lundströms kök), en polska (= I fjol hade jag e lita fästemö..), en 

hambopolska, Jänta å ja och - något överraskande - en polonesse, Haglunds polska. 

Vid större danstillställningar med fler musiker plockade Kjellman fram tre volymer Accompagnement till Dans-

Musik med nästan hundra danser. 



Ett sextiotal dansmelodier för två violiner, ett sextiotal melodier för violin o piano, kyrkosånger, hymner… 

Kjellman arbetade också med ensembler. Femton partitur med fyrstämmiga melodier, vals för stråkkvartett, flöjt 

och kornett, blåskvintett… 

Och lustigheter. Samling skämtsamma sånger avskrivna ur Filikromen. Kupletter ur skådespel. 

Och, och, och…… Flera hundra melodier! 

Mycket är givetvis avskrifter från andra källor men det finns även många egna kompositioner:  

Östra Vingåkers marsch, Claestorps Marsch, Festmarsch, Vals Primula Veris, Sorgtoner, Sorgmarsch, Elise 

Polka, Ulla-Vals, Malm-vals, Skarpskytte-Fransäs mm.  

Utöver det stora originalmaterialet finns i arkivet även Nils Denckers avskrift av en notbok från 1869 med 

sextiofem spelmansmelodier med sekundstämma från Kjellmans tid i Sköldinge. 

Kjellman höll ett musikföredrag nyårsdagen 1888 och sparade två små papperslappar 

som minne. Programmet, inledande Fantasi och kollaget av folkmelodier var hans 

egna och finns i notmaterialet. 

På en annan papperslapp finns dagens kollekt noterad.  

Lappen skulle säkert slängas när beloppet var noterat i kassaboken, 

men inte denna gång. Kjellman har noterat dagen.  

Fyrtionio 50-öringar, femtiosex 25-öringar och sexton 10-öringar 

samt 5:50 kr i kopparslantar blev 45:60.  

Ett stort belopp i en tid då en piga tjänade 50 kr/år. 

Den sparade lilla pappersbiten andas stolthet! 

Kjellmans noter är nu skannade och finns i arkivets digitalserver.  

På hemsidan finns ytterligare några notexempel, musik samt Denckers avskrift.  

Kontakta arkivarien om du vill få en länk till 

digitalarkivet! 

Musik för glädje och sorg. Musik för andakt, nöje och dans. 

Musik för röst och instrument.  

Carl Johan Kjellmans noter vittnar om både musikalitet 

och stor spelglädje!  

Källor 

Foton från Katrineholms stadsarkiv 

Uppgifter från gravinventering  

Tidningen Folket 27/9 1965 

Kyrkböcker  

SSF arkiv 



På sommaren 1934 arrangerade Spelmansförbundet en spelmansstämma på Tullgarn. Det var som brukligt på den tiden en 

tävling; spelmännen bedömdes och de bästa fick priser. På styrelsemöte i juni planerades stämman. I protokollet kan man läsa: 

”§11: Beslöts att 30 st. tennbägare skulle utdelas till i stämman deltagande spelmän. Mot detta reserverade sig hr. Dencker, 

som önskade att 40 st. tennbägare skulle utdelas på stämman.” 

I stämman deltog den då 83-årige Anders Andersson från Lästringe. Han led svårt av gikt och hade inte velat anmäla sig i för-

väg men han kom ändå och vann ett första pris; en tennbägare och ett diplom. Han inledde stämman ”…genom att spela först 

en polska där det minsann inte var något fel på farten och livfullheten även om det i övrigt var en smula knaggligt…” (ur arti-

kel i Folket). Publiken var stor, ca 4000 personer, och några kom ända från Stockholm med tåg. 

Tiden gick och drygt 50 år senare fick Anders Anderssons sonson, Yngve Anders-

son pokalen via en släkting. Han ville skänka den till någon som skulle ta väl hand 

om den och tillsammans med Lästringe Låtar beslöt han att skänka den till Söder-

manlands spelmansförbund vid årsmötet 1989. Vi som kände Yngve vet att han var 

en ganska blyg person och på vägen till Malmköping och årsmötet sa han bestämt 

ifrån att han inte ville ställa sig upp på mötet och prata utan det fick jag göra. Jag 

var ordförande i Lästringe Låtar då så han tyckte det skulle passa bra. Jag som var 

ungefär lika blyg som Yngve var inte förtjust, men när årsmötet hade nått fram till 

”Övriga frågor” gjorde jag det i alla fall. Jag hade inte behövt vara så orolig, Sören 

Olsson som var ordförande i Spelmansförbundet tog raskt hand om det hela, fick 

fram Yngve och tackade honom och jag kunde dra mig tillbaka. I Sörmlandslåten 

nr 1-1989 finns en notis ”Värdefull pokal gåva till Spelmansförbundet” tillsam-

mans med ett foto på Yngve och Sören. 

När Sören tog emot pokalen sa han att den skulle tas fram varje årsmöte och så 

gjordes också en tid men sen glömdes det bort. För något år sedan kom jag att tänka 

på pokalen och frågade runt lite men ingen mindes eller visste var den fanns. Hade den kanske försvunnit i flytten från Wetter-

stugan eller i röran som blev när vi hastigt fick lämna arkivlokalen i Malmköpings stadshus? Så småningom efter lite letande i 

lokalen i Malmköping hittade jag den i alla fall i en låda tillsammans med allt möjligt. Pokalen kanske inte är så mycket värd i 

pengar räknat men den minner om en annan tid i Spelmansförbundets barndom. Kanske kommer den att sluta på museum? 

Ett minne från Tullgarn 1934 
Kerstin Lanbeck Vallén 

Ett nyfött barn är vår största gåva i livet. Så perfekt och fantas-

tiskt in i minsta detalj, men ändå så hjälplöst. Men det finns en 

instinkt, ett starkt behov av att lära sig. Barnet tittar, lyssnar 

och härmar. Det provar sig fram, misslyckas, provar på nytt, 

misslyckas igen, men så till slut så fungerar det. Inlärningstak-

ten är imponerande hög, då barnet t.ex. lär sig att krypa och så 

småningom att gå, lär sig att prata och att kommunicera med 

sin omgivning och att äta själv och att visa en egen vilja. Vi i 

dess omgivning uppmuntrar, stimulerar och korresponderar 

med barnet i vårt umgänge, vår lek, vår kärlek. Vi blir med-

vetet eller omedvetet förebilder. Barnet utvecklas och gläds åt 

varje ny upptäckt och ny kunskap. Jag tror att det här är något 

mycket grundläggande för den mänskliga överlevnaden, men 

en färdighet, som vi mer och mer negligerar, trycker undan 

och glömmer bort ju äldre vi blir. Den här viljan och instinkten 

och behovet av att hela tiden vilja lära sig nåt nytt, och att våga 

prova och misslyckas och prova igen och slutligen känna den 

gränslösa glädjen i att kunna något mer, som finns så stark hos 

alla barn, men som försvinner hos många ju äldre man blir, 

tror jag riktar sig mot det undermedvetna behovet och driften 

av att hitta något man är bra på. Att hitta något man är bra på 

är viktigt i livet. Alla är bra på något, men alla har ännu inte 

hittat det. Man kan ibland i vuxen ålder plötsligt upptäcka att 

man är bra på t.ex. matlagning eller bakning och kanske anmä-

ler man sig då till ett program på TV. Man kanske är bra på att 

jonglera eller att härma någon och anmäler sig till ett annat 

program. Men det är inte det jag ska skriva om här.  

 

Bara vetskapen om att man är bra på något, känslan av att be-

härska ett speciellt område ger en härlig upplevelse av välmå-

ende och det är det jag vill skriva några rader om. Just det här 

att ”hitta sin grej”. Låt barnen få prova på allt. Låt dem testa 

och försöka. Ett barn, som hittar sin grej, växer inombords, 

och ju tidigare man kan hitta sin grej, desto bättre tror jag att 

Konsten att hitta sin grej… 
En stilla reflektion. 



man blir på många andra saker också. Även om man inte är 

så bra på ex. matte vet man inom sig att man är en riktig rack-

are på dans eller teater eller kanske på att spela ett instrument. 

Eller på att spela fotboll eller innebandy. Då gör det inte så 

mycket att man inte är bäst på matte. Och nu börjar vi närma 

oss vad jag menar. Jag tror att vi som jobbar med barnen på 

deras fritid (som ex. Kulturskolan eller idrottsföreningarna) 

har en viktig roll i att ge barnen möjligheter och utmaningar 

att klara av i sin jakt på ”sin grej”. Jag har själv jobbat inom 

Musik/Kulturskolans värld sen 80-talet och sen mitten av 90-

talet på heltid. Jag har mött ett mycket stort antal barn genom 

åren och riktigt alla har väl inte jublat över att få spela ett 

instrument, det ska jag villigt erkänna, men de flesta, som 

kommer till Kulturskolan, har ju faktiskt gjort ett aktivt frivil-

ligt val. I Trosa har Kulturskolan dessutom sen 1997 haft 

ansvaret för musikundervisningen i ”vanliga” skolan. Från 

början i åk. 4 och några år senare istället i åk. 3. Kulturskolan 

ger barnen ett instrument som läromedel i ämnet musik och 

ger dem en lektion två gånger i veckan. Under den perioden 

möter vi alla elever och alla sorters elever. Alltifrån de som 

ser det som ett straff att behöva spela till de som tycker det är 

jättekul. Allra bäst blir det när man ser ett instrument bara 

”falla på plats” hos ett barn. Allting fungerar från början, 

barnet ser ut att plötsligt upptäcka något – hitta sin grej – och 

från att kanske ha varit en blyg, osynlig och tyst elev i klass-

rummet få förvandlas till en person som lyser, tar plats och 

börjar göra sig hörd. Det är som i Askungen – fast i verklig-

heten! De här momenten i livet ger så otroligt mycket energi, 

så mycken glädje och inspiration och vilja och motivation till 

att fortsätta att undervisa. Det händer inte ofta, men när det 

händer är det alltid lika häftigt att få vara med om det. Det 

blir så småningom både en inspiration och en utmaning att få 

de här eleverna att vilja fortsätta spela och fortsätta att ut-

vecklas, och om man lyckas med det, och får dem att ex. an-

mäla sig till Låtlägret eller att vilja följa med till en spelmans-

stämma eller folkmusikfestival på sommaren, där man träffar 

mängder av andra ungdomar, så vet man att man har lyckats. 

De kommer att fortsätta att vara ”vanliga” ungdomar, men 

som har hittat sin grej och som kommer att bli utmärkta miss-

ionärer för det. Men det får bli en annan berättelse. Fortsätt 

att peppa era barn och barnbarn att söka sina utmaningar i 

livet och låt dem gärna spela ett instrument och kanske hitta 

sin grej! 

 

/ Leif Johansson, fiol.mag. 

Låtlägret 2005. 
Här känner vi igen några blivande riksspelmän, några blivande fiolpedagoger, en kommande ordförande i 

Södermanlands Spelmansförbund och en massa härliga, duktiga musikanter.  
Men mest av allt ett helt gäng ungdomar, som har hittat sin grej! 

Låtlägrets missionärer! 



Tre jubilarer 
På en bänk i en lummig berså sitter 

en gammal spelman. Fiolen ligger 

bredvid. Efter en stund kommer en 

annan gammal man gående och slår 

sig ner bredvid. 

-Jaså, här sitter du. Och fiolen har 

du med dig. Jag minns dig för femti 

år sedan. Forsman var det, väl? God 

dag på dig. 

-Det stämmer, Rickard var förnam-

net. Och du är Appelqvist, Per Axel, 

minns jag. Trevligt att se dig igen. 

-Ja, man sa åt mig att gå hit, säger 

Appelqvist. Det är ju femtio år sen 

sist och jubileumsår igen. Här i 

Himmelriket finns det en plats för 

alla. Den här bersån är ju för oss 

sörmländska spelmän.  

-Ja, tänk att vi kom hit upp, då har 

vi väl gjort nåt gott ändå där nere. 

Fast prästerna var inte så förtjusta i 

oss. 

-Du, Per Axel, säger Forsman, du 

har varit här rätt länge nu? 

-Jag lämnade jordelivet 1892. Sen 

dess har jag njutit var dag här uppe. 

Född 1820 är jag, så det blir till och 

fira 200 år i år. 

-Själv blir jag bara 150, kom hit 

1954. 

-Men var vi inte tre stycken förra 

gången, frågar Appelqvist 

-Jo, Ahlgren, från Taxinge, jämnårig 

med mig. Han kommer kanske. Men 

du, Per Axel, jag minns inte, men 

visst kom du från Östergötland från 

början? 

-Jo, född på Löfsta slott, Kimsta 

socken. Far var trädgårdsmästare 

där. Och så mor, min bror och syster 

och min gamla mormor bodde där. 

Där växte jag upp. Jag hade tur att 

få goda lärare i både fiol och orgel i 

ungdomen. Men du Rickard är 

sörmlänning från början? 

-Född i Tunabergs socken, svarar 

Forsman. Kom senare till Oxe-

lösund och jobbade som träarbetare.  

-Du var en rackare på att spela fiol, 

har jag hört. 

-Jag hade tur att få bra lärare, jag 

också. Far var spelman. Fick mina 

första spelningar när jag var tolv 

och sen blev det mycket bröllops-

spelningar och annat. Ett tag var jag 

tingad långt i förväg. Många låtar 

har jag efter far och en smålänning, 

Svensson hette han visst. Man måste 

ha uppskattat mitt spel för jag fick 

besök, först av Olof Andersson som 

ville teckna ner mina låtar, det var 

väl 1936 och senare kom en ung 

man som hette Wetter. Han ville 

också teckna ner låtarna. Det var 

under krigsåret 1944 och Wetter låg 

inkallad i Oxelösund som ju var i 

närheten. 

-För mig blev det mest orgel, säger 

Appelqvist, men lite fiol också. Ja, 

jag tog med den idag. Jag bodde 

nära organisten Styrlander och hans 

son på Vikbolandet, ett tag. Där 

blev det mycket spel. Sen fick jag 

organistplats i Stigtomta, 1842 var 

det, samma år som folkskolan inför-

des. Jag efterträdde organisten Sch-

walbe där. Ett år senare gifte jag 

Polska efter Ahlgren 

Rickard Forsman th tillsammans med 

Hjalmar Björklund år 1951. Fotograf 

okänd, från Oxelösundsarkivet. 



mig med Sofia Fredrica De 

Trij, fint som fan låter det. 

Vi träffades redan i Öster-

götland, bodde på var sin 

sida av den nybyggda ka-

nalen. Sju år senare flyt-

tade vi till Vadsbro. Fem 

barn fick vi, men två dog 

unga. Men sen var det slut. 

Hustrun gick bort tidigt 

och jag blev änkling. Hon 

blev bara 40. 

-Jag minns att du berättade 

det när vi sågs förra 

gången. Hur klarade du av 

att ta hand om tre barn? 

-Jag hade ju pigan Hedda 

som hjälp. Ja, det blev väl 

ett par ungar till med 

henne men det var inget 

som vi talade om, säger 

Appelqvist och ler lite un-

derfundigt. Men du hade 

väl en hustru, du också? 

-Jo, Emma Kristina, hette 

hon. Men, se där nere, är 

det inte Ahlgren som kom-

mer? 

-Jo, bestämt är det så. Och 

fiolen är med. God dag på 

dig, Ahlgren. 

-God dag på er. Per Axel 

och Rickard, ni ser inte en 

dag äldre ut än då vi sågs 

sist. Det är väl femti år nu? 

Du och jag, Forsman, är 

väl jämnåriga men Ap-

pelqvist är femti år till? 

-Jo, så är det. Nej, här uppe 

åldras vi inte längre. Jag 

och Rickard har pratat lite 

om förr. Det blir väl inte så 

mycket spel numera, eller 

hur, Rickard? 

-Nej, fiolen får vara för det 

mesta. Men du Ahlgren, 

hur är det med ditt spel? 

Du var ju duktig säg det. 

-Jo, nog spelar jag en 

smula nu för tiden men 

förr blev det mycket. Vid 

sidan om skomakeriet var 

jag ute de flesta helgerna 

och även under veckorna 

kunde det bli lite. Vi var ju 

inte så många spelmän i 

Taxinge och inte heller i 

Kärnbo, där jag växte 

upp. 

-Men du hade en rasande 

fin polska, till din dotter, 

minns jag, säger Fors-

man. 

-Anna, ja. Jo den låten är 

bra. Ska vi ta den? 

Gubbarna börjar spela och 

snart fylls rymden av him-

melska toner från fiolerna. 

 

Södertälje i mars 2020 

Ulf Lundgren 

P A Appelqvist foto från 

Vadsbro hembygdsförening 

Polska efter Forsman 



Mer om Appelqvist 

Så här skriver prosten Langborg 

om honom:  

19/9 1886 afgick orgelnisten och 

klockaren A.P. Apelkvist från sina 

befattningar i Vadsbro, som han på 

patroni kallelse innehaft sedan år 

1849. Han var en jättegestalt och 

när han höjde sin väldiga stämma 

kunde han öfverröstas icke ens af 

det brusande orgelverket, vars alla 

resurser han, omöjligt att hejda, 

använde för att dominera och ned-

tysta församlingssången. För öfrigt 

var han en ordentlig och plikttro-

gen församlingstjänare och stor 

ekonom, så att han trots sina små 

inkomster kunde åt hustru och 

barn efterlämna en liten förmögen-

het. 

 

Källa:  

Krönikebok för Blacksta och 

Vadsbro av Gustaf Langborg, 

Sörmländska handlingar 36. 
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Kerstin Lanbeck Vallén 

Något om Flenmo och Flenmo skänklåt 

I sommar arrangerar Spelmansförbundet en stämma i Mellösa kyrkby och en av allspelslåtarna är Flenmo skänklåt. Den 

skrevs av Ragnar Schelén 1948 och är en av många låtar som komponerades till Flenmo. Flenmo ligger bara några km från 

Mellösa kyrka så det är ganska självklart att spela en flenmolåt på stämman. Obs att det beror på Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer pga det nya coronaviruset om stämman kan genomföras! 

På 1940- och 1950 talen var Flenmo känt för sina stora och generösa fester där Södermanlands spelmansförbund ofta var 

hedersgäster. Det var Nils Eriksson (1891-1958), ”Flenmon” som bjöd in. Flenmon var disponent, sågverksägare, lokalpoli-

tiker, hembygdsvän och inte minst spelmännens vän. Han var också hedersmedlem i Södermanlands Spelmansförbund. Till 

bröllopet 1945 mellan sonen Kaj och dennes hustru Maj komponerades en brudmarsch, en brudvals och en brudpolska. Ef-

ter det blev det tradition att komponera låtar till Flenmo, låtar som Nils Eriksson själv lät trycka och distribuera. Samman-

lagt bortåt 30 låtar har tillägnats Flenmo. 

Vid ett tillfälle när Nils Eriksson fyllde år skänkte och planterade Spelmansförbundet en naverlönn vid Flenmo. Trädet upp-

höjdes genast till vårdträd och därefter inleddes varje spelmansfest med att trädet vattnades. 

Vill du veta mer? Följ länkarna till hemsidan: 

 

En fest på Flenmo 1946 med efterföljande årsmöte finns på film: 

https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=1444 

 

 

SSF Album 25 och 26 innehåller foton från Flenmo:  

https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=109 

 

 

I häftet Flenmo i folkmusiken finns flera av låtarna: 

https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2013/04/flenmo_i_folkmusiken.pdf 

 

 

 

 

 

Hör Gustaf Wetter berätta och spela: 

https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?

page_id=3407 



Fynd i skjortkartong eller en berättelse om 

Södermanlands Spelmansförbunds 

kompositionstävlingar 
I Spelmansförbundets arkiv finns mycket som är genom-

gånget, sorterat och skannat men också en hel del som inte 

hunnits med än. I arkivförteckningen fanns under F4, Ej ord-

nade handlingar, volym 4, (skjort-) Kartong med notblad. I 

vintras tog Arne Blomberg hem kartongen för att sortera in-

nehållet. och gjorde ett oväntat fynd. Bland mycket annat 

fanns alla bidragen till Spelmansförbundets kompositionstäv-

ling år 1945. 

1945 firade Spelmansförbundet 20 år och en stor spelmans-

stämma på Stenhammar planerades. Dagen före stämman var 

det uppspelningar för Zornmärket och båda kvällarna avsluta-

des med kulturell dans till musik av spelmännen. I samband 

med stämman inbjöds också till en kompositionstävling – en 

tävlan i nykomponering av låtar i gammal svensk folkmusik-

stil. Varje medlem fick skicka in högst tre låtar och jury var 

professor Sven Kjellström, musikkonsulent Olof Andersson, 

godsägare Ivar Hultström och musikdirektör Lennart Lundén 

med Svenska ungdomsringens representant Sven Axén som 

sekreterare. Sammanlagt 41 låtar skickades in av 19 spelmän. 

Dagen för stämman började med fint väder men så små-

ningom kom ett åskväder och skrämde bort en del av publi-

ken. Prins Wilhelm hälsade välkommen och stämman inled-

des med uppspelning i grupper och så småningom blev det 

prisutdelning i kompositionstävlingen. Första pris, en fiol 

byggd av Gustaf Ekstrand 

Vändelsö, gick till Hugo Pet-

tersson (Hugo-Pelle), 

Eskilstuna för ”genuint goda 

låtar i sörmländsk stil”. 

Andra pris gick till CG Ax-

elsson och tredje pris tilldela-

des Evert Melin från Skogs-

torp för ”väl komponerade 

låtar, särskilt en mycket god 

gånglåt och en god and-

rastämma”. Evert Melin hade 

dessutom erövrat Zorns sil-

vermärke vid uppspelningar-

na dagen före stämman. 

Fjärde pris gick till JA Carlö, 

Stockholm för ”en bra gånglåt i spelmansmässig stil med 

andra stämma”. 

Men 1945 var varken första eller sista gången som Spelmans-

förbundet bjöd in till kompositionstävling. Redan 1929, i 

samband med stämman vid Vibyholm i Båven anordnades 

”Särskild tävlan om av spelmän komponerade låtar i gammal 

stil”. Fem låtar belönades och Ernst Granhammar skrev i 

Stockholmstidningen att två av de fem sattes i första rummet 

nämligen en senpolska, ”Forsbrohultet” komponerad av CG 

Axelsson och en gånglåt, ”Vårskogen” komponerad av Ivar 

Hultström. I Seth Carlssons efterlämnade noter finns avskrif-

ter av några av tävlingsbidragen. 

När spelmansförbundet fyllde 10 år, 1935 anordnades spel-

mansstämma vid Stenhammar med både spelmanstävling och 

kompositionstävling. Priserna för kompositionstävlingen de-

lades ut av prins Wilhelm till R. Ahlberg Sköldinge (polska), 

CG Axelsson Flodafors (polska), Gunnar Ohlsson Eskilstuna 

(gånglåt). Tävlingsbidragen finns i arkivet men namnen på 

kompositörerna är tyvärr överstrukna. Viss reservation också 

för namnen på vinnarna, de kommer från tidningsklipp och 

jag har hittat lite olika uppgifter i olika klipp. 

Under folkmusik-och dansåret 1990 ordnades en komposit-

ionstävling i Eskilstuna. I Sörmlandslåten nr 1-1991 presente-

ras de vinnande låtarna. Första pris gick till Håkan Frykmo 

för ”Klaras melankolettvals” och andrapris till Leif Johansson 

för ”Nya Sörmlandsvalsen”. 

I samband med Spelmansförbundets 70-årsjubileum 1995 

inbjöds till en kompositionstävling i tre klasser: Jubileums-

marsch, Jubileumsvals och Jubileumspolska. Ingvar Anders-

son, Arne Blomberg och Sören Olsson satt i juryn. Totalt 19 

bidrag kom in och första pris i respektive klass gick till Sivert 

Hellberg för ”Larssons gånglåt” och till Håkan Frykmo för en 

vals och en hamburska. 

Snart var det dags igen, i Sörmlandslåten nr 1-2001 utlystes 

ännu en kompositionstävling ”Komponera Julita brud-

marsch!” Juryn fick in 22 bidrag och segrade gjorde Annette 

Eriksson Linander. Hennes låt som ofta kallas ”Julita nya 

brudmarsch” har blivit en omtyckt allspelslåt. (Se Sörmlands-

låten nr 3-2001). 

Hugo Pettersson Hugo-Pelle, 
foto SSF arkiv 

Allspel Stenhammar 1935, foto SSF arkiv 



Där trodde jag det var slut men för säkerhets skull tittade jag 

igenom arkivförteckningen ännu en gång. Och då hittade jag i 

Gustaf Wetters samling, Låttävlan till Seth Karlssons 80-

årsdag 1964. Här finns mycket material: styrelseprotokoll 

med beslut om tävlingen, protokoll från juryns sammanträde, 

noter och vinnare. Man fick in 21 låtar av 13 kompositörer. 

Första pris gick till signaturen ”Tonerna”, Lennart Bergström 

i Älvsjö för en polska. Alla låtarna skänktes till jubilaren när 

han uppvaktades av representanter för Spelmansförbundet. 

Någon komplett information om förbundets kompositionstäv-

lingar får jag nog aldrig men en sammanfattning av det jag 

har hittat hittills (kompositörer, pristagare och noter på bidra-

gen) finns på hemsidan:  

https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=3417.  

Så titta igenom låtarna och spela dem! Kanske finns där något 

guldkorn värt att minnas. 

Källor: styrelseprotokoll, tidningsklipp och noter från SSF:s 

arkiv 

P.S. Ni som följer Sörmlands spelmansförbund på fb vet att 

skjortkartongen innehöll flera fynd; men det är en annan 

historia… 

P.S2. Om ni undrar, Seth Karlsson var Södermanlands Spel-

mansförbunds förste ordförande 

 

/Kerstin Lanbeck Vallén 

 

Gånglåt av Hugo-Pelle, vinnare 1945 

Vinnarlåt 1964, sign 

Tonerna 



Larssons Gånglåt av Sivert Hellberg vinnarlåt 1995 

Polska e Kjellman  (se artikel sid 4-5) 



Vad hände i arkivet under 2019? 
Vid årsmötet 2019 skänkte Leif Johansson pärmar och kassettband från Axel och Elna Andersson till Spelmansförbundet: ett 
50-tal kassettband, pärmar med dansrepertoar, noter, tidningsklipp och diverse andra papper. Nu är innehållet i pärmarna in-
sorterat i arkivet och det mesta har digitaliserats. Kassettbanden är migrerade (digitaliserade). Genomlyssning pågår och forts-
ätter under 2020. 

Program och flygblad från arkivet har skannats. Här finns materi-
al från 1925 och framåt. Nya flygblad sparar vi också på och de 
finns oftast bara digitalt. En hel del noter har sorterats och skan-
nats in. Några nya inspelningar och foton har vi också fått under 
året. Vi har svarat på frågor från medlemmar och lämnat ut 
material till intresserade. I oktober hade vi Öppet hus i Spelmans-
förbundets lokal i Malmköping. 

Arkivförteckningen uppdateras fortlöpande och den finns numera 
på hemsidan (samlingarna.sormlandsspel.se). Länken hittar du i 
rutan under menyraden. 

Under 2020 fortsätter vi att sortera och skanna noter och ett ar-
bete med att skanna protokoll har inletts. 

Om du undrar över något, eller om du vill skänka något till arki-
vet, tveka inte att kontakta arkivarien. Arkivet tar gärna emot nytt 
material! 

/Kerstin Lanbeck Vallén 

Nytt i arkivet 2019, allspel i Nykvarn augusti 2019 

Foto Pia Fahlkvist Larsson 

Förbundets hemsida 
Nu har vi haft vår hemsida med samma utseende och 
funktion i ganska många år. Då och då bör man se över 
sina kommunikationsverktyg och nu är det väl dags för 
hemsidan. I stort sett är det en bra hemsida, lätt att navi-
gera i och innehållsrik men det är lätt att bli hemmablind. 

Därför behöver vi Din hjälp med synpunkter på hemsi-
dan, vad som fungerar bra och vad som behöver bli 
bättre, eller kanske bör tas bort. Bland våra medlemmar 
finns det säkert många som är duktiga och har bra syn-
punkter. Hör av Dig via e-post till sormlandsla-
ten@sormlandsspel.se och hjälp oss att bli ännu bättre. 

Hemsidan behöver nog en ordentlig genomgång. Om Du 
har IT-kunskaper och kan det här med hemsidor blir vi 
mycket glada om du skulle kunna hjälpa oss med renove-
ringen. Hör av Dig till adressen ovan! 

 
/Styrelsen 

Förbundets instrument-
försäkring 
Dina instrument är ju viktiga för Dig och det är mycket klokt 
att ha dem försäkrade även om du inte tycker att de är särskilt 
värdefulla. Kanske inte rent objektivt, men de är värdefulla för 
Dig och du vill väl inte att de ska skadas eller gå förlorade. 
Ibland händer det tyvärr och då är en bra försäkring mycket 
värd. 

Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) har genom samarbete 
med Folksam tagit fram en musikinstrumentförsäkring.  

Som medlem i ett spelmansförbund som är anslutet till Sveri-
ges Spelmäns Riksförbund (SSR) och om du är folkbokförd i 
Sverige kan du teckna en försäkring till en förmånlig premie 
för dina instrument om de skulle skadas eller bli stulna. 

Alla akustiska och elektroniska instrument, dock inte pianon, 
flyglar och orglar kan försäkras. 

Södermanlands Spelmansförbund administrerar alla försäk-
ringar för våra medlemmar och det är oss du i första hand har 
kontakt med. Just nu är det Ulf Lundgren, 073-8553355,  
ulflundgren1736@gmail.com. Gå in på vår hemsida och där 
kan du länka dig till SSRs hemsida. Där hittar du fullständig 
information om försäkringen. 

mailto:ulflundgren1736@gmail.com


På hemsidan hittar du hela spelmansförbundets försäljningslager. Nu rear förbundet ut materialet, så passa på att fynda till 

ett kraftigt reducerat pris. Notera dock att det av vissa exemplar endast finns ett fåtal kvar, så det är först till kvarn som 

gäller.  

Enkelt att beställa! 

Skicka din beställning till Christina Frohm –

 klasroskolan@gmail.com  

Ange tydligt vad du önskar beställa samt antal och 

glöm inte att skriva din egen adress. 

Du får sedan ett paket med faktura på posten. 

Porto tillkommer på angivna priser.  

mailto:klasroskolan@gmail.com
mailto:leffe@epel.se

