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Ordförande har ordet 

2021 års digitala årsmöte är 
nu genomfört, för min del var 
det första gången jag med-
verkade efter inval i styrelsen 
och jag tar med mig en del 
lärdomar till nästa år men då 
hoppas jag det hela kan ske 
på någon trevlig fysisk plats 
där vi får möjlighet att ha en 
trevlig och god middag till-
sammans efteråt.  

 

Jag är väldigt glad att vi har 
Patrik som hjälper oss med 
tekniken och utomordentligt 
erfarna Bert och Arne som 
ställde upp som sekreterare 
respektive mötesordförande. 
Det är inte alla som är be-
kväma med att hålla i trådar-
na nu när ingenting är fysiskt 
på plats men ni sköter det 
alltid med bravur.  

Stort tack till er! 

 

Spelmansförbundets styrelse-
möten har varit digitala se-
dan många månader och jag 
tror vi alla ser fram emot 
våren och sommarens intåg 
då vi, förhoppningsvis, kan 
träffas utomhus där det går 
att hålla ordentliga avstånd. 

På grund av fortsatt smitt-
spridning och restriktioner är 
det inte bara årsmöten och 
styrelsemöten som sker 
digitalt. Restriktionerna 
omöjliggör även i stor 
utsträckning fysiska spel- 
sång- och dansträffar, även 
om spelgruppernas 
verksamhetsberättelse visar 
att ni varit aktiva på olika vis 
även under pandemin, något 
som glädjer mig att höra. 

 

Pandemin har såklart präglat 
hela detta år och förbundet 
har inte kunnat genomföra 
några av de större arrange-
mangen vi brukar. Premiären 
för den nya Mellösastämman 
som vi skulle haft sommaren 
2020 skjuts nu ytterligare ett 
år framåt till 2022. Då hoppas 
jag att ni alla är på plats och 
spelar, sjunger, dansar och 
umgås med både nya och 
gamla vänner. Förhoppning-
en i detta nu är att låtlägret 
på något vis ska kunna ge-
nomföras om än inte varken 
på samma plats eller tid som 
föregående år.  

 

Jag vill uppmana dig som 
läser detta att kontakta oss i 
styrelsen om just du har tan-
kar eller idéer om saker som 
ni vill att förbundet ska göra. 
Det kan vara allt ifrån att an-
ordna konserter, stämmor, 
kurser, utgivningar eller 
kanske något helt nytt. Be-
rätta också vilka ni vill höra 
på konserter, stämmor, vilka 
musiker ni vill dansa till eller 
vem ni vill få chansen att lära 
av.  

 

Om det någon gång är läge 
för förändring och nystarter 
så tror jag att det är nu och 
allt är värt att funderas på 
och det mesta att prova 
minst en gång. Det innebär 
inte att vi inte redan gör 
mycket bra saker som kom-
mer tillbaka när läget tillåter. 

 

Förbundet ska värna trad-
itionen men den måste vara 
levande. Det innebär att vi 
måste vara öppna för att 
prova nya saker, vissa av dem 
kommer säkerligen bli en del 
av framtidens tradition och 
vissa av dem kanske försvin-

ner eller förvandlas till något 
annat ganska fort.  

 

Jag vill verkligen be er med-
lemmar att hjälpa oss att ut-
veckla förbundet i den rikt-
ning ni efterfrågar, detta gäl-
ler både äldre och yngre 
medlemmar!  Våga prata 
med oss om vad ni vill att 
förbundet arbetar med. 

 

Innan jag avslutar vill jag 
också tacka Torbjörn och 
Victoria för er insats i styrel-
sen som avslutades i och med 
årsmötet. Samtidigt passar 
jag på att välkomna Maria 
och Thor som är helt nya till 
styrelsen! Jag ser fram emot 
att få höra era tankar och 
funderingar kring förbundet 
och ha er med i styrelsens 
arbete det kommande året. 

 

Med det tackar jag också för 
förtroendet att få leda för-
bundet ytterligare ett år. 

/Linnea Mason 

Ordförande 

Arkivet tar gärna emot bidrag: noter, visböcker, 
foton, tidningsklipp, inspelningar, flygblad …. Det 

behöver inte vara gammalt för att hamna i arkivet! 
Nutidsdokumentationen är viktig, om vi inte sparar 

det som händer nu så glöms det snart bort. Så 
fotografera, spela in, spara tidningsklipp och annan 

dokumentation från stämmor träffar och andra 
evenemang. Kontakta arkivet på e-post 
kerstin.lanbeck@telia.com 

Vill du lämna något till 

arkivet? 



1923 Svenska Folkdanser 

Under de första åren av Folkdansringens verksamhet publicerade man dansbeskrivningar i medlemstidningen Folkdansringen, 

dessutom fanns häften med dansbeskrivningar. Det var Lekstugan, utgivna av Sällskapet Svenska Folkdansens vänner.  Dessa 
häften ansåg emellertid organisationens styrelse: 

Så förträffliga de än varit – hava dock i en del fall visat sig vara  

väl knapphändiga och svårförstådda, varför turer och steg av  
många missuppfattats och feltolkats. 

För att underlätta för folkdanslagen runt om i landet så gav man ut en instruktionsbok 

1923, Svenska folkdanser, med uttalat mål att alla folkdansare som tillhör Ungdoms-
ringen skall dansa danserna så lika som möjligt: 

[…]att genom detsamma större möjligheter finns för ett  

enhetligt framförande av våra gamla vackra folkdanser. 

I förordet skriver man även: 

Sådana danser, som [b]evisligen äro hopkonstruerade, ha givetvis 
i regel ej medtagits, och ej heller sådana danser, som ännu icke äro 

fullt utforskade. 

Svenska Folkdanser innehåller Allmänna bestämmelser, Pardanser, Gruppdanser, Solo-
danser och Noter. I avsnittet Pardanser beskrivs i huvudsak olika varianter på gammal-

dans. Under gruppdanser finns Selinders danser, två danser som skapats av Philochoros 
(Fjällnäspolska, Gotlandskadrilj) och Västgötapolska som skapades 1906 av Lotten Åsbom. Solodans är ett något märkligt 

begrepp eftersom det är danser för två eller tre personer. Dessa danser har alla sitt ursprung i Selinders skapande för operaba-
letten på 1840-talet. 

Var det så att man inte var medveten om de olika dansernas bakgrund? Helt okunnig var man inte. Styrelsen hade 1922 god-

känt Fjällnäspolska som svensk folkdans och att den konstruerats av Philochoros.  

1926 Svenska Folkdanser, andra utgåvan 

1926 utkom andra upplagan av Svenska Folkdanser. I förordet hävdar man fortfarande att man inte medtagit danser som är 
”hopkonstruerade” eller inte ”fullständigt utforskade”. Man har nu en framtidsvision: 

Ett sådant utforskningsarbete kommer att bliva ett av Svenska  

Ungdomsringens framtida betydelsefulla arbeten och komma 
resultaten av densamma att utgivas såsom supplement till denna 

lärobok. 

Nu har det tillkommit en del danser, i huvudsak olika gammaldansvarianter och man har lagt till historik om 22 av danserna. 
Nu kan vi läsa om Fjällnäspolska: 

…men då dansen nu har en nära 30-årig hävd för sig, och den  

dessutom innehåller så mycket av äkta folksanskynne och därtill 
 dansas till en urgammal dalpolskas melodi, har styrelsen icke 

 tvekat att ställa denna dans i jämnbredd med övriga danser. 

Året efter att andra utgåvan av Svenska Folkdanser getts ut publicerar Ernst Klein en artikel i Hävd och hembygd med titeln 
Folkdans och folklig dans. I artikeln skriver han bl.a att ”folkdanserna” har ”fått viss prägel av balettskola och 80-talssalong 

över sig”. Han tycker att kontradanserna har fått oproportionerligt stor plats, kadriljer med fyrsidig uppställning och 
”långdanser” med uppställning på två led. 1928 publicerar Klein en artikel i Ord och bild, med titeln Operabalett och folk-

dans. I artiklarna visar han på att de danser som kallas folkdans och finns beskrivna i Ungdomsringens bok har väldigt lite 
gemensamt med traditionell dans, men han tycker ändå att de är väl värda att bevara: 

Folkdansens/folkmusikens 

iscensättningar och representationer 

Del 7. Folkdans – vad är det? Folkdansrörelsens förhållande till 
begreppet folkdans 

Bert Persson 



…ja orätt att vilja avskaffa dem som ”oäkta”. De representerar likväl som 
alla andra danser sin tids uppfattning och är som alla andra ett resultat av 

tradition, nykomposition och tillfälliga mer eller mindre lokala inflytelser. 

Att Kleins artiklar får en viss uppmärksamhet i folkdansrörelsen kan vi se i ett inlägg i Hembygden 1929. Där publiceras ett 
föredrag som hållits av fil. dr Karl Erik Forslund vid Dalarnas Hembygdsrings fest 9 juni. I föredraget hänvisar han delvis till 

Klein. Han konstaterar att begreppet ”folkdans” är tämligen nytt och det är först de sista åren de blivit föremål för forskning: 

Denna kritiska forskning har uppvisat, att en del av våra s.k. folkdanser 
helt eller delvis äro verk av balettmästare. Skrälåten är sålunda säkerligen 

helt komponerad av balettmästare Anders Selinder vid Kungl. Operan på 
1840-talet – den förekommer då i ”Värmlänningarna”, vars baletter 

han arrangerade vid urpremiären 1846; då var också Fryksdalspolska, 
Jössehäradspolska och Hallingen med, alla om ej helt nyskapade så dock 

väsentligen omgjorda i balettstil av Selinder. Han torde också ha komponerat 
Vingåkersdansen, Träskodansen och med största sannolikhet Daldansen,… 

I julnumret 1929 kan vi läsa om en arbetsplan för Stockholms distrikts ledarkurs, där det framgår att Ernst Klein medverkade 

vid två tillfällen under rubrikerna ”Ur dansens historia” och ”Den svenska folkdansen och folklivsforskningen”, ett föredrag 
med film. 

Hur Kleins insatser mottogs får vi veta väldigt lite om. I Hembygden juni 1930 finns den enda kommentaren som nämner nå-

got detta, där konstateras helt kort: ”Särskilt värdefullt var Lektor Kleins föredrag om Folkdansen och folklivsforskningen. 

Uppenbarligen börjar nu flera medlemmar bli medvetna om att de ”folkdanser” de dansar inte 
är vad man först trodde. I januarinumret 1932 av Hembygden skriver signaturen ”Gösta Dbg” 

om de nya insikterna han fick när han började som folkdansinstruktör. Han inleder med en 
fråga: ”Vet du tillräckligt om det du har till uppgift att väcka förståelse och intresse för?” 

Hans svar blir: ”Jag tror inte det.” Han berättar att när han började som instruktör så har 
”fjällen fallit från mina ögon”. Han skriver om föreställningen att folkdanserna är ”arv av 

gamla fäder och produkter av århundradens svenska folkkultur”. Han fortsätter: 

Detta är dock en sanning med modifikation. Ytterst få av våra folkdanser 
hava haft den form, vari vi visa fram dem, och hava i vissa fall aldrig dansats 

av folket i bygderna – deras plats blir väl alltid i folkdanslagen. Men inte ont 
i det. Vi kunna ha stor glädje av dem som samlande faktor i vårt arbete – tänk  

bara på våra stämmor. Som uppfostrande hjälpmedel, som motivation etc.  
hava de stort värde……. 

….Folkdanslagen hava i många år sysslat med att skaffa fram ett rikligt 
material, 
nu måste vi tänka på att sovra det och ordna det. 

Han beskriver även det tillfället när han såg K. F. G. dansa Gotlandskadrilj för Visbyborna och hur de hade slagit ifrån sig 
med båda händerna. Han konstaterar att han vill kalla den för en ”folkdanslagsdans” och att den lär vara konstruerad av 
Philochoros. Han konstaterar att eftersom den är trevlig och har många år på nacken, så kan man fortsätta att dansa den bara 

den fick ett rättvist namn. Han inser också att man förmodligen aldrig: 

…skola lyckas få fram någon sann bild av urgamla svenska folkdanser och återuppväcka dem till allmänt 
bruk. Vi kunna omplantera dem och giva dem nytt blod efter vår tids sundaste smak. 

1944 Svenska folkdanser och sällskapsdanser 

När man under andra världskriget ger ut en ny version av instruktionsboken har man lättat på kraven vad det gäller 
”hopkonstruerade” danser. Nu har man klart för sig att många av danserna inte har någon folklig förankring. I förordet kan vi 
läsa: 

Flera danser, vars ursprung spårats till teaterscenen och andra tillfällighets- 
danser, ha medtagits, enär denna bok icke är avsedd att vetenskapligt  
avhandla folkdansen. 

I 1944 års utgåva kan vi i informationen om danserna läsa att flera av danserna är kompone-

rade av kända upphovspersoner, män och kvinnor. 

Nu har man övergivit tanken på att inte publicera beskrivningar på danser som ”bevisligen 

är hopkonstruerade”. Man motiverar det med att avsikten inte är att vara vetenskaplig, 
även om man 1926 ansåg att ”utforskandet” var ett framtida betydelsefullt arbete för Ung-

domsringen. Här kan vi fundera över var ”utforskande” innebar för den tidens styrelse i 
Ungdomsringen? I den första utgåvan angav de också att danser ”som ännu icke äro fullt 
utforskade” inte skulle ingå i instruktionsboken. Eftersom ordet ”forska” ingår i uttrycket 



så är det lätt att tankarna går till vetenskaplig forskning, men det kan ju lika gärna 
betyda att man tar reda på så mycket fakta man kan om själva dansen utan några 

vetenskapliga krav på att härleda dansens ursprung. 

Nytt i denna utgåva är att man publicerar beskrivningar på folkliga polskeformer: 
Slängpolska fr. Skåne (Gerd Runnquist-Jakobsson), Leksandslåten (Carl Gudmuns-

son), Jössehäradspolska (Lars Holmström), Slängpolska från Gotland (August Fre-
din). Dessutom finns tillagt ett avsnitt ”Sällskapsdanser”, det är danser som ibland 

kallas högreståndsdanser t.ex. Menuett, Lancierkadrilj och Fransäs. 

Hur ska vi förstå detta, att man nu överger tanken på att inte publicera komponerade 

danser, trots att de verkade ha höga ambitioner vid den första publiceringen 1923? 

En förklaring kan vara att man inte hade någon ambition att vara historiskt 
”korrekta” från början. Dansen var ju inte målet med Ungdomsringens verksamhet. 
Den var endast ett medel för att locka ungdom bort från den skadliga jazzen och för 

att stärka kärleken till hembygden. När de nu hade, tack vare Ernst Kleins arbete, 
fått kunskap om många av dansernas bakgrund så hade man dansat dessa danser i 

många år. Ungdomsringen hade också varit framgångsrik i sitt arbete att nå ungdo-
men och skulle de nu slopa alla danser som var komponerade skulle man mista 

många av de populäraste danserna. Kan det vara så att i de kristider som världskriget var, så ville man slå vakt om det som 
man uppfattade som typiskt svenskt? 

Vilka danser får var folkdanser? 

Ord som man skulle förvänta sig användas i skrift i en organisation som vill värna bygdekulturen är ”traditionella” och 

”äkta”. I de skrifter jag läst, Folkdansringen/ Hembygden och de olika utgåvorna av Svenska Folkdanser, används 
”traditionella” och ”äkta” när man skriver om dräkterna, men inte i relation till danserna, utom när Forslund skriver om det 

som en gång fanns. När man skriver i Folkdansringen/Hembygden om danserna är det ofta i relation till jazzen och de ord 
som då skildrar folkdansen är: Sund livsglädje, Friluftshöga dansglädje, Ljusa rena andakt, Skogens doft, Hagens skym-

ningsljus, Våra skogars sus, Våra älvars brus, Friska glada takt, Enkla, sunda, gamla nöjesformer, Gamla, vackra, roliga, 
Fyllda av liv och värme, Stänk av Hendenhös, Strålande glädje, Konstfullhet, Mättad med allvar och vördnad, Folkliga al-

stringskraftens renässans, Den germanska andens förnyelse. 

Inte någon gång lyfter man fram att danserna är ett gammalt kulturarv från tidigare generationer. Det är beskrivningar som 
skall lyfta fram att folkdansen är ett sundare och bättre alternativ än jazzen, folkdansen är allt det som jazzen inte är.  

I förordet anger man att syftet med folkdansen är att hos ungdomen skapa en ”varm och sann” känsla för hembygden och 
fördjupa deras ”känsla för det fäderneärvda”. För att skapa en känsla av rötter i de svenska bygderna så har danserna namn 

efter geografiska områden och platser och så strävar man efter att danserna ska skildra folklynnet på orten. Här lever klimat-
lärans idéer kvar om att naturen formar ”folksjälen”. I Hembygden 1927 skriver signaturerna C Fr och G. K: 

[,,,]få fram så mycket som möjligt av det karakteristiska hos befolkningen 

i den trakt, varifrån de [danserna] härstammar, exempelvis den skånska  
flegman i träskodansen, skogsbons livlighet i fyrmannadansen (schaspolska) eller  

fryksdalspolska, mollkaraktären i många turer i daldansen, den groteska 
jiggningen i de sjöfarande gutarnas kadrilj. 

I Svenska Folkdanser skriver man om Vingåkersdansen: 

Erkännas måste att såväl dans som musik återspeglar Södermanlands 

leende natur och folklynne…. 

Erik Forslund skriver om folkdanserna i Hembygden 1929 att ”De ha alla vissa rötter i gammal äkta folkdans”. Han går inte 
närmare in på vad han menar med ”vissa rötter”. Kan det vara att danserna består av figurer som förekommit i ”traditionell” 

dans: ringar, kedjor, sladdar, portar? 

Ett annat kriterium för att en dans ska godtas som folkdans är att den har ett namn som kan hänföras tillbaka till historien, 
t.ex. att Vingåker var känt för att ha haft en speciell dans: 

[…]att Vingåker har haft en speciell dans är höjt över allt tvivel, 

därom vittnar även vingåkersvisan[…] 

I C Fr och G. K:s inlägg 1927 skriver de om möjligheterna att i 

[…]de mer eller mindre artificiella danserna finna drag av  
gammal folklighet och kan man tolka dem? Jag tror, att man 

kan svara ett obetingat ja på den frågan. Här är det musiken,  
som blir det vägledande. 



Den vägledning som verkar vara den rådande, 
 är om dansen dansas till en polskemelodi. Fjällnäspolskan godkänns bl.a. för att den ”dansas till en urgammal dalpolskas 

melodi”.  

En stor betydelse verkar det estetiska ha för viljan att benämna en dans för folkdans. Återkommande i artiklarna i Folkdans-

ringen/Hembygden är omdömen som vackra, pigga, roliga, högtidlig mystik, livliga, fyllda av liv och värme, strålande glädje, 
konstfullhet, mättade med allvar och vördnad. 

Det som slutligen avgör om en dans får kallas folkdans är om man har dansat den ”länge” och om dansen ”ingått i allmänna 

medvetandet som folkdanser” att man benämnt dem som ”folkdanser”. Vad som menas med länge verkar variera. Vad det 
gällde Fjällnäspolskan så hade den dansats i ett 30-tal år och Vingåkersdansen i ”nära 100 år”. 

Folkdansens representationer 

Under Ungdomsringens första decennier kommer ”folkdansen” att representera det sunda, goda och friska och man iscensät-
ter det ”svenska”. I linje med tidens syn på ”ras” så representerade jazzen en lägre stående kultur som man menade var osund 
och omoralisk. Idag är det lätt att förstå att i ”kampen” mellan det ”onda” och det ”goda” så var kravet på att folkdanserna 

skulle vara ”traditionella” och ha ”äkthet” och ”autencitet” av underordnad betydelse och att det var lätt att godta de 
”hopkonstruerade” danserna som svenska folkdanser eftersom man menade att de så väl speglade det svenska folklynnet. Till 

saken kan tilläggas att vid bildandet av folkdansrörelsen, är folkdans en företeelse för i huvudsak städernas befolkning.  

Källor 

Hembygden (1927) Nr 9; (1929) Nr 7; Nr 11-12 julnummer; (1930) juni; (1932) januari  
Klein, Ernst (1978) Om folkdans. LTs förlag. Stockholm 

Svenska Folkdanser (1923) Svenska Ungdomsringen för bygdekultur 
Svenska Folkdanser (1926, andra upplagan) Svenska Ungdomsringen för bygdekultur 

Svenska Folkdanser och Sällskapsdanser (1944) Svenska Ungdomsringen för bygdekultur 

I. Folkdansringen bytte namn 1923 till Svenska Ungdomsringen för bygdekultur, ofta omnämnt som Ungdomsringen 
II. Åsbom hade varit elev hos Selinder 
III. 1887 – 1937, folkhögskollärare, journalist, museilektor vid Nordiska museet  
IV. Tidningen Folkdansringen döptes om till Hembygden 1923 
V. Kulturella Folkdansgillet  
 

Rapport från årsmötet 2021 
Så har då årsmötet 2021 avhållits i Södermanlands Spelmans-

förbund. Det blev ett digitalt möte, som så många andra möten 

det senaste året. Uppåt 40 st medlemmar hade kopplat upp sig 

via den utdelade länken. 

 

Mötet genomfördes på ett tryggt och säkert sätt av mötesord-

föranden Arne Blomberg och Bert Persson skrev protokollet.  

Årets verksamhetsberättelse blev lite kortare än vanligt men 

trots rådande pandemi har många lag och grupper varit aktiva 

under 2020. 

 

Kassarapporten visade på ganska stora skillnader mot budgete-

rat resultat och verksamhet, framför allt kunde inte ungdoms-

lägret genomföras och heller inga stämmor i förbundets regi. 

Det blev ett stort överskott i resultatet för 2020 men förhopp-

ningsvis kan överskottsmedlen användas under 2021. 

 

Förbundets nya styrelse och funktionärer fick följande utse-

ende: 

Ordförande Linnea Mason Omval Sitter 1 år  

Ledamöter Adela Björn Kvar Sitter 1 år till  

Klara Holstad Kvar Sitter 1 år till 

Ulf Lundgren Kvar Sitter 1 år till 

Christina Frohm Omval Sitter 2 år  

Emma Tjärnström Nyval Sitter 2 år 

Lars Wennerholm Nyval Sitter 2 år 

Suppleanter Maria Melin Nyval Sitter 1 år  

Thor Pleijel Nyval Sitter 1 år  

Revisorer Ammi Wadman Nyval Sitter 1 år  

Amanda Gydemo Östbom Nyval Sitter 1 år 

Revisorssuppl.     Ing-Marie Rapp Nyval Sitter 1 år 

Redaktion för Sörmlandslåten, omvalda på ett år 

Ulf Lundgren  

Birgitta Stenberg  

Kerstin Lanbeck-Vallén 

Arkivarie  Kerstin Lanbeck-Vallén Omval Sitter 1 år 

Webbansvarig Vakant 

Valberedning Bert Persson ett år 

 Vakant 

 

Som stipendiat för Folkmusikfonden hade utsetts Alvina Her-

binger Rygne. Hon tackade för stipendiet med att via video 

spela en låt och hon visade sig vara en mycket välförtjänt sti-

pendiat. 

 

Medlemsavgiften för 2022 fastställdes till 280 kr . 

Någon Mellösa-stämma blir det inte i år heller men förhopp-

ningsvis kan en del lokala stämmor och träffar anordnas. 

 

Södertälje 210315 

/Ulf Lundgren 



3618:a …. När Lindblom 

lärde spela fiol. Spelman 

Lindblom bodde ve Forsa 

i yngre dagar. En da kom 

dä en dräng te honom å ba 

honom lära honom spela. 

Nä, dä går inte förrän 

Näcken får stämma fiolen 

åt dej. Hur dant ska jag 

göra då? Jo, du ska tre 

torsdagskvällar å ra’ ner te 

rinnande vatten, å tredje 

torsdagskvälln då kommer 

Näcken fram. Å tredje 

kvällen när drängen kom 

mä sin fiol, då pjunka det 

fiolspel bakom en buske. 

Han vart rädder å sprang, 

å dä va en spång utlagd, 

men den såg inte han i 

hastigheta utan han sprang 

i sjön, det var på en liten 

holme. Han hade skinn-

byxer på sej å di vart fulla 

mä vatten och det lät ”ta 

fatt i, ta fatt en”, å han 

sprang så han höll på å 

stupa. Han tordes aldrig gå 

som Näcken te klädhol-

men för att stämma fioln 

åt en. 

Dä va så att för att göra sej 

till mä Näcken så kasta di 

ut en fårbog i sjön. Dä 

skulle han få för han lärde 

en spela. 

Näcken gick aldrig fram 

förrän imellan elva å 

klockan ett – spöktimman 

när allt var tyst å lugnt. 

Män di som tordes gå 

fram å han feck stämma 

fioln åt dom, dä vart rik-

tiga spelmän det. 

Widmark å hans släkting 

di geck te Kolsnaren (sjö i 

Vingåker), där är det rin-

nande vatten, så de skulle 

få sina fioler stämda. När 

spöktimman kom då kom 

det ett odjur simmandes på 

vattenytan, å di vart rädda 

och sprang. Den ena kom 

ner i en övergiven potatis-

grop å den andra la sej 

under ett rotvalv tess solen 

kom opp. Di tordes inte 

stanna kvar där. 

3617:b …  Men hur det 

gick ändå, så vart de styva 

spelmän båda två. 

Det var mecksmessalek 

hos min morfar i 

Järingsnäs å då var Wid-

mark där å spela, å då 

lärde di honom te spela 

Tyska klockerna å när han 

hållit på å spela en stund 

då vart han alldeles vilder. 

Di som stog utanför di såg 

huvelösa gubbar dansa 

efter vartenda par. Å han 

grät som ett barn när dom 

vred fiolen ur händerna 

på’n. Så det blev ett riktigt 

spektakel på den mecks-

mässaleken.…. 

Referens: Transkriberat av 

Arne Blomberg från SSF 
band 395, kopia av inspel-

ningar från Institutet för 
språk och folkminnen, 

Acc nr Gr 3618:a och Gr 
3617:b, insamlare Richard 
Broberg och Gun Nilsson, 

informant Johanna Lund-
ström (f. 1864), inspel-

ningsår 1950. 

August Widmark foto SSFs arkiv 

Skicka in din berättelse till sormlandslaten@sormlandsspel.se. Här nedanför kan du läsa om storspelmännen Carl 

August Lindblom och August Widmark som lärde sig spela av näcken! 

HUR SER DIN VÄ G TILL FOLKMUSIKEN UT? 

Om hur Lindblom och Widmark lärde spela av näcken 

K e r s t i n  L a n b e c k  V a l l é n  

 

Min farmors gammelfarfar hette Anders Andersson… 

Jag har jobbat inom Kulturskolan i olika 

delar av landet i dryga 35 år, och träffat 

väldigt många barn och ungdomar, med 

en önskan om att få lära sig att spela fiol. 

Det som motiverat dem att söka sig till 

Kulturskolan varierar, men det är ofta en 

längtan efter en fritidsaktivitet, en musi-

kalisk förebild eller att kompisen spelar. 

De flesta barnen är i 9-10-årsåldern, när 

de kommer till oss. Att en 14-årig kille 

ber om att få lära sig att spela fiol är så-

ledes inte så jättevanligt, men desto mer 

glädjande. 

Alexander Hedström är född 2006. Han 

bor i Vagnhärad med far och mor och 

två syskon, och anmälde sig hösten 2020 

till Trosa Kulturskola. Jag hälsade ho-

nom naturligtvis välkommen, men var 

väldigt nyfiken på vad som gjorde att 

han så starkt önskade att spela fiol. Sva-

ret som kom överraskade mig en smula, 

men gladde mig desto mer. ”Min far-

mors gammelfarfar var storspelman och 

hette Anders Andersson…” För mig som 

spelman är Anders Andersson från 

Lästringe (1851 – 1936) en av Söder-

manlands absolut största spelmansprofi-

ler. Han har lämnat efter sig en stor låts-

katt, som förts vidare av många spelmän 

mailto:sormlandslaten@sormlandsspel.se


i landskapet. Och här kommer en ung 

tonåring och vill bli ännu en länk i denna 

kedja av traditionsbärare. Jag träffar 

honom varje vecka i Kulturskolan och vi 

har just spelat en av Anders Anderssons 

låtar. Alexander är en vetgirig och spel-

sugen kille och det går fort framåt. Vi tar 

en paus och sätter oss ner i klassrummet 

och språkar en stund. Jag undrar 

vad han gör på fritiden – förutom 

att spela fiol, förstås. Han berät-

tar att han har släktforskat i drygt 

2 år och att hans släktforskning 

upptar en stor del av hans fritid. 

Historia är ett stort intresse och 

Alexander läser även en hel del 

böcker i ämnet. Ibland blir han 

dock en ”vanlig” tonåring och 

sätter sig vid datorn och spelar 

dataspel. 

Det stora intresset för släktforsk-

ning började med att han fick 

överta ett material från sin farmors far, 

och ganska snart dök namnet Anders 

Andersson upp. Det väckte en nyfiken-

het och ett intresse för fiolspel. Jag frå-

gar lite nyfiket om han har hittat några 

andra spännande poster. Jag tänker att 

alla släktforskare när en dröm om att 

hitta trådar till t.ex. adelsmän, stora fors-

kare, vetenskapsmän eller andra berömd-

heter. Jag har själv ett litet släktforsk-

ningsprojekt hemma, men där finns bara 

”vanliga” människor, och då brukar man 

inte komma längre bak än 1600-talet i 

Sverige, då våra kyrkoböcker började 

föras. Alexander berättar att det har dykt 

upp några norska kungar och en gammal 

fransk kung bland de ca. 9 – 10.000 pos-

terna i släktträdet. Med adel och kungar i 

materialet kan man komma betydligt 

längre bak i tiden, och Alexander berät-

tar att den äldsta posten går att spåra till 

300 – talet. Men för mig är det ändå An-

ders Andersson, som är den mest spän-

nande posten just nu. Alexander har inga 

planer på att bli storspelman som far-

mors gammelfarfar. I en kommande 

framtid hoppas han på att lyckas bra i 

skolan, att kunna skaffa sig en bra ut-

bildning och att få ett bra jobb. Han hop-

pas dock att kunna glädja släkt och vän-

ner med sin musik. I de tider som råder 

just nu tycker jag att det kan kännas som 

ett klokt val att välja bort musikeryrket 

och istället ha spelandet som en exklusiv 

hobby. 

Jag som varje sommar brukar 

tillbringa dagar och veckor på 

olika spelmansstämmor och träf-

far undrar om Alexander har 

varit på någon spelmansstämma 

någon gång. Han svarar att det 

har han nog inte. Möjligtvis att 

han som barn har varit på Tros-

torp, men det är i så fall inget 

han minns. Där känner jag att jag 

har en mission att utföra. Likaså 

bör jag boka in ett besök i 

Lästringe någon gång i framtiden 

tillsammans med Alexander. 

Vi reser oss från stolarna och fortsätter 

att slipa på Lästringe gånglåt. Det känns 

kul och inspirerande att få vara med och 

forma nästa generation spelmän. 

/Leif Johansson 

fiol.mag. 

       Alexander Hedström_foto Leif Johansson 

”Jaha, farbror Hjalmar Björklund. Låt 
mig gratulera.” 

”Gratulera?” 

”Ja, farbror blir väl 150 år i år? 

”Ja, det äger väl sin riktighet, som en 
säger. Tjuförsta november, undrar om 
en får en tårta då. Det är väl inte så 
mycke att fira nu, man är väl lite över-
gammal. Men jag minns så väl, grind-
stugan vid Vik i Stigtomta. Där blev 
jag till och där föddes jag 1871. Vi 
var inte så rika, långt ifrån. Far min 
var egentligen kusk första tiden men 
sen förstörde han sig i Viks trädgård. 
Då var han bara 50 år. Sen fick han 
skjutsa mjölk från Viks gård till Stig-
tomta mejeri. Han höll på så i många 
år.” 

 

”Så det måste ha varit Blinda-Kalle i 
Stigtomta som lärde farbror spela? 
Han lär ha haft många elever.” 

” Nej, det var ingen. Det var min bror 
som spela. Men han blev religiös och 
ville sluta spela. Så jag fick överta 
hans fiol. Jag spela enradigt dragspel 
då innan jag börja med fiolen. Jag var 
med honom och spela och det stämde 
så bra ihop med mitt dragspel. Jag 
minns när vi spela ihop. Jag var liten 
till växten men jag spela så bra. Min 
bror var sex år äldre än mig. 

Blinda-Kalle, han bodde där i fat-
tigstugan bredvid kyrkan. Nog spela 
jag mycke för honom men jag vet inte 
om det var han som lärde mig. Det 
gjorde jag nog själv. -Var har du lärt 
dig spela, sa Kalle till mig. Jag har 
många elever, men det är bara en som 
går upp mot dig. Han heter Gottfrid 
Spångberg, från Malmköping. ”(Flera 
källor uppger att Blinda-Kalle var 
Hjalmars lärare men själv påstår han 
annat enligt intervjun nedan. UL:s 
anmärkning) 

 

(Källor: Lars Erik Larsson, Sörmlänska spelmän, Gustaf 
Wetters uppteckningar, Svenska Låtar, intervju gjord 
1956 hemma hos Hjalmar av Hugo-Pelle (Hugo Valfrid 
Pettersson) 

HJÄLMÄR BJO RKLUND 



” Var det Kalle som sa åt farbror att 
klippa naglarna, annars nyper du av 
strängarna?” 

”Nej, vet han, det var Hjort-Anders. Vi 
var uppe på Skansen i lag med John 
Olsson, upplänningen. Nu ska du spela 
ett tag Björklund, sa Olsson till mig. 
Kan du spela, fråga Hjort-Anders. Och 
jag spela. Du spelar inte dumt, sa Hjort-
Anders, men det är fan vad du spelar 
fort. Han svor, förstår du. Han var en 
fräck ordning. Ja vi sörmlänningar spe-
lar så, svara jag honom, det blir lite lätt 
och glatt då.” 

 

”Minns farbror några fler storspelmän?” 

”Lindblom, förstås. Det var en styv spel-
man. Han hade förskinn på sig. Han 
hade en liten fiol, en kvartsfiol. Han 
kalla den Getingen. Oh, vad han spela! 
Det var i Stigtomta. En liten karl var det. 
Jag var ju ung då. Jag var väl inte mer 
än åtta år, men jag kommer ihåg det. 

 

”Mitt musikaliska påbrå har jag nog 
efter min farmor. Hon sjöng mycket. 
Och så var det min bror. Han spela så 
väl, och rent skulle det vara. Inga svåra 

bitar hade han men han spela så fint.” 

”Jag lämnade Stigtomta när jag skulle 
excera beväring i Jönåker. Där spela 
jag ska du veta. Både på bröllop och 
lysningsdans och tjäna femtitvå kronor 
en gång. Det var mycke pengar då. Det 
var 1892 det. Men för det mesta var det 
inte så mycket betalt. 

Men årslönen hos bonden jag tjäna hos 
var 160 kr. Jag köpte mig en ny ko-
stym, sån där cheviot di kallart. Och 
vinteröverrock. Men det blev pengar 
över. Det var min svåger som var 
skräddare och sydde åt mig. Men det 
blev ändå 70 kr över när jag flytta ner 
till Oxelösund. 

Där fick jag jobb på järnvägen.” 

”Min gumma Emma och jag hade det 
bra. Men hon hade socker. Fick ont i en 
tå men de behövde inte ta bort den. 
Men hon kola av förstås. Hon var sex 
år yngre än jag. En kraftig gumma var 
hon.” 

 

”Farbror spelade mycket med Lilja från 
Nyköping?” 

”Ja, lite då och då. Lilja såg trumpen ut 
och skrattade sällan eller aldrig. 
Men han hade alltid en stor 
snusbuss under läppen så han 
kunde väl inte skratta. Snus är 
väl bra, det piggar upp men själv 
blir jag bara yr i huvet. Själv 
spela jag på och hade roligt” 

 

”Farbror har ju blivit uppteck-
nad flera gånger, både av Olof 
Andersson, han med Svenska 
Låtar och så av Gustaf Wetter.” 

”Ja, de var här ett par gånger, 
Wetter kom till mig när han låg i 
lumpen i Oxelösund.” 

”Har farbror någon favoritlåt?” 

 

”Nån favorit vet jag inte men polskan 
Fyra flickor kring en kista den är bra. 
Fast lite knepig att spela i andra repri-
sen.” 

 

”Då ska jag be att få tacka för samtalet.” 

”En får tacka för besöket. Det piggar 
upp. 

”Nu lever farbror ett år till av bara far-
ten.” 

”Det vet ja inte men han är välkommen 
tillbaka den 21 november då jag fyller 
på riktigt.” 

 

Södertälje i mars 2021 
/Ulf Lundgren 

Hjalmar Björklund bjuder Gustaf Wetter på 

snus_foto SSFs arkiv 

Hjalmar Björklund och JE Lilja_foto SSFs 

arkiv 

Hjalmar Björklund på hemsidan: 

Hugo Pettersson, ”Hugo-Pelle” intervjuade Hjalmar Björklund 1956, bara några veckor före hans 

död. Här finns ett utdrag ur intervjun. 

https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2013/05/hp2utdrag10.mp3 

 

Hugo-Pelle spelar Hjalmar Björklunds bravurnummer, ”Melker Anderssons polska” 

https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2013/05/hp03a11.mp3 

https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2013/05/hp2utdrag10.mp3
https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2013/05/hp03a11.mp3


Från Gustaf Wetters uppteckningar 



Två foton från 2020 
Först spelträffen i Tuna utanför Nyköping i januari. Fullt med folk, fler än vanligt. Alla fick inte plats på bilden. Corona hade 
vi knappt hört talas om. Sen vet vi vad som hände och det mesta ställdes in. Folkmusikfestivalen i Södertälje i september ge-

nomfördes kraftigt nedbantad. Få deltagare, allspel utomhus med stort avstånd mellan spelmännen. Hur ser det ut i höst undrar 
vi… 

Allspel Torekällberget september 2020 

Spelträff i Tuna januari 2020 



I Spelmansförbundets arkiv finns flera tusen foton och min 

absoluta favoritbild är den här från stämman i Ånhammar. 

1932. Fotot visar några av veteranerna i Spelmansförbundet, 

finklädda framför en stor ek. 

Längst till vänster står Melker Andersson (1840-1936) från 

Husby. Han var förbundets äldsta medlem, 92 år gammal, 

när han deltog i stämman på Ånhammar. Hans repertoar 

bestod till stor del av sextondelspolskor, många med ur-

sprung från 1700-talet. I Olof Anderssons uppteckningar 

finns många av hans låtar nedtecknade efter sonen Axel Ax-

elsson som sjöng dem. Melker Andersson stod inte ut med 

att höra en nybörjare öva på fiolen så Axel Axelsson spelade 

inte men lärde sig låtarna ändå och tur var det, nu finns de 

bevarade i vårt arkiv. 

Bredvid Melker Andersson står Anders Andersson (1851-

1936) från Lästringe. Han var storbonde och har själv berät-

tat om sitt strävsamma liv som bonde och också lite om sitt 

liv som spelman (se Sörmlandslåten nr 2-1978). Han deltog 

i spelmansstämman på Skansen 1910 och i många av spel-

manstävlingarna i Spelmansförbundets tidiga år. Hans låtar 

finns dels i Svenska Låtars sörmlandsdel men också i boken 

Andersson & Pettersson utgiven av Lästringe Låtar. Vi vet 

tack vare sonsonen Yngve Andersson att Anders Andersson 

och Melker Andersson träffades och spelade tillsammans, 

inte bara på spelmansstämmor utan de åkte till varandra och 

spelade och hade delvis samma repertoar. Enligt Gustaf 

Wetter var Anders Andersson ”en baddare att spela 16-

delspolskor”. 

Bredvid Anders Andersson står Axel Fredrik Bergström 

(1854-1945) från Tystberga. Han lärde sig spela av sin far 

och hans repertoar bestod till stor del av låtar efter fadern 

och farfadern. Det var mycket bröllopsmusik och visor. Be-

römd är hans gökpolska där han själv gol och härmade gö-

ken. Hans låtar är upptecknade av Nils Dencker. Bergström 

var byggmästare och byggde även fioler. Anders Andersson 

och Bergström lär inte ha spelat ihop när de träffades utan 

var och en spelade sitt eget eftersom deras respektive reper-

toar var så olika. 

Nästa man är Carl Erik Eriksson, ”Carl-Erik i Lind” (1856-

1938). Han lärde sig spela av två riktiga storspelmän, Carl 

August Lindblom och August Widmark och i sin ungdom 

var han en ofta anlitad bröllopsspelman. När hans hustru 

gick bort slutade han spela i flera år men började så små-

ningom igen. Många av hans låtar är upptecknade av Gustaf 

Wetter. Han hade också många berättelser om sina läromäs-

tare i fiolspelet, om sockenboöknamn och om fejder mellan 

invånarna i Västra Vingåker och Österåker i gamla tider. 

Nr fem från vänster är Carl August Olsson, ”Målar-Olle”, f. 

1858 i Lid. Hans far, farbror och bror var alla spelmän och 

han hade en stor del av sin repertoar från Blinde Kalle i Stig-

tomta. Flera av hans låtar tecknades upp av Nils Dencker. 

Favoritbilden 
Kerstin Lanbeck Vallén  



Johan Albert Ekvall från Björkvik (f. 1859) står längst till 

höger på bilden. I sin ungdom spelade han på många bröllop 

men vid 25 års ålder slutade han spela och började igen först 

20 år senare. Han spelade oftast med A-dursstämning och i 

hans repertoar fanns flera av Glabolns låtar. 

Stämman på Ånhammar var, som oftast på den tiden, en täv-

ling där drygt 50 spelmän spelade upp. Spelmännen presente-

rades av Nils Dencker, professor Sven Kjellström satt i juryn, 

landshövdingen invigde det hela och Ånhammars bygdekör 

sjöng. Melker Andersson, Anders Andersson, A.F. Bergström 

och Carl-Erik i Lind belönades med var sin minnesplakett av 

silver med inskription och J. A. Ekvall fick både minnespla-

kett och en bok. Vädret under stämman var vackert. Ett regn-

väder hotade i horisonten men brakade inte loss förrän stäm-

man var slut. Det var en folkfest med 3000 personer i publi-

ken och stämman refererades inte bara i lokalpressen utan 

även i DN.  

Gustaf Wetter får avsluta. Så här skrev han i boken Sörm-

landslåtar från 1947: 

Sex gamla spelmän, deltagare i stämman på Ånhammar 1932. 

Från vänster Melker Andersson, Husby, Råby; Anders An-

dersson, Lästringe; A. F. Bergström, Tystberga; Carl-Erik 

Eriksson, Carl-Erik i Lind, Katrineholm; C. A. Olsson, Målar-

Olle, Kappsta, samt J. A. Ekvall, Nyköping. Roligt var det att 

höra dessa gamlingar spela, och roligt var det att prata med 

dem. Nu har deras felor för alltid tystnat. Deras låtar lever 

dock, ty dem har spelmansförbundet räddat, och de skall inte 

få tystna. 

Källor: spelmansbiografier på hemsidan samlingar-
na.sormlandsspel.se, Sörmlandslåtar (1947), tidningsklipp ur SSF:s 
arkiv, program vid spelmansstämman i Ånhammar 1932. 

Fotona hittar du på hemsidan. Gå in på samlingarna.sormlandsspel.se och välj Foton i menyn. Vilken är din favoritbild? Skriv 

till sormlandslaten@sormlandsspel.se och berätta! Kanske kommer det i tidningen. 

Vi som har varit med i Lästringe Låtar 

länge har haft glädjen att få lära känna 

Torsten Åhbeck (f. 1924) och spela till-

sammans med honom. Torsten avled 

2016 men minnena och låtarna finns 

kvar. Han hade låtar från flera håll: 

Kreitz från Mariefred, Wickman i 

Taxinge, visor från farmor och så ett par 

låtar efter sin far Nils Åhbeck (1886-

1978) bland mycket annat. 

 

En låt vi spelar ibland är en schottis som 

hans far sjöng. Texten minns jag bara 

fragment av för dumt nog spelade jag 

inte in eller skrev ner det. Först är det 

något om höns på en tunna och så små-

ningom kommer det ungefär ”och inte 

har jag pengar och inte har jag brö, och 

inte vill jag lägga mej på vägen och 

dö…”.  

Enligt Torsten hade hans far hört den på 

Djurgårdsslätten i Stockholm i början av 

1900-talet. 

 

Nu har jag hittat låten på flera 

ställen, den heter Handklaverslåt 

och är komponerad av Otto Hult-

ner (1872-1930). Hultner var 

kompositör, violinist, trumpetare, 

musikdirektör mm.  

Den finns inspelad på stenkaka 

och noterna finns i tryck. Den 

finns förstås också i vårt arkiv, 

både avskrifter och i åtminstone 

ett tryckt häfte. I ett av Fritz 

Karlssons nothäften med populär-

musik finns en version där man 

också har lagt till ett intro.  

Följ länken till hemsidan, låten hittar du 

på sid 18-19 i häftet: https://

www.samlingarna.sormlandsspel.se/wp-

content/

uploads/2014/10/08_karlsson_fritz.pdf.  

I ett handskrivet nothäfte efter Oskar 

Mård har låten fått titeln ”Pladask i Plu-

ret” men ingen ytterligare text finns där. 

Ludvig Lundin kallar den för 

”Handklaverstrall” och har transponerat 

till C-dur. 

 

Men Torstens text har jag inte sett. Så nu 

undrar jag: är det någon som har hört 

samma text som Torsten hade eller har 

du kanske en helt annan text? Hör av dig 

till sormlandslaten@sormlandsspel.se. 

 

Noterna på nästa sida kommer från ett 

häfte i C.F. Perssons samling, ”Danser 

och låtar del 1”. 

/Kerstin Lanbeck Vallén 

HO NS PÄ  EN TUNNÄ 
OCH SEN DÅ? 

Torsten Åhbeck 2008  

foto Arne Blomberg 

mailto:sormlandslaten@sormlandsspel.se
https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2014/10/08_karlsson_fritz.pdf
https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2014/10/08_karlsson_fritz.pdf
https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2014/10/08_karlsson_fritz.pdf
https://www.samlingarna.sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2014/10/08_karlsson_fritz.pdf
mailto:sormlandslaten@sormlandsspel.se


Efterlysning! 

Nyköpingshus spelmansgille spelar i Gästabudssalen på Nyköpingshus 1957. Längst fram står Märtha Sterner och th i bil-

den ser vi Axel Andersson. Men mannen i mitten, vem är det? Om du känner igen honom så hör av dig till sormlandsla-

ten@sormlandsspel.se. Fotograf är Roland Sterner, Märthas son. Och tack Mats Hedblom för fotot! 

Nyköpingshus spelmansgille 1957, foto Roland Sterner 
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Vill du köpa någon av våra utgåvor?  

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. 

Se också hemsidan https://sormlandsspel.se/nya_butiken/ 
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