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Ordförande har ordet 

Jag sitter nu vid mitt skriv-
bord och blickar ut genom 
fönstret, himlen är klarblå 
med en varm sol som får 
dagsmejan att droppa. Det 
första tecknet på vår, det 
första tecknet på att ljusare 
tider äntligen är att vänta! 
 
För hösten och vintern var 
lång, mörk och tung, i syn-
nerhet för oss i styrelsen då 
vår käre styrelseledamot 
Ulf Lundgren gick bort. 
Ulf var en stor glädjespri-
dare och inspiratör, varm 
och trygg och han är djupt 
saknad. Han var en mycket 
viktig person för oss i för-
bundet. Ulf satt också med 
i redaktionen för Sörm-
landslåten, och därför vill 
jag lyfta upp honom lite 

extra just här. Jag vill även 
lyfta upp Birgitta Stenberg 
och Kerstin Lanbeck Val-
lén som trots detta har sett 
till att detta nummer av 
tidningen ändå blir av och 
kommer ut. Jag tror att ni 
läsare kommer få en fin 
tidning med intressanta 
artiklar och texter att läsa. 
 
Försiktigt hoppas nu även 
jag och styrelsen på att 
2022 ska bli ett ljusare år. I 
styrelsen gläder vi oss ex-
empelvis över att ung-
domslåtlägret, under led-
ning av Lovis Jacobsson 
och Evelina Höglund 
Åström, äntligen blir av 
efter två års paus. Karin 
Kolterud har tagit ett ini-
tiativ till sångträffar i 

Katrineholm och försiktigt 
har vi styrelsemedlemmar 
också vågat ta ordet 
”septemberträffen” i våra 
munnar, med en förhopp-
ning om att den också ska 
bli verklighet. Vi har också 
tagit beslut om att stötta de 
medlemmar som vill spela 
upp för Zornmärket i au-
gusti, mer info om detta 
kommer komma snart. 
 
Jag vill också passa på att 
ge en eloge till alla er som 
har hållit spelandet igång 
under den tid som har va-
rit. För även om verksam-
hetsberättelserna, på grund 
av pandemin, varit färre 
och kortare så har de ändå 
kommit in. Och vi vet att 
många fler medlemmar har 

hållit spelandet igång efter 
vad restriktionerna har till-
låtit. Det gläder oss!  
 
Tack för att ni har hållit ut 
och hållit i, var och en ef-
ter sin egen förmåga! 
Låt oss nu alla hoppas att 
2022 kommer bjuda på 
mer spel, sång och dans åt 
oss alla och att vi åter igen 
får börja mötas på riktigt, 
IRL- som ungdomarna sä-
ger. 
 
Ordförande  
Adela Björn 
 

Sörmlandslåtens redaktion 
saknar Ulf Lundgren 
I slutet av 2021 avled Ulf Lundgren hastigt 
och vi förlorade både en vän och en viktig 
del av Sörmlandslåtens redaktion. Sedan 
början på 1990-talet har han bidragit med 
artiklar i tidningen och från mitten av 2007 
var han en del av redaktionen. Tillsammans 
med hans nästan 30-åriga erfarenhet av sty-
relsearbete i förbundet gav det oss en stor 
trygghet i redaktionsarbetet. Han var idérik 
och fantasifull och skrev många uppskat-
tade artiklar och skrönor. Han har fått 
mycket beröm för de spelmansporträtt han 
har skrivit om gamla spelmän som skulle ha 
fyllt jämnt. I oktober skrev han sin sista 
artikel i Sörmlandslåten, ”En kvinna vid 
kaffebordet” där han intervjuade Ida Jo-
hansson 150 år i Vår Herres syrenberså.  

Vi saknar honom mycket. 

/Birgitta Stenberg och Kerstin Lanbeck 
Vallén 

Foto: Per-Ulf Allmo 



Ulf Lundgren, Södertälje, 
har avlidit, efter en kort 
tids sjukdom, den 30:e no-
vember 2021 i en ålder av 
endast 68 år. Han sörjes 
närmast av hustrun Gabbi, 
dottern Karin och sonen 
Johan med familj. 
 
Min bäste vän och spel-
kamrat sen nästan 50 år är 
borta. Hur sammanfattar 
man ett livs vänskap? Jag 
vet inte, men jag ska för-
söka. 
Uffe var en mycket enga-
gerad människa. Vi är 
många, som undrar hur han 
hann med och orkade. Men 
hann med och orkade, det 
gjorde han. Han var eko-
nom till yrket och jobbade 
med det, som många av oss 
stirrar på med ängslig blick 
på årsmötena – bokföring. 
Därför var det också tryggt 
att ha honom som kassör i 
vårt spelmansförbund – en 
post som han innehade un-
der lång tid. Det var vi i 
Södermanlands Spelmans-
förbund mycket tacksamma 
för. Uffe var en av dem, 
som satt längst i styrelsen, 
(1985-2000 samt 2007-
2021) och en av de männi-
skor, som tog initiativ och 
faktiskt fick saker ur hän-
derna, såg till att idéer, för-
slag och synpunkter inte 
stannade på papperet utan 
förverkligades.  
Uffe var en skicklig spel-
man och han blev riksspel-
man i Mora 1986 för 
”stilmedvetet och lyhört 
spel av låtar från Söder-
manland”. Uffe och jag 
började spela tillsammans 
redan på 70-talet. Vi hade 
kurser tillsammans, vi fick 
åka på resor med olika 
folkdanslag till fjärran de-

lar av Europa, vi satt 
bägge i styrelsen för vårt 
spelmansförbund och vi 
spelade till dans och vi 
hade en diger repertoar 
tillsammans, med låtar, 
som ingen annan spelade, 
och som nu riskerar att 
hamna i glömskans träda. 
Vi hade riktigt kul till-
sammans och det var lätt 
att trivas i Uffes närhet. 
Han var även en duktig 
kompositör och många är 
vi, som förärats en av 
hans fina låtar vid diverse 
bemärkelsedagar. Till-
sammans med vännerna 
Gunnar och Lena Iggen-
dal blev han en del av 
gruppen Gamla Enskede 
Spelmän i dryga 10 år. 
GES blev mycket om-
tyckta och efterfrågade på 
såväl kurser som dans-
spelningar över stora delar 
av Sverige och de hann 
även turnera i USA.  
Uffes förmåga att förverk-
liga saker, som hos de 
flesta av oss andra stannar 
som idéer eller punkter på 
en lång ”bucket-list”, vi-
sade sig bl.a. i det faktum 
att han på egen hand pro-
ducerade en CD-skiva 
2009, med hans sörm-
ländska repertoar, smak-
fullt framförd på solofiol, 
en bok 2020 (Bröderna), en 
välskriven historisk roman, 
som enligt obekräftade ryk-
ten har en uppföljare lig-
gandes och det egenprodu-
cerade öl, som han bjöd 
sina gäster på en sommar 
för några år sedan. (Nej, 
namnet Lundgrens Lager 
var då tyvärr redan uppta-
get.)  
Privat var Uffe en älskad 
familjefar med två numera 
vuxna barn. Dottern Karins 

speciella behov gjorde att 
Uffe och Gabbi blev enga-
gerade i Karins handikapp-
föreningar, där man fick 
nya vänner, värdefulla erfa-
renheter och fina upplevel-
ser. När första barnbarnet – 
Carolina – kom för dryga 
två år sen, var det en myck-
et efterlängtad tillökning 
och Uffe fick äntligen bli 
farfar. En väldigt stolt far-
far. 
 
Ja, ni ser ju själva. Uffe 
lämnar ett oerhört stort 
tomrum efter sig hos 
många av oss. Då har jag 
inte nämnt att Uffe var en 
kulinarisk konstnär i köket, 
jag har inte tagit upp att 
han var en flitig körsång-
are, inget om hans stora 
betydelse i folkmusikföre-

ningen Lästringe Låtar, att 
han var en duktig dansare 
eller hans uppskattade 
framträdanden hos Akade-
miska Folkdanslaget i 
Stockholm. 
 
En av de finaste människor 
jag träffat är borta. Han 
fattas mig.  
 
/ vännen Leffe 
  Leif Johansson 

Till minne av Ulf Lundgren 

Foto: Leif Johansson 



Lästringe Låtar har mist två trogna medlemmar 
/Lena Engman 

I månadsskiftet november-december 2021 avled två av våra 
medlemmar: Ulf Lundgren och Agneta Wijkström.  
 
Ulf var med när föreningen bildades 1981 och sista gången vi 
träffade honom var på 40-årsjubileumsfesten i oktober 2021. 
Ulf hade varit med i arrangörsgruppen för Yngve Anderssons 
spel- och dansträff under många år och även denna gång var 
han en av arrangörerna. Under alla år har han stöttat förening-
en, både musikaliskt och praktiskt. Han var med i redaktions-
gruppen för boken Andersson & Pettersson, som kom ut i 
första upplagan 1986. Boken innehåller berättelser och upp-
teckningar av låtar förmedlade av vår tidigare medlem Yngve 
Andersson, som har lärt oss låtar både efter sin farfar, Anders 
Andersson i Lästringe, och sin svärfar, Edvard Pettersson i 
Vagnhärad. När vi skulle spela in vår CD-skiva blev vi speci-
ellt drillade av Ulf för att slängpolskan nummer 9 i A-dur 
skulle låta bra när vi spelade den i stor grupp. 
 
Agneta kom till föreningen några år in på 1980-talet. Hon hade 
anor från Mörkö och spelade gärna låtar därifrån och fick oss 
att ta in några mindre kända Mörkö-låtar i repertoaren. Hennes 
specialitet var att bidra med ett bra och stadigt komp, både på 
övningskvällarna och när vi spelade i buskspel, på scen eller 
till dans. Hon var under flera år kassör i föreningen och alltid 
villig att hjälpa till med praktiska uppgifter, såsom att koka 
ärtsoppa, som serverades som kvällsmat vid spelmansstämman 
i Lästringe. 

En grupp ur Lästringe Låtar, som deltog i 1800-

talsveckan på Torekällberget i juli 2017. Agneta är 

trea och Ulf fyra från vänster. Foto Lena Engman 

Låt mig säga det allra först! Den här 
skivan gör mig glad och det finns många 
saker med skivan, som gör mig glad och 
jag återkommer till dem.  
Västanvinden har den ovanliga sättning-
en munspel, klarinett och cittern.  
Erland Westerström, Albin Myrin och 
Lovis Jacobsson är tre skickliga musi-
ker, med olika musikalisk och geogra-
fisk bakgrund, men som hittat varandra i 
underbart samspel. Det som slår mig 
direkt är att de verkar ha så roligt när de 
spelar. Det dyker upp sköna minnen från 
när jag själv var ung och kunde sitta 
uppe hela nätterna på nån spelmans-
stämma och spela i ett euforiskt rus. Det 
är en ungdomlig glädje, en upptäckan-
dets glädje och en känsla av att samspe-
let har nått ännu en nivå. Trots att man 
närmar sig en perfektion i det tekniska 
musicerandet är man noga med att inte 
tvätta bort känslan av ett skitigt och rått 
buskspel. Det är bra! Var rädda om det. 
En annan sak, som gör mig glad, är att 
man spelar så dansant. Här råder inga 
tvivel om vad man vill att publiken ska 
göra. Det går inte att stå still, och även 
jag, som egentligen slutat att dansa för 
flera år sen, kommer på mig själv att ta 
några danssteg när jag förflyttar mig i 

lägenheten.  
En tredje positiv aspekt är att man släp-
per fram solisten och låter var och en få 
blomma ut alldeles själv i en varsin låt. 
Låturvalet är mestadels polskor från 
olika delar av Sverige, där var och en 
fått bidra med favoriter ur den egna trad-
itionen, men där man samtidigt visar att 
man rör sig hemtamt även på kompisens 
hemmaplan. Jag gläder mig särskilt åt de 
sörmländska slängpolskorna och framför 
allt den efter Pehr Ericsson på Helgarö, 
som har varit min egen favorit i många 
år, och som var ett av mitt och Uffes 
paradnummer.  
Här finns även ett par valser – Seglora-
valsen och en värmländsk variant av 
Pellikvalsen, som var ny åtminstone för 
mig – och en svängig schottis. 
Ett stort plus för informationen om låtar-
na och hur de kom till er och även för 
nothänvisningarna. 
 
Jag får nog omvärdera mitt beslut att 
sluta dansa. Nästa gång Västanvinden 
dyker upp på konsert, så packar jag nog 
ner dansskorna. Bara utifall att… 
 
/ Leif Johansson 

Västanvinden, foto Charlotte Rückl 

Västanvinden 
Skivbolag: triovastanvinden.se 
Format CD/DL 



Kerstin Lanbeck Vallén 

MINNEN FRÅN SPELMANSSTÄMMAN I MALMKÖPING 1922 

Om tre år fyller Södermanlands 

spelmansförbund 100 år. Det kunde 

ha varit dags redan i år, men så blev 

det inte. Ett första initiativ till ett 

spelmansförbund i Sörmland som 

togs 1922 rann ut i sanden. En av 

spelmansförbundets pionjärer som 

var med 1922 är CG Axelsson. I 

Södermanlands spelmansförbunds 

Festskrift från 1950 berättar han 

under rubriken ”Födslovåndor” om 

det som ledde fram till spelmans-

förbundets bildande 1925, om spel-

mansstämman i Malmköping 1922 

och om Jon Erik Öst som turnerade i 

landskapet och satte fart på 

spelmännen:  

”Han tog, på varje plats han besökte, 

reda på, om där fanns någon spel-

man. Han skaffade fram honom, tog 

upp honom på estraden och lät 

honom spela för publiken och 

sekunderade honom skickligt och 

inspirerande. Spelmännen började 

komma ihåg, att de funnos till, och 

allmänheten såg till sin förvåning, att 

det fanns spelmän även i Sörmland.” 

En som inspirerades av Jon Erik Öst 

var Seth Carlsson, Södermanlands 

spelmansförbunds förste ordförande. 

Han berättar 1969 i brev till Arne 

Blomberg om hur han lärde sig spela 

och hur han så småningom – mot-

villigt - kom till Malmköpings-

stämman och spelmanstävlingen 

1922 tack vare Jon Erik Öst.  

Det började på våren 1922 när han 

fick ett tips om att åka till Tolstorps 

by i Ö Vingåker och lyssna på en 

spelman som skulle spela gammal 

musik. Seth Carlsson var inte så 

intresserad, han hade hört en sådan 

spelman tidigare och det var inget 

vidare tyckte han den gången. I alla 

fall åkte han och familjen dit och det 

visade sig vara något helt annat än 

han hade trott: 

”Han stämde fiolen och så pratade 

han litet om seder och bruk och om 

gammal musik och om gamla 

spelmän. Jag undrade vad det skulle 

bli av det hela. Så började han spela. 

Då förstod jag att lantbrukaren 

talat sant, ty jag lyssnade med 

båda öronen och ögonen stodo 

på skaft för att iakttaga hans 

spel. Det var något annat än 

vad jag hörde av den där 

spelmannen som uppträdde i 

Örebro. I Tolstorp var det en 

utmärkt akustik som gjorde att 

musiken klingade fint, och jag 

måste tillstå att jag inte trodde 

det var möjligt att det var en 

vanlig spelman. Spelmannen 

var Jon Erik Öst. Det var då 

han var i sin krafts dagar.” 

 

Jon Erik Öst såg till att Seth 

Carlsson – trots protester - blev 

anmäld till spelmansstämman i 

Malmköping kommande 

midsommarhelg. Dagen för 

stämman kom och Seth 

Carlsson åkte dit. Så här 

berättar han: 

”Jag och de mina bilade i alla 

fall dit. Det var vackert väder 

och trevliga anordningar, bla 

ett bröllop i gammal god stil 

med lustiga gamla vagnar och 

en hel del roliga anordningar. 

Så skulle då tävlan ske av 

spelmännen. Det var väl minst 

ett 30-40-tal. Jag kände inga 

av dem. Uppspelningen skulle 

ske i en av de stora 

lägerhyddorna. Jag undvek att 

komma i närheten av Öst som 

väl kanske känt igen mig. 

Någon fiol hade jag ej med då 

jag icke ämnade spela. För 

säkerhets skull hade jag 

arrangerat ett bandage om 

vänsterhanden. Jag hörde på 

spelmännen till det kom i 

närheten av det nummer jag var 

uppsatt på i listan över spelmännen 

som skulle spela. Då knallade jag 

mig iväg ut. Jag hörde ju då att 

spelmännen i allmänhet inte voro så 

DN 26 juni 1922 



Marsch av C G Axelsson 1922 

farliga, de voro inte märkvärdigare 

med sitt spel än att man kunde våga 

en dust med dem.” 

 

Alla hann inte spela upp den första 

dagen utan det fortsatte dagen därpå: 

”Andra uppspelningsdagen hade jag 

fiolen med mig och då var också 

bandaget borttaget. Uppspelningen 

skedde i samma lägerhydda och den 

var välbesatt, bänkar hade 

anskaffats och publikintresset var 

stort. Huruvida publiken i allmänhet 

förstod sig på gammallåten vet jag 

inte Jag spelade ett par polskor och 

en gammal vals. […] Andra pris fick 

jag dock i den grupp (under 50 år) 

som jag tillhörde och det var ju en 

stor överraskning i alla fall för mig.” 

Stämman och tävlingen som 

refererades i Dagens Nyheter och 

flera andra tidningar avslutades med 

att man försökte starta ett 

spelmansförbund. En 

interimsstyrelse med Gustaf 

Malmberg, JE Lilja, CG Axelsson 

och Gunnar Hansson bildades. 

Styrelsen sammanträdde aldrig utan 

det dröjde tre år innan 

Södermanlands spelmansförbund 

bildades 1925 - men det är en annan 

historia. 

 

P.S. CG Axelsson komponerade en 

marsch ”… i förväntansfull glädje 

över den kommande 

spelmanstävlingen i Malmköping 

midsommaren 1922…” Noterna 

finns här intill. 

 

P.P.S. Läs mer om 1922 på 

hemsidan: 

Södermanlands spelmansförbund 

festskrift. https://

www.samlingarna.sormlandsspel.se/

wp-content/uploads/2013/04/

festskrift_1950-f2.2-d-

textkompakt.pdf 

 

Pionjärerna deltagarna 1922. https://

www.samlingarna.sormlandsspel.se/

wp-content/uploads/2013/05/

Midsommartinget_1922.pdf 
1922  - Deltagare i Malmköping 
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Jag är nu framme vid 60-talet. Det är 
en tid då jag tog aktiv del i det som 
hände inom folkdansen i Sverige, så 
det här avsnittet kommer att utgå 
från mina erfarenheter och minnen.  

Vi folkdansare dansade en del pols-
kor på våra uppvisningar. Det var 
danser som Västgötapolska, Östgö-
tapolska, Fjällnäspolska, Små-
landspolska och Fryksdalspolska. 
Danser för 8 par med en bestämd 
melodi och flera turer med en tydlig 
början och ett tydligt slut. Våra dans-
ledare drillade oss att dansa så lika 
varandra som möjligt, med god håll-
ning och se glada ut. Att sträva efter 
att alla skulle dansa så lika som möj-
ligt hade varit ett uttalat mål för 
Ungdomsringen sedan 1920-talet. 
Tanken bakom detta menar jag, var 
att genom det skulle man uppnå este-
tiska kvaliteter på uppvisningarna. 
Målet var att få en estetisk iscensätt-
ning av det svenska. 

Under andra halvan av 1960-talet 
händer så något nytt. Under några år 
hade Göran Karlholm, Johan Larsson 
och Ingvar Norman rest runt i Sve-
rige och tecknat upp dans, i första 
hand polskedanser, polska som par-
dans. Karlholm och Larsson hade 
sina ”rötter” i folkdansrörelsen och 
Larsson i spelmansrörelsen. Tiden 
var nu mogen för att påbörja sprid-
ningen av dessa danser, så nu dyker 
det upp inbjudningar till kurs i 

”polska”. Själv var jag 
på min första polske-
kurs 1966. Lärare var 
Göran och Inger Karl-
holm.  

Att dansa polska som 
pardans var i stort sett 
något okänt i folkdans-
rörelsen, så när Karl-
holm, Larsson och 
Norman träffade på 
detta kan man ana att 
de betraktade pols-
korna som andra folk-
danser. Det de fokuse-
rade på var steg, fattningar och turer. 
Vad det gällde kroppshållning hade 
de ett annat ideal än den uppsträckta 
och ”goda” hållning som eftersträva-
des i folkdanserna. Jag minns att 
Karlholm, på min första polskekurs 
1966, visade och lärde ut att vi män 
skulle puta ut med ”baken”. Karl-
holm hävdade att det var så de gamla 
dansade. Idealet att alla ska dansa så 
lika som möjligt poängterades även 
på polskekurserna. Nu var inte lik-
heten en del i ett estetiskt ideal, nu 
gällde det att dansa så lika sagesmän-
nen som det bara var möjligt. 

Det framgår att upptecknarnas driv-
kraft var att bevara en ”svensk” 
danstradition och skydda den från 
förvanskningar. En del i arbetet att 
motverka förvanskningar var att po-
ängtera detaljerna i steg och fattning-

ar. Det blev noga att 
sätta fötterna i exakta 
positioner och att hän-
derna placerades på 
exakt ”rätt” ställe på 
partners kropp. Det var 
detaljerna i de exakta 
fotpositionerna och fatt-
ningarna som avgjorde 
vilken polska det var. 
Mycket fokus lades på 
att poängtera vad som 
skiljde de olika danser-
na åt. 

När det gällde musiken var inte upp-
gifterna lika exakta. Det som poäng-
terades var i vilket tempo musiken 
skulle spelas för de olika polskorna, 
snabb eller långsam polska. Proble-
met med den typen av definitioner är 
att ”snabb” och ”långsam” är relativa 
begrepp, det är snabbt och långsamt i 
relation till annan musik. Jag menar 
att dessa relativa begrepp är orsaken 
till att polskemusiken började sjunka 
i tempot. Idag kan vi bara spekulera 
vilken musik som polskemusiken 
jämfördes med. Det är nog inte helt 
orimligt att tänka att det är gammal-
dansmusiken som är jämförelsen. 
Tänker vi då på hur den lät på 60-
talet när upptecknarna gjorde sitt 
arbete, så gick den i tämligen raskt 
tempo. Under 70-talet sjönk tempot 
på gammaldansmusiken och det 
gjorde att när man spelade och dan-
sade polskor som skulle gå långsamt 
började man spela ännu långsam-
mare.  

Att långsamt vid uppteckningstill-
fället var något annat än vad vi idag 
upplever som långsamt kan man för-
stå när de anger att musiken till Erik 
Lindells variant av slängpolska från 
Södermanland skall spelas långsamt. 
Stegen i den varianten går inte att få 
dansant om vi försöker dansa den i 
dagens långsamma tempo. 

Ungdomsringen hade ambitionen att 

Folkdansens/folkmusikens 

iscensättningar och representationer 

Del 9. 1960- och 70-talen. Del 1: Polskedansen återupplivas  

Bert Persson 



sprida kunskaperna om dessa danser. 
Det skedde dels genom att ge ut en 
instruktionsbok, dels genomföra en 
rikskurs för polskeinstruktörer. 1971 
kom Svenska folkdanser, del II ut. 
Boken kom snabbt att bli kallad Blå 
boken, eftersom pärmarna är blåa. 
1972 bjöd Dans- och musiksektionen 
på riksnivå in till en kurs för bli-
vande polskeinstruktörer. Varje reg-
ion, Götalands-; Svealands- och 
Norrlandsregionen, fick skicka fyra 
grupper bestående av två dansare och 
en spelman. Jag och Barbro Tällman 
fick en inbjudan att tillsammans med 
Christina Frohm vara en av grupper-
na från Svealands-regionen. Under 
två helger dansade vi igenom en 
mängd polskor och drillades i detal-
jerna som skiljde de olika danserna 
åt. Den tredje helgen skulle vi hålla 
polskekurs i vår region. Inför den 
hade vi en genomgång med Karl-
holm, Larsson och Norman. Då på-
pekades det att vi måste vara noga 
med detaljerna. En av upptecknarna 
sa: ”Om det i beskrivningen står tå-
stöd vid hålfoten och någon tar tå-
stöd vid hälen, så måste ni rätta det! 
Det blir en annan dans.” 

Tanken var att dessa grupper som 
deltog i rikskursen skulle leda och 
organisera polskekurser i sina reg-
ioner. Det visade sig senare att det 
inte var något större intresse runt om 
i folkdanslagen för dessa ”nya” dan-
ser. Vår ”grupp” blev aldrig tillfrå-
gade om att ansvara för någon pols-
kekurs. Ett vanligt argument mot 
polskorna var att det inte var danser 
man kunde ha på uppvisningar. En 
annan anledning som jag tror kan ha 
spelat in är att det sas att det var väl-
digt svårt att dansa polska. På många 
polskekurser hade man krav på att 
man skulle kunna dansa gammaldans 
för att få vara med. 

Ett annat initiativ som togs för att 
sprida intresset för polskedansen och 
för att dansa danserna ”rätt” var in-
rättandet av polskedansmärket. Det 
var distrikten i Dalarna och Jämtland
-Härjedalen som tog initiativet. Lars-
son och Norman var från Dalarna 

och Karlholm från 
Jämtland. Från början 
sa man att man under 
uppdansningarna skulle 
dansa oförvanskat en-
ligt uppteckningar och 
beskrivningar. Det 
fanns bara ett sätt att 
dansa varje polska. 

Inom folkmusiken ta-
lade man om att låtar 
var efter någon, till ex-
empel polska efter An-
dersson. När det gällde 
dansen fick danserna 
namn efter platsen där 
den dansats och inte efter personen/
personerna som visat den. Därför 
säger vi idag polska från Boda osv. 
Enligt upptecknarna var det av 
största vikt att visa respekt genom att 
dansa danserna rätt. Upptecknarna 
och instruktionsboken, Blå boken, 
var det facit som gällde.  

Vid Bygdeungdoms- och spelmans-
stämman i Gävle 1972 fanns för 
första gången en lokal för polske-
dans. Under danskvällarna gick Ing-
var Norman omkring på dansgolvet 
och stoppade par för att de dansade 
fel, och de tvingades att gå och sätta 
sig. 

Till Blå boken hörde också ett häfte 
med musik till danserna. Det ledde 
till att det var de melodierna som 
kom att spelas när det skulle dansas 
polska. Eftersom vi dansare inte fick 
veta vad som skiljde musiken från 
olika delar, så lärde vi oss känna igen 
melodierna.  

När man vid den här tiden gick på 
polskekurs kunde man få lära sig upp 
till 10 polskor under en helg. Meto-
den var den som var vanlig i folk-
danslagen. Man började med att 
långsamt gå igenom varje fotisätt-
ning och räkna. Jag minns än hur jag 
lärde mig bakmes: vänster fot fram, 
något vriden åt vänster (1), stilla (2), 
höger fot i ett T mot vänster fot (3), 
vänster fot i ett L mot höger häl (4), 
stilla (5) vrid på klackarna (6). Vid 
varje moment väntade vi in att alla 

var på plats. Sen ökade läraren tem-
pot i räkningen och så småningom 
tillkom musiken. På liknande sätt 
lärdes sedan nästa polska ut. 

Eftersom upptecknarna fokuserade 
på skillnaderna de hade sett vid upp-
teckningstillfället såg de varje polska 
som unik för den plats där den hade 
dansats och att den var ett uttryck för 
folket i trakten. Här kan vi skymta 
rester av den gamla klimatläran från 
1700-talets slut. Det hände också att 
det diskuterades om en person som 
inte var från platsen skulle kunna 
dansen ”helt rätt” eller spela musi-
ken.  

Eftersom vi nu talar om polska från 
Boda, Bodapolska; Bakmes från 
Mattmar osv blir danserna en repre-
sentation av en specifik ort. Dansar 
jag en polska från Boda så represen-
terar jag Boda och då gäller det att 
dansa ”rätt”.  

Vi är många som har anledning att 
vara tacksamma mot Karlholm, Lars-
son och Norman för det arbete de 
lade ned på uppteckningsarbete och 
som lärare på kurser under många år. 
Utan dem hade vi inte haft något att 
dansa till den musik vi gillar. Det här 
är årtiondet är starten för det idag så 
livskraftiga intresset för polskedan-
sen vi ser på dansgolven på dans-
kvällar, stämmor och festivaler. 



August Widmarks mamma absolverad! 

A r n e  B l o m b e r g  

Det kom en fråga från USA. En fråga 
om storspelmannen August Widmarks 
mor. Det blir många namn att hålla rätt 
på, det är nog bäst att börja med en repe-
tition. 
 
Olof August Widmark var född 1824 
och betraktas som 1800-talets skicklig-
aste spelman i västra Sörmland. Han var 
son till Olof Widmark, organist i Östra 
Vingåker och hans hustru Brita Stina 
Lindroth. 
Organisten Olof Widmark i Östra Vin-
gåker dog ung 1830. Hans hustru Brita 
Stina, 25 år, med deras pojkar Olof Au-
gust, sex år (den blivande storspelman-
nen) och brodern Anders Fredrik, fyra 
år, bodde kvar i sockenstugan i Östra 
Vingåker, men flyttade efter tre år till 
Munketorp i Västra Vingåker - Olof 

Widmarks föräldrahem. 
Olofs far dog 1825 och gården var troli-
gen utarrenderad, men ägd av Olofs mor 
- pojkarnas farmor - Anna Olsdotter. 
Munketorp ligger i Västra Vingåker, sju 
km väster om samhället och där ligger 
Säfstaholms slott, där greve Gustaf 
Trolle-Bonde etablerat ett stort kultur-
centrum, dit konstnärer och författare 
vallfärdade. Många av 1800-talets kultu-
rella celebriteter och kungligheter be-
sökte Säfstaholm och festerna avlöste 
varandra.  
Organistänkan Brita Stina måste försörja 
sin lilla familj på något sätt, och den 
unga kvinnan, som under sina år i Östra 
Vingåker lärt sig att föra sig i salonger-
na, anlitades nog vid grevens stora fes-
ter. Brita Stina var gravid när hon kom 
till Munketorp och 1834-09-20 föddes 
dottern Paulina Charlotta Christina. 
Paulina var ”oäkta”- fadern okänd.  
Efter ytterligare åtta år föds sonen Emil 
Albert 1842-04-20 och sist Gustaf Al-
fred 1846-05-14, alla utan fader. 
 
Båda pojkarna emigrerade som vuxna 
till USA, inte till Minnesota, som två av 
August Widmarks söner valde, utan till 

mormonstaten Utah. Kanske var 
de troende mormoner. Mormoner-
nas tro innebär bland annat att 
kyrkans medlemmar bör förrätta 
dop av sina döda förfäder. Inom 
kyrkan föreställer man sig att det 
dop som genomförs medför att 
deras förfäder, som de tror lever i 
andevärlden, får ett erbjudande 
om att ta emot Jesu Kristi evange-
lium. 
Det förutsätter givetvis att man 
känner till sina förfäder och släkt-
forskning är viktig för mormoner-
na. Ättlingarna till de båda bröder-
na bär på berättelsen, att de har 
kungliga anor och man anger ”kung 
Gustaf” som far till Gustaf Alfred.  
Vad de har för grund till berättelsen vet 
jag inte, men mitt uppdrag är att söka 

klarhet i kyrkböckerna. 
 
Någon ”kung Gustaf” finns inte, 
kungen heter Oscar I, men det 
finns en prins Gustaf - sångar-
prinsen, född 1827. Kan prinsen 
befunnit sig på Säfstaholm när 
pojken blev till? De kungliga 
besöken finns givetvis dokumen-
terade någonstans, men var? 
 
Här får berättelsen hjälp av Vin-
gåkers tidigare kulturchef Lars 

Furborg, som 2018 gav ut boken Jag, 
Nils August : en klassresenär i 1800-
talets Sverige.  

I dagboksform beskriver bokhållaren 
Nils August Lundgren sina år på Säfsta-
holm. 
Några kungliga uppgifter ur boken: 
 

Året 1839 
I slutet av maj intog konung 
Carl XIV Johan, på återresa 
från Norge, middag på Säfsta-
holm. Han hade tillbringat hela 
vintern i Kristiania och var på 
väg till Stockholm.  
 
Året 1845 
Söndagseftermiddagen den 4 
augusti anlände konung Oscar I 
(1799–1859) och prins Gustaf 
(1827–52) till Säfstaholm då 
middag intogs. De dröjde kvar 
till klockan elva dagen därpå då 
de fortsatte till Bysta. 

Året 1847 
Den 27 juli klockan sju på ef-
termiddagen anlände de kung-
liga gästerna. Vilka voro 
kungen, drottningen, prinsessan 
och alla fem prinsarna med 
sviter och betjäning, tillsam-
mans femtionio personer. 
Efter att de kungliga anlänt 
serverades lemonad och glace, 
ananas, aprikoser, apelsiner, 
bigarråer, druvor och melon. 
Vid supén sex maträtter med 
tillhörande viner. Dagen därpå 
gavs frukostmiddag. 
 
Året 1850  

Även detta år fick Hans excel-

lens motta ett kungligt besök. 

Denna gång av änkedrottningen 

Desideria (Carl XIV Johans 

drottning), som anlände till 

Säfstaholm den 20 juli på afto-

nen och stannade kvar till den 

Säfstaholms slott 2022 

Foto: Arne Blomberg 

Munketorp 2022, foto Arne Blomberg 

Gustaf Alfred Widmark med familj; 

hustrun Anna Stina och barnen 

Jenny, Adolph, Joseph och Helen 



När 100-årsdagen firades i decem-
ber 2021 hos dottern i Viksberg 
samlades nästan 20 gäster och 
många förstås spelmän.  
Sörmlands spelmansförbund upp-
vaktade genom Arne Blomberg och 
Kerstin Lanbeck Vallén. Länstid-
ningen var där och intervjuade och 
under högtidliga former öppnades 
gratulationsbrevet från kungaparet 
och så sjöngs det ”och visst ska hon 
leva i två hundrade år”.  
 
Förutom bubbel, smörgåstårta och 
kaffe med gräddtårta spelades det 
förstås mycket och när sista gästen 
gick en halvtimme före midnatt sa 
Anny ”har alla gått redan, jag som 
fortfarande är spelsugen”. Och så 

blev det några låtar till med kvarva-
rande släkt innan fiolen fick vila och 
så även hundraåringen. Anny var 
riktigt rörd över all uppmärksamhet 
hon fick.  
 
Jubilaren Anny Sjölin har en bred 
musikalisk bakgrund med många 

släktingar som spelat både som 
amatörer och som betalda restau-
rangmusiker. Där finns också fiol-
byggare som hennes bror Edvin, 
kusinen Sievert Larsson och även 
äkta mannen Sven Sjölin. Sievert 
startade sedan Södertälje fiolbyggar-
klubb. Han hade fått ta över nödvän-
diga verktyg från den mer kände 
fiolbyggaren Gustav Ekström som 
var bror till Annys mormor. Sven 
blev så småningom ordförande och 
drivande byggare i klubben. Han 
byggde själv cirka 30 fioler.  
 
Anny sjöng mycket som ung och det 
berättas att hon redan som treåring 
ställdes uppe på ett piano för att 
publiken skulle se henne. När Folke 

Anny Sjölin - en hundraåring som fortfarande har glöd i stråken 

22:a. Hennes svit och betjäning 

utgjordes av inte mindre än 

fyrtio personer. Som drottning-

en uttryckt sin önskan att få se 

sin vingåkersallmoge i sina fina 

kläder, blev det arrangerat en 

folkfest, alldeles som det bru-

kade vid midsommartiderna.  

Konung Oskar I och Prins Gustafs korta 

besök från eftermiddag 4 augusti 1845 

till förmiddag följande dag stödjer berät-

telsen om den okände fadern. Organist-

änkans son Gustaf Alfred föds 14 maj 

1846, nio månader och tio dagar efter 

det korta kungabesöket.  

Men säkert är det inte. Det har nog hänt 

många gånger att en ensam moder i sin 

berättelse utser en finare barnafader än 

den verkliga. Kungen och prinsen hade 

givetvis ett följe med tiotals personer 

som också övernattade på slottet. Brita 

Stina har blandat ihop titel och person, 

en svag berättelse… 

Men jag fann en konstighet, det finns 

kort notering om organistänkan Brita 

Stina Widmark i kyrkboken 1850: 

Absolverad 27/10 50 
 

En liten notis, som jag inte stött på tidi-

gare. Sällsynt.  

Notisen finns i husförhörsboken och i 

födelseboken för Gustaf Alfred, inte för 

hans två oäkta äldre syskon. 

Absolverad - avlöst från synd, syndernas 

förlåtelse - en särskild ceremoni med 

böner.  

Kvinnor som fött barn utanför äkten-

skapet fick bekänna sin synd inför för-

samlingen. 

Det var en stor skam, där kvinnan fick 

stå ensam, fadern berörs inte. 

Vad innebär absolveringen i samman-

hanget?  

En kyrklig handling för en synd fyra år 

efter gärningen. Explicit avseende 

Gustaf Alfred, inte de övriga barnen. 

Konstigt… 

Kan änkedrottningens besök i juli ha 

med absolveringen i oktober att göra. 

Har hon gett en vink till prästen om 

lämpligheten? I så fall är det en bekräf-

telse. 

Att Brita Stina själv skulle begära att bli 

absolverad, fyra år efter Gustaf Alfreds 

födelse, ser jag som mycket osannolikt. 

Någon måste ha initierat det! 

Mycket märkligt… 

Min slutsats är att det är troligt att det är 

Oscar I, prins Gustaf eller någon promi-

nent person i kungens uppvaktning, som 

är far till Gustaf Alfred Widmark.  

Säkert är det inte. Full säkerhet kräver 

DNA… 

Det verkar som om storspelmannen Olof 

August Widmark hade en halvbror med 

fina, kanske kungliga, anor. 

 

2022-01-31 Arne Blomberg 

 

PS  

Brita Stina Lindroth var syster till mjöl-

naren, spelmannen, trollkarlen och tju-

ven Fredrik Lindroth – Svinstu-Fredrik, 

född 1812-02-17. År 1853 meddelades 

att Fredrik Lindroth i Hulta var död, 

jämte följande upplysningar: Får ej 

skrifwas her, Dömd för 2:dra resan stöld 

till allmänt arbete å Fästning. 

DS 

 

Källor 
Jag, Nils August, Lars Furborg 2018. 
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Kyrkböcker 

Absolverad, ur kyrkboken 

Anny Sjölin 100 år, foto Christian 

Youhana, Länstidningen Södertälje 



Nordeman gifte sig med sin Kerstin 
spelade Folke och Anny sjöng på 
bröllopet. Senare sjöng hon också 
under flera år i orkesterföreningens 
körsällskap. Ekonomin tillät inga 
dyra instrumentinköp men när hon 
träffade Sven såg hon sin chans att 
ställa kravet att inget gemensamt 
boende förrän ett piano var på plats. 
Och så blev det. Båda spelade även 
dragspel och gitarr och Sven spelade 
också gärna munspel. 
 
Vid dryga 20 års ålder kunde Anny 
förvärva en fiol för 20 kr från den 
ovan nämnda Gustav Ekström. Fio-
len finns kvar hos dottern Isa. 
Anny började nu ta fiollektioner för 
den ingifte släktingen Folke Norde-
man men hon hade även flera andra 
lärare som Sam Asplund, Erhard 
Ilme och Bengt Nordqvist. Detta re-
sulterade i att hon 1958 började spela 
i Södertälje orkesterförening och 
samma år blev det även spel i Söder-
tälje Spelmanslag (hette egentligen 
Torekällbergets spelmanslag från 
början). En verklig pionjär då hon 
var första kvinna i laget. 
 
Redan innan Södertälje spelmanslag 
bildades så spelade Anny i en grupp 
bestående av Folke Nordeman, hans 
dotter Birgitta och hennes man 
Bosse, Annys man Sven, brodern 
Edvin och kusinen Sievert Larsson. 
Gruppen träffades en gång i månaden 
och det var väldigt trevligt berättar 
Anny. Spelmanslaget bildades på 
initiativ av Folke Nordeman och var 
under många år väldigt aktivt med 
uppträdande på många scener både i 

Sverige och utomlands. 
Det var inte vilket lag 
som helst som t ex fick 
spela på Skansen. 
Anny blev kassör ganska 
tidigt i laget och är det 
fortfarande 50 år senare. 
Kan någon slå det! År 
2016 blev hon heders-
medlem i Sörmlands 
spelmansförbund och 
tilldelades förbundets 
guldmärke. Numera nö-
jer sig Anny med att 
spela med dottern Isa, 
mågen Håkan, barnbar-
net Åsa och barnbarns-
barnet Iris. Fickorna har till och med 
en grupp som heter 4g dvs fyra gene-
rationer som har uppträtt inför 
publik. En gång hände det att grup-
pen uppträdde under namnet 5g då 
var även gubben Håkan med och då 
skulle det minsann gå fort för att leva 
upp till namnet. Det blev en polka 
från Lerkaka på Öland. 
 
Jo, Anny har nog även skickat iväg 
en muskalisk gen till sina barn. Dot-
tern Isa är en väldigt aktiv fiolspelare 
i flera grupper både i Södertälje, 
Stockholmstrakten och på Öland. 
Sonen Göran blev yrkesmusiker och 
är numer nyligen pensionerad från 
Trondheims filharmoniska orkester 
där han har spelat kontrabas i många 
år. 
Traditionen med musik har också 
förts vidare till barnbarnen. Göran 
gifte sig med Åse-Mette, naturligtvis 
också musiker, och dom har tre poj-
kar som alla är klassiska musiker i 

olika orkestrar i Norge och Danmark. 
Isa gifte sig med Håkan, underteck-
nad, som inte såg någon annan utväg 
än att stoppa upp fotbollen på hyllan 
och börja spela fiol istället. Tillsam-
mans blev det två barn, Åsa som är 
aktiv folkmusiker i olika grupper och 
Oskar som blev musiklärare och nu-
mera bosatt i Umeå. Åsa har också 
en dotter Iris 10 år som spelar fiol 
och det är hon som är yngst i bandet 
4g. 
 
Avslutningsvis säger Anny att det är 
så fantastiskt att alla i hennes stora 
familj spelar för det är musik och 
motion som gör att man mår bra och 
lever länge. 
 
Anny är inte bara musiker utan även 
världens bästa svärmor!  
 
/Håkan Alm 

Gruppen 4g (4 generationer), foto Christian 

Youhana, Länstidningen Södertälje 

Sörmländska spelgrupper idag och igår 

På hemsidan finns en lista över grupper i Sörmland med kon-
taktuppgifter. Hjälp oss att hålla den aktuell! Läs igenom och 
skicka ev. ändringar till sormlandslaten@sormlandsspel.se. 
Listan finns här: https://sormlandsspel.se/musik/grupper/ 

Många grupper finns bara en kort tid, andra lever i decennier. 
Arkivet vill gärna ha uppgifter om dagens och gårdagens 
sörmländska grupper. Skriv några rader om gruppen du är 
eller har varit med i och skicka till adressen ovan. Skicka 
gärna med foton och annat material om det finns. 

 

mailto:sormlandslaten@sormlandsspel.se
https://sormlandsspel.se/musik/grupper/


Årets årsmöte ägde rum 2 april. Representanter från styrelsen och några andra hade samlats i Malmköping. Dessu-
tom deltog flera medlemmar hemifrån via Zoom så sammanlagt blev det ca 25 personer. Efter parentation över 
avlidna medlemmar vidtog mötet som leddes av Leif Jacobsson från Malmköpingsortens hembygdsförening. När 
verksamhetsberättelsen gicks igenom kunde vi konstatera att flera grupper hade haft ganska stor verksamhet under 
2021 trots pandemin. Ekonomin är god, styrelsen beviljades ansvarsfrihet och till ordförande för 2022 valdes 
Adela Björn. Övriga ledamöter se sid 2.Verksamhetsplan för 2022 diskuterades och äntligen verkar det börja 
hända saker igen. 

 
Förslag till verksamhetsplan för Sörmlands spelmansförbund 2022 

• Spelmansförbundet stöttar det Låtläger som anordnas veckan före midsommar i samarbete med  
Bilda studieförbund 

• Om lag och grupper så önskar kan styrelseledamöter besöka övningskväll 

• Lag och grupper kan även få stöd till lokalkostnader eller kostnader för extern medverkan. 

• Unga medlemmar kan även få bidrag till deltagande i kurser i andra landskap  

• En spelträff i september på lämplig plats 

• Samarbete kring spelträffen i Brevens bruk i augusti (Tre spelmansförbund möts) 

• I samband med Gammeldags marknad i Malmköping 28 maj, en sångstund i vår lokal. Öppet hus under 
dagen med information om arkivet mm. 

• Danskurs med tema 

• Spelkurs med tema 

• Träff med vår visgrupp och med visgrupper från våra grannförbund 

• Fortsatt samarbete med finlandssvenska spelmansförbundet 

• Stötta medlemmar som vill spela upp för zornmärket ekonomiskt och med råd. 

• Kurs/återträff med studenter vid folkmusikutbildningar och tidigare låtlägerdeltagare förslagsvis i  
mellandagarna 

• Två nummer av Sörmlandslåten planeras under året. 

En kort rapport från årsmötet 2022 

Gammaldags marknad 
i Malmköping 28 maj 
Titta in hos Södermanlands spelmansförbund - landets 
äldsta folkmusikorganisation bildad i Malmköping 
1925. Här finns tillgång till litteratur och uppteckningar 
av främst sörmländsk folkmusik och historik kring 
spelmän. Siegerothsvägen 2 kl 10 - 15 
Kom och sjung folkvisor med Sörmländska folksång-
erskan Karin Kolterud! Kl 14 
Varmt välkomna 



Melodikrysset 

Lösningen till Melodikrysset i Sörmlandslåten nr 2-2021 finns här. Tyvärr fick vi inte så många svar och 
bara en person hade löst krysset rätt. Ethel Wieslander har fått en vinst från vårt försäljningslager. 

Varför var det så få som skickade in undrar vi. Var det för lätt eller för svårt, eller var det kanske ingen bra 
idé? Hör gärna av dig till sormlandslaten@sormlandsspel.se om du har någon synpunkt.  
Kanske kommer det ett nytt kryss så småningom.  

Rätta svar till Sörmlandslåtens melodikryss 

L 2. Vi börjar med en mycket välkänd låt. Den är upptecknad efter en av våra största spelmän. Skriv in hans 

efternamn på Lodrätt 2 med 9 bokstäver. 

RÄTT SVAR: ANDERSSON (Anders) 

V 6. Här kommer ännu en välkänd låt. Vi söker efternamnet på ännu en legendarisk spelman, som har givit 

namn åt den här valsen.   

Skriv in det på Vågrätt 6 med 7 bokstäver. 

RÄTT SVAR: WIDMARK (August) 

V 8 och L 3. Här kommer vår enda dubbelfråga. Lyssna på låten och lista sen ut vad huvudpersonerna sliter 

med i denna visan. Skriv sen in vilken kategori man kan räkna in den i på Vågrätt 8 med 8 bokstäver. För 

Lodrätt 3 bör du veta vad de gör när de blir fler och fler – ett ord på 6 bokstäver. 

RÄTT SVAR: ROTSAKER (Rova) och RÄKNAR (En-Per, Två-Per osv.) 
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L 6. Vi söker en småländsk spelman, som med tiden blev en sörmländsk lärare. Här hör vi honom berätta lite och 

sen spela lite durspel.  

Skriv in hans efternamn på L 6 med 6 bokstäver. 

RÄTT SVAR: WETTER (Gustaf) 

V 12. Nu sjunger vi. Vad kan man säga att man utbringar, när man sjunger denna visa? Skriv in det på V 12 i två 

ord med sammanlagt 6 bokstäver. Lägg märke till bindestrecket efter andra bokstaven. 

RÄTT SVAR: EN SKÅL (Vem ska denna vimpelen hava?) 

V 10.En av de mest fascinerande spelmännen i Sörmland tycker jag att Pehr Ericsson är/var. Hans stora låtskatt är 

bevarad tack vare att en upptecknare efter en tids övertalning lyckades få tillträde till hans notsamling i slutet av 

1890-talet och skriva av den. Här kommer en polska efter Pehr Ericsson på Helgarö. Skriv in de två sista bokstä-

verna i denne upptecknares efternamn på V 10, med som sagt 2 bokstäver. 

RÄTT SVAR: ER (Karl-Petter Leffler) 

L 9. Nu får ni lyssna på en av våra vackraste polskor, i mitt tycke. Den är upptecknad på en av Mälarens öar. Ja, 

faktiskt Sveriges största insjö-ö. Skriv in namnet på denna ö på L 9 med 5 bokstäver. 

RÄTT SVAR: SELAÖ (Visst är ordet insjöö ett fint ord?) 

V 13. Sörmländsk folkmusik har i många fall förtjänstfullt traderats av alla våra fina spelmanslag. Flera av lagen 

har idag försvunnit, men dessa slitstarka spelmän finns ännu kvar. Till vems ”hus” hör detta spelmansgille? Skriv 

på V 13 med 9 bokstäver. 

RÄTT SVAR: NYKÖPINGS (Nyköpingshus Spelmansgille) 

L 7. Den här pampiga och omtyckta skänklåten finns upptecknad i boken Sörmlandslåtar (Sörmländska handlingar 

N:r 12, utgiven 1947) efter Carl Eric i Lind. Frågan är vilket nummer den har i boken?  

Skriv in siffran med 7 bokstäver på L 7. 

RÄTT SVAR: TRETTON (13 med siffror) 

L 11. All vår folkmusik har en funktion. Om man inte använder den till att marschera till (som i förra frågan) så 

kan man t.ex. dansa till musiken. Frågan är vad det passar allra bäst att dansa till den här låten? Skriv in dansens 

namn på L 11 med 4 bokstäver. 

RÄTT SVAR: VALS (3/4-takt) 

V 1. Durspelet är ett instrument med ibland oförtjänt dåligt rykte. Gustav Larsson var en av Sörmlands främsta och 

mest kända durspelare. Han fick ett smeknamn, som refererade till den plats han bodde på. Skriv in namnet på den 

gården strax utanför Vagnhärad på V 1 med 9 bokstäver. 

RÄTT SVAR: VAPPERSTA (Vappersta-Lasse) 

L 4. Näst sista frågan handlar om en av våra nuvarande giganter. Han har visserligen flytt Sörmland för våra södra 

grannar, men är den sörmländska folkmusiken trogen, samtidigt som han även är en bärare av Jernbergarnas folk-

musik från Gästrikland.  

Skriv in hans initialer på L 4 med 2 bokstäver. 

RÄTT SVAR: AB (Arne Blomberg) 

V 5. Sista frågan blir en vacker vals, som komponerats till ett speciellt tillfälle i Sörmland. Den här låten spelas när 

dansen ska börja. Vad kallas hon, som förväntas inleda dansen? Skriv in på V 5 i vinkel med 4 bokstäver. 

RÄTT SVAR: BRUD (Flenmo brudvals) 



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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