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Är du gammal eller ung? Har du roliga, intressanta, vassa 

– kanske lite provocerande bidrag? 

Tveka inte. Skicka in det till Sörmlandslåten.  

Du är mer än välkommen! 

 
 

Ordföranden har ordet  Patrik Andersson 

 

 

Gott nytt spelår till er alla! 

 

….och God fortsättning hör ju till att säga i dessa tider. Började året med att åka till vårt kära grannland 

Norge och ha konsert med min gode vän och kollega Vegar Vårdal. Vi spelade på Columbi Egg i Bergen 

och det var ca 55-60 personer i publiken. Det är alltid roligt att komma till Norge och möta den publiken. 

Jag/vi spelade en del slängpolskor från Mörkö för de och det är roligt att de uppskattar de låtarna.  

Jag hoppas att ni har haft en bra julhelg och har vilat upp er och laddat batterierna för en ny säsong av spel, 

dans och sång.  

 

Hur vill ni att Södermanlands spelmansförbund ska se ut 2014 och framåt? Är det dags att ha ett framtidsse-

minarium/spånskiva? Förbundet kommer att behöva göra en lokal förändring pga utflytt från Gästgivargår-

den i Malmköping. Hembygdsföreningen som vi hyr lokalen av ska utvidga och därför får vi flytta. Jag/sty-

relsen har en god dialog med de kring detta och hembygdsföreningen har lovat att hjälpa till med idéer om 

var vi kan ta vägen.  

 

Under hösten är jag uppe på skolan i Malung och undervisar och leder en fiolkurs. Men nu under våren så 

öppnar möjligheterna upp sig för att kunna göra frilans-uppdrag och annat kul. Jag använder mycket av tiden 

till att hitta nya låtar och letar då mycket i notböcker. Jag vill verkligen tipsa om denna unika möjlighet ge-

nom vår sida www.sormlandsspel.se. Det finns en otrolig tillfredställelse i att hitta goda låtar i notböcker. 

Någon har varsamt skrivit ner sina låtar och jag, i min tid långt efteråt, får möjlighet att tolka dessa nedteck-

ningar. Mycket intressant.  

 

Styrelsen arbetar vidare med olika frågor. Bland annat så har vi inlett ett samarbete med Finlands svenska 

spelmansförbund genom dess ordförande Stefan Kuni. Tanken är att vi ska kunna göra kurser/träffar och på 

så sätt utbyta låtar och erfarenheter. Jag tror att detta kan bli väldigt kul och vi kommer att ha ett första kurs-

tillfälle nu i vår.  

 

Sörmlandslåten i sin nyaste tappning dvs i form av ett jubileumsnummer. Det ska bli intressant och se vad ni 

tycker om det. Det verkar också som om nyhetsbrevet var en god idé. Om ni har tankar och idéer om nyhets-

brevet, Sörmlandslåten eller om någon annat nytt och roligt som ni skulle vilja göra, meddela gärna oss i sty-

relsen. 

 

Jag önskar er en massa goda musikstunder! 

Patrik Andersson 

förbundsordförande 
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I huvudet på en spelman  Ingvar Andersson 

 

Man hade stora öron på den tiden. 

Jag sitter hemma hos spelmannen Edvard Pettersson, 

född, uppväxt och boende större delen av sitt liv i 

Helgarö socken på Fogdö. 

Han berättar om hur han kom i kontakt med de spelmän 

som fanns när han var ung, hur han lärde sig spela och 

var han fick låtar och spelsätt ifrån.  

Han berättar om hur han smet hemifrån om det var fest i 

grannskapet för att komma åt att lyssna på musiken och 

hur han sedan gick hem och försökte spela det han hade 

hört. 

 

Jag har under hela min tid som spelman framhållit folk-

musikens roll som brygga mellan generationer. Framhål-

lit vikten av att gammal och ung haft något gemensamt 

att mötas kring. Men av vad jag fått mig till livs denna 

sommar verkar det som om jag får revidera denna upp-

fattning, tyvärr. 

 

Två uttalanden av unga folkmusikanter som gjort mig 

betänksam och förundrad är dessa: 

Vi vill ha spelträffar men det skall inte vara några äldre 

med. De vill bara bestämma.  

Till spelmansstämman i Julita kan man inte åka, där är 

det bara riksspelmän. 

Inte några äldre med – detta är ren diskriminering. På 

Edvards tid var man som blivande spelman oerhört nyfi-

ken på de äldres sätt att spela. När Ivar Boströms far Al-

bert som fjortonåring fick erbjudande att spela med den 

tidens store legendar August Widmark var det ett erbju-

dande som han inte sade nej till. 

Om någon av jazzens stora i dag kommer till en ort i 

Sörmland och bjuder in unga från ortens musikskola, tror 

jag ingen skulle tacka nej med motiveringen att inte få 

bestämma. 

 

Bara riksspelmän. Jag var på min första Julitastämma 

1957 och har sedan dess inte missat mer än en. Jag är 

fortfarande inte riksspelman och kommer aldrig att bli 

det. På de första årens Julitastämmor lyssnade jag bara. 

Så småningom 

vågade jag ta 

med mig fio-

len. Om jag, 

med den ovan 

angivna moti-

veringen, inte 

åkt till Julita 

hade jag för-

modligen aldrig lärt känna spelmän som Erik Sahlström, 

Viksta-Lasse, Bertil Rydberg, Ivar Boström med flera 

som kom att betyda mycket för min utveckling som spel-

man. 

 

Sedan när blev det fult att lyssna på bra spelmän, sedan 

när blev det fult att skaffa sig förebilder, sedan när blev 

det fult att spela med dem som anses bättre?  Tänk om 

en fotbollsspelare skulle tacka nej till att spela i landsla-

get med motiveringen att de andra som spelar där är 

bättre… 

Kära ungdomar med de här åsikterna – jag förstår inte er 

inställning, men ni får gärna ha den. Jag lider inte om ni 

inte vill spela med mig, jag missar inget om ni inte vill 

lyssna till mig, jag är inte fullärd som spelman utan har 

mycket mer att upptäcka och delge den publik som tack-

samt tar emot det jag kan erbjuda. Och den största utma-

ningen för en spelman är inte att få de initierades applå-

der, det är att få ”Svensson” att uppskatta en musik han 

inte visste fanns. 

 

Jag hade en gång med folkmusikgruppen Birka i Söder-

tälje två konserter på Estrad, stadens stora scen, fullsatt 

med högstadieelever. Efter första konserten sitter några 

tuffa kepsprydda killar kvar en stund och analyserar det 

de varit med om. Ord från en av dem: - Faan, det var ju 

bra ju! 

Den bästa recension jag fått! 

 

 
Foto: Jonas Stenberg 



Olle Olsson – en sörmländsk naturkraft 

Text: Ulf Lundgren, Kerstin 

Lanbeck Vallén, Anneli Sandell 

Foto: Birgitta Stenberg 

Malmköping 2013 

 

-Jag led varje gång på danserna med alla damer som 

inte blev uppbjudna och fick sitta mest hela kvällen. 

Jag tyckte det var förskräckligt, säger Olle. Att få upp 

alla i dansen och inte låta någon sitta vid sidan blev ju 

något av Olles kännetecken. Och många fick han upp 

och lärde dem att alla kan visst dansa. Visst var det så. 

Och många är vi som vill tacka Olle för hans insatser. 

 

Olle föddes 1940 och växte upp i Årby-Långkärr i Gå-

singe-Dillnäs socken, alldeles nära gränsen till Sträng-

näs. Redan på 1750-talet invandrade valloner till trak-

ten. De var smeder och kolare och  Olles förfäder.  

 

-De hade stora händer, man får det som smed, säger 

Olle och tittar på sina egna; stora är de och märkta av 

mycket arbete. –Men mina har nog krympt lite, säger 

han. 

 

Pappan, Gottfrid, född 1898, var diversearbetare och 

blev senare bonde, kolare och flottare. Han jobbade på 

sin brors gård, Eklund, granngård till Årby-Långkärr. 

 

-Jo, säger Olle, han var med och flottade timmer från 

Laxne ner till Åkers Styckebruk. 

 

Gottfrid spelade dragspel, först två-radigt sen tre- och 

till slut fem-radigt. Det var under slutet av 30-talet 

och början av 40-talet. Mycket var Jularbo-repertoar. 

Sen råkade han ut för en motorcykelolycka och ska-

dade ena handen, och då blev det slut med spelandet. 

 

-På kalasen förr var det alltid dans, även om de som 

bjöd inte dansade själva, berättar Olle. Det var i kö-

ken i stugorna eller salen, som då värmdes upp, eller 

på logarna. Han åkte med mamma och pappa på dan-

serna. Pappan spelade ibland. Båda föräldrarna var 

duktiga på att dansa. Annars dansade inte karlarna så 

mycket, de spelade mest Kille- om de inte söp- till da-

mernas förtret. –Killen var inte populär hos damerna, 

säger Olle. Man dansade hambopolkett och hambo-

polka och vals. På logdanserna, senare magasinsdan-

ser, spelade ofta lokala spelmän. John Ringel från 

Gnesta var populär. Honom fick man tinga ett år i för-

väg. (Mer om John Ringel finns att läsa i Sörmlandslå-

ten 3:2000.) 

 

Hedbergapojkarna, Pelle och Hjalmar, var två andra 

spelmän. -De spelade bra ihop men när Hjalmar spe-

lade själv gick det för sakta och när Pelle spelade gick 

det för fort. Men tillsammans blev det bra, minns Olle. 

Nilsson hette Hedbergapojkarna. De hade en bror, 

Ragnar, men han bara söp och slogs. Liten men stark 

var han och hade ett häftigt temperament och skulle 

alltid vara värst. Och vann alltid slagsmålen. 

 

-Det var mest dragspel, inte så mycket fiol, fortsätter 

Olle. Det var vals och sen nånting annat, sen vals och 

nånting annat och sen vals, och så fortsatte det. Det där 
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andra kunde vara schottis eller hambopolkett. Men inte 

foxtrot eller tango. Det hade inte kommit riktigt ännu. 

–Men Ringel hade lite foxtrot och tango, säger Olle. 

Sen minns Olle att John Ringel hade en hel resväska 

med inspelningar av sin musik. –Undrar var den är nu? 

 

Dans var det varje vecka under somrarna. Det gick runt 

mellan gårdarna. En del hade kaffeförsäljning men an-

nars fick man ha eget med. På vatt-danserna var det en 

hink vatten som gällde. Då var det ungdomarna som 

stod för arrangemanget. 

 

Olles mamma lärde sonen att dansa. Kvinnorna var 

duktiga på att dansa och flickorna på danserna blev Ol-

les lärare. Vid 16 års ålder gick Olle med i Gammel-

dansens Vänner, GDV. Det fanns i Gnesta, Strängnäs, 

Åker och Gryt och på flera andra ställen. I Åker spe-

lade bl a Galtarna, två bröder, stora och grova. Gal-

tarna kallades de, Folke och Gösta Andersson var nam-

nen. Slogs gjorde de ofta med framgång. Majkens ka-

pell var ett annat gäng som spelade i Åker. 

 

Olle åkte omkring på GDV-danserna. Damerna i 

Strängnäs var duktigast på att dansa. Efter några år var 

det Olle som fick ta hand om nyanlända och lära dem 

dans. –Men bara en och en, inte i grupp. 

 

-Det var synd om de damer som inte hade utseendet 

med sig, kanske överviktiga och inte så snygga. Fick 

mest sitta hela kvällarna. De kom tidigt, stod först men 

blev sen sittande. –Men de kom alltid tillbaka nästa 

gång. Ibland dansade de med varandra, men bara gam-

malt, inte foxtrot. 

 

Annars var det ofta två gamla och en modern. Gilles-

danserna började komma. –Och det var ju bra för dom 

som inte blev uppbjudna, menar Olle. 

 

-Jag minns under lumpen, att det fanns en spelman i 

Stålboga, mellan Malmköping och Byringe. Han satt i 

ett ödetorp och spelade dragspel i skenet från ett stea-

rinljus. Det var i början av 60-talet. Anders i Böshult 

hette spelmannen och han hade en mycket begränsad 

repertoar, kommer Olle ihåg. Som betalning fick han 
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lite pengar i hatten och lite ljusstumpar. Det höll på 

några somrar. 

 

På 50- och 60-talen var det fortfarande dans varje 

vecka; det var GDV, idrottsföreningar, Vackerby hage 

i Gnesta, Björkeby hage, Björnlunda hembygdsgård. 

Och Folkets Hus, Nykterhetslogerna. 

 

-Jag minns en gång på Brinks loge. Gnesta-Kalle var 

där och det skulle bli radioinspelning. Men det var så 

mycket folk att det var för trångt för att dansa. Så man 

blev beordrad att stå kvar på samma ställe och trampa i 

takt så att det skulle låta som dans. 

 

Olle började sitt arbetsliv som bonde, med djur och 

skog. Men kroppen tog lite stryk och det var si och så 

med lönsamheten och så småningom köpte sig Olle en 

begagnad grävmaskin i Uppsala och började med ent-

reprenaduppdrag runt om bland bönderna i grann-

skapet. Senare fick han uppdrag från Krutbruket och 

det blev hans huvudsysselsättning under många år. 

 

I slutet av 70-talet startade danserna i Solviks skola 

och Hyttlöt. Gåsinge-Dillnäs dansgille startades också 

då. Man försökte få med både barn och deras föräldrar. 

Och här började Olles verksamhet som dansinstruktör 

med gillesdanser och andra danser. Första dansgolvet i 

Hyttlöt var ett gammalt magasinsgolv från Åkers krut-

bruk som Olle fått med sig. Under folk- och dansmusi-

kåret 1990 hade Stockholms stad byggt en dansbana. 

Kvalitén på denna bana var usel. Då tog Olle och några 

till och monterade ner dansbanan i Hyttlöt och körde 

den till Stockholm och monterade upp den så dansarna 

fick ett bra dansgolv. 

 

Kerstin Lanbeck Vallén från Lästringe Låtar minns hur 

det gick till på Hyttlöt-danserna: -En vanlig danskväll 

med Olle började med en timme gemensamma danser, 

sen fri dans, gammalt och polskor med övervikt för 

polskor senare på kvällen. Under hela danskvällen, 

alltså inte bara under instruktionen och de gemen-

samma danserna tog Olle hand om den som inte kunde 

dansen och instruerade på plats. Det kunde vara utma-

nande för spelmännen för närsomhelst kunde Olle be 

oss spela vadsomhelst om något särskilt skulle visas! 

Kvällen avslutades oftast med att man sjöng några vi-

sor tillsammans i ring med spelmännen i mitten. In-

struktion av någon gammeldans, polska eller svensk 

tango före de gemensamma danserna förekom också. 

 

De gemensamma danserna skulle vara enkla; enkla att 

lära sig och enkla att lära ut. Målet var att det skulle ta 

maximalt fem minuter att lära sig en dans. Danserna 

skulle passa alla, unga och gamla, vana och ovana dan-

sare; ingen fick bli lämnad utanför. Viktigt var också 

att det skulle gå att dansa till spelmännens vanliga re-

pertoar av traditionell folkmusik. Gillesdanser som 

kräver speciell musik dansades sällan, uppvisningsdan-

ser dansades aldrig. Olle snappade upp danser överallt, 

tog dem med sig och gjorde dem till sina. Om de inte 

var tillräckligt enkla så förenklades de och ibland hit-

tade han på någon egen variant. 

 

Olle instruerade dans dels vid Gåsinge-Dillnäs dans-

gilles danser i Solviks skola, på Elektron i Gnesta, på 

Hyttlöts utedansbana, vid Ullevi hembygdsgård mfl 

ställen men också på många andra håll engagerad av 

olika föreningar, organisationer eller privatpersoner. 

Danskvällar med förståndshandikappade och döva har 

också hört till Olles regelbundna uppdrag. Och natur-

ligtvis på Folkmusikhuset i Stockholm (Skeppis) där 

han var en flitig instruktör och dansare under många 

år. Olle instruerade också utanför landets gränser, sin 

största publik hade han vid ett midsommarfirande i 

Moskva där han lärde ut polska. Han har också lärt ut 

sina gemensamma danser vid en resa till Lettland med 

dansgillet. Allt har genomsyrats av ambitionen att alla 

ska kunna vara med, ingen får lämnas utanför. För sina 

insatser har Olle belönats med SSF:s guldmärke och 

Gnesta kommuns kulturpris. 
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Olle har alltid låtit dansen och inlärningen följa natu-

rens lagar. Och utan någon danspedagogutbildning, 

förutom en kortare dansinstruktörskurs på Åsa Folk-

högskola, har Olle sökt en enkel metod. -Dansinstrukt-

ioner ska vara roliga, säger han. Alltför duktiga lärare 

är inte alltid det bästa. Man måste kunna känna sig 

som en nybörjare själv, fortsätter han, för att förstå 

vilka problem de nya har. Man måste lära människor 

att höra musiken, få in rytmen i kroppen. Han har job-

bat efter egna idéer. -Det får inte bli för högtidligt, sä-

ger han. Inte för mycket prat. Inte för mycket detaljer. 

 

På frågan vad som dragit Olle som dansinspiratör sva-

rar han: -Jag led varje gång på danserna med alla da-

mer som inte blev uppbjudna och fick sitta mest hela 

kvällen. Jag tyckte det var förskräckligt, säger Olle. 

Många hade kontaktproblem, väldigt många herrar. 

Och jag ville hjälpa dem. Och många har träffats på 

dansbanan, forsätter Olle. Jag minns hur John Ringel 

sa: Aldrig har jag varit gift. Det blev inte av. Men ändå 

har jag många barn på mitt samvete. - Visst har väl 

även jag en liten skuld till barnafödandet, säger Olle, 

och plirar med ögonen. En nackdel är att det hade en 

visst hämmande effekt på dansandet. 

 

När Gnesta-stämman var ny hade man en ”Dans-akut” 

för dem som inte kunde dansa så bra. Den idén tog 

Olle med sig till Folkmusikhuset i Stockholm (Skepp-

pis). Där fanns ett sug efter polska. Här lärde Olle ut 

grundpolska (rundpolska) till egen och deltagarnas 

sång (mel. Jann-Mor), ”Ytter och inner, ytter och in-

ner…” eller ”dutt höger vänster, dutt höger vänster…”. 

Olle sjöng oftast damens steg men dansade sina egna. 

Det var avsett för nybörjare och för dem som tyckte att 

de vanliga polskeinstruktionerna var för avancerade. 

Vuxna människor har många hämningar som sätter 

hinder för att lära sig att dansa. -En del kunde aldrig 

lära sig, säger Olle. (Och lite tyst nämner han proble-

met: herrar och vals). Ibland var deltagarna lite för iv-

riga och tyckte det räckte med en gång hos Olle för att 

sedan gå en trappa upp till polskeinstruktionen. -Men 

då hade de ännu inte hunnit få in rytmen i kroppen, 

konstaterar Olle. Polskeakuten på Skeppis lever fortfa-

rande kvar. 

 

Danser som förekom ofta på Hyttlöt och i Gnesta var: 

 

Sprungen långdans med egna påhittade turer. Dans-

kvällarna brukade inledas med en långdans. 

 

Amerikansk promenad, dansas till en gånglåt.  

 

Engelska egen komposition. Dansa fyra och fyra. 

Åtta steg medsols åtta steg motsols, fri figuré i stället 

för engelska steg och dansa sen snoa fram till ett nytt 

par. Om man inte hittar någon fortsätter man med snoa 

till man kommer i fas igen. Olle gjorde den för att den 
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skulle anknyta till ungdomars danssätt; den fungerar 

bra när barn är med och dansar. 

 

Engelska från Stigtomta dansades ofta. 

 

En enkel version av Familjevals som Olle har fått från 

Sonja Waern i Flen och förenklat ytterligare. Dans på 

stor ring, man dansar inåt och utåt, vänster flicka över 

till höger sida. Sen fortsätter man inåt utåt och flickan 

förbi till man kommer till den fjärde damen som man 

behåller. Sedan dansar man vals en och en halv repris 

och sedan börjar man om. Det blir en viss förflyttning 

så att man inte hela tiden dansar med samma. Den går 

att göra ungefär på samma sätt men fyra och fyra i stäl-

let för stor ring. Då kan det hända att man dansar olika 

i rummet och Olle tycker att det kan vara värdefullt att 

vänja sig vid för dem som blir irriterade när ordningen 

bryts. 

 

En variant av polka; Häl och tå, häl och tå, hopp och 

hopp och hopp, Häl och tå, häl och tå, hopp och hopp 

och hopp tillbaka. Höger hand klapp tre gånger, väns-

ter hand klapp tre gånger, båda klapp tre gånger, på 

knäna klapp tre gånger, armkrok runt och fram till 

nästa. Går till vilken polkamusik som helst och har en 

instruerande text som man kan sjunga till. Ofta skulle 

det gå fortare på slutet; ”en utmaning mellan spelmän 

och dansare”. 

 

16 steg. Parvis i stor ring, 16 steg fram och 16 steg till-

baka, höger i höger och runt ett varv, åtta steg och sen 

vänster hand åtta steg. Sen håller man varandra på ax-

eln och dansar slunga. Sen börjar man om. Olle minns 

inte om dansen har något namn, inte heller om han har 

gjort den själv eller fått den från någon annan. 

 

Flera olika Schottisvarianter dansades, fyra och fyra, 

schottis från Brandalsund m.fl. 

 

Per 7-spring gjordes på olika sätt beroende på vilka 

som skulle dansa. Man sjöng turerna samtidigt som 

man dansade. 

 

Susanna dansades ibland (sällan). 

 

Tjeckisk polka dansades ibland (sällan). 

 

Kvastdansen har funnits med sen Olle var ung. Gilles-

danser fanns inte då. Dansades ”när för många frun-

timmer blev sittandes”. Man letade upp en kvast som 

en dam fick dansa med, när musiken slutar slänger hon 

kvasten och alla byter partner. Så blir det någon annan 

över och man börjar om igen. 

 

Rimpa till hambopolkettmusik. Kallas också finsk ma-

zurka. En finsk dans som Olle snappade upp när han 

var på kurs i Skinnskatteberg och finska föreningen 

dansades en trappa upp. Han smet upp dit och tog dan-

sen med sig hem. ”En två å hopp, en två å hopp, å 

flickan över, en å två hopp, en å två hopp å flickan till-

baka. Sen hambopolkett runt.” Det är Olles egen vari-

ant, i den svenska uppteckningen dansas det vals runt, i 

den finska är det hambopolkett. 

 

Humpa, vals i 4-takt. ”När polkan går för fort för att 

dansa polka, då sänker man farten genom att dansa 

vals. Eller också var det tvärsom!” Spekulation om det 

har funnits i tradition i norra Sverige eftersom polka 

ofta går fortare norrut. 

 

Svensk tango har Olle lärt ut på Hyttlöt och Skeppis. 

 

-Det skulle vara roligt om någon kunde filma de danser 

jag jobbat med, och teckna ner dem, tycker Olle. Och 

vi som fått en stund med honom på Gästgivargården en 

söndagseftermiddag i Malmköping håller med. Många 

är det som med Olles hjälp kommit upp på dansbanan 

och upptäckt en ny liten värld, ett nytt, välgörande, 

friskt och väldigt kul sätt att umgås. Dans får inte vara 
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svårt, får inte utesluta dem som har lite svårare med 

takten och rytmen, och modet. Dans är bra för kropp 

och själ och vi ska vara djupt tacksamma för den insats 

som Olle gjort. Många spelmän och spelgrupper har 

under åren engagerats som dansmusiker på Olles olika 

evenemang. Dans och musik hört ju intimt ihop med 

varandra och att få möjligheten att spela till dans är 

mycket värdefullt. Många tacksamma minnen finns 

kvar hos alla spelmän som fått jobba med Olle. 
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Fortfarande REA på våra utgåvor - Passa på!!! 

 

Saknar du någon av förbundets utgivningar? Passa då på att fynda.  

Notera att det av vissa exemplar endast finns ett fåtal kvar, så det är först till kvarn som gäller.  

Skicka din beställning till Leif Epel: leffe@epel.se ,  

alt: Olaus Magnus väg 64, 12138 Johanneshov, 08-93 84 22 

Du får sedan ett paket med faktura på posten. Porto tillkommer på angivna priser. 

 

Nedan visas ett urval av befintligt material och komplett förteckning hittar du i ”Butiken” på förbun-

dets hemsida – www.sormlandsspel.se . Har du inte tillgång till internet så ring Leif. 

 

Låtar för all-

spel. 

 

 

 

 

 

Pris: 100:- 

50 Sörmlands-

låtar för två vio-

liner. 

 

 

 

 

Pris: 20:- 

K P Leffler - 

Folkmusik från 

Norra Söderman-

land 

 

 

Pris: 20:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eriksson. 

Pris: 20:- 

mailto:leffe@epel.se
http://www.sormlandsspel.se/
http://sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2012/02/2007_latar_for_allspel.jpg
http://sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2012/02/1937_50_sormlandska_latar.jpg
http://sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2012/02/2005_eriksson.jpg
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Carl August 

Lindblom 

 

 

 

 

 

Pris: 20:- 

August Karls-

sons 

låtar 

 

 

 

 

Pris: 20:- 

Axel Anders-

son – mina åt-

tio år som spel-

man 

 

 

 

Pris: 20:- 

A. P. Anders-

sons uppteck-

ningar 
 

 

 

 

Pris: 20:- 

Sörmländska visor, del 1-3. 

Pris: 10:- per del, 

         20:- för alla tre. 

Morfars fars 

Dansmusik. 

 

 

 

 

Pris: 20:- 

 
 

Fler böcker – alla 20:- styck 
Rosenberg – 420 Svenska Danspolskor 

Andersson & Pettersson – 60 låtar efter Yngve Andersson, Södertälje 

Sörmlandslåtar komponerade av C G Axelsson, Flodafors 

 

CD-skivor – alla 75:- styck 

I den sköna Vingåkersbygden 

Ulf Lundgren – Låtar på sörmländska 

Till dans – Malmabygdens B-lag 

Svenska Låtar samlade av Leif-Billyz 

  

http://sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2012/02/1983_sormlandska_visor_i.jpg
http://sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2012/02/1983_sormlandska_visor_ii.jpg
http://sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2012/02/1989_sormlandska_visor_iii.jpg
http://sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2012/02/1996_axel_a-son.jpg
http://sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2012/02/1977_morfars_fars_dansmusik.jpg
http://sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2012/02/1985_lindblom.jpg
http://sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2012/02/1987_august_karlssons_latar.jpg
http://sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2012/02/1988_ap_andersson.jpg
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En orkesternestor Dag Lundin 

 

 

En av 1900-talets främsta svenska tonsättare, färgad av 

folklåten i det mesta han komponerade kom att bli Er-

land von Koch, (1910 – 2009) Hans far Sigurd, även 

han tonsättare var en tydlig förebild för sin son  

 

Efter studier i Sverige och utomlands kom Erland von 

Koch snabbt att bli en av vårt lands ledande tonsättare. 

Tillsammans med Lars Erik Larsson, Dag Wirén och 

Gunnar de Frumerie debuterade han på 1930-talet, vil-

ket gav den unga tonsättartrion namnet Trettiotalis-

terna, ett namn som de fick ha livet igenom. 

Efter att ha varit dirigent på Sv Radio blev von Koch 

musikprofessor på Musikhögskolan, en befattning han 

hade större delen av sitt liv. 

 

von Kochs opuslista är imponerande lång: här finns 

balett och operamusik, här finns sex symfonier 

( nr 2,” Sinfonia Dalecarlia, nr 5,”Lapponica”). 

Här finns också hans kända Nordiskt Capriccio och ett 

flertal enskilda orkesterstycken. von Koch var flitig 

filmmusikkompositör med musik till ett tjogtal filmer, 

han har psalmer med i den nyare psalmboken, han 

skrev pianomusik för såväl barn som för pianovirtuo-

sen, han skrev kammarmusik och romanser liksom so-

lokonserter. 

Han sade om sin musik: ”Jag strävar efter en enkel, 

klar,melodisk stil, gärna anknytande till folkton och 

med en fast, rytmisk profil. Harmoniken vill jag ha 

okomplicerad…” 

 

Han bodde ett år i Dalarna, där han studerade spelmän-

nens dialekter och spelsätt, något som sedan fick bety-

delse för hans komponerande. Han blev också god vän 

med tonsättaren och dalkarlen Oskar Lindberg.  

 

Sitt sommarställe hade von Koch på Ornö i sin som-

marvilla Östergården där mängder av gäster från den 

svenska kultureliten bjöds sommartid—musiker, tea-

ter-och filmfolk, författare och många andra. 

von Kochs musik kom tidigt och flitigt att spelas på 

konserter i Europa och USA, där just den nordiska to-

nen slog an. Med sin barnopera Pelle Svanslös skrev 

han in sig i operavärlden liksom med sin balett As-

kungen. 

 

1989 gav han ut sina memoarer, ”Musik och minnen” 

som avslöjade de hätska påhopp som musiksällskapet 

Måndagsgruppen i allmänhet och tonsättaren Karl-Bir-

ger Blomdahl i synnerhet slungade ut över Trettiotalis-

terna. Bl a försökte Blomdahl som musikradiochef 

stoppa Trettiotalisternas musik i massmedia och ralje-

rade över deras musik. Boken väckte stort uppseende. 

 

Oxbergsvariationerna 

Kanske kom Oxbergs-variationerna från 1956 att bli 

von Kocks mest spelade och beundrade verk: den be-

kanta marschmelodin från Oxberg som von Koch an-

vände till ett briljant, färgstarkt och virtuost orkester-

verk med 16 variationer i ett personligt och koloristiskt 

format tonspråk med allehanda soli för alla instrument 

och inte minst, en måttligt modernt hållen orkester-

klang, där överraskande effekter och underfundiga va-

riationer på temat ständigt dyker upp, därtill äger 

stycket en rytmisk spänst som få verk i denna genre. 

 

Så kom von Koch att bli den siste i sin generation där 

folklåten kom till heders! 

 

 
Erland von Koch



Ett lyckat projekt Adela Björn 

 
”Hennes röst låter väldigt bekant” tänkte jag då jag 

skulle åka till Malmköping på mitt första möte som 

styrelsemedlem i Södermanlands spelemansförbund. 

Kvinnan som jag åkte med och vars röst jag kände igen 

heter Christina From. Vi hade aldrig träffats förut men 

hon var med i styrelsen sedan tidigare och nu hade vi 

blivit sammankopplade för att samåka från Stockholm 

där jag studerar. Vi småpratade lite så som man bruka 

göra när man inte riktigt känner varandra då frågan om 

hur jag kom in på folkmusik självklart dök upp.  Ja, 

hur kom jag in på folkmusik? Jo låt mig berätta: 

 

1989 födde barnmorskan Svetlana och civilingenjören 

Peter Björn en dotter, det var jag. Året därpå, 1990, så 

var det folkmusik- och dansår vilket sörmlands spel-

mansförbund hade tagit vara på. Alla barn som föddes 

i Sörmland det året fick ett kassettband med sörmländ-

ska rim, ramsor och barnvisor som hette ”välkommen 

till världen”. Min mamma Svetlana som arbetade på 

BB vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm fick med 

sig ett band hem till mig.  

 

Mina föräldrar är inte musiker på något sett, men de 

sjöng mycket för mig när jag var liten och mamma 

lyssnade mycket på klassisk musik och jazz. Jag lyss-

nade på mina band och där fanns den sörmländska kas-

setten. Jag minns att på dagis när fröknarna sa att vi 

skulle sjunga ”ekorrn satt i granen” så frågade jag vil-

ken utav dem de menade, jag hade ju två versioner, 

dels den mer kända av Alice Tegnér och dels den efter 

Carl August Olsson från Torp i Lids socken. Mina 

fröknar kunde tyvärr bara den förstnämnda varianten 

men å andra sida så var det spännande för en liten fyra-

åring, tänk att jag kunde något som inte fröken kunde!  

 

Bandet var och är fantastiskt av flera olika skäl tycker 

jag. Dels så kunde den förena över många generations-

gränser. Min farfar Tore född i Byle, Skedevi socken i 

Östergötland, precis vid gränsen till Södermanland, 

kunde från sin barndom ”Ro, ro katten har skägg”- näst 

intill identisk med den variant som C G Axelsson hade 

tecknat ner och som fanns på kassetten, så den brukade 

jag och farfar sjunga ihop, annars var det få sånger 

som förenade oss. 

Det finns inte heller några skolade röster på bandet. 

Rösterna som hörs påminner om de flesta röster som 

ett barn har i sin omgivning som exempelvis föräldrar-

nas, mor- eller farföräldrarnas eller de äldre syskonens 

och jag tror också att den avslappnade hållningen till 

sångerna uppmuntrade personer i barnens närhet att 

faktiskt våga sjunga med och för dem.  

Slutligen tycker jag att bandet tar en väldigt fin hänsyn 

till barnets musikalitet, det finns en variation i takt, to-

nalitet och text som gör att barnets musikalitet inte för-

minskas. 

 

När jag var sju år började jag spela fiol för Kristina 

Larsson i Katrineholms kulturskola. Vi började med att 

spela efter suzoki-metoden, som går ut på att barnen 

lär sig spela på gehör. Efter något år lärde Kristina mig 

en folkmelodi och jag tog till mig den musiken på ett 

helt annat sett än den klassiska och här var Kristina 

otroligt lyhörd som pedagog! Hon såg min spelglädje 

och fortsatte pytsa in lite folkmelodier som hon hittade 

och rekommenderade mig att åka på sörmlands låtläger 

och dit åkte jag flera år i rad. Nästa stora steg i mitt 

folkmusikaliska liv blev viskursen i Malung och då 

plockade jag fram kassetten igen. 

 

Men åter till Christina From, varför var hennes röst så 

bekant? När jag berättade om bandet sken hon upp och 

sa ”jaha du är en produkt av det projektet? Va roligt!” 

sedan berättade hon att hon var med och startade det i 

en tid då tron på folkmusikens framtid svajade. Hon 

hade kommit på att man borde vända sig till de allra 

minsta, och projektet startades och blev verklighet. 

Och då slog det mig ”det är ju du som sjunger ’Jag 

föddes till världen!’” utbrast jag och vist stämde det. 

Och nog var det ett lyckat projekt, för nu kan jag- sty-

relsens yngsta medlem säga tack för kassetten, tack för 

musiken! Nu ska jag dra mitt strå till stacken!                  
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KALLELSE 

 

Till årsmöte i Södermanlands Spelmansförbund, lördag 29/3 2014 på 

Stadshuset i Malmköping. Samling med kaffe och smörgås kl 14.00 

Middag efter årsmötet intages kl 17.00 till ett subventionerat pris av 200 

kr. Anmälan till middagen sker genom inbetalning till förbundets plusgiro 

12 24 74 -0 senast 20/3. Motioner till årsmötet mottages gärna och dessa 

skall enligt stadgarna vara styrelsen till handa senast 4 veckor före årsmö-

tesdagen. Kan skickas per post eller via mail till någon i styrelsen. 

 

VISSTUGA 

Hålls av Ida Blomkvist och Adela Björn i Gästgivaregården på årsmötes-

dagen mellan kl 12-14. Anmälan sker genom inbetalning av deltagaravgif-

ten 100 kr till förbundets plusgiro 12 24 74 – 0 senast 20/3. 

 

LÅTSTUGA 

Hålls av Ulf Lundgren i Stadshuset på årsmötesdagen mellan kl 12-14. 

Anmälan sker genom inbetalning av deltagaravgiften 100 kr till förbundets 

plusgiro 12 24 74 – 0 senast 20/3. 

 

 

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! Önskar styrelsen 
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