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Ordföranden har ordet  Patrik Andersson 

 

Vilken häftig upplevelse jag var med om i somras!! Tjugotalet ungdomar står på den mest centrala scenen på 

Korröfestivalen och spelar låtar/poloneser ur Stares notbok som vi just nu håller på att levandegöra i förbundet. Jag 

som en av lärarna där kan bara imponeras av deras geist och energi. Speciellt roligt att det var många ungdomar från 

Sörmland i år som bidrog till den goda vecka det blev. 

Jag var ju också en av fiollärarna på Sörmlandslägret där jag använde mig av Stares nedtecknade låtar. De eleverna 

var betydligt yngre och det fungerade utmärkt. 

 

Det kommer att finnas möjlighet att lära sig låtar ur Stares notbok av Finlands svenska förbundsordförande Stefan 

Kuni i höst. Detta är ett utbyte mellan förbunden som vi har satt igång. Mycket  intressant att höra musiken från 

kustlandskapet i Finland och förundras över likheterna.  

 

Nästa år firar förbundet 90 år och då ska det uppmärksammas på olika sätt. Vi behöver också idéer från er om vad som 

skulle kunna hända då. Ta kontakt med oss i styrelsen! Skriv gärna något om det som vi skulle kunna ta in i tidningen. 

 

Jag hoppas att den nya lokalen i Malmköping ska locka till besök och att ni tar med era instrument.  

 

Det finns ju möjlighet att rapportera in till oss vad som händer ute i länet och tankar och idéer om vad ni vill göra till 

oss i styrelsen så kan vi tillsammans försöka få ihop något. Ta kontakt med oss!! 

 

Patrik Andersson 

förbundsordförande 

 

  

Hedersmedlemmen i förbundet och musikprofessorn Jan Ling har avlidit vid en ålder av 79 år. 

Jan Ling var tillsammans med Märta Ramsten under en följd av år under 60-talet ute på fältet, för att dokumentera 

våra spelmän och deras repertoar. Banden har vi i vårt arkiv (många av dessa inspelningar ligger m ao utlagt på 

nätet).  Jan Ling var under denna tid anställd på Svensk visarkiv och Musikhistoriska museet och kom att få ett tätt 

samarbete med Henry Sjöberg. Som tack för sina insatser för att bevara den sörmländska folkmusiken blev han 

utsedd till hedersmedlem i vårt förbund . 

Mest känd är han för oss folkmusiker med sin avhandling Nyckelharpan 1967, men han utgav även andra 

publikationer med folkmusiken som tema. 1964 kom boken Svensk folkmusik: bondens musik i helg och söcken. I 

boken behandlar han den svenska folkmusiken ur ett historiskt perspektiv. 

Vid hans promovering var ett flertal av förbundets medlemmar närvarande och även om musiken vid middagen 

huvudsakligen, av naturliga skäl var uppländsk, så var dansarprogrammet och dess musik sörmländsk när dansarna 

uppträdde för en road publik. 

Jan Ling blev först lektor vid Göteborgs musikonservatorium och sedermera Rektor för Göteborgs Universitet. 

Hans sista offentliga framträdande var i maj 2013 då han deltog som opponent vid KMH vid Susanne Rosenbergs 

doktorsdisputation. 

Jan Ling var sedan 1975 ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien, sedan 1980 av Kungliga Vetenskaps och 

Vitterhetssamhället i Göteborg och sedan 1991 arbetande ledamot i Kungliga Vitterhet- historie och Antikvitets 

Akademien. 
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Inte bara ”Annas polska”… Torsten Åhbeck 

 
Dan Andersson var bara 19 år då han skrev dikten ”Spelmannen” som oförfalskat romantiskt beskriver allt 

kroppsarbete som oönskat och konstnärligt hämmande. Men åtta år senare uppmanade han Brogren att efter en slitsam 

arbetsvecka i timmerskogen stämma fiolen, vilket kanske kan tolkas som ökad realism i diktad verklighet. 

Vad Taxingespelmannen Johan Albert Ahlgren (född 1870) i unga år ansåg om kroppsarbete känner man inte till, men 

av hans efterlämnade papper visas här [se Sörmlandslåtens framsida] ett typexempel på att begreppet spelman ofta 

kombinerades med yrkesbeteckningar, bonde, snickare, murare etc. 

Snickaren/spelmannen Ahlgren vittnar här inte bara om mångsidig yrkeskunskap; en renovering liknande den 

beskrivna skulle idag kräva insats av inte bara snickare utan också murare, plåtslagare och målare, alla med krav på 

lön enligt avtal plus ersättning för resor och material. 

Virke till väggar och inredning, s.k. pärlspont, ingick i begreppet ”panelning”, liksom färg, murbruk etc. men till 

plåten på diskbänken begär Ahlgren 2 kr för de 1 kg ”Sink” som han ”slept till”. 

En lite annorlunda spelmansuppteckning som inte ger något nytt i musikväg men lämnar intressant information om 

bland annat löner och priser för knappt hundra år sedan. 

Torsten Åhbeck 

 

Tips från Red: Ahlgren finns representerad i Olof Anderssons uppteckningar, no 316-324. Leta upp låtarna på 

hemsidan! 

 

 

 

 

 

 

 
  

Annas polska e. Ahlgren från OA:s uppteckningar 
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Några spelmän i Mellösa i gamla tider Arne Blomberg 

 

Några spelmän i Mellösa i gamla tider 
—  Arne Blomberg, hedersordförande i Södermanlands Spelmansförbund  — 

 

Anders Zorn - en av landets främsta konstnärer – var en stor hembygdsvän. När han märkte att yngre kullor inte kunde 

blåsa horn bestämde han sig för att ordna en tävling för att uppmärksamma problemet. Han lät sätta in annons i pressen och 

inbjuda hornblåsare och fiolspelmän att tävla om prissumman 50 kr, en stor summa på den tiden. I september 1906 

samlades sexton hornblåsare och lika många fiolspelmän på Gesundaberget till tävlan. Arrangemanget var enkelt och 

sannolikt tänkt som en engångsföreteelse, men gensvaret blev enormt och under de följande åren anordnades  landskapsvisa 

tävlingar i hela landet. 

Den första sörmländska spelmanstävlingen hölls på Orrestabacken i Flen 1910 och samlade 45 tävlande och en stor publik.  

 

Allmänheten visade också ett lifligt intresse, ity att den vackra Orrestabacken vid täflingarnas början var befolkad af minst 1.000 

personer. Från tribunen invid stora flugsvampen från hertiginnans sommarmarknad fick man nu höra spelmännen, som hvar och en 

först fick utföra ett stycke. Detta drog öfver två timmar, och då den stora skaran spelmän slutat tog man sig en rast. Sedan kommo de 

som prisdomarna ansett bäst, ett ej obetydligt antal äfven de, och spelade en eller ett par bitar hvar.  

Man fick höra allt möjligt. Sprittande glad dansmusik och veka melankoliska låtar.  

(Södermanlands Nyheter 25 juli 1910) 

 

Gustaf Persson (1828-1919) — äldste deltagaren i Flen 1910 

Den äldste deltagare var Gustaf Persson i Flen, 82 år gammal. Han var född den 6 augusti 1828 

och son till bonden Pehr Ersson och hustrun Anna-Maja Wennerberg i Mellösa by. Fadern var 

född i Mellösa 1791 och modern född i Kjula 1795, där hennes far var organist. 

13 år gammal började Gustaf gå i lära hos organisten och klockaren Pehr Brolin, född 12/7 

1805 i Julita, som i sin tur lärt av organisten Jon Samuel Strand i Västra Vingåker. Både Gustaf 

Persson och Pehr Brolin var efterfrågade bröllopsspelmän. Ett par av Brolins polskor finns 

bevarade i Spelmansförbundets arkiv. 

Några av Perssons melodier upptecknades 1910 av musikfanjunkaren Emil Söderqvist i Flen. I 

samlingen finns bland annat en del bröllopsmelodier. Brudpolskan spelades när bruden och 

brudgummen dansade med alla gästerna. Kronan dansades av bruden genom att alla ogifta 

flickor dansade i ring kring bruden. Bruden höll brudkronan över huvudet på varje flicka under 

det man sjöng Aldrig blir den bruden jungfru mera… 

Att gå i lära hos klockaren eller organisten var den främsta vägen till musikalisk skolning. Det 

var faktiskt en del av jobbet för dessa kyrkans tjänare. I en Ordning för Kyrko-Betjente 1795 

står bland annat… 

 

Organister på Landet i synnerhet, böra gå Församlingen til handa med Dans-musik vid Bröllop och andra Gillen, samt dess Ungdom 

med Information i spelande, räknande och skrifvande… 

  

Gustaf Persson,  DN 25 juli 

1910 

(Artikel ur Mellösa Hembygdsförenings årsskrift 2014) 
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Torpet Gäddvik - AG Rosenbergs barndomshem – avbildat av Edvin Axelsson 

När Anders Gustaf Rosenberg 

mottagit medaljen Litteris et 

Artibus ur Oscar II:s hand, gick 

han till fotograf i Stockholm.  

Fracken har Kgl. Musikaliska 

Akademiens broderade 

sammetskrage.  

Foto Atelier Wald. Dahllöf, 

Stockholm, 1877. 

Anders Gustaf Rosenberg (1809-1884) — folkmusikupptecknaren 

 

 

En organist med en alldeles särskild betydelse för folkmusiken är Anders Gustaf Rosenberg 

från Mellösa.  Han var en torparpojke, som genom sin musikbegåvning gjorde en personlig 

klassresa och som organist i Nora och ledamot i Musikaliska Akademien blev Rosenberg 

känd, och han kom att samarbeta med folkmusikupptecknare i flera landskap. Redan som 

fjortonåring började han uppteckna melodier i Mellösatrakten och under tolv år samlade han 

melodier  och uppgifter från flera socknar i landskapet. Materialet blev liggande i 40 år, men 

160 melodier ur hans sörmländska uppteckningar publicerades 1875 och samlingen följdes 

1879 av ytterligare 160 melodier från Uppland, Östergötland, Dalarna, Sörmland och 

Jämtland.  

1882 kom den tredje samlingen med 100 danspolskor från Sörmland och Östergötland 

insamlade av organisten Pontus Schwalbe i Björkvik. 

 

 

 

 

Anders Gustaf föddes den 19 januari 

1809 i torpet Gäddvik under 

Yxtaholm i Lilla Mellösa. 

Föräldrarna var torparen Anders 

Hansson, född 1779 i Flen, och 

hustrun Dorothea Olsdotter, född 

1781. 

Rosenberg blev organist och efterträdde den tidigt bortgångne ”orgelnisten” Lars Erik Segerberg (1778-1823) i Floda, som 

också varit skicklig violinspelare och klarinettist. 

1837 gifte sig Anders Gustaf med välborna jungfru Sofia Montgomery från Floda och paret flyttade till Nora där Rosenberg 

fått tjänst som organist och musikdirektör. 

 
Soldaten Hall (1799-1846) — lärde av Segerberg 

Rosenbergs företrädare – och kanske lärare – Lars Erik Segerberg i Floda hade många elever. En av dem var soldaten Hall, 

vilken som barn kommit till Segerberg. Upptecknaren Nils Dencker skriver: 

Enligt traditionen kom till klockare Segerberg en gång en bettlande kvinna. I en kont på ryggen bar hon ett litet barn och vid handen 

ledde hon en något större parvel. Gossen bar en brädlapp, som han fäst några strängar på. När Segerberg blev varse det primitiva lilla 

instrumentet blev han intresserad och föreslog, att kvinnan skulle lämna gossen hos honom, så skulle han svara för hans uppfostran. 

Detta vänliga anbud mottog hon med tacksamhet. Hos Segerberg blev pojken utbildad i all sorts musik. Han lärde sig traktera orgel, 

piano utöver all undervisning i fiolspel. Men som litet äldre, i ett obevakat ögonblick, tog han som regementsmusiker värvning för 

Grytsta i Sköldinge med namnet Hall. (ULMA acc. nr. 7922:4) 

Ovanstående stämmer med uppgifter ur Floda församlings husförhörslängd A I:6a. Där anges gossen Andreas boende ett 

par års tid hos organisten och klockaren Segerberg. Hall var född 24/2 1799 i Värmland och dog  3/11 1846.  
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Lars-Erik Ersson (1816-1899) — lärde av soldaten Hall 

Soldaten Hall förde den Segerbergska traditionen vidare, bland andra till Lars-Erik Ersson som 1844 kom till Mellösa by Nr 

1. Ersson var född 6/9 1816 i V. Grytsta, Sköldinge, son till arrendatorn Erik Larsson och Cajsa Jonsdotter. 

Ersson flyttade från sitt barndomshem år 1839 till Hofsjö storgård i Lilla Malma s:n där han gifte sig med rusthållaredottern 

Ch. Charl. Andersdotter. Flyttade därifrån 1844 till Mellösa by i Lilla Mellösa s:n. 

Hustrun flyttade dock till Eskilstuna, makarna skildes och Ersson flyttade till Ulfstorp i samma socken år 1855 och året 

därpå till Hultstugan, även i Lilla Mellösa, där han tjänade som dräng. År 1857 kom han till Floda s:n och Krukmakartorp, 

där han gifte om sig den 12/12 1858 med änkan Anna Sofia Hellberg. 

Ersson var, enligt fleras samstämmiga utsago, en betydande spelman, med en rik repertoar, varav en stor del utgjordes av 

kadriljer - en melodityp som är rätt sparsamt företrädd i Sörmland. Han var som sagt lärjunge till den kände spelmannen, 

soldaten Anders Hall. Ersson besökte honom under två års tid, 1827-28, varje gång medförande ett halvt stop brännvin som 

honorar. Av Hall erhöll han en grundlig utbildning i notläsning. Han spelade också helst efter noter och sonen Fredrik 

Vilhelm Larsson, som också var fiolspelman, kunde inte erinra sig att någon gång ha hört fadern spela utan att ha noterna 

framför sig.  

I sitt spel inlade han en myckenhet fioriturer och förslagsfigurer och i repertoaren ingick ett flertal melodier för förstämd 

fiol, därav bl. a. även ’Tyska klockorna’.  

Lars-Erik Ersson spelade ofta tillsammans med Anders Gustaf Rosenberg och med Oskar Fredrik Andersson från 

Hälleforsnäs. (Andersson Olof, Sörmländska låtar, SSF arkiv) 

 

Fredrik Vilhelm Larsson (1859-  ) — lärde av sin far Lars-Erik Ersson 

Gjutmästare Fredrik Vilhelm Larsson i Hälleforsnäs var född 7/1 1859 i Krukmakartorp, Floda. Han var son till 

spelmannen och bruksarbetaren Lars Erik Ersson och hans andra hustru Anna Sofia Hellberg.  

Larsson spelade mest för sitt nöjes skull och han lärde sig av sin far. Han var gehörspelare. Melodier efter Larsson har  

upptecknats både av Nils Dencker för landsmålsarkivets räkning och av Olof Andersson för Södermanlands 

Spelmansförbunds arkiv. Alla Larssons melodier utom valserna anses gå tillbaka till klockaren Segerberg i Floda s:n.   

(ULMA acc.nr. 7922:4 o. 22290:6) 

   

Denna  polska efter FV Larsson är nog idag den mest kända melodin från Mellösa. Kallas 

Hälleforsnäspolskan.   

Upptecknad 1934 av Nils Dencker. 
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Konrad Hellqvist.  

Foto ur Svenska Låtar, Östergötland. 

 
Hadar Larsson (1892-1972) — lärde av sin far Fredrik Vilhelm Larsson 

För ett fyrtiotal år sen fick spelmansförbundet kontakt med järnvägstjänstemannen och violinisten Hadar Larsson - Fredrik 

Vilhelm Larssons son. Som pensionär hade Hadar flyttat tillbaks till Sörmland och sin födelsestad Eskilstuna.  

Spelmansförbundet fick kopiera hans noter – fem häften med mer än 190 melodier, skrivna under perioden 1908-1930. 

Huvudsakligen populärmusik från tiden, men också femtio melodier efter Lars-Erik Ersson och tjugofem efter filaren 

Ludvig Törnberg. Han relaterar dem till sin farfar, men Hadar var bara sju år när farfadern dog, han måste ha lärt dem av 

fadern Fredrik Vilhelm eller skrivit av dem ur Lars-Eriks notböcker.  

 

Oskar Andersson (1871-1937) — elev till Lars-Erik Ersson 
Cykelreparatören Oskar Fredrik Andersson från Ekliden, Hälleforsnäs var son till filaren Per Gustaf Andersson och hustrun 

Hilma Albertina Malmlöf. På nionde året, då en äldre broder Karl Andersson började spela för klockare Hörgren, tog även 

Oskar till fiolen och i smyg tillägnade han sig en del av den undervisning som brodern erhöll. Med tiden blev han en 

eftertraktad bröllopsspelman och han säger sig ha spelat på flera hundra bröllop i kringliggande socknar. Mest spelade han 

tillsammans med Konrad Hellqvist, sedermera bosatt i Finspång och Lars Erik Ersson från Hälleforsnäs. 

Andersson var notkunnig och lärde denna konst av en flöjtist, Herman Lundberg, vilken en tid var anställd vid 

Hälleforsnäs bruk. (Andersson Olof, Sörmländska låtar, spelmansförbundets arkiv) 

 

Konrad Hellqvist (1864-  ) — elev till Lars-Erik Ersson 

Bruksarbetaren Konrad Leonard Hellqvist var född 11/4 1864 i Hälleforsnäs. Son till 

gjutaren Alexander Hellqvist och Anna Lotta Florentina Nilsdotter. Fadern spelade inte 

men farfadern Sven Hellqvist var en skicklig spelman. Hellqvist hade börjat spela redan 

som sjuåring och tio år gammal spelade han till dans. I början använde han strängar av 

tvinnat garn, och ”först när Oxelösundsbanan byggdes (den blev färdig 1875) kom en 

rallare som hette Lenngren och satte riktiga strängar på fiolen och lärde mig några 

melodier”, sa Hellqvist till upptecknaren Olof Andersson 1930. Som pojke lärde han 

känna Lars-Erik Ersson, som ”tidigare varit bonde, men spelat så att gården gick ifrån 

honom” och att han därför fick försörja sig som arbetare vid Hällefors bruk. Av Lars-

Erik lärde sig Hellqvist en hel del melodier. Hellqvist spelade ofta tillsammans med 

Oskar Fredrik Andersson i Hälleforsnäs tills han 1903 flyttade till Finspång där han 

anställdes vid metallverken – först som gjutare, senare som metallarbetare.  

  

Två polskor efter Lars-Erik Ersson. Ur Hadar Larssons notsamling. 



9 

Polska efter Konrad Hellqvist upptecknad av Olof Andersson 1930. Svenska Låtar, Östergötland. 

Femton melodier efter Konrad Hellqvist finns i Svenska Låtar, Östergötland. 

Hellqvist var en ofta anlitad bröllopsspelman. Han deltog i alla östgötska spelmanstävlingar och erövrade ett flertal priser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många andra… 

Södermanlands Spelmansförbund är Sveriges äldsta och när förbundet bildades i Malmköping 1925 var ett av syftena att 

skapa ett folkmusikaliskt arkiv. Samlingarna är idag omfattande och uppgifterna i denna artikel har hämtats ur arkivet. 

Givetvis har åtskilliga fler än de ovan nämnda varit musikaliskt verksamma.  

Ja, alla människor nynnar, sjunger eller visslar låtar och visor. 

Sången och visan är nog det viktigaste musikaliska uttrycket, men har här lämnats åt sidan till förmån för instrumentalisterna 

– spelmännen. Men inte heller spelmännen är allsidigt skildrade. Samtliga omnämnda spelade fiol  – ett instrument som i 

slutet av 1800-talet ersattes av det mer lättspelade dragspelet.  

Inte heller mässingsmusiken och körverksamheten finns med. Hembygdsföreningens skivinspelningar 1938 har bevarat sex 

melodier med Hälleforsnäs ABF-orkester och tio sånger med Hälleforsnäs Manskör. 

 
 
Men åter till spelmansförbundets arkiv och en knippe andra spelmän med anknytning till Mellösa: 

Gustaf Alfred Andersson kallades Kina-Andersson efter gården Kina i Mellösa, som han drev 1915-32. 34 melodier är 

upptecknade av N. Dencker och förvaras i ULMA under acc. nr. 7481. Andersson var född 25/10 1869 i Juresta, Ludgo. 

Erik Gustaf Eriksson, hemmansägare i Tegnebol, Björkvik var född 24/4 1853 i Baggetorp, Mellösa. Son till Eric Jonsson 

i Baggetorp (1816-1920) och hustrun Johanna Charlotta Andersdotter från Ekeby i Dunker (1823-1864). 

Josefina Charlotta Andersson, Flenmo var född 31/12 1875 i Vintergatan, Hälleforsnäs by. (Äntligen en vissångare!) 

Dokumenterad på skivinspelningar av hembygdsföreningen och uppteckningar av Gustaf Wetter. Död 1960. 

Karl Erik Eriksson – Löta-Kalle var arrendator i Hälleforsnäs. Född 10/5 1856 i Ärla. 

Carl Wilhelm Hökenberg var ambulerande skolmästare från Bie skolhus, Floda s:n. Han var född 27/3 1827 i 

Hälleforsnäs. Son till sandgjutaren Johan Andersson och Anna Sophia Sandberg. 

Nils Nilsson – Nils i Qvistum var fiolbyggare, spelman och sångare. Född 10/12 1805 i Murtorp, Lilla Mellösa s:n. Son till 

torparen Nils Olofsson och Catharina Andersdotter. Han stod skriven ”på socknen” efter 1846. Han flyttade in till 

Malmköping och höll till i krukmakare Huselius verkstad. Där låg han på ”däsen” (torkdäsen).  Han sjöng med gnällande 

röst och spelade samtidigt. Han spela fiol fast han spela dåligt. (Ur Malmköpingsortens Hembygdsförenings samlingar) 

Olof Olsson. Född 19/3 1781 i Stora Bronäs, Lilla Mellösa s:n. Son till bonden Olof Svensson och Maja Nilsdotter. Död 

24/8 1856. Torpare från Flatsjötorp, Dunker. Han var en beryktad spelman och lärde upp många ynglingar till duktiga 

spelmän. Hans son Fredrik Boström, född 1820 i Dunker besöktes 1898 av upptecknaren KP Leffler och sonsonen, 

muraren Albert Boström (1854-1931), kallades Valsernas konung och var en av Sörmlands skickligaste spelmän, född i 

Julita, senare boende i Floda.   

 
En av Nordiska Museets meddelare var fru Stina Wahlström, född i Mellösa 1869. Som svar på en frågelista om spelmän 

skriver hon 1942: 

Spelmän har funnits i bygden, men ej har det varit gott om dem. I Duvnäs gård, Mellösa var det två bröder, Lars Petter och 

August Persson, födda på 1840-talet. Lars Petters svåger, hemmansägaren Anders Gustav Larsson, Kramnästorp, spelade 

även fiol. 
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Vid Hellefors Bruk hade vi en spelman vid namn Ludvig Törnberg, filare till yrket. Han spelade alltid vid Midsommarfesten i 

Hellefors bruk under Brukspatron L.G. von Celsings tid. Född även omkring 1840. En yngre spelman vid bruket var mekaniske 

arbetaren Konrad Hellqvist, dessa båda spelade tillsammans vid många Midsommarfester, född omkring 1860. En annan spelman 

var skomakaren Birfelt, spelade ock tillsammans med dessa första. 

En brorson till L.P. Persson, Ramsbäck, Mellösa spelade även fiol fint, ett arv i släkten. Vid Hellefors ännu en trio duktiga 

spelmän, mekaniker Oscar Andersson född år 1871 samt hans svåger, likaledes mekanisk arbetare, Carl Ljungberg, född år 

1873, båda avlidna för något år sedan. I denna trio spelades också Cello, förr mekanisk arbetare Hjalmar Lindkvist, numera 

Hemmansägare i Gorgholm, Mellösa. Har verkat som körledare i Hellefors Manskvartett i många år och fått Diplom. 

En annan spelman vid Hellefors erinrar jag mig också. En dalkarl vid namn Larsson spelade dragspel tillsammans med Konrad 

Hellkvist. Under det han spelade sjöng han eller joddlade till musiken. Det var ett stort nöje att höra honom. Kom ned till Sörmland 

som vävskedshandlande och trivdes gott och blev där till sin död. Kallades alltid Dalkarln.  

Spelmansförbundets arkiv omfattar givetvis även låtuppteckningar och spelmansböcker.  Uppskattningsvis finns där 

åtminstone 2-300 melodier med anknytning till Mellösa. 

Det har inte varit gott om spelmän i Mellösa, skriver Stina Wahlström.  

Den långa listan ovan vederlägger väl hennes uttalande. 

Mellösa är och har varit en rikt kulturell bygd! 
 

 

 

Några källor 

--Huvuddelen av materialet är hämtade ur Södermanlands Spelmansförbunds samlingar. 

--ULMA –materialet finns på Institutet för språk och folkminnen, Uppsala. 

--Anders Gustaf Rosenbergs liv skildras i minnesskriften AG Rosenberg – torparpojken som blev musikdirektör, Södermanlands Spelmansförbund 

2009. 

Delar av spelmansförbundets samlingar finns på www.sormlandsspel.se. 

 

 

Metallarbetaren Gustaf Ericssons stora 

vissamling 

Leif Epel 

 

En gråkall dag i slutat av januari fick vi en trevlig 

inbjudan att åka till Uppsala.  Katarina Hammarström, 

vår kamrat som så ofta gläder oss med sitt vackra 

cittraspel, skulle presentera ett unikt register över 

Gustaf Ericssons stora vissamling från norra 

Södermanland. Efter en kortare genomgång av 

materialet, gav oss Katarina ett lite smakprov på hans 

uppteckningar. 

Vid hennes och Erics lilla visstund, visar det sig att vi i 

förbundet har publicerat ett antal av dessa visor i våra 

visböcker. Nu finns hela vissamlingen prydligt 

presenterat och katalogiserat i den lilla boken, som 

Katarina står bakom.  

Register över visor och ramsor från norra 

Södermanland Upptecknade 1860-1890 i Åkers och 

Rekarne härader.  

 

Okunnig som jag är, så måste jag naturligtvis börja 

undersöka vem den där Gustaf Ericsson var. Det visar 

sig att han var en av Sveriges störste insamlare av 

Vals efter filaren Ludvig Törnberg. Ur Hadar Larssons notsamling. 
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folklivsmaterial. Han föddes 1820 och han levde i 

Åkers och Rekarne härader i Sörmland. Hans 

begåvning upptäcktes tidigt och han fick tillfälle att gå 

tre år i skola i Strängnäs. Stipendiet var dåligt och han 

svalt ofta. Efter tre år gick det inte längre. Han lär ha 

gått som guldsmedslärling bla i Malmköping en 

period, men gav upp det passopjobbet och gick ut på 

vandring. I Eskilstuna lärde han sig lite mer smide, bla 

vapensmide och därefter kallade han sig 

metallarbetare. Han hade en liten verkstad i torpet, och 

han lär ha varit mycket händig med allt som gick att 

reparera. En fattig man, intelligent, änkling med åtta 

barn att försörja. Ett litet torp, som han inte skötte 

ordentligt. Föredrog att sitta ner och språka med alla 

som hade något att förtälja och allt han fick reda på 

skrev han ner. Inget var för litet att notera, dialekter, 

sägner, seder. Danser, sagor och visor. Han var inte 

notkunnig och skrev ofta när han insände sitt material, 

att han önskade någon som kunde komma och skriva 

noter till dansvisorna, men det kom aldrig någon och 

hjälpte honom, så stor del av hans material av visor har 

tyvärr ingen känd melodi. 

 

Han kom redan vid starten av Södermanlands 

fornminnesförening 1860, att tillhöra de som 

levererade material. Han insände fram till sin död 1894  

6000 sidor folio format. 600 sidor kvarto och 2500 8:o 

samt några hundra ytterligare i mindre format. Om 

man betänker att han dog 1894 och började alltså 

sända in material omkring 1860, då blir det på dessa 34 

år ungefär ett info blad om dagen varje dag under 

dessa år! 

 

Vad kan vi då få reda på av hans material; 

Det är bara för oss att gå till källorna nämligen 

Sörmlandslåten! 

1970 nr 3 här har man kopierat av Gunnar Granberg en 

10 sidig artikel om Ericsson, 1981 nr 1 skriver Henry 

Sjöberg om hans ramsor och ordstäv och sedan 1988 i 

nr 1 kommer Henry med två av Ericssons 

dansuppteckningar. 

 

 1989-1994 publicerades genom Dialekt-och 

folkminnesarkivet i Uppsala 5 band med delar av 

Ericssons samlingar, Arbete och redskap, Livet i helg 

och söcken, Tro, vantro, övertro, Talesätt och gåtor, 

samt Sockenbeskrivningar. Härad, Fogdö, Vansö, 

Länna och Dunker. Samtliga utgivna av Magdalena 

Hellquist.. 

Trots den digra omfattningen saknades fortfarande 

mycket att publicera, bl a återstod ännu sagor, sägner, 

visor, sånglekar, danser, lekar och den stora 

ordsamlingen. 

2011 kom dock Bengt af Klintbergs bok med 

Ericssons stora sagosamling innehållande 309 texter, 

utgivet i Gustav Adolfs Akademin för svensk 

folkkulturs serie Svenska sagor och sägner. 

 

Nu väntar hela vissamlingen och resterande delen av 

hans folkminnessamling, på att publiceras och sin 

publik. 

Katarina Hammarström har nu börjat detta, när hon nu 

har sammanställt ett register över alla Ericssons visor 

och ramsor, ca 630 st. Hon hoppas kunna avsluta och 

publicera delar av visorna inom det närmsta året. Om 

det finns pengar att få vill säga. Mecenat någon? 

 

En utförlig beskrivning av hans liv och verksamhet är 

ganska noggrant gjorda av Magdalena Hellquist vid 

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala och Sven-

Bertil Jansson vid Svenskt visarkiv. Jansson som den 

verklige kännaren av Ericsson, har skrivit ett flertal 

artiklar om honom som folkminnessamlare i allmänhet 

och hans vissamlande i synnerhet. Dessa artiklar kan 

rekommenderas om du vill veta mer om den spännande 

upptecknaren Ericsson. 

 

Gustaf Ericsson kom att bli känd som Käck-Pelle i sin 

hembygd och förblev en av landsbygdens fattiga trots 

sin begåvning. Men det var samtidigt detta som gjorde 

honom unik som folkminnessamlare i en tid när sådana 
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brukade vara lärare, präster, professorer, godsägare 

och andra som var lärda och tillhörde de högre 

samhällskikten.  

 

I vårt arkiv finns inte så mycket av hans material 

kopierat och bevarat, men det jag sett visar på en 

mycket vacker handstil och stor noggrannhet mot 

meddelaren, dialekt när det är påtalat och 

”rikssvenska” i andra fall. Henry hade kopierat det 

mesta av Ulmas material, där största delen av 

Ericssons samlingar bevarades, samt det som fanns vid 

Nordiska Museet, vilket antecknades i förbundets 

inventarielista 1977 som ”finns hos Henry” så det 

medföljde säkert vid flytten av Arkivet för folklig dans 

till Svenskt Visarkiv.

 

Namnstöld som förbryllar 

 
I början av året fick styrelsen information av vår 

förre webredaktör Leif Wallin, att någon hade 

övertagit vår gamla nätadress 

södermanlandsspelmansförbund.nu, som vi ju 

lämnade då vi gick över till sormlandspel.se. 

 

Det visar sig vara en pokerklubb med säte i Flen. Fem 

angivna styrelsemedlemmar fanns där, och en 

uppgiven adress på Norra stationsgatan i Flen. 

Styrelsen beslöt naturligtvis att kontakt skulle tas för 

att undersöka varför man tagit vårt anrika och väl 

inarbetade namn till en pokerklubb! 

 

På hemsidan kunde man kontakta styrelsen, vilket vi 

gjorde ett antal gånger utan respons, jag började då 

forska lite för att få kontakt med den uppgivna 

styrelsen. Det visar sig då att den mycket snyggt gjorda 

hemsidan inte har några som man kan kontakta. Ingen 

av de fem styrelseledamöterna är sökbara på något av 

de kända sökregistren inklusive Facebook. 

 

En av ledamöterna skall vara revisor – men tji fick jag 

där, hon är inte upptagen i revisorkollegiet, där finns 

visserligen två med samma efternamn, men ingen av 

dessa har hennes förnamn.  

Så då det här med adressen, jag kontaktar 

stadskontoret i Flen för att få reda på vem som äger 

fastigheten och där kunna få reda på vem som hyr 

lokalen. Fastigheten existerar inte! 

 

Det enda som finns där är gamla godsmagasinet – öde, 

tomt, outhyrt och inte med det gatunumret. 

 

Då uppstår ju naturligtvis frågan VARFÖR, vem har 

lagt ner så mycken möda på att göra en verkligt snygg 

hemsida, och om det nu är ett rent spök, varför har 

man inte gjort mer väsen om den för att vi skulle bli 

Arga? Upprörda? Irriterade? eller något liknande, utan 

man låter oss av en ren händelse upptäcka hemsidan. 

 

Tyvärr kan jag inte ge något svar, men kan du ge mig 

nån upplysning så lovar jag en belöning. 

 

Er egen detektiv 

Leffe E. 

 

Låtlägret 2014 

Fanny Fjällrud 11 år  

 

Efter att ha suttit i bilen i en och en halv timme + en 

McDonalds paus var det såklart härligt att lyfta på 

skinkorna och kliva ut ur bilen när vi hade kommit 

fram. Jag kommer ihåg mitt första intryck av hela 

stället "Nu börjar det, och det här kommer att bli bra!" 

och det blev det också! 

Att traska in i sitt rum för första gången där jag och 

min rumskompis skulle bo i 5 dagar var både 

spännande och roligt. Det var liksom där jag skulle 

tillbringa en del av min tid under lägret. Och det var 

verkligen inget fel på rummet, det var klassiskt och fint 

men ändå gammaldags! Dessutom tror jag att just det 

rummet hade den finaste utsikten, på kvällen såg man 

den orange-rosa solnedgången och trädens grenar som 

hängde ner över fönstret. Precis som på en tavla. Det 

var även roligt att utforska köket, samlingsrummen, 

toaletterna och såklart de andra barnens rum. Första 

dagen var nog de flesta lite blyga och höll sig mest till 

de närmsta kompisarna. Men efter en dag eller två så 

lättade vi på stämningen, alla ville lära känna alla och 

tillslut hade jag flera kompisar som jag kunde prata, 

spela kort eller bara hänga i soffan med! Både tjej och 

killkompisar, stora som små. Det roligaste med lägret 

var nog att spela såklart men även att delta i alla 

utmaningar inom "rumskampen" som lärarna kallade 

det. Riktigt bra ide. Det gick alltså ut på att några rum 

t.ex. mitt lag: rum 8, 9 och 11 ska samla så många 
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poäng till sitt lag/rum som möjligt. T.ex. att vinna i 

brännboll, femkamp och tipspromenader, och så danna 

roliga grejer samtidigt som vi spelade massa musik, 

jag spelade alltså fiol men jag fick även prova på 

sjunga och dansa folkdans, riktigt kul ! Jag tycker 

att jag har utvecklats mycket inom spelandet på 5 

dagar och jag har även sett hur mina kompisar har gjort 

det också. Alla ledare lärde ut väldigt bra så jag lärde 

mig alla låtarna bra och ingen låt var tråkig. Jo visst 

fanns det superroliga och mindre roliga men ingen var 

liksom på "sömnvarning" !Det har varit 

toppenroligt att få lära sig nya saker på instrumentet, 

för min del, inte bara låtar utan även t.ex. "drill", och 

"gliss" som jag tycker kan bli det lilla extra i en låt, 

den blir liksom mer spännande då. Att dansa var också 

roligt, jag har lovat några av mina kompisar här 

hemma att lära dem och till och med min lärare i 

skolan har frågat om jag kan lära henne. "Visst" säger 

jag ! Jag har älskat att dansa sedan jag var liten, så 

jag trodde att folkdans skulle vara väldigt svårt och 

tråkigt men det var faktiskt riktigt roligt, kanske inte 

jättelätt men en utmaning sitter väl aldrig fel? Och att 

sjunga är ju också kul, låga och höga toner, det är ju 

också en utmaning! Och det var ju viktigt att klara av 

alla långa dagar så jag tycker att det var jättebra att vi 

hade en superduktig kock, Teo, som lagade oss god 

och hälsosam mat ! Men vi har även haft fika på 

kvällarna, på onsdagen hade vi bullfika och jag åt 11 

st. Jag fick ganska ont i magen ja! På onsdagen hade vi 

även en hemlig artist/gäst som kom och spelade och 

sjöng för oss och lärde också ut några egenskrivna 

låtar till de som sjöng och till de som spelade på 

instrument, han var riktigt duktig och spelade på alla 

sorters möjliga instrument. Det härligaste men ändå 

sorgligaste var att krama alla ett sista hejdå och sedan 

åka hem, det var jobbigt men jag visste att jag inte åkte 

hem tomhänt. Jag hade fått massor med nya kompisar 

som värmer en stor del av mitt hjärta!!!  

För mig har mitt första år på Låtlägret i Sörmland men 

garanterat inte sista så har jag upplevt mycket, det har 

varit ett helt äventyr för mig. När min familj kom och 

hämtade mig så sa jag "Det här har varit de bästa 

dagarna i hela mitt liv måste jag säga!" och jag menade 

varje ord jag sa!  

Nu efter lägret så försöker jag att hålla kontakten med 

alla kompisarna jag skaffat, det är verkligen ett tips. 

Sista dagen tog jag fram mitt anteckningsblock och lät 

kompisarna skriva ner nr, mailadress eller andra sätt att 

få tag på dem. Så nu skriver jag med mina kompisar i 

princip varje dag Jag saknar dem så mycket och 

hoppas att det blir en återträff eller att ett år går 

fasansfullt fort! 

Tack alla superbra ledare och lägersyskon också, ni är 

fantastiska! Kramar från mig, Fanny  
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Upprop till Sörmländska grupper och spelmän 
 

Var med och skapa ett unikt ljuddokument  

- hur lät det i Sörmland 2014 
 

 

Spela in en till tre låtar och skicka den till spelmansförbundet. Det bör vara en låt som ni gillar. 

Vår musik går ju inte att lyssna på via nån radiokanal och då gör vi vår egen musikkanal. 

 

Materialet kommer att vara möjligt att lyssna på via Sörmlands Spelmansförbunds hemsida. 

Det kommer även att läggas i Spelmansförbundets arkiv. 

 

För att hela kedjan skall få rimliga arbetsmängder tänk på följande: 

 Spela in digitalt helst mp3 

 Maila uppgifter om 

o Gruppens/spelmannens namn 

o Lite om er 

o Inspelningstid och plats 

 Det är OK att använda mobiler, kameror och annat. Med en ”riktig” inspelningsutrustning kan det bli 

bättre ljud. 

 Lagom längd är 1 till 5 minuter per låt 

 Försök få den representativ för hur ni låter 2014. 

 

Låtspelaren som du skall lyssna på hittar du http://sormlandsspel.se/musik/musikspelaren/, där ditt bidrag 

behövs. 

På förbundets hemsida hittar du mer information om filformat och hur man laddar man upp filer till 

förbundet. 

 

Här är adressen: http://sormlandsspel.se/samlingarna/filuppladdning/ 

Alla som spelar in garanteras minst en låt i musikspelaren. 

Visst vore det härligt att få nån timmes riktig musik! 

Har du frågor kontakta mig eller Markus Kviberg eller Arne Blomberg. 

 

Rolf Siwertz 

 

  

http://sormlandsspel.se/musik/musikspelaren/
http://sormlandsspel.se/samlingarna/filuppladdning/
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I huvudet på en läsare  Leif Epel 

 
Vännen Ingvar Anderssons reflexioner ger åtminstone 

mig funderingar kring saker och ting och det är väl det 

som är hans styrka och tanke. Sist skrev han om 

reaktioner kring Julitastämman.  

 

Dvs yngre folkmusikernas synsätt på en 

spelmansstämma. Själv har jag en längre tid funderat 

på just stämmorna. Samhället förändras i en rasande 

fart, sa man redan när tågen kom på 1840-talet. Men 

det finns två saker som inte verkar att förändras. 

Folkdanslagen dansar fortfarande daldansen och 

spelmansstämmorna ser fortfarande ut som 1946 (tror 

det var då GW drog upp alla spelmän till inledande 

allspel för första gången). Allspel, singelspel från scen, 

högtalare som stör all övrig musik i närområdet, och i 

bästa fall, om det finns ljudskugga någonstans, kanske 

buskspel. 

 

Vart tog buskspelet vägen? 

De yngre folkmusikerna som inte ville sig till Julita, 

kanske saknade buskspelet, för det gör åtminstone jag. 

Det lilla av detta som förekommer, försvinner för 

publiken för att de som spelar gärna kryper in i 

stugorna, som denna dag har öppet och in kommer 

kanske 6-10 st från publiken, fler får inte plats. 

Övrigt buskspel dränks av scenhögtalarna. Tar vi den 

lilla intima stämman i Vingåker, så kommer färre och 

färre besökare för att högtalarna är för bra. Det finns 

helt enkelt inte plats för något buskspel, eftersom 

scenprogrammet är för långt och högtalarna hörs ända 

fram till entrén. 

 

Men det jag saknar är någon form av nytänkande och 

nyskapande – Ingvar, du har missat en av stämmorna 

på 46 år, fantastiskt i sig, men vad har förändrats i 

samhället på 46 år och vad har förändrats på Julita och 

våra andra stämmor under 46 år???  Min uppfattning är 

att vi fått bättre högtalare, som sprider ljudet längre 

bort och högre, scenen har flyttats ett par gånger, 

dansgolv har kommit och gått, folkdanslagen har slutat 

sparka, och barnen har lekt färdigt med sina 

ringdanser. Det som tillkommit är den fantastiska 

kyrkokonserten. Men i övrigt, ingen större skillnad 

mot igår. 

 

JO en stor skillnad, publikintresset har minskat kraftigt 

under 2000-talet. Vilka är det som kommer idag, mot 

1970-1980 talen, det verkar vara de verkligt hängivna 

entusiasterna som verkligen gillar folkmusik. Förr kom 

man för att fika, kanske träffa grannar, och musiken 

blev en trevlig bakgrund, och vi hade en publik på 4-

5000. Idag ca 1500. 

 

För vem gör vi stämmorna, för oss, för att få visa upp 

oss på scen? För publiken, för att vi hoppas vi kan göra 

en bra musikalisk uppvisning och ge ett mervärde, 

eller en kombination av båda detta? ELLER är det för 

att som musiker kunna få en kul och upplyftande 

spelstund med dem man annars inte spelar ihop med? 

Ni som spelar minns säkert den där speciella gången 

då det bara var du och någon eller några som gav 

järnet och gav dig det där som du hade med dig länge 

efteråt- en magisk stund, jag har själv som åhörare 

upplevt just detta fantastiska –dock aldrig på 

Julitastämman, för där finns det inte något buskspel att 

uppleva. 

 

Vad jag vill med dessa rader är att försöka få en 

diskussion om något nytt, kanske dra ner på scentiden 

för att ge mer plats och utrymme för buskspelet, rentav 

framför och intill scenen. 

Kanske försöka få de yngre folkmusikanterna att ta 

ton, inte på scen utan bland publiken och på så sätt 

väcka deras intresse för att lyssna till och spela ihop 

med er andra, som har så mycket av tradition och 

kunskap att förmedla. 
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Helfrid Andersson Mörkö  Kerstin Lanbeck Vallén 

 

I Spelmansförbundets innehållsförteckning över 

inspelningar kan man läsa om band 25 och 26: 

”Helfrid Andersson - äldsta barnet till Gustaf 

Andersson, Mörkö - intervjuas av Henry Sjöberg och 

Arne Blomberg. Kraftigt brum, delvis bortfiltrerat.” 

Arne och Henry träffade Helfrid Andersson 1968 

hemma hos Arne i Enhörna. Det blev kaffe, mycket 

prat om livet på Mörkö förr och nu och så småningom 

en hel del musik där Helfrid trallade sin fars låtar. 

Många av dem fanns i Olov Anderssons uppteckningar 

och Helfrid mindes och trallade ton för ton lika som 

uppteckningarna. Men det blev också flera låtar som 

var nya för Arne och Henry. Ungefär 20 år senare 

besökte Arne oss i Lästringe Låtar en övningskväll på 

Torekällberget. Han visste att vi gärna spelar låtar från 

Mörkö och därför hade han med sig kopior av 

inspelningarna med Helfrid. Vi blev entusiastiska 

förstås och kastade oss över dem, två st 90-

minuterskassetter med mycket prat och dålig 

ljudkvalité… 

 

Stig Norrman och Ingemar Lindqvist tog sig an det och 

resultatet blev ett häfte med 15 låtar som inte finns i 

Olof Anderssons uppteckningar. Vi lärde oss flera av 

låtarna och några av dem blev en del av vår 

standardrepertoar och spelades då och då. Och när vi 

spelade in ett kassettband 1988 fanns två av Helfrids 

låtar med: Helfrids vals och Regländar’n. Efter 

ytterligare ca 25 år spelade vi in Regländar’n igen, den 

här gången till Musikspelaren på Spelmansförbundets 

hemsida. Och häftet med låtarna finns numera också 

publicerat på hemsidan. 

 

Att lyssna på inspelningar och leta i uppteckningar är 

spännande och kan ge mycket glädje. Så leta i arkivet 

och samlingarna! Nu är det lättare än någonsin förut 

eftersom så mycket finns på hemsidan. Och använd 

gärna vår nya lokal i Malmköping för att lyssna på 

inspelningar och leta i uppteckningar. Kanske hittar du 

nya favoritlåtar som ingen annan spelar. Och till sist, 

glöm inte att dokumentera själv, spela in, skriv och 

fotografera. Exemplet med Helfrid Andersson visar 

hur mycket man kan få ut av en inspelning trots att 

ljudkvalitén inte är den bästa. 

 

Här hittar du det jag har skrivit om: 

Gå till http://www.samlingarna.sormlandsspel.se/. 

Under rubriken ”Noter” finns Olof Anderssons 

uppteckningar (Anders Gustaf Andersson Mörkö no 

639-664) och under ”Tryck” finns häftet med låtar 

upptecknade efter Helfrid Andersson (1988 

Mörkölåtar). Under rubriken ”Inspelningar” kan man 

ladda ner Mediaförteckningen, en innehållsförteckning 

över inspelningar som finns i Spelmansförbundets 

samlingar. 

 

Musikspelaren finns på http://sormlandsspel.se/ under 

fliken ”Musik” 
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Jan Johansson  Dag Lundin 

 

Den gudarna älskar dör ung, brukar det sägas. 

 

Jan Johansson, pianist, tonsättare och arrangör, 

rycktes bort i en bilolycka en regnkall novemberdag 

1968, 37 år ung. Det är inte för mycket att säga, att 

hans bortgång skapade en nationell chock. 

Trots sina unga år skapade han en ny stil inom 

pianojazzen, och blev uppmärksammad i breda 

lyssnarkretsar genom sin säregna begåvning att 

bearbeta våra svenska folklåtar.  

 

Jan var hälsinge, född i Onsäng intill Söderhamn, tog 

real-och studentexamen och var under ungdomsåren 

en flitig och talangfull pianist: Utan problem spelade 

han Schuberts lyriska Gessdurimpromtu, Mozarts 

Alla Turcasonat, Chopins s k Minutvals och 

Beethovens strama Pathetiquesonat. Han lyssnade 

mycket på jazzmusiken från Radio Luxemburg, en 

nog så fin skolning! Värnplikten gjorde han som 

signalist vid S 1. 

 

Påbörjade studier vid Chalmers, i akt och mening att 

resultera i en elektroingenjörsexamen blev till intet: 

Pianojazzintresset tog överhanden, vilket vi idag bör 

vara nådigt tacksamma för! Hur många ingenjörer 

finns det inte? Pianister av Jan Johanssons kaliber har 

vi ännu inte sett till i vårt land! 

Sedan gick det snabbt: Jan kom att samarbeta med 

jazzens största, svenska som utländska och blev 

uppmärksammad för sin egenartade jazzstil.1961 kom 

Jan till Stockholm, där hans intensiva pianokarriär 

inleddes med landets ledande jazzmusiker, bl a 

Domnerus, Rune Gustafsson, Georg Riedel, Bengt–

Arne Wallin och Bengt Hallberg. 

 

Som tonsättare och arrangör åstadkom han en diger 

musiklista, som man idag har svårt att fatta att han 

kunde hinna med: 

Han skrev musik till ett tiotal filmer, musik till en 

jazzbalett, kammarmusik för barn, han medverkade i 

otaliga jazzgrupper, mest känd kanske 

Radiojazzgruppen. 

 

I början på 1960-talet drabbade han Sverige med sin 

största musiksuccé, skivan ”Jazz på svenska”, där han 

med Georg Riedel på bas tolkar dussinet folklåtar på 

sitt eget sätt. Många av dem har blivit klassiker och 

signaturmelodier i diverse filmer och TV-serier, vem 

har inte hört t ex Visa från Utanmyra och 

Emigrantvisa? Eller Berg-Kirstis polska och Polska 

efter Höök-Olle! 

 

Med en lågmäld och molltyngd teknik serverar Jan 

dessa tolv stycken på ett häpnadsväckande sätt utan 

brackiga och svulstiga jazzkryddor. Skivan kom att 

bli stilbildande, omtalad, ständigt spelad, och är 

landets mest sålda jazzskiva, såld i 400.000 exemplar! 

 

Länge trodde de flesta att detta var Jan Johanssons 

typiska pianojazzstil, men sanningen är den, att han 

experimenterade ständigt, och odlade med förkärlek 

en frän, våldsam stil, som inte känns besläktad med 

folkmusikstilen hos honom. 

 

Senare kom hans skiva ”Jazz på ryska” och en skiva, 

kallad ”Jazz på ungerska”. Han kunde också 

inprogrammera utländska jazzresor i sin verksamhet, 

och hans sista framträdande blev den 31 oktober 

1968, en vecka före sin bortgång, då han var solist i 

Bengt Hallbergs Lyriska ballad för piano och orkester 

i Norrköping. 

 

Jan Johansson fick flera utmärkelser, bl a Gyllene 

skivan för årets bästa jazzskiva och det i tre år; 1960, 

1961 och 1967, han fick tredje priset vid 

jazzfestivalen i Prag 1966 och en Grammis, postumt 

1969 och 1972.  

1968 upprättades en stipendiefond, kallad Jan 

Johanssons minnesfond som årligen delas ut till 

talangfulla jazzmusiker. 

År 2000 utnämndes Jan Johansson till ”Århundradets 

söderhamnare”. 

I Söderhamn finns också en park till Jan Johanssons 

minne, ”Jazzparken”. 

Värd att nämnas är hans skiva ”Musik genom fyra 

sekler,” ett album med tre LP-skivor med allsköns 

svenska låtar i Jan Johanssons originella tappning. 

Samma egenartade klass håller skivan  
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”Jan Johansson spelar musik på sitt eget 

vis.” 

I december 1968 hölls en konsert till Jan 

Johanssons minne med eliten av svenska 

musikerproffs, alla kategorier. Jan 

tilldelades också postumt Expressens 

musikpris Spelmannen. 

 

Med sin lågmälda musikprofil, enkla sätt 

och fullständigt fri från skrytsam 

brackighet kom Jan Johansson att öppna 

många musikdörrar, oss lyssnare till godo 

och fascination. Skivan ”Jazz på 

svenska” kommer idag ut med ständigt 

nya upplagor. 

Troligen är han vårt lands främsta 

jazzmusiker, och han har för all tid 

mutat in den svenska folklåtens 

egensinniga melodik på ett sätt som 

blivit till en egen musiknisch. 

 

Vad hade han inte kunnat 

åstadkomma, om inte den tragiska 

bilolyckan i november 1968 hade 

kommit emellan?  

Jan Johansson fick sin grav på 

Skogskyrkogården i Stockholm. 

  

Vart försvann Adolf Fredrik Stare? 

Stefan Kuni 

 

Under senare år har man i folkmusiksammanhang allt 

oftare kunnat lägga märke till den notbok som går 

under benämningen Stares notbok. Den finska 

folkmusikern Arto Järvelä har t.ex. under många år lärt 

ut låtar ur boken på sina kurser i Åbo. Undertecknad 

skrev också en artikel i Finlands svenska 

spelmansförbunds medlemstidning Fiolen min med 

rubriken ”Några iakttagelser angående användningen 

av omstämd fiol i finländsk folkmusik”. I artikeln 

undersöktes några av de polskor som ingår Stares 

notbok med slutsatsen att de i tiderna spelats med 

omstämd fiol, vilket man inte tidigare i någon större 

utsträckning noterat i Finland. Eftersom notboken har 

visat sig innehålla en stor mängd låtar som intresserar 

spelmän och folkmusiker i Finland i dag så är det skäl 

att titta litet närmare på notboken och dess tidigare 

ägare. 

 

Handskriften finns i dag på Sibeliusmuseum i Åbo och 

innehåller en mängd med fina melodier, främst 

polonesser, eller polskor som vi i dag kallar dem. 

Boken har ägts av en A.F. Stare (ibland tidigare tolkat 

som A.J. Starc eller Stark).  På omslaget kan man läsa 

”Polonesser tillhörige A.F. Stare år 1806”.  Namnet 

Adolf Fredrik Stare förekommer på olika ställen i 

skriften. En gång med tillägget ”i Åbo”, och på ett 

ställe står det ”Eskilstuna”.  När den finländske 

forskaren, prof. Otto Andersson i början av 1900-talet 

gav ut huvuddelen av polonesserna (polskorna) i 

Brages Årsskrifter så framgår att han inte kunde hitta 

rötterna till denna A.F. Stare.  Enligt den finske 

forskaren Eero Nallinmaa skall ägarens namn, vilket 

Otto Andersson tolkat till A.J. Stark, läsas A.F. Stare.  

Stare var emellertid knappast bokens förste ägare, för 

man kan se att den ursprunglige ägarens namn har 

strukits över med bläck och är tyvärr inte mera läsbart.  

 

Otto Andersson menar att det är frågan om finländska 

polskevarianter från Åbotrakten.  Åtminstone större 

delen av de 84 melodierna måste enligt Andersson vara 

uppteckningar efter spelmän och inte avskrifter av 

andra notböcker innehållande komponerat material, 

eftersom de innehåller ”de karakteristiska spelmanstag 

som ofta förekomma”.  Nallinmaa menar att Stare 

sannolikt fått notboken när han kom till Åbo.  Erkki 

Ala-Könni konstaterar i sin avhandling om polskan i 

Finland att noteringen ”i Åbo” inte med säkerhet kan 

placera boken geografiskt, men menar också att det är 

fråga om noteringar av spelmansmusik.   

 

I Nallinmaas omfattande studie av en annan handskrift 

från ungefär samma tid, nämligen Erik Ulrik Spoofs 

notbok, där också andra handskrifter från 1700-1800-

talet beskrivs, får vi veta att Adolf Fredrik Stare var son 

till kyrkoherden Adolf Stare i Eskilstuna, han gick 

gymnasiet i Strängnäs, och skrevs 27.5.1806 

tillsammans med sin bror Carl Johan in vid Åbo 

Akademi. Alltså samma år som notboken är daterad. 

Kanske tog Adolf Fredrik boken med sig till Åbo, för 

att kunna spela de mest populära låtarna från 

hemtrakterna i Sörmland? Eller kanske fick han tag i 

boken när han kom till Åbo? Båda alternativen ser jag 

som fullt möjliga.  
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Eftersom Stares notbok blivit så känd så skulle det vara 

intressant att få veta mera om Adolf Fredrik Stare och 

hans senare öden.  Med dagens sökverktyg på nätet har 

det varit möjligt att få fram hittills okänd information 

om Adolf Fredrik och hans bror. I Helsingfors 

Universitets matrikel 1640-1852, som i dag finns 

tillgänglig på Internet, kan man läsa att brodern Karl 

Johan Stare (f. 9.11.1785 i Eskilstuna) var två år äldre 

än Adolf Fredrik (f. 6.5.1787 i Eskilstuna). Modern 

Carolina Christina van der Hagen hade avlidit 1792, 

och fadern, kyrkoherden Adolf Stare hade avlidit några 

år senare, år 1798. Varför de unga föräldralösa 

bröderna (19 och 21 år gamla) började studera i Åbo är 

okänt. Man kan spekulera att familjen kanske hade 

släkt eller vänner i Åbo som kunde fungera som stöd 

för bröderna? Eller kanske hade de helt enkelt inte 

blivit intagna vid något universitet på närmare håll. 

Vem vet?  

 

Deras tid i Åbo blev inte så lycklig. Carl Johan dog i 

feber 28 januari 1807, alltså bara efter en termins 

studier. Finska kriget (1808-1809 års krig) bröt ut 21 

februari 1808, ryssarna intog Åbo 22 mars 1808,  och 

efter vårterminens slut i maj samma år flyttade Adolf 

Fredrik Stare tillbaka till den västra rikshalvan och 

fortsatte senare på hösten 1808 sina studier vid Uppsala 

universitet.  Han blev emellertid aldrig utexaminerad, 

utan dog 29 juni 1810 i en ålder av bara 23 år i 

Stockholm, Hedvig Eleonora församling. 

 

En väldigt tragisk historia alltså. Man kan framför sig 

se de två bröderna, som glada i hågen på sommaren 

1806 seglade iväg på sitt livs äventyr. Adolf Fredrik 

hade sin fiol med sig, och det glada studielivet i Åbo 

lockade säkert ynglingarna. Kanske var det det aktiva 

musiklivet kring Musikaliska sällskapet i Åbo, grundat 

1790, som intresserade den musikintresserade Adolf 

Fredrik mest? Sen kom broderns död emot, kriget 

omöjliggjorde fortsatta studier i Åbo, och inget blev 

som det var tänkt. Nu vet vi, varför Adolf Fredrik Stare 

aldrig blev präst eller ämbetsman, och inte heller har 

efterlämnat några andra tydliga spår i historien, 

förutom sin lilla notbok. 

 

 

Källor: 
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Tammerfors 1969: s. 220 

A.J. Starks notbok.  Red. Otto Andersson.  Brages 

årsskrift 8-9. 1913-1916:1-30 

Ala-Könni, Erkki: Die Polska-Täntze in Finnland.  

Kansatieteellinen arkisto 12. Helsingfors 1956 

Helsingfors universitets matrikel 1640-1852 

Bouppteckningar, Sveriges Riksarkiv 

 

Min vecka på låtläger 2014 

Alexander Wadsröm 11 år  

 

Jag åkte ända från Uppsala till låtlägret i Sörmland, det kändes jättelångt, men det var verkligen värt det! Det känndes 

pirrigt för att det var första gången för mig som jag skulle åka på ett läger där man sover över. När vi väl kom fram så 

visade en av ledarna vägen till mitt rum där jag fick packa upp mina saker. Rummen var riktigt fina och rena. 

Jag hade valt fiol som instrument men jag fick lära mig mer en bara fiol, jag lärde mig även sång av sånglären Karin 

och dans av dansläraren Åsa. Åsa lärde jag mig att dansa schottis, vals och polska eller polka... Jag lärde mig inte helt 

namnen på danserna, men det gick bra att dansa och det var roligt ändå. Patrick, Ing-marie och Adrian var våra fiol-

lärare, det var jätte roligt att lära sig massa låtar med dem. På lägret fans också två "läger syskon" som heter Erik 

ochTove, de var jätte snälla, Erik lärde mig lite om hans cittern och jag fick pröva att spela på den. 

Vi på lägret fick besök av en hemlig gäst, han heter Simon Stålspett, han spelade en massa olika instrument för oss. 

På slutet av veckan så hade vi en liten konsert med de låtarna vi lärt oss under veckan och vi fick alla T-shirtar där det 

stod "Låtläger Sörmland 2014". Jag hoppas att jag kommer att kunna åka på lägret nästa år. 
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