
Nr 2   2015 

Medlemstidning för Södermanlands Spelmansförbund 



Sörmlandslåten  

Medlemstidning för Södermanlands Spelmansförbund 

c/o Ulf Lundgren 

Kyrkogårdsvägen 4, 152 40 Södertälje 

pg: 12 24 74-0 

org.nr. 818500-9233 

Medlemstidningen Sörmlandslåten 
Ansvarig utgivare: 
Patrik Andersson, 070 325 14 28, patrik@sormlandsspel.se 
Redaktionskommitté: 
Birgitta Stenberg (kontaktperson), 08-550 415 53 (sormlandslaten@sormlandsspel.se) 
Ulf Lundgren (sormlandslaten@sormlandsspel.se), Kerstin Lanbeck Vallén 
(sormlandslaten@sormlandsspel.se) 

Ordförande: Patrik Andersson, 070 325 14 28, patrik@sormlandsspel.se 

Vice ordförande: Lars Tull, astoria@lihr.se 
Kassör: Sunniva Abelli, sunniva.abelli@gmail.com  
Sekreterare: Christina Frohm, 08-852 669, 070 717 42 51, christina.frohm@tele2.se 
Ledamöter: 
Ulf Lundgren, Ola Brostam, Jenny Tidman, Leif Epel 
Suppleanter: 
Emma Reid, Adela Björn 

 

Bidrag till kommande nummer av tidningen skickas som word-fil eller text-fil till sormlandslaten@sormlandsspel.se. 

 

Använd om möjligt Times New Roman, stl 11 med 1,5 i radavstånd. Bifoga gärna bilder (i jpeg-format som separata 

filer), det lättar upp och gör det enklare att läsa tidningen. Vi förbehåller oss rätten att redigera insända bidrag, samt i 

förekommande fall sortera och prioritera bland insända bidrag. 

Annonser om evenemang skickas till markus.kviberg@gmail.com, som lägger upp dem på www.sormlandsspel.se  där 
all aktuell information återfinns. 

 

Omslaget visar alla SSF:s ordföranden 1925-2015—se sid 6. 

mailto:jenny.tidman@strangnas.se
mailto:christina.frohm@swipnet.se
mailto:markus.kviberg@gmail.com
http://www.sormlandsspel.se


2015-ett jubileumsår 

I år fyller Södermanlands spelmansförbund 90 år och det avspeglas i det här numret av Sörmlandslåten som till 

stor del handlar om förbundets första 90 år. Vi har gjort en exposé över vad som har hänt genom åren i text och 

bilder. Det kan vid första anblicken se mycket ut, 9 sidor!- men det är bara en liten bråkdel av allt som har hänt 

sedan bildandet i Malmköping 1925. Underlaget och bilderna kommer från Spelmansförbundets rikhaltiga arkiv. 

Det har varit fantastiskt roligt att gräva i arkivet, där finns massor av spännande material. Kanske kommer det fler 

guldkorn från arkivet så småningom. 

Året började med årsmöte i Malmköping där mötesordföranden Arne Blomberg inledde med en översikt som av-

speglade de 90 åren främst genom hur jubileerna har firats (eller inte). Stares notbok har givits ut och i tidningen 

kan du läsa om resan till och lanseringen av nothäftet i Åbo. På midsommardagen var det spelmansstämma i Julita 

med gemensam middag efteråt; ett mycket trevligt initiativ som vi hoppas fortsätter. I september firades de 90 

åren med fest i Malmköping med Pelle Forstävling, konserter, middag, dans och mycket buskspel. Resultatet av 

tävlingen återfinns på annan plats i tidningen. Och dagen efter jubileet lanserades cd:n Sörmländska bröllopsmar-

scher på sörmländska kyrkorglar vid en välbesökt konsert i Dunkers kyrka. 

Red. önskar trevlig läsning! 

 

Uppmaningen från 1969 är fortfarande lika aktuell. Skicka ditt bidrag till  

sormlandslaten@sormlandsspel.se 



Södermanlands Spelmansförbund fyller 90 år i år 

och det firades lördag 5 september med kalas på 

Värdshuset i Malmköping. Det började redan på 

förmiddagen med Pelle Forstävling inför publik. När 

jag kom dit mitt på dagen pågick tävlingen för fullt 

och jag fick bl.a. höra Peter Pedersen och Eva Jo-

hansson spela träskofiol. Efter tävlingen var det 

konsert i Lilla Malma kyrka med en rad av land-

skapets skickligaste spelmän och även ett – i alla 

fall för mig- lite ovanligt inslag; kombinationen 

säckpipa och kyrkorgel. En mycket trevlig konsert 

som presenterades av förbundets ordförande Pa-

trik Andersson. Sedan tillbaka till värdshuset för lite 

mingel. Leif Epel hade försäljning av SSF:s utgåvor 

och det var smyglansering av cd:n Sörmländska 

brudmarscher på sörmländska kyrkorglar. Sedan 

dags för konsert nr 2, en drygt timslång konsert 

med Pelle Björnlert. Mycket uppskattat av en stor 

publik som bad om extranummer trots att vi bör-

jade bli hungriga. Före middagen hanns också med 

prisutdelning i Pelle Forstävlingen och utdelning av 

stipendier ur Sörmländska folkmusikfonden till 

Gustaf Wetters minne med åtföljande spel av årets 

stipendiater. Middagen på värdshuset var också 

mycket uppskattad och efter den började dansen 

och buskspelet. Jag åkte hem lite före kl 22 och då 

var det fortfarande full fart. Ett mycket trevligt kalas 

blev det – och snart fyller vi 100… 

Årets stipendiater: Jacob Munkhammar och Julius 

Wadman  

Och snart fyller vi 100... 

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

Pelle Björnlert 

Södermanlands Spelmansför-

bund bildas i Malmköping 

Beslut tas om att samla in låtar 

och bilda ett arkiv. Antal med-

lemmar: 32. 

Första spelmansstämman 

på Julita. 

Foto Birgitta Stenberg 

Foto Birgitta Stenberg 

1925 1927 1935 1931 

Beslut tas att teckna 

ner och arrangera 

låtar för två fioler. 

10-årsjubileum. 

Kompositionstävling 

på Stenhammar. 



I år fyller Spelmansförbundet 90 år. Mycket har hänt sen dess, här kan du läsa om en del av det. 

1925-1935 

Södermanlands Spelmansförbund, Sveriges äldsta, bildades av ett trettiotal spelmän på midsommardagen 1925 i 

Malmköping. Bland dem kan nämnas Anders Andersson från Lästringe, Melker Andersson från Husby och 

Axel Fredrik Bergström från Tystberga. Seth Carlsson blev förbundets första ordförande och Gustaf Wetter sek-

reterare. Gustaf Wetter var med i förbundets styrelse fram till sin bortgång, med undantag för något år på trettio-

talet. Syftet med att samla spelmännen var att rädda den gamla allmogemusiken som då var på väg att försvinna, 

att samla in gamla låtar, bygga upp ett arkiv och att anordna spelmansstämmor. Olof Andersson fick i uppdrag 

att teckna ner sörmländska låtar, något som kom att dröja ca 10 år. Det gjordes också en matrikel över spelmän-

nen som innehöll såväl biografiska uppgifter som repertoar. Och man ville få spelmännen att spela tillsammans, 

Södermanlands Spelmans-
förbund—de första 90 åren 

Kerstin Lanbeck Vallén 

I samband med Spelmansförbun-

dets 90-årsjubileum hölls spelmans-

tävlingen i sydsvensk tradition för 

solister och grupper. Tävlingen är 

ett samarbete mellan spelmansför-

bunden i  Närke, Sörmland, Öster-

götland, Gotland, Småland, Blek-

inge och Skåne. I år var det Söder-

manlands tur att vara arrangör. Täv-

lingen gäller  solo- eller gruppspel 

på akustiskt instrument eller sång 

inför jury och publik! Deltagarna täv-

lar med två låtar, varav minst en 

slängpolska, i sydöstsvensk tradit-

ion. 

Tävlingen startade i Östergötland till 

minne av Pelle Fors, egentligen Pet-

ter Magnus Johansson, född 1815 i 

Ed i Småland, död 1908. Han var en 

spelman från Rönö på Vikbolandet i 

Östergötland. Till yrket var han sko-

makare. 

Till årets tävling var 14 tävlande an-

mälda. Den högt kvalificerade juryn 

bestod av Pelle Björnlert, Bert Pers-

son och Madliene Eriksson. Årets 

startfält var jämt och juryn hade ett 

gediget arbete framför sig att kora 

pristagarna. Men till slut blev resul-

tatet detta: 

Solospel 

Första pris Peter Pedersen, Väs-

tervik, träskofiol 

Andra pris Leif Johansson, 

Gnesta, fiol 

Tredje pris Jan Anders Andersson, 

durspel 

Gruppspel 

Första pris Peter Pedersen, Väs-

tervik och Eva Johansson, Urshult, 

träskofioler 

Andra pris Krister och Christina 

Samuelsson, Mjölby, fioler 

Tredje pris Leif Billyz, Gnesta, fio-

ler, dragspel och bas 

Segraren i solospel får, förutom ett 

mindre penningpris, äran att få upp-

träda vid 2016 års Korröfestival och 

gruppspelssegrarna får spela på 

Linköpings Folkmusikfestival 2016.  

Ulf Lundgren 

Pelle Forstävlingen 5 september 

1936 1937 1938 1940 

Olof Andersson tecknar upp 

sörmländska låtar. Första låthäftet ges ut. 

Zornmärkesuppspel-

ningar i Malmköping 

Ingen spelmans-

stämma pga oroliga 

tider. 



Ordföranden i Södermanlands Spelmans-

förbund  1925-2015 

Seth Carlsson 1925-1930 

Ivar Hultström 1931-1939 

Gustaf Wetter 1940-1951, 1955-1967 

Jan Martin Johansson 1952-1954 

Arne Blomberg 1968-1975, 1982-1983 

Sören Olsson 1976, 1984-1990 

Ingvar Andersson 1977-1981 

Leif Johansson 1991-1995 

Ingemar Skoglund 1996-2000 

Barbro Tällman 2001-2003 

Torsten Gau 2004-2007 

Bo Gabrielsson 2008-2011 

Lars Tull 2012 

Patrik Andersson 2013- 

”Spelmansmusik bör utföras i sam-

spel”. Arbetet gick långsamt; korre-

spondens med handskrivna brev, 

personliga inbjudningar till spelmän 

om deltagande i spelmansstämmor, 

anordnande av kost och logi till dit-

resta spelmän, gåvor till deltagande 

spelmän, annonsering mm. Man 

beställde spelmansmärken och skrev 

ordningsregler för spelmännen. Det 

delades också ut stipendier till ung-

domar och man understödde inför-

skaffandet av bra instrument. Och 

redan 1929 diskuterades en rikssam-

manslutning för spelmän. 

1931 avgick Seth Carlsson som ord-

förande och Ivar Hultström tog vid. 

10-års jubiléet firades med en kompositionstävling på Stenhammar. 

Från årsmötet i Vingåker 1933 

1936-1945 

1936 åkte Olof Andersson runt i landskapet och tecknade ned 

låtar, det mesta hamnade i arkivet men det första låthäftet, ”50 

Sörmlandslåtar för två violiner”, gavs ut. Redan 1942 diskutera-

des inspelningsverksamhet, något som tyvärr inte kom igång för-

rän långt senare. 

Det mödosamma arbetet med spelmansstämmor, matrikel mm 

fortsatte men man ordnade ingen spelmansstämma 1940 pga oro-

liga tider och 1943 tvangs man tacka nej till ett erbjudande om 

årsmöte på Flenmo pga svårigheterna för många att ta sig dit. 

Det var också ibland svårt att få ihop en styrelse under de här 

åren. Gustaf Wetter tog över som ordförande 1940 och under 

flera år var han både ordförande och sekreterare. Arkivet fanns 

då i Oppunda Härads sparbank i Katrineholm i ”dyrk-brand- och 

bombfritt kassavalv”. 1942 hade förbundet 80 medlemmar varav 

1945 1946 1947 

20-årsjubileum i Nyköping med 

stämma på midsommardagen. 

Man börjar spela i sektioner och 

övar samspel. 

Sektionerna börjar skaffa folkdräk-

ter. 

Insamling till 

minnessten över 

Ernst Granhamar, 

initiativtagare till 

SSF. 

SSR bildas.  

Katrineholms Spelmanslag bildas. 

Andra låthäftet kommer ut. 

Vårdträd planteras vid Flenmo. 

1948 

Widmarks notbok till 

arkivet. 

Widmarksstenen invigs. 



10 hedersledamöter. 1944 planerades en ny begivenhet, Sörmlands 

dag på Skansen med spelmansstämma. Gustaf Wetter avslutade då 

ett styrelseprotokoll så här: ”… vid 11-tiden satte sig 3/5 av styrel-

sen på tåget till Katrineholm, 2/5 besteg cyklarna f.v.b. till Floda. 

Samtliga med glättigt sinne och med optimistiska förhoppningar 

om det lilla barn, som genom styrelsens förmedling kommit till 

världen, nämligen landskapens representation på Skansen i Stock-

holm med spelmansförbunden som den levande själen i program-

met. Med glädje i sinnet konstaterades att vårt förbund var det 

första, som fått den äran att framföra det lilla barnet i frihet.” 

När förbundet fyllde 20 år, 1945, arrangerades jubileumsstämma i 

Nyköping och kompositionstävling och stämma i Stenhammar. 

Uppspelning för Zornmärket i Malmköping arrangerades 1938 och 

1945.  

 

Läs mer! Protokoll från de första årens styrelsemöten finns på 

hemsidan: http://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?

page_id=1494 

 

Gustaf Wetter och Olof Andersson 

1946-1955 

Nu kom tiden med de stora spelmanskalasen på 

Flenmo; ”Flenmon” Nils Eriksson var en ivrig 

gynnare av folkmusik och bjöd ofta in de sörm-

ländska spelmännen till stora kalas. Det var 

också minnesmärkenas tid, spelmännen plante-

rade ett vårdträd vid Flenmo, reste en minnessten 

över Ernst Granhammar och man reste en min-

nessten över August Widmark vars notbok kom-

mit till arkivet via släktingar i Amerika. Förbun-

det skaffade en egen fana. Och man började 

spela i sektioner; spelmanslagen började bildas. 

Under tre år på 1950-talet var Jan Martin Johansson ordförande innan Gustaf Wetter tog vid igen. Årsmötena 

tog två dagar i anspråk, med övernattning, samkväm på kvällen före mötet och ofta något föredrag. 

Det andra låthäftet kom ut 1947 och medlemstidningen Storpolskan kom ut med två nummer 1954 men dog 

sedan ut. Södermanlands första spelmanslag, Katrineholms spelmanslag, bildades 1947 liksom riksförbundet 

SSR. 

Julita 1959 

1950 

25-årsjubileum. Festskrift skrivs av 

Gustaf Wetter m fl.  

Jubileumsstämma på Julita.  

20 hedersmedlemmar av totalt 153 

medlemmar. 

1951 

Nyköpingshus spelmansgille bildas. 

1954 

Medlemsbladet Storpolskan kommer ut med två nummer. 

1955 

30– årsjubileum, 

jubileumsstämma i 

Julita. 

Första stämman vid 

Brevens bruk. 

http://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=1494
http://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=1494


Till 25-års jubiléet 1950 gavs det ut en festskrift där Gustaf Wetter 

skrev en exposé över de första 25 åren. 25- och 30-årsjubiléerna firades 

med jubileumsstämmor i Julita. Den första spelmansstämman i Bre-

vens bruk, ett samarrangemang med Närkes och Östergötlands spel-

mansförbund, ägde rum 1955. Medlemsantalet hade år 1955 stigit till 

213. 

 

Läs! ”Södermanlands Spelmansförbund - Festskrift” från 1950, finns 

på http://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=832 

 

 

 

1956-1965 

Nu kom det tredje låthäftet ut med arrangemang för två fioler och altfiol och det första återutgavs i faksimil. Ett 

stort antal av Gustaf Wetters uppteckningar lämnades till arkivet. Fler spelmanslag bildades. Och 1963 lämnade 

Spelmansförbundet SSR, som man hade varit med om att bilda 1947. 

35 årsjubiléet firades med jubileums-

stämma på Julita och vid 40-

årsjubiléet hade man jubileums-

stämma i Nyköping. Årsmötena fort-

satte att vandra runt i landskapet, un-

der åren hade det varit årsmöte i Flen, 

på Flenmo, på Djulö, Måsnaryd, 

Nyköping bl.a. 

1965 hade förbundet 285 medlemmar. 

 

 

 

Det andra låthäftet 

Christina Frohm, Eskilstuna 1961 

1956 1958 1960 1963 1965 

Tredje låthäftet kommer ut 

Södertälje Spelmans-

lag bildas. 

35-årsjubileum. 

Stämma på Julita. 

50 år sedan första 

spelmansstämman 

på Skansen. 

SSF går ur SSR. 40 år—jubileumsstämma 

Nyköpingshus, pingst. 

http://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=832


 

1966-1975 

1968 efterträdde Arne Blomberg Gustaf Wetter som ordförande och en intensiv tid för förbundet började. Första 

numret av Sörmlandslåten kom ut till jul samma år och ganska snart gjordes den i samarbete med Sörmländska 

Ungdomsringen. Redan 1969 hade den en ljudbilaga, rullband som kunde beställas från Arne. Inspelningsverk-

samhet började, dels av spelmän förstås, men man intervjuade också äldre människor om vad de mindes av gamla 

seder. Sörmlandslåten började med temanummer och det var kurs för spelmän och dansare med 150 deltagare! 

Utgivningen började också ta fart nu, t.ex. gavs Rosenbergs uppteckningar ut i faksimil. Och sörmländska folkmu-

sikfonden instiftades 1968. 1973 var det folkmusikvecka i Södertälje – Kringellek- i samband med zornmärkes-

uppspelningar och samma år startade Spelmansförbundet sin telefonsvarare med folkmusik varvat med informat-

ion, ”Låt i lur”, ”Låtofonen”. Ett allmänt ökat intresse för folkmusik gav draghjälp och medlemsantalet började 

stiga ganska kraftigt; 1975 hade förbundet 482 medlemmar och genom åren hade ca 30 personer fått guldmärke. 

Till 50-årsjubiléet skrev Arne Blomberg en jubileumsartikel i Sörm-

landsbygden ”… efter sitt vijs stryka och spela” med både historik och 

framtidsvyer. Jubiléet firades med inte mindre än nio spelmansstäm-

mor. Ett exempel är Malmköpingsstämman med VM i gubbstöt som 

kom till då. 

 

 

 

 

 

 

1976-1985 

När Gustaf Wetter gick bort 1979 

reste Spelmansförbundet en min-

nessten vid hans grav och instif-

tade en fond till hans minne. 

Sörmlandslåten fortsatte med te-

manummer och i no 2 1978 pre-

senterades en utgivningsplan för resten av 1970-talet! Gustaf Wetterstugan i Malmköping började renoveras och 

kursverksamheten tog fart. Det första låtlägret var 1980 i Näshulta; när Wetterstugan var klar flyttade den mesta 

kursverksamheten till Malmköping. Förutom låtlägret arrangerades flera kurser under åren med många deltagare. 

Utgivningsverksamheten ökade också och Gustaf Wetters uppteckningar gavs ut nu. Olof Anderssons uppteck-

ningar mångfaldigades i en begränsad upplaga (kopierades för hand av Arne). 

Kringellek, Södertälje 1973 

1968 

Sörmlandslåten ges ut för första gången. 

Inspelningsverksamheten börjar. 

Sörmländska folkmusikfonden bildas. 

1969 

Ljudbilaga till Sörmlandslåten. 

1970 

Samarbete kring Sörmlandslåten med 

Sörmländska ungdomsringen. 

1973 

Zornmärkesuppspelningar i Söder-

tälje. Kringellek (folklorevecka) i 

Södertälje. 

Telefonsvarare med folkmusik och 

information. 



I samband med 60-årsjubiléet öppnades utställningen ”Trollfiol och syndaskrynkle, Sörmländsk folkmusik under 

300 år”. Den turnerade senare runt i landskapet tillsammans med många kringarrangemang. Till 60-årsjubiléet 

var det jubileumsstämma Nyköping. 

Under den här perioden hade förbundet tre olika ordförande, Sören Olsson, Ingvar Andersson och Arne Blom-

berg, och 1983 uppnåddes det hittills högsta medlemsantalet, 742 st. 

 

 

 

 

 

 

 

1986-1995 

1990 när Spelmansförbundet fyllde 65 år var det Folkmusik-och dansår i Sverige och det firades i Sörmland med 

folkmusikvecka och zornmärkesuppspelningar i Nyköping, ”Spelmanssemester”. Ett uppskattat arrangemang 

med mycket musik och dans; många konserter, möjlighet att dansa upp för det nyinstiftade Dansborgarmärket, 

dans på Nyköpingshus och en avslutande riksspelmansstämma. Och alla nyfödda i Sörmland under året fick en 

nyinspelad kassett med folkmusik ”Välkommen till världen”. Utställningen ”Trollfiol och syndaskrynkle” turne-

rade i landskapet. 

1991 tog Leif Johansson över som ordförande efter Sören Olsson. 1994 avslutades samarbetet med Ungdoms-

ringen om Sörmlandslåten. Kursverksamheten fortsatte, fortfarande med många deltagare. Det ordnades kurser 

Byggveckan 1983 

Låtlägret 1984 

1975 

50-årsjubileum. 

Nio spelmansstämmor (rekord). 

VM i gubbstöt i Malmköping. 

Sekelskiftesstämma i Södertälje. 

1977 

Gustaf Wetter avlider. 

Gustaf Wetters minnesfond 

instiftas. 

1978 

Gustaf Wetters uppteckningar 

ges ut. 



med utgåvorna som tema och kurser i 

scenteknik. Utgivningen fortsatte, bla 

kom ett häfte och en kassett med all-

spelslåtar. Och det var under den här 

perioden som Spelmansförbundet 

började erbjuda instrumentförsäkring-

ar till medlemmarna. 

70-årsubiléet 1995 firades med kom-

positionstävling, jubileumsmiddag i 

Malmköping och Arne Blomberg 

skrev en artikel i Sörmlandslåten om 

Spelmansförbundet under 70 år. 1995 

hade förbundet 600 medlemmar. 

 

1996-2005 

1996 blev Ingemar Skoglund förbundets ordförande. Vid 75 årsjubiléet, 2000, var det återigen zornmärkesupp-

spelningar i Malmköping och det firades med folkmusik hela veckan. Dessutom firades 90-årsjubiléet av den 

första sörmländska spelmanstävlingen. Den ägde rum på Orrestabacken i Flen och år 2000 var det dags igen för en 

ny spelmanstävling i Flen. Deltagare 1910 var bl.a. Anders Andersson som vann 1a pris i klassen för äldre spel-

män. 

Vid Julitastämman år 2000 (på dagen 75 år efter förbundets bildande) fick Spelmansförbundet i present en spel-

mansstämma på Nordiska museet i Stockholm och 

den ägde rum i samband med årsmötet 2001. Vid det 

årsmötet valdes Barbro Tällman till ordförande och 

efter tre år tog Torsten Gau vid som förbundsordfö-

rande. 75-årsjubiléet firades också med jubileums-

middag på årsmötet. 

2001 arrangerades en kompositionstävling; ”Julita 

nya brudmarsch”. 

Under perioden firades att det var 70 år sedan 1a Ju-

litastämman ordnades 1927. Intresset för kurser 

minskade men låtlägret för barn och ungdomar vilket 

fortfarande var, och är, populärt fortsatte. Det bilda-

des en arkivgrupp och en vissektion. Fonderna slogs 

ihop och bildade Sörmländska folkmusikfonden till 

1980 1982 1983 

Fösta låtlägret i Näshulta. 

OA:s uppteckningar; liten 

handkopierad upplaga. 

Gustaf Wetterstugan börjar renoveras. 
742 medlemmar—SSF:s högsta 

medlemsantal. 



Gustaf Wetters minne. Årsmötena hade under 1980-talet och framåt hållit till i Malmköping, men under Inge-

mar Skoglunds tid som ordförande hölls årsmöten bla i Flen, Eskilstuna, Barva, Nordiska museet och ett par 

av dem tillsammans med Sörmländska Ungdomsringen. 

80-årsjubiléet firades i Malmköping med jubileumsmiddag. 2005 arrangerades också Arboga möte, ett samar-

rangemang mellan flera spelmansförbund. Det återkom några år innan det dog ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-2015 

Nu tog arbetet med arkivet fart med inscanning av bilder och noter och det publicerades på internet; först på 

en egen hemsida för att senare bli en del i Spelmansförbundets hemsida, www.samlingarna.sormlandsspel.se. 

Här publicerades Olof Anderssons (äntligen!) och Gustaf Wetters uppteckningar och mycket mer. Nu kunde 

också till slut boken ”Sörmländske spelmän genom 100 år” publiceras på nätet - manuset som inte kunde 

tryckas för det blev för dyrt. På årsmötet 2006 var det filmvisning med gamla filmer som har räddats till efter-

världen; bl.a. fick vi uppleva ett spelmanskalas på Flenmo. 

Under den här perioden hade förbundet flera ordföranden. Efter Torsten Gau tog Bo Gabrielsson vid några år, 

därefter Lars Tull och 2013 blev Patrik Andersson ordförande. Det var också nu, 2009, som förbundet gick 

med i SSR igen. Spelmansstämman i Brevens bruk togs upp igen 2010. Det började ges 

ut ett komplement till Sörmlandslåten; nyhetsbrev som även gick att få elektroniskt via e-

post. Sörmlandslåten kom ut med ljudbilaga, med hjälp av QR-koder kunde man få musik 

direkt i sin mobiltelefon! Och Musikspelaren där medlemmarna kan ladda upp egen in-

spelad musik skapades på hemsidan. 

Resultatet av dagens uppspelningar anslås 

1984 

Gustaf Wetterstugan invigs. 

1985 

60-årsjubileum med jubileumsstämma i Nyköping. 

Utställning ”Trollfiol och syndaskrynkle, Sörmländsk folkmusik under 300 år. 

Folkmusikkonsulenter i skolan. 

Första Gnestastämman. 

http://www.samlingarna.sormlandsspel.se


Gustaf Wetterstugan lämnades och efter att ha mellanlandat något år i 

en liten lokal i Hembygdsgården finns nu förbundets kansli och biblio-

tek i en fd banklokal i Malmköping. Arkivet med originaluppteckningar, 

protokoll mm finns sedan länge i brandsäkra lokaler i stadshuset i 

Malmköping. 

90-års jubiléet firades i Malmköping med jubileumsfest med konsert 

och Pelle Fors-

tävling. 2015 hade 

Spelmansförbundet 

330 medlemmar 

och genom åren 

hade drygt 60 per-

soner belönats med 

guldmärke och bli-

vit hedersmedlemmar. 

Referenser: www.samlingarna.sormlandsspel.se (styrelseprotokoll 1925-1949, Festskrift 1950, tidningsklipp, utgåvor, no-

ter), Södermanlands Spelmansförbunds arkiv i Malmköping (verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll), särtryck från 

Sörmlandsbygden Arne Blomberg 1975: ”…efter sitt vijs stryka och spela”, Sörmlandslåten 1968-2015. Bilder från Söderman-

lands Spelmansförbunds arkiv 

 

När jag satt i bilen på väg upp till Rättvik så hade jag inga förväntningar alls på vad som skulle hända. Jag hade 

hört så mycket bra om Ethno, men visste inte vad som skulle förväntas av en på en vecka. Jag hade hört att man 

spelade hela dagarna och sov ingenting på nätterna. 

När jag väl kom fram till Rättvik så träffade jag en massa gamla godingar som jag har träffat på olika tillfällen. 

Jag träffade även på mina gamla klasskamrater från Lunnevads folkhögskola. Vi fick den stora äran att få repre-

sentera Sverige under veckan, det innebar att vi skulle få leda en låt och lära ut den till allihopa.  

Vi alla bodde i klassrum på luftmadrasser. Det var inte så skönt, men man kunde stå ut i en vecka. 

Första dagen var mer som en ”anländar” dag. Det var verkligen blandat vart man kom ifrån, kunde komma från 

Kanada, Norge, Afrika, Irland, Irak, Indien m.m. Vi svenskar anlände lite tidigare, för vi skulle välkomna de som 

kom från andra länder. Så när bussen kom från Stockholm, så spelade vi några typiskt svenska låtar för dem. Jag 

tycker det var en jätte fin start på Ethno lägret.  

Det vi gjorde om dagarna var att ha som olika workshop. Varje land fick bidra med en låt och lära ut den till alla 

som var på lägret. Det var cirka 80 till 100 stycken deltagare och ledare. Vi var uppdelade i olika grupper, och 

 

 

Ethno 

1988 

Instrumentförsäkring 

kan fås genom SSF. 

1990 

SSF 65 år. 

Folkmusik– och dansår. 

Zornmärkesuppspelningar i Nyköping med folkmusikvecka. 



varje grupp hade en mamma eller pappa som 

bestod av en ledare. Så man kan säga att varje 

grupp var en familj som man träffades i under 

hela veckan.  

En dag kunde se ut så att, vi gick upp och åt 

frukost och lyssnade på Ethnos egna lokalradio. 

Sen gick vi ner till idrottshallen och hade upp-

värmning tillsammans, vissa dagar var jobbi-

gare än andra beroende på hur mycket man 

hade sovit under nätterna. Efter uppvärmningen 

så delade vi upp oss i våra grupper och hade 

workshop. De som höll i workshopen var en 

grupp från varje land och de kom och lärde ut 

en låt, som sen skulle vara med på konserten. 

Det kunde vara workshop fram till middagen, men vissa dagar så kunde de bli någon utflykt på eftermiddagen.  

Någon dag var vi på konsert inne i Rättvik, en annan så fick vi åka iväg och pyssla.  

På kvällarna så hade vi dansutlärning, man fick lära ut en typisk dans från sitt land. Men vi avslutade dagarna 

med kvällsfika, och under kvällsfikat så kunde man få spela upp någon låt eller dansa eller göra vad som helst. 

Det var som en öppen scen.  

Men tro inte att dagen tog slut där. Efter kvällsfikat som var vid cirka 21 så drog jammet igång, och det jamma-

des hela nätterna. Det fanns vissa som kunde dygna, andra kanske gick till sängs tidigast kl 3 på natten. Det är 

helt sjukt att vi orkade spela dygnet runt, men det var sjukt kul.  

Under veckan så har man två stora konserter. En var på Bingsjöstämman, en riktigt bra uppvärmning inför den 

stora konserten 

som höll till i Rätt-

viksparken.  

Det hände en väl-

digt mäktig sak på 

Bingsjöstämman 

när vi spelade. Det 

hade regnat hela 

veckan och varit 

mulet och tråkigt. 

Så var det även på 

Bingsjöstämman. 

Innan vi gick upp 

på scenen så var 

det uppehåll ifrån 

regnet, men när vi 

skulle sätta igång 

och spela så bör-

jade det att spö-

regna och blåsa 

1991 

Axel och Elnas minnesfond 

bildas. 

1994 

Samarbetet med Sörmländska ungdomsringen kring Sörmlandslåten avslutas. 



jätte mycket. Under den svenska låten som vi som hade gått på Lunnevads folkhögskola fick leda så mullrade 

det till rejält. Det tyckte vi alla var jätte maffigt och vi alla blev mer taggade. En sådan konsert tror jag nog 

aldrig att jag kommer få uppleva igen.  

Efter den avslutande konserten som vi hade i Rättviksparken så gick vi till folkmusikens hus för att ha en liten 

avslutning. Där vi sista kvällen innan vi skulle åka hem fick ha en sista ”open stage” och tacka av alla ledare. 

För sen så gick vi tillbaka till skolan som vi bodde på och jammade hela natten.  

Det var tungt att säga hejdå till allihopa, även fast vi bara hade känt varandra i en vecka så kändes de som att 

vi hade känt varandra i flera år. Under ethno så blir alla som en enda stor familj, det är en känsla som är svår 

att förklara. Man måste åka till något ethnoläger för att få uppleva den här känslan 

 

Emma Tjernström 

Bröderna Ceylon och Henry Wallin var oskilj-
aktiga som spelmän, men när de uppträdde var det 
Ceylon som "förde ordet" både musikaliskt och vid 
presentationerna av låtarna.  Även om båda hade 
lärt sig låtarna av sin far Albin, "farsan" som de alltid 
sade, och i grunden har samma tradition så spelar 
Henry dem på ett annat sätt än vad brorsan 
gjorde. Han är en annan personlighet än vad Ceylon 
var och han spelar dem på fiol. Ganska snart efter att 
Ceylon hade avlidit fick jag en nära kontakt med 
Henry. Jag kan nog säga att jag är en av de få fiol-
spelmännen som har haft förmånen att lära mig lå-
tarna direkt av Henry. En gång vid en spelmans-
stämma satt jag och buskspelade med två nyckelhar-
pister, och när vi hade spelat en Wallinlåt säger en 
av dem, "jaså spelar du på det sättet". Visserligen 
har det hänt när vi har spelat polskor att jag från 
Henry har fått kommentaren "du hänger för mycket 
på tvåan", men även jag folkmusikaliskt är uppfost-
rad med låtar från Malung genom Kalle Almlöf, öst-

götska och sörmländska låtar så tycker jag nog att 
jag så gott det har gått har anammat Henrys spelstil. 
En kopia av honom kan jag dock aldrig bli. Jag är den 
jag är och det påverkar naturligtvis min spelstil. 

  

När jag 1984-85 gick på Jonny Solings kurs i Orsa, var 
han mycket noga med att när vi lärde oss låtar  så 
skulle vi spela dem exakt som han lärde ut dem. När 
ni sedan kan dem, sade han, då får ni självfallet spela 
dem på det sätt som passar er, det lägger jag mig 
inte i. Även om det i grunden finns ett spelsätt av 
låtar beroende på varifrån de kommer som man ska 
bevara, så är det självfallet att ens personlighet lyser 
igenom när man spelar. Om man försöker vara en 
exakt kopia av de spelmän man har lärt sig låtarna av 
då försvinner något av livet i musiken. Det är ungefär 
som i den klassiska musiken, alla dirigenter har sin 
tolkning av den musik de framför. 

I huvudet på en annan spelman 

Kurt Ehlert 
 Ett litet inlägg  med anledning av Ingvar Anderssons artiklar "I huvudet på en spelman" 

1995 

70 –års jubileum, kompositionstävling. 

Arne Blomberg skriver om SSF 70 år. 

Jubileumsmiddag i Malmköping. 

Eskilstuna Spelmansgille 10 år. 

1996 1997 

Upprop om bidrag till boken 

”Sörmländske Spelmän”. 
70 år sedan första Julitastämman 

ägde rum. 



Först en liten bakgrund. 

För ca. 5 år sedan tog vi över ansvaret för Gnestastämman – den spelmansstämma, som startades för snart 30 år 

sedan av Pär och Marianne Furå, samt framlidne Pelle Roos, och som sen dess har drivits av flera olika arbets-

grupper. När den senaste gruppen av entusiaster kände att det var dags att lämna vidare ansvaret för stämman var 

vi ett gäng, som kände att Gnestastämman var för bra, för kul och för nödvändig för att bara förtvina eller för-

svinna. Vi, som tog över, var Karin Ericsson Back, Åsa Englund Jacobsson, PeO Jacobsson, Tove Pettersson och 

undertecknad. Enkelt sett kan man säga att Karin stod för vissången, Åsa och PeO för dansen, jag representerade 

spelmännen och Tove stod för det ungdomliga inslaget med nya fräscha idéer. Senare har fler personer anslutit till 

arbetsgruppen. 

 

Hur skulle vi då förvalta arvet och förtroendet på bästa sätt?  

Många saker fanns, som var bra och som fungerade utmärkt, men en sak var vi alla överens om; Vi ville få hit alla 

duktiga folkmusicerande ungdomar, som finns runt om i Sörmland och våra närliggande landskap. Våra ungdo-

mar är vår framtid och det måste vara dem vi satsar på. Vi har i så många år funderat på vart alla ungdomar tar 

vägen, som vi ser i våra Kulturskolor och Låtläger, men som sen knappast inte dyker upp på våra spelmansstäm-

mor runt om i länet.  

Vä lkomnä till Gnestästä mmän—eller inte ? 

1998 

Låtläger för barn och ungdom. 

2000 

75-årsjubileum. 

Riksspelmansvecka i Malmköping med omnejd. 

Spelmanstävling i Flen (90 år sedan den första). 

Jubileumsstämma i Julita. 

2001 2002 

Årsmöte på Nordiska muséet. 

Kompositionstävling—Julita nya 

brudmarsch. 

Julitastämmans 

75-årsjubileum. 



Hur gjorde vi då?  

Vi gjorde inga stora förändringar. Vi satte åldersgräns på en av stämmans låtkurser – max 25 år, designade om 

scenprogrammet lite grann och hittade på Folkbandskampen. Den senare blev en stor succé och uppmärksamma-

des på många ställen utanför Sörmland och fick Sveriges Radio att komma till Gnesta och spela in hela dagen. 

Sen gällde det ju att få ut vår information. Vi använde oss då av de kontaktnät vi hade. Vi hade ju alla jobbat med 

ungdomar i många år genom bl.a. Låtlägret och i länets Kulturskolor och i många andra sammanhang, så vi kon-

taktade våra gamla och nya elever och berättade. Vi informerade länets Kulturskolor, vi tog kontakt med spel-

manskollegor i närliggande landskap, vi skickade inbjudningar till de folkhögskolor, som hade folkmusik på 

schemat. Dessutom begagnade vi oss av de sociala medier, där ungdomarna i mångt och mycket befinner sig idag 

och vi mailade. Däremot valde vi att inte skicka ut personliga inbjudningar, som gjorts tidigare, för att bl.a. spara 

pengar, men för att ändå nå ut till så många som möjligt, annonserade vi i Sörmlandslåten, Spelmannen, Hem-

bygden och hos RFoD och affischerade på så många ställen vi kom åt. 

 

Hur blev det då? 

Jodå, det blev fantastiskt bra! Ungdomarna kom i massor. Våra utrymmen fylldes av unga spelmän, som tillsam-

mans med de ”gamla” besökarna såg till att det lät överallt i huset. Folkbandskampen samlade en jättepublik, 

som såg till att provdansa musiken och heja fram just sin favorit och senare på kvällen böljade dansgolvet av alla 

möjliga dans- och musikstilar. Vi kände att vi lyckats. Det här blev bra! 

 

Vad hände sen då? 

De senaste åren har vi märkt en tendens att ni, våra ”gamla” besökare, uteblivit. De äldre spelmännen väljer att 

inte komma tillbaka till oss och jag har fått indikationer på att de (ni) känner sig (er) undanskuffade och inte väl-

komna. Om det är så det är, så har ju något gått väldigt snett i våra intentioner och ambitioner. Vår avsikt var ju 

att skapa en mötesplats för gamla och unga spelmän – något som saknats här i Sörmland. Inte att utestänga eller 

åldersegregera.  

 

Hur ska vi göra nu då? 

Jag tror att vi alla kanske måste försöka att vara mer öppna i sinnena och mer välkomnande i mötet. Därmed ing-

en kritik åt något håll. Vi spelar kanske olika låtar, vi använder kanske olika instrument och tolkar kanske musi-

ken på olika sätt, men nånstans i allt detta finns en gemenskap. Låtarna har ett gemensamt ursprung, instrumen-

ten är trots allt mer lika än olika och de olika tolkningarna är ju en sak, som alltid funnits. Sök kontakt! Våga 

prata med varandra! Och prata gärna direkt med oss arrangörer på stämman! Vi finns där för er! För alla! 

Slutligen vill jag citera den gamle ordföranden i Södermanlands Spelmansförbund, Gustaf Wetter, som sa så här 

ang. ungdomarnas framfart: ”Jag tycker inte om det – men jag stöder det!” 

 

Välkomna ALLA till Gnestastämman den 6 februari 2016!  

Ni är alla hedersgäster! 

 

 

Leif Johansson,  

fiol.mag., riksspelman och en av arrangörerna av Gnestastämman. 

2004 

Sammanslagning av fonderna. 

Ny arkivgrupp börjar arbeta. 

2005 

Årsmöte i Malmköping med 80-

årsjubileumsfest. 

Arboga möte. 

2006 

Diskussion om medlemskap i SSR tas upp. 

Filmvisning på årsmötet. 

Inscanning av noter, bilder mm börjar. 



I samband med Södermanlands spel-

mansförbunds årsmöte presenterades 

faksimilutgåvan av Pollonesser år 1806 

tillhörige A F Stare och några veckor 

senare var det dags att besöka Åbo. De 

spelmän och dansare som hade hunnit ta 

del av pollonesserna och i någon mån 

kontradanserna var med på resan. När 

morgonbåten anlände var redan persona-

len på Sibeliusmuseet på plats och hade 

ställt iordning konsertsalen inför dagens 

seminarium. Den spröda notboken med 

gulnade blad och oxiderat bläck låg väl 

synlig i en monter och fick snart sällskap 

av den rykande färska faksimilen. Salen 

var välfylld av såväl allmänhet som stu-

denter från den närbelägna akademien. 

Dagen inleddes av finlandssvenska spel-

mansförbundets ordförande Stefan 

Kuni som berättade om 

”Ursprungsproblematiken, notbokens 

innehåll och dess betydelse som folkmu-

sikalisk källa” Han beskrev hur han och 

representanter för museet tagit boken till 

Helsingfors för att med hjälp av spektral 

analys försöka få fram vad som kunde 

dölja sig under överstrukna partier på 

bokens framsida. Man ville få fram något 

om bokens första ägare men under det 

överstrukna stod även där – Stare. Ett 

viktigt inslag i denna bok som Stefan 

uppehöll sig vid var de olika förstäm-

ningarna finns angivna. 

Christina Frohm presenterade resultaten 

av sina efterforskningar kring Adolf 

Fredrik Stare och hans familj. I hans 

släkt fanns präster från olika socknar. 

Namn som Torsåker, Halla, Bälinge och 

Kloster skymtar förbi. Bland skolkamra-

ter vid trivialskolan och gymnasiet i 

Strängnäs återfinns de namn som han 

antecknat i notboken. Christina hade 

också medfört en stol som stått i en 

skolsal i Strängnäs.  

Den finlandssvenska dansforskaren Gun-

nel Biskop redogjorde för sina senaste 

rön vad det gäller polskan som efterdans 

till menuetten  

Bert Persson fd lektor vid Dans och cir-

kushögskolan tog upp ämnet dansen i 

Stares notbok och polskans utveckling i 

Sverige. 

Kvällen avslutades med en konsert där 

många av låtarna i det aktuella nothäftet 

presenterades med dansinslag.  

Lördagen ägnades åt dans och spel-

kurs och kvällen till ett samkväm där 

kunskaper och erfarenheter kunde 

utbytas.  

Medverkande under seminarium och 

konsert samt workshop var: 

Patrik Andersson, Christer Odén, 

Robert Persson, Anna Karin Karls-

son, Marianne och Pär Furå, 

Christina Frohm och Arto Järvelä.  

Christina Frohm 

Notbok presenterädes pä  Sibeliusmuseet i Å bo. 

Läs mer om Stare på hemsidan 

 

http://

www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=2356 

2007 2009 2010 2008 

Arkivprojekt 3 år får bidrag från 

Sörmlands musik och teater. 

”Sörmländske spelmän” publiceras på nätet. 

Folkmusikkommissionen 100 år. 

Sörmlandslåten 40 år. 

Sparreholmsträffen 40 år. 

SSF med i SSR igen. 

Sormlandsmusikarkiv.se med noter 

och spelmansbiografier. 

Rosenberg fyller 200 år. 

Gnestastämman 25 år. 

Stämma Brevens bruk—

samarrangemang med angrän-

sande landskap tas upp igen. 

http://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=2356
http://www.samlingarna.sormlandsspel.se/?page_id=2356


Midsommardagen 1925 föds Södermanlands Spelmansförbund. 

90 år efteråt, 2015, kan vi konstatera att många toner har spelats 

och sjungits, många metrar dansgolv har dansats. Mycket har gi-

vetvis hänt genom åren och det kan inte redovisas här men uti-

från min egen horisont så var det tex en stor grej att vara med på 

åttio-talet i ungdomsgrupp och delta i ett musikaliskt samman-

hang tillsammans med andra likasinnade.  

När jag sedan återvände både fysiskt och musikaliskt till Sörm-

land och hittade in i musiken här hemma igen så var det främst 

genom slängpolskorna och att det fanns upptecknad musik att 

upptäcka. 

Det känns väldigt roligt att vi under detta år har kunnat nytrycka Stares notbok, ett fantastiskt intressant 

material. Fina uppteckningar som har gjorts mer tillgängliga för flera. Det arbetet tycker jag för övrigt är 

en av förbundets huvuduppgifter. Att se till att upptecknad musik ska kunna spridas och användas. Vi 

folkmusikutövare i Sörmland får inte rädas att tolka noter. Spela låtarna istället, ha kul med dem! 

Jag är också väldigt glad att Malmköpings-träffen blev så lyckad. Värdshuset är ett bra ställe att vara på 

och de är väldigt glada över att ha oss där. Personligen tycker jag att Malmköping är en bra ort på alla 

sätt och vis….Lite favoriserande förstås eftersom det är hemorten men jag tycker verkligen det. Apropå 

historia så har ju Malmköping spelat stor roll i förbundets historia. Kul! 

Den positiva, uppsluppna och avslappnade stämningen ska härmed vara grunden i fortsättningen. Det 

blir inte sämre av det, snarare tvärtom. 

Pelle Fors-tävlingen blev ju en succé i deltagarantal och nu lämnar vi över till Östergötlands spelmans-

förbund. Lycka till med arrangemanget!! Jag tror att vi har ett årligen återkommande arrangemang i sep-

tember att se fram emot. 

Vad är det då kvar..? Jo nu planerar vi för en jubileumsskiva som ska heta Polskor & Pollonäser. Det är 

riktigt spännande. Utgivning blir i början på nästa år. 

Vi ska också börja diskutera deltagande i nästa års Folk och Världsmusikgala tillsammans med Väst-

manlands spelmansförbund. 

Vi hann också med att släppa skivan med Sörmländska brudmarscher genom Anita Hedlunds gedigna 

arbete. En bra skiva som presenterade en del låtar för mig som jag fick lust att ta upp i min repertoar. 

Stort tack! Kolla i tidningen Lira som kommer i nov.  

Höstfärgerna gör sig påminda och båten är uppdragen. Medan elden sprakar i spisen så behövs det spe-

las låtar. Kör så det ryker!! 

Vid tangentbordet 

Patrik Andersson 

Ordförande 
har  

ordet 

2011 2012 2014 

Gustaf Wetterstugan lämnas, endast arki-

vet behålls.  

Slutredovisning arkivprojektet. 

Hemsidan sormlandsspel.se med samlingarna. 

Arkivet flyttar till Gästgivaregården i Malmkö-

ping.  

Rea på böcker och CD. 

Ny lokal i Malmköping. 

Musikspelaren på hemsidan, 

medlemmarna uppmanas att 

spela in och ladda upp musik 

på hemsidan. 



Du minns väl QR-koderna? 

Kvadraterna med prickar som innehåller länkar till internet... 

Ladda ner en app som kan läsa koden. Sök ”QR-code” i App Store eller Google Play. 

Läs sedan koden här nedanför och titta på filmen från jubileumsstämman i Julita 1950 i din smartphone eller 

läsplatta. 

 

90-årsjubileum i Malmköping. 

Pelle Forstävling i Malmköping. 

Artikel med QR-koder i Sörmlandslåten. 

Sammanlagt drygt 60 personer har hittills fått 

SSF:s guldmärke och blivit hedersmedlemmar. 
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