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Ordförande 
har  

ordet 

Så har vi då lämnat sommaren bakom oss och kan se tillbaka 

på en tid med många aktiviteter; stämmor, träffar och mid-

sommarfirande med spel och dans. I förbundets regi har Ju-

litastämman och Septemberträffen genomförts i god stäm-

ning. 

Julitastämman firade i år 90-årsjubileum. Det valde vi att fira 

med att, under konsertdelen, lyfta fram några av de talangfulla 

ungdomar som finns i Södermanland. Under själva stämman 

fick vi förmånen att sen höra några av förbundets trotjänare. 

Dagen avslutades med sillmiddag, som var välbesökt och 

uppskattad. Tack till alla som hjälpte till att göra dagen lyck-

ad, både bakom ”scen” och på ”scen”. 

Septemberträffen genomfördes första helgen i september på 

Malmköpings värdshus. Dagen innehöll kurser, visstuga, kon-

sert och dans, och förstås även lunch och middag för de som 

önskade. I år hade vi bjudit in Kristina Bergström och Anders 

Hällström som kom och delade med sig av sina kunskaper i 

den Norrbottniska folkmusiken. Jag vill framföra förbundets 

stora tack till Siri Leonardz, Björnlunda kyrka, Daga försam-

ling och Frustuna hembygdsgård för utlåning av orglar till 

kursdeltagarna i komp på tramporgel. 

Styrelsen fick nu i september ett mindre angenämnt ärende att 

hantera. Leif Epel kontaktade styrelsen och berättade att för-

bundets arkiv i stadshuset var uppsagt och måste omedelbart 

flyttas. Det blev en snabbutryckning för att packa ned hela 

arkivet, som nu ligger i Flens kommunarkiv. Det gick fort och 

många funderingar ventilerades snabbt i styrelsen, vilket 

gjorde att allt kanske inte var så genomtänkt. Ansvaret är helt 

och hållet mitt som ordförande. Min och styrelsens förhopp-

ning är att vi på sikt kan finna en tillfredsställande lösning på 

de problem som uppstått.  

Foto: Peter Bothén 

Det håller på att ta slut… 

”… det hemska är att det håller på att 

ta slut!” – ungefär så sa Arne Blomberg 

på Spelmansförbundets årsmöte. Men 

vad är det som håller på att ta slut? Jo, 

det kommer inga nya inspelningar till 

vårt arkiv längre, eller i alla fall väldigt 

få. Jag citerar ur §1 i våra stadgar (min 

understrykning): 

”Förbundet har till uppgift att stödja, 

väcka till liv och sprida folkmusiken 

inom landskapet Södermanland. Samti-

digt skall förbundet på alla sätt stödja 

arbetet med att insamla, bevara och 

utveckla vårt kulturarv inom tonkons-

tens område.” 

Insamla och bevara står det. På 1950- 

och 1960 talen i takt med att tekniken 

blev mer tillgänglig tog inspelningsar-

betet fart: man dokumenterade spelmän 

och deras låtar och intervjuade äldre 

människor om traditioner, dans mm. 

Mängden inspelningar ökade ordentligt 

från 1970-talet och framåt och arkivet 

fylldes på med låtar, visor, skrönor, 

intervjuer, radioprogram, inspelade 

stämmor och konserter mm mm. Men 

på 2000-talet hände något, det finns 

väldigt få inspelningar i arkivet från det 

nya seklet. 

Varför är det så? Spelar vi inte in 

längre? Eller tycker vi inte att det är så 

märkvärdigt nu när tekniken är lätt till-

gänglig för alla? För det är väl inte så 

illa att det inte längre spelas något som 

är värt att bevara? Det vägrar jag att tro. 

I vårt ljudarkiv finns en härlig bland-

ning av inspelningar från 1936 (ja den 

äldsta är så gammal!) och framåt och 

det får inte ta slut nu. Sätt igång bara, 

spela in konserter, stämmor, danskvällar 

och annat och lämna till arkivet. Så hop-

pas vi att Arne snart kan säga att det har 

kommit många nya inspelningar till vårt 

arkiv! 

/Kerstin Lanbeck Vallén 

P.S. I mediaförteckningen kan du se 

vilka inspelningar som finns i arkivet 

nu. Du hittar den på http://

www.samlingarna.sormlandsspel.se 

under rubriken Inspelningar 



Sören Olsson avled den 18 maj 
på Mälarsjukhuset efter en tids 
sjukdom. 
 
Sören var hedersordförande i 
Södermnlands Spelmansför-
bund. Under sin tid som för-
bundsordförande ägnade han 
mycken kraft åt samarbetet mel-
lan spelmän och dansare samt 
mellan spelmansförbundet och 
andra organisationer.  
 
Sören Olsson var född 25 april 
1941 i ett småbrukarhem i Jämt-
land. Han älskade bygden, men 
kunde inte tänka sig att bli små-
brukare själv. Han började jobba 
på mejeriet i Östersund, men 
trivdes inte inomhus. Slutade 
och började på militärförrådet. 
1963 kom Sören till förrådet i 
Malmköping. 
 
Bror Andersson – spelledare i 
Malmabygdens spelmän – fick 
reda på att en jämtländsk spel-
man flyttat till köpingen. Han 
kontaktade Sören och bad att Sören 
skulle komma och provspela. 
Det duger, sa Bror, och så blev Sören 
med i laget och i spelmansförbundet. 
 
Den idérike och handlingskraftige spel-
mannen har betytt mycket för den sörm-
ländska spelmansrörelsen. 
  
SSF:s femtioårsjubileum 1975 firades 
med en stor spelmansstämma på Malma 
hed. Då avhölls också för första gången 
VM i gubbstöt, en skämtsam tävling 
som parodierade andra danstävlingar. 
 
”Svenska folkets dansmusik” var en 
nydanande idé med olika musikgenrer 
och dans. Danskonsert blev ett nytt be-
grepp. Spelmän, blåsmusik och dragspel 
på scenen, dansundervisning och dans i 
salongen. 
 
Sören avancerade och blev förrådschef 
på P10 i Strängnäs. Armén hade lagt ner 
sin musikverksamhet, men den återupp-
stod på P10 i form av en musikpluton. 
Plutonen hade övat in Äppelbo gånglåt. 
Sören blev sur, det skulle givetvis vara 
en sörmländsk låt! 
Musikplutonen fick problem med för-
rådschefen, servicen blev kraftigt för-
sämrad. Man fick krypa till korset, det 
blev i stället Lästringe gånglåt efter An-
ders Andersson som fick ett arrange-

mang för blåsorkester. 
 
Sören var nöjd, men tyckte samarbetet 
skulle manifesteras genom ett byte av 
standar vid vaktavlösningen på Stock-
holms slott. Ändra ceremonielet vid 
slottet gör man inte hur som helst, men 
Sören lyckades. 
En grupp sörmländska spelmän spelade 
låten varpå musikplutonen tog vid och 
framförde pompöst Anders Anderssons 
gånglåt under figurativ marsch. 
Sonsonen Yngve Andersson var med 
och var rörd över användningen av sin 
farfars gånglåt;  
”Om farfar hade fått höra det här, hade 
han blivi så gla att han doge direkt.” 
 
Under Sörens ordförandetid fick spel-
mansförbundet ett hem i Malmköping. 
Ett hus i hembygdsgården uppläts åt 
spelmännen, som med egna händer re-
noverade och inredde Gustaf Wetter-
stugan – uppkallad efter spelmansnes-
torn Gustaf Wetter. Landshövding 
Bengt Gustavsson invigde och huset 
blev under många år spelmansförbun-
dets centralpunkt. 
 
Jämtländsk spelmanstradition 
Sören hade en egen folkmusiktradition 
efter sin far Olov Olsson (f. 1909), far-
far Axel Olsson (f. 1878) och sin fars 
morbror Lars Olofsson – ”Lasse mobro” 

– (f. 1878), grannbonden Per Ersa (Per 
Eriksson) och andra spelmän i trakten. 
 
Sörens far hade gått i lära hos violinis-
ten Eriksson i Hede när han var 15 år. 
Sen gick han med i danskapellet Alba-
nos. Det berättar Sören på en inspelning 
från 2010. Sen spela pappa, Lasse 
mobro, farfar och Per Ersa ihop, där var 
farsan yngst och fick lära sig sekundera. 
Ibland kom andra gubbar med. Alla 
spelade fiol. Per Ersa spelade ofta me-
lodi ibland var det pappa. Farfar och 
Lasse mobro kompade grovt och grannt 
(lågt och högt läge). 
 
Sören lärde sig kompa som sin far. 
Kompsättet kallas simeln – uttalas med 
långt i och tjockt l – Sören brukade be-
skriva simeln som något mitt emellan 
sprutlackerade andrastämmor och vanlig 
bondsekund. Blandningen av stråk och 
knäppningar ger en extra dimension till 
kompet. 
 
Jag lärde av farsan, sa Sören, men han 
var ju så sträng. Lasse mobro hade mer 
tid med mig. Brorsan Kurt (f. 1943) och 
jag var ute och spela när vi var i 13-
årsåldern. Jag gick i musikskolan/
musikcirkeln i Orrviken, där man spe-
lade klassiskt, jag hade flera lärare, bl.a. 
Jon Pärsa, en bra spelman. 
Bröderna Lindkvist och brorsan hade 

Södermanlands Spelmansförbunds hedersordförande  
Sören Olsson är död  

Foto: Jöran Lindhagen, Katrineholm 



växt upp tillsammans. När Bröderna 
Lindkvist började bli kända så var bror-
san och jag med och spelade i pauser-
na, berättar Sören. 
 
Farsan var mycket ute och spela och en 
natt i slutet av 40-talet när farsan kom 
sent hem sa morsan att nu får du välja 
mellan gården och mig eller spelat. 
Jaha, sa farsan och la ifrån sig fiolen i 
gammelskåpet. Spelningar onsdag, 
lördag och söndag var för mycket. 
Det blev slut med spelandet. 

 
Och nu är det slut med spelandet även 
för Sören. 
 
Sören stod bakom bildandet av Folk-
musikgruppen Simmings 1986 och 
Kapellet Spiskroken ett tiotal år senare. 
Vi har spelat tillsamman i flera decen-
nier och Sörens entusiasm, hans märk-
liga nedärvda sekundspel och hans 
svårbegripliga jamtska historier glöm-
mer jag aldrig! 
Tack Sören för flera decenniers enga-

gemang och spelglädje! Vi är många 
som saknar dig! 
 
Arne Blomberg,  
också hedersordförande 

 

Malmabygdens spelmanslag. Foto Marianne Palm 

Kapellet Spiskroken. foto Bo Arrhed 

Julitastämman 2004. Foto Arne Blomberg 





I första delen redogjorde jag för fram-

växten av begreppen ”folkdräkt”, 

”folkdans” och ”folkmusik” och idén 

om folkkulturen som bärare av minnen 

från en mer ursprunglig och sann 

”folksjäl”. Det här var en rörelse som 

växte fram inom kultureliten och det 

var kultureliten som fick tolkningsföre-

träde om vad som rymdes under dessa 

begrepp.  

I Sverige kom dessa idéer väl till pass 

under 1800-talets början, under den 

epok som 

kallas 

Romanti-

ken. 

1809 

förlorade 

Sverige 

Finland, 

en tredje-

del av 

riket och 

en fjärde-

del av 

befolk-

ningen. 

Efter-

verkningarna av den katastrofala freden 

med Ryssland blir att kung Gustav IV 

Adolf avsätts och den franske marskal-

ken Jean Baptiste Bernadotte väljs till 

ny kung. Förlusten av Finland väcker 

hos kultureliten drömmar om en stor-

slagen forntid när svenskarna var ett 

modigt, fritt och jämlikt folk, och nu 

höjs röster i samhället på revansch. 

Esaias Tegnér publicerar 1811 dikten 

”Svea” som talar om att återvinna Fin-

land. I inledningen talar han om ”folk 

som ärvt hjältars land, och deras dyg-

der glömmer…dig söver smickrets röst, 

hör sanningens en gång.” I dikten vill 

han väcka stolthet hos svenskarna över 

sin storslagna historia och hitta upp-

byggliga minnen. 

Drömmen om den storslagna svenska 

historien är det ledande temat i Götiska 

förbundets verksamhet. Förbundet bil-

dades 1811. Götiska förbundets uppgift 

var att uppliva ”de Gamble Göters fri-

hetsanda, mannamod och redligt 

sinne.” Genom förbundets verksamhet 

ville man ingjuta ny moralisk och patri-

otisk kraft i nationen. Bland medlem-

marna fanns bl.a. Erik Gustaf Geijer, 

Esaias Tegnér, Leonard Rääf, Arvid 

August Afzelius och Per Henrik Ling 

(den svenska gymnastikens fader). 

Geijer grundade 1811 tidskriften ”Idun. 

En skrift för den Nordiska Fornålderns 

Älskare”. I det första numret publice-

rade Geijer tre dikter som har kommit 

att under lång tid 

påverka svenskar-

nas syn på sin forn-

tida historia. I 

”Mannhem” lyfter 

han fram och hyllar 

det svenska folket 

som grundat nat-

ionen och byggt 

upp landet efter 

eget kynne och 

som har stått emot 

det som var främ-

mande och ut-

ländskt och istället 

skapade ett fritt 

samhälle där man 

var jämlikar och demokratiska, man t o 

m valde kung. I ”Odalbonden” hyllar 

han den fria och självständiga bonden 

som var herre på egen gård och som 

levde ett fritt och oberoende liv fyllt av 

kärlek till 

hemmet och 

fädernejorden. 

Dikten 

”Vikingen” 

kom att under 

lång tid prägla 

uppfattningen 

om männi-

skorna under 

vikingatiden. 

Här framställs 

vikingen som 

stor och ståt-

lig, modig och 

kraftfull, blond 

och blåögd, 

som en sorts 

övermänniska 

som var släkt med arierna. 

I samhället växte nu ett intresse för den 

svenska forntiden som sågs som ett 

idealsamhälle bestående av fria och 

okuvliga människor och som älskade 

sin hembygd. I sann Herdersk anda 

menade man att man skulle kunna finna 

spår och lämningar av den försvunna 

inhemska högkulturen, det svenska, 

genom att samla in ”folkets” kultur. En 

viktig uppgift för medlemmarna i Gö-

tiska förbundet blev att vårda det histo-

riska arvet så som allmogens sånger, 

sagor, sägner, tro, visor, låtar och andra 

muntliga traditioner. Folkets kultur 

skulle nu bli nationens kultur. Folkvi-

sorna sågs som något moraliskt, etiskt 

och estetiskt värdefullt och som därför 

borde ges ut och spridas till ”folkets 

uppbyggelse”. 

A. A. Afzelius hade under sina resor 

tecknat upp sånger, men även engagerat 

andra att teckna upp folksånger. Mellan 

åren 1814 och 1818 publicerar han till-

sammans med E. G. Geijer verket 

”Svenska folk-visor från forntiden”. 

Inför publiceringen hade den tyskfödde 

Johann Christian Friedrich Haeffner 

anlitats. Haeffners uppgift var att göra 

melodierna presentabla för den borger-

liga publik man vände sig till. Han 

hade insett att tonaliteten i folklig sång 

skiljde sig från den klassiska musikens 

Folkdansens/folkmusikens iscensättningar och representationer. 
Bert Persson 

Del 2. Jakten på det svenska! 

Svenska folkvisor av Geijer- Afzelius. 

1880 års utgåva 

Notexempel från Svenska Folkvisor, 1880 års utgåva 



tonalitet och han kom att ägna mycket 

tid åt att utforska det som han kallade 

”den nordiska skalan”. Haeffner insåg 

också att denna skala inte gick att 

återge på klaverinstrument och ef-

tersom musiken till ”Svenska 

folk visor från forntiden” skulle 

arrangeras för sång och fortepi-

ano var han tvungen att förändra 

melodierna. Även textmässigt 

har det förekommit redigeringar 

i syfte att förbättre och frisera 

texten. Verket innehåller i stort 

sett enbart det vi kallar medel-

tida ballader, det som sågs som 

de äldsta bevarade uttrycken för 

folkkulturen. Man kan förstå att 

urvalet är noga gjort utifrån 

föreställningen om en gången 

kultur som är på väg att för-

svinna, ju äldre det ansågs vara 

ju närmare den svenska folksjä-

len. Geijer menade att man 

måste stå emot rännstensvatten 

av skillingtryck och slagdängor. 

Åren 1814 och 1815 utgavs 

också den första samlingen av 

”folkmusik”: Traditioner av 

Svenska Folkdansar” i fyra 

häften. Även i dessa utgåvor är 

Afzelius delaktig, denna gång 

tillsammans med Olof Åhl-

ström. Melodierna är arrange-

rade för fortepiano. Arbetet får mycket 

kritik av sin samtid. Leonard Rääf skri-

ver i brev att ”…många som tydligen 

bära stämpel af nya, usla compositeu-

rer, att de gamla till en del äro falskt 

afsatta med platta förändringar…”. 

Haeffner menar att det finns otaliga fel 

i harmonierna i danserna. 

Vi kan se att under 1800-talets första 

decennier blir ”folkvisorna” och 

”folkmusiken” en del i arbetet med att 

lyfta fram den storslagna svenska folk-

själen som bars upp av de människor 

som en gång i tiden skapat en fritt och 

jämlikt rike. 

Det är nu grunden läggs för synen på 

den ”folkliga” kulturen som represen-

tant för nationen Sverige och den 

svenska folksjälen, men en kultur som 

inte duger som den är utan måste kläs i 

en mer tilltalande musikalisk dräkt för 

att passa i samtidens borgerliga sa-

longer. Detta förhållningssätt, att ta 

vissa delar av den folkliga kulturen och 

anpassa den till andra samhällsklassers 

ideal och behov, blir nu för lång tid det 

sätt man presenterar det vi kallar 

”folkmusik” och ”folkvisor”. 
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Traditioner av Svenska Folkdansar. 
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Traditioner av Svenska Folkdansar 

Ur Traditioner av Svenska Folkdansar 



Malmtåget i Malmköping 
T o r b j ö r n  R y d b e r g  

Det går inga malmtåg förbi Malmköping och det har 

förmodligen aldrig gjort det…. tror du ja. 

Lördagen den 2 september i år 2017 blev det bestämt att 

dagen skulle tillbringas på Värdshuset i Malmköping. 

Det enda som behövdes tas med var för min del en fiol.  

I bilen ner mot Malmköping funde-

rade vi på hur det skulle bli att hålla 

på en hel dag. Det är sådant man fun-

derar på när man är lite ringrostig vad 

gäller spelandet. Det pirrade lite skönt 

i magen trots allt. Vad skulle detta 

bli? 

På förhand visste vi att det var sam-

ling klockan 09.30 på Värdshuset i 

Malmköping. Det skulle bli Works-

hops med Kristina Bergström och An-

ders Hällström från Norrland, det 

skulle bli spel och dans i tre våningar 

på Värdshuset. Allt väl förberett med 

tillgång på mat och dryck för de som 

så önskade. Jo, jag visste en sak till 

och det var att Christina Frohms Ford 

Fiesta stod fullpackad med reseorglar 

redan på fredagskvällen. Det fanns bara plats, knappt, 

för föraren kan jag tänka. 

Framme, där stod Fiestan, orglarna bars in i rummet till 

vänster och monterades upp.  Först kaffe och sedan bör-

jade Workshopen, mötet kring ett fokuserat tema med 

ett begränsat antal deltagare. 

Kristina från Piteå fokuserade på att lära ut orgel-

komp på ett sätt som var brukligt i Norrbotten och 

Västerbotten. I den gruppen var det cirka 7-8 stycken 

deltagare tror jag. Anders från Överkalix tog ett tju-

gotal violinspelare, klarinettist och kanske någon 

mer som jag glömt, upp på nästa våning för att lära 

ut musik och spelstil från Norrland. Vi började med 

en Polka efter Hjalmar Sandberg, Rosvik. Ojojoj, 

redan i andra reprisen måste man glida upp i tredje 

läget. Är man tillräckligt många så jämnar det ut sig 

lite grann. Ja, så höll vi på fram till lunch och vi fort-

satte efter lunch. Vi hann lära oss en Polonness som 

hette Fjeru Jarni-Polonesse i A-dur upptecknad i 

Fredrik Lindgrens notbok. En tredje låt övade vi på 

och det var Menuett från Öfverluleå No.2, Mats 

Nordström, Boden. 

Foto: Bert Persson 

Foto: Bert Persson 



En bit in på eftermiddagen blev det dags för Worksho-

parna att samlas i rummet till vänster och spela samma 

låt samtidigt. Polkan drog igång lite långsamt och det 

gnällde kanske lite och luften pös lite på sidan om på en 

del orglar. Vartefter som trycket ökade och farten steg, 

rytmiskt och energetiskt pådrivande av Kristina och 

Anders, övergick gnisslet och pysljuden till ett rytmiskt, 

stabilt, och framåtsträvande musikaliskt unikum. Kris-

tina sa att nu går malmtåget, känner ni.  Ja det gjorde vi. 

Det skakade och dundrade nästan oroväckande i golv 

och väggar inne i Värdshuset. Det gick nästan inte att 

stoppa framfarten. 

Sen blev det Visstuga med Ida Blomqvist och Adela 

Björn. Det var en skön avkoppling och det sjöngs vart-

efter någon kom på en strof eller en hel låt. Har aldrig 

tidigare varit med i/på en sådan stuga.  Därefter servera-

des middag. Man började känna sig riktigt bortskämd, 

allt ordnat och serverat, vilken lyx. Men det skulle 

komma mera. 

Det blev konsert med Kristina Bergström på orgel 

och Anders Hällström på fiol. Alla samlades i stora 

salen på våning två. Buskspelandet höll upp och ba-

ren var öppen. Konserten började. Det var mycket 

njutbart att höra deras musik framföras. Skärpan i 

spelet, den rena tonen från fiolen, det rytmiska och 

följsamma kompet från orgeln. Den ena låten efter 

den andra med anknytning till Norrland spelades upp 

för oss med stor inlevelse. Några tror jag hade kopp-

ling till Finland också. Man förstod att detta skulle 

bli bra när dessa spelkunniga musiker senare skulle 

spela till dans. Mitt under konserten visar sig Kristina 

också kunna hantera en teaterscen. Hon ensam spelar 

upp en zornjury och gestaltar med olika dialekter 

medlemmarna i nämnden på ett mycket humoristiskt 

och pricksäkert sätt.  Det var uppskattat och roligt, 

bravo! 

Kort vila och sedan spel till dans. Ja vad ska man 

säga. Så välspelad och dansant musik springer man 

inte alltid på. Den framfördes av såväl lokala för-

mågor som av våra tillresta workshopsledare. När jag 

lämnade stället satt de flesta deltagare nej, det räcker 

inte, samtliga deltagare med ett stort leende på läppar-

na. Så bra det blev. Tack alla, inte minst arrangörer, 

Anders och Kristina, deltagare och Värdshuspersonal. 

Vi hade väl inte kommit mer än ett par hundra meter 

bort på vägen där bussarna stannar ungefär, där blev vi 

stoppade av ett par som undrade om vi också hade hört 

och känt av jordbävningen för en liten stund sedan. 

”Jordbävning” sa vi, ”nej det var malmtåget som gick 

inne på Värdshuset”. 

En dryg vecka senare hade jag tillfälle att träffa på 

Christina Frohm, hon strålade fortfarande som en sol av 

glädje, med rätta. Jag bara undrar när är tid för nästa 

avgång och vart reser vi då och min spelkompis som jag 

åkte med, hon vill köpa en tramporgel! 

 

Torbjörn Rydberg 

Foto: Bert Persson 



E m m a  R e i d  

Solfolket—Sörmlands låtverkstad 

När Daniel och jag flyt-

tade till Järna 2010 blev 

vi direkt sugna på att 

starta någon slags folk-

musikkurs i närområdet. 

En kurs där människor 

med samma intresse möts 

över generationerna – 

barn, ungdomar och 

vuxna tillsammans. Två 

egna barn och sex år se-

nare var vi redo att ta ste-

get! 2016/17 sjösattes 

kursen SOLFOLKET – 

Sörmlands låtverkstad, 

som äger rum på den na-

tursköna Solvikskolan 

utanför Järna. Första året 

kunde man anmäla sig till 

Spelverkstad, Sångverk-

stad eller Lekverkstad, 

med pedagogerna Arvid 

Rask, Kersti Ståbi och 

Daniel & Emma Reid. Vi 

hoppades på 30 deltagare, 

satsade på 40, och fick 57 

deltagare mellan 2 och 70 

år! En helt fantastisk 

grupp människor från när 

och fjärran.  

SOLFOLKET består av 

fem kurshelger på ett 

läsår. Vi träffades redan 

på fredagskvällarna med 

knytkalas och gemensam 

aktivitet – jam, dans till 

Orkester Papillon, eng-

elsk ceilidh, ursprunglig 

lek, filmkväll (då vi tit-

tade på ’Ingen som jag’ 

med Folkteatern Gävle-

borg). Resten av helgerna 

varvades fokuserad tid i 

grupp med gemensamma 

samlingar där vi lekte, 

sjöng, dansade och spe-

lade tillsammans. Delta-

garna fick också njuta av 

intima lunchkonserter/

presentationer av prakti-

serande folkmusiker. Ulf 

Lundgren från Sörmlands 

spelmansförbund spelade 

några favoritlåtar från 

trakten och berättade om 

sin musikaliska resa, Sol-

folkets pedagoger bjöd på 

konsert, och deltagarna 

fick ett nära möte med 

våra gästande pedagoger, 

Andy Cutting från Eng-

land och Charu Hariharan 

från Indien. Andra helgen 

avslutades med att Solfol-

ket var förband till Värl-

dens band på Ytterjärna 

kulturhus. 

Vi tackar för ett otroligt 

rolig första år och ser 

fram emot andra upplagan 

av SOLFOLKET, som 

drar igång 15 september. 

En nyhet för i år är att 

Lekverkstan byter namn 

till Solbarn och får en 

egen pedagog med bak-

grund inom rytmik, dans 

och berättande: Martina 

Jordan. 

 

SOLFOLKET samordnas 

av Daniel & Emma Reid, 

Sörmlands spelmansför-

bund och Bilda studieför-

bund. 

 

www.bilda.nu/solfolket 

Foto: Emma Reid 

Foto: Emma Reid 



Åsa, PeO och grabbarna 

K e r s t i n  L a n b e c k  V a l l é n  o c h  U l f  L u n d g r e n  

Det är onsdag den 13 september 2017 i 

Gnesta. Vi sitter hemma hos Åsa och 

PeO Jacobsson i deras hus strax utanför 

samhället. Med via datorlänk finns sö-

nerna Erik och Björn. 

Vi vill veta lite mer om denna dansfamilj 

som är så välkänd, inte bara i Söderman-

land, utan Åsa och PeO har under åren 

skaffat sig ett renommé över stora delar 

av landet. 

Första frågan blir väl given: Hur kom ni 

in på dans, att dans skulle bli ert huvud-

sakliga intresse och yrkesområde? Fanns 

det dans och musik i familjen? Var ni 

med från yngsta åren bland dansare och 

spelmän och följde med föräldrarna runt 

på tillställningar? Ja och nej. Åsa kom 

tidigt in i dans via sina föräldrar och 

Tälje Folkdansgille. Började dansa redan 

vid 6 års ålder. Sedan kom Södertälje 

Kulturskola och fiolspel för Ingvar An-

dersson och hans spelmanslag på skolan. 

Det blev omväxlande spel och dans i 

folkdanslaget, ”ungefär lika av varje”, 

minns Åsa. Men kände att hon var lite 

bättre på att dansa. Så det blev en 

ettårsutbildning på Väddö Folkhögskola i 

slutet av 1980-talet. Egentligen skulle 

hon satsa på en yrkesframtid inom bio-

kemi men året på Väddö ökade på intres-

set för dans och att få hålla på med det på 

allvar, kunna jobba med dans. 

PeO från Kristinehamn ramlade in på 

dansen av en slump. Via arbetsför-

medlingen fick han en projektanställning 

i början av 1980-talet: Ett kooperativ, 

Värmlandskooperativet startades med 

utbildning i olika danser, sånglekar och 

danslekar. Sen var det ut i skolorna i 

Värmland för att praktisera. Startade 

föreningen ”Fria fötter” men det 

fungerade inte så bra. Det blev 

ABF med danskurser på skolor 

och kvällskurser. Någon tipsade 

PeO om Väddö Folkhögskola, 

som skulle vara bra på social 

dans och folkdans. Väddö var 

välkänt över landet och något 

liknande fanns inte i västra Sve-

rige. Sökte och kom in. Och där 

fanns Åsa! 

Nu var det början på 1990-talet. 

PeO jobbade på dagis men ville 

söka in på Danshögskolan och 

lyckades med detta. Åsa hade ett 

vikariat på ett sjukhuslab. Sökte 

också Danshögskolan. Det var en häftig 

tid åren 1990-92, tycker båda. Med Bert 

Persson som inspirerande lärare och 

Henry Sjöberg som återkommande men-

tor. De kom med i Svensk Folkdansen-

semble, som Bert ledde. Mycket dans 

blev det. -En mycket nyttig tid känner 

båda. Ensemblen lades ner 1993 på 

grund av nya och krångliga regler både 

för bidrag och projektverksamhet. 

 

Arbetet som danslärare 

Båda började jobba med 

dans på förskolor och sko-

lor efter högskolan. Åsa har 

dessutom jobbat med barn-

dansgrupper hela tiden. Här 

har sönerna Erik och Björn 

varit med sedan födseln. 

Hon är också engagerad i 

Låtlägret veckan efter mid-

sommar. Båda två är också 

med i arrangörsgruppen för 

Gnestastämman! Där även 

Björn och Erik naturligtvis 

är inblandade. 

 

Åsa Och PeO har jobbat mest inom den 

obligatoriska skolan dvs på lektionstid i 

skolan då alla ska vara med. Men även 

med frivilliga grupper. 

-Är det svårt att jobba med tonåringar, 

särskilt med dem som inte valt dans, blir 

den naturliga frågan?  

-Här gäller det att hitta rätt väg, blir sva-

ret. Fånga upp deltagarna. Få dem att 

komma in i gruppen, och dansen. Ungdo-

mar vill egentligen men många hinder 

finns för att de ska våga ta steget. Det 

gäller att hitta rätt språk, ge dem trygg-

het, få dom att ta plats men ändå inte 

behöva sticka ut. Sen är det inga pro-

blem. Att vara beredd på att få ändra i 

upplägg är nödvändigt. Mycket förändras 

genom åren. Lyhördhet inför grupperna 

är viktigt. Lärare är alltid närvarande 

bl.a. för att visa på att verksamheten är 

viktig. De får gärna vara med i dansen. 

 

Paret har också jobbat med folkdanslag, 

med koreografi, med förståndshandikap-

pade och rörelsehindrade. 

-Det gäller få deltagarna att förstå vad 

som är speciellt med just “den här” dan-

sen. Ge dem upplevelse. Det får inte vara 

för svårt. Alla ska kunna klara av det. 

Vad kan den här gruppen klara av? Alla 

måste få vara med, ingen ställs utanför. 

Om man gör ett dansprogram ska det 

Åsa Englund-Jacobsson, PeO Jacobsson, Andreas 

Berchtold, Gunnel Wahlgren. 

Leif Johansson och Arne Blomberg på fiol. 

Tälje Folkdansgille 1987 



skapas efter kunskapsnivån. Lyssna på 

gruppen och prova olika lösningar. 

Gruppen måste vara med i processen. 

Även musikerna blev involverade i arbe-

tet. Dessa måste få känna delaktighet. 

Musik och dans måste fungera tillsam-

mans. 

 

Sönerna Erik och Björn 

Hur har barndomen med två dansföräld-

rar format deras liv? De kan inte ge nå-

gon speciell tidpunkt när de startade. 

Musik och dans har varit den sociala, 

naturliga miljön under uppväxtåren. De 

har aldrig känt sig tvingade. Uppvisning-

ar i tidig ålder var det på Hembygdsgår-

den i Gnesta. Fick vara med och skapa 

program, ge input, idéer. Musik och dans 

har alltid funnits med som ett framtids-

mål. Upptäckte under skolan att det fak-

tiskt går att utbilda sig inom musik och 

dans och arbeta med det. Björn har sen-

aste året spelat mer jazzinriktat medan 

Erik mest hållit på den folkliga linjen. 

Två genrer som mycket lätt kan kom-

plettera varandra. Som musiker måste 

man alltid kunna lyssna på varandra och 

ta till sig idéer från andra. 

 

Båda har varit med på låtlägret - det se-

dan länge traditionella lägret för ungdo-

mar veckan efter midsommar - som del-

tagare och ledare. Båda har även deltagit 

i många andra läger som Korrö och 

Ethno som arrangerats i Sverige. Erik 

turnerade under 2016 med fyra andra 

Ethno-musiker. Man spelade både för 

vuxna och ungdomar. Bl a ett gäng ung-

domar i Rättvik som var mer intresse-

rade av sina mobiler. –”Man får alltid 

räkna med att ibland träffa ointresserad 

publik”, konstaterar bröderna. Ethno har 

inte medfört bara nya musikintryck utan 

gett möjligheten att träffa folk från andra 

kulturer. 

 

Kulturpris till Åsa 

Åsa har fått kulturpris i Gnesta bl.a. för 

sitt arbete i skolorna i kommunen. Alla 

Gnestas barn tom årskurs 5 fick dansa 

under ett halvår. Stor uppvisning i ishal-

len, flera hundra barn. Leif Billyz spe-

lade. Det var 2012. Erik har fått stipen-

dium från Gnesta kulturskola. 

 

Ungdomarna som fått dansträning i sko-

lan, har de fortsatt att dansa efter skolan? 

Ja, säger Åsa men inte alla förstås 

Ett lyckat projekt har varit undervisning 

i workshopform med högstadieelever 

och på många ställen med avslutande 

danskväll till dansband. Bugg, foxtrot 

och vals har det blivit. C:a 13000 ungdo-

mar varje år.  

-Det värdefulla och avgörande är att de 

får chansen att mötas socialt, säga hej, 

hålla i varandra, säger Åsa och PeO. Att 

öppna upp det sociala, bort från datorer 

och mobiler. Det blir en ny stämning i 

korridorerna, i skolan. Skalet öppnas. 

Man möter nya sidor hos varandra. 

 

Danspiratörerna 

John Amboldt, som bildade företaget 

Dansinspiratörerna var en tidig initiativ-

tagare. Han var med och startade ett 

”Våga stuffa”-projekt i Stockholm, lät 

ungdomar pröva på foxtrot och bugg, 

schottis m.m.. Han hade en idé om hur 

man skulle hitta dem som inte kommer 

till dansen: han lyfte in den i skolan. PeO 

var med från början av 1990-talet, Åsa 

kom med senare. Ett av målen var att 

ordna riktiga danskvällar för ungdomar-

na . Professionella dansband engagera-

des i projektet. Stora elevgrupper kräv-

des av ekonomiska skäl. Klasser slogs 

ihop och ibland var det 100 elever åt 

gången. Vilket ledde till en positiv bief-

fekt. I en sådan stor grupp kan man 

”försvinna”, inte behöva sticka ut. Man 

får en trygghet. Nu jobbas det i närmare 

70 kommuner/stadsdelar.  

2004 omkom Jan Amboldt i en olycka 

och de fick ta över Dansinspiratörerna. 

De har genom åren drivit vidare men 

också utvecklat företaget efter sina idéer 

och kunskaper.  

På danskvällarna, ca 40 per år, jobbar de 

med etablerade dansband. Ibland föreslår 

skolorna lite billigare orkestrar, amatö-

rer, men det nobbar paret. Riktiga band 

gäller. Intresset för pardans har ökat lite 

pga Lets dance. –”Det finns en annan 

attityd nu”. Viktigt att ungdomar kan 

mötas utan mobiler. 

-Har ni blivit kända?  

-Jo bland skolorna som engagerat oss 

men inte på nya ställen eller där personal 

bytts ut. Svårt att övertyga nya skolor 

om värdet av dans i skolan.  

 

Kan man leva på det här med dans? Ja, 

svarar Åsa och PeO, väljer man att jobba 

med kultur får man förvänta sig ekonomi 

som går upp och ner. De har också haft 

andra jobb på sidan, speciellt på somma-

ren. Under hösten och våren är det 

mycket skoljobb över hela landet plus 

lite barndansgrupper för Åsa. 

-Vi har egentligen aldrig varit på semes-

ter, utom en gång i Frankrike.  

-Som en av sönerna sa:- Det är så vår 

familj fungerar. 

Båda jobbar nu med förslag till skolorna 

inför våren – 18, hösten är redan plane-

rad och klar! 

Foto: Birgitta Stenberg 



Framtiden 

Erik och Björn: Vad gör ni om 10 år? 

-Då är vi nog frilansmusiker. Absolut 

jobbar vi med kultur, vilken form inte så 

viktig. Det är en tuff marknad. Det går 

inte av sig självt utan hårt arbete krävs. 

Många projektbaserade jobb. Men det är 

spännande med olika uppdrag. Inget man 

blir förmögen på men rik i själen. 

Ingen av bröderna har någon dröm att bli 

stjärna. Men det är alltid kul att känna 

publikens gillande, få feedback. 

De tycker dock att det sköna med just 

folk- och jazzmusiken att ”stjärnorna” 

inte är så malliga. De är vanliga männi-

skor när man träffar dom bakom scenen.  

 

Åsa och PeO om 10 år? 

Vi har en dröm som vi skulle vilja ge-

nomföra. Att få starta upp en liten café-

verksamhet på en plats där vi också kan 

ha en scen för musikuppträdande. En 

gammal dröm är det faktiskt, att även på 

sommaren få vara sin egen. Möta folk. 

Båda gillar vi att laga mat och baka. Det 

här skulle bli en sommaraktivitet. Dans-

inspiratörerna fortsätter vi med resten av 

året. Det är dock slitsamt med dansverk-

samheten. Det känns i kroppen efter så 

många år. 

 

Låtlägret 

-Det har gått ner lite ner men på väg upp 

igen. Varför? – Det har varit ett generat-

ionsskifte. Vi hade många syskonpar 

tidigare. Årskullarna har blivit mindre. 

Det är svårt att hitta ut till alla musiksko-

lor i landskapet. De flesta deltagare har 

kommit från kulturskolor som har folk-

musikpedagoger anställda. Lärarna i 

andra kulturskolor använder inte folkmu-

sik i sin undervisning. Lärarna kan inte 

den genren, de känner osäkerhet. Det 

finns också andra läger av annan art som 

konkurrerar. Ungdomarna kan bara åka 

på ett läger under sommaren. –Men vi 

har nått ut till andra län. Nu är vi i Julita. 

Ett bra ställe, känt av många. 

 

Hur upplevde bröderna låtlägret?  

-Det har alltid varit kul. En mycket social 

grej. Att få spela med andra, träffa nya 

lärare, ny musik. Skaffa nya kompisar. 

Nytta av låtlägren har de båda i nuva-

rande verksamheter. Hur lära sig nya 

låtar? Man har fått lära sig träffa nya 

människor i nya situationer. 

 

Generationsklyftor 

Generationsklyftor finns i folkmusiksve-

rige. Gnestastämman har blivit ett försök 

att integrera gamla och unga. Åsa har 

växt upp i en dansmiljö med många olika 

åldrar på dansvännerna, men alla har inte 

den erfarenheten. 

-Vi har tappat lite äldre deltagare på 

stämman. Samma svårigheter både i dans 

och spel. Ungdomarna har inte gått på 

kurs utan dansar friare, härmar men det 

blir inte riktigt som de äldre förväntar 

sig. En del äldre är rädda att unga förstör 

deras musik och unga känner motsva-

rande. 

Vi måste försöka skapa mötesplatser, 

samtala om folkmusik och dans, hur det 

var förr, ta en fika. Få göra en resa från 

då till nu. Alla duger, alla är lika värda. 

Alla måste få ställa frågor. Unga och 

gamla kan lära av varandra. Det gäller att 

komma över Jante-lagen. 

 

Det är dags att börja runda av  

Vad vill ni säga till alla som inte dansar?  

 

-Alla dansar nog, säger Åsa. Alla som rör 

sig till musik. Alla dansar. Men det har 

funnits, och finns, alltför många danspo-

liser som lägger sig i. Man måste våga 

dansa som man känner för. 

Grabbarna: Många vill men känner att de 

inte kan. Bjud upp den som du tycker 

dansar bra. Bjud upp den och be att få 

lära dig. Båda kan hjälpa varandra. Gäller 

även i spel. Upplev att dans och spel är 

glädje. 

 

Vi lämnar dans- och spelfamiljen Jacobs-

son efter ett mycket givande och inspire-

rande samtal. Tänk om vi alla kunde inse 

att dans och musik inte är något konstigt, 

något svårt och bara för de duktiga. Att ta 

till sig takt och rytm och leva med är 

befriande för kropp och själ. Och man får 

så många nya vänner. 

Foto: Birgitta Stenberg 

Foto: Birgitta Stenberg 



Utdrag ur minnesskrift från Folkdansrörelsens  
jubileumsskrift på 30-talet 

L e i f  E p e l  

För att giva en föreställning om huru det hela ordnats må 

här intagas den plankarta, som man ansåg nödvändigt 

bifoga inträdesbiljetterna ( se denna). Deltagarnes antal 

var över 800, av vilket ett försvinnande fåtal utgjordes av 

passiva åskådare. Man hade nämligen lagt an på att söka 

bereda så många utanför föreningen stående folkdans-

klubbar som möjligt tillfälle att få deltaga och medgav 

först i andra hand tillträde åt passiva åskådare. Paviljong-

ens ena hälft var avsedd för dansen, den andra för 

supén. Danssalen täcktes, såsom synes å kartan, 

uppdelad i 24 rutor, var och en tillräckligt stor att 

rymma en 8-par kadrilj, och för varje ruta var utsedd 

en dansledare, som sorterade under överdansledaren 

och som hade att svara för snabbast möjliga upp-

ställning och ordnande av sin kadrilj .En svårighet 

uppstod huru man skulle kunna utmärka rutorna, då 

golvet av naturliga skäl icke fick bemålas, men svå-

righeten löstes så att man sträckte linor ett stycke 

under taket så att dessa bildade de avsedda rutorna 

samt behängde dem med flaggor och vimplar så att 

de vid användningen blevo mera synbara och dessutom 

kunde tjänstgöra i dekorationssyfte. Då signal gavs om 

en begynnande dans, sänktes hela flaggstället till halv 

manshöjd från golvet, dansledarna skyndade in i var sin 

ruta för att ordna sin kadrilj. När de fullgjort detta och 

tillropat överdansledarensitt ”klart”. Gick flaggstället 

åter till väders och dansen begynte. 

Året är 1901 och man beskriver här hur man gjorde vid ett större festsamkväm,  



Utvärdering av Låtläger Sörmland 2017 och 

tankar om framtiden!  
Utvärdering av Låtläger Sörmland 

2017 och tankar om framtiden!  

 Låtläger Sörmland 2017, blev som 

tidigare år ett lyckat läger : ) ! Även 

i år var vi på Julita Gård, främst i 

vandrarhemmets lokaler. Ledare var 

Åsa E Jacobsson, Tove Pettersson, 

Erik Jacobsson, Edward Anderzon 

samt Evelina Höglund.  

 Måndagen 26/6 startade vi ledare på 

plats kl. 8 med att förbereda lokaler-

na, samplanera schemat, dela upp 

rummen m.m. Efter lunch dök delta-

garna, 16 st, upp och intog huset! 12 

st ”Sörmlänningar” och 4 st 

”utläningar” Som vanligt började det 

ljuda musik i huset på en gång och 

det fortsatte ända till fredagens hem-

färd. Under veckan spelade, sjöng 

och dansade (och fnissade) ungdo-

marna hela dagarna och kvällarna. 

Vissa även hela nätterna, trots 

”skarpa” tillsägelser av oss ledare! 

Förutom musik spelade vi brännboll, 

hade femkamp, rumskamp och det 

badades.  

 På tisdagskvällen kom Adela Björn 

och gick sedan iväg med oss alla till 

Julita Gårds huvudbyggnad och gui-

dade runt oss i rummen. Mycket 

spännande!   

 Onsdagen bjöd på en hemlig artist, 

vilket var Patrik Andersson, som 

berättade om sin resa hur han bör-

jade spela fiol till vad han gör idag.  

Han spelade på och visade upp sina 

olika instrument; fiol, hardingfelor, 

viola m.m. för oss och lärde även ut 

en egenskriven låt! Låten gick hem 

så bra hos eleverna så den spelades 

t.o.m. vid fredagens konsert.  

 Under veckan fick vi 

ytterligare två besök, 

nämligen av ”gamla” 

låtlägerdeltagare. Emma 

Tjärnström som tillsam-

mans med Erik och Eve-

lina spelade på tisdagens 

kvällsmusik, och Hedvig 

Rydholm som tillsam-

mans med Erik sjöng 

och spelade på torsdags-

kvällen.   

 Spellektionerna skedde 

i tre uppdelade grupper, 

indelade efter erfarenhet, men också 

i helgrupp. Inte bara låtar lärdes ut, 

utan man spelade även stämmor, 

komp m.m. Hela gruppen samlades 

också vid minst ett tillfälle per dag 

för att dansa.  

 Varje kväll har vi alltid kvällsmu-

sik, vilket innebär att deltagarna 

själva men 

även ledare 

underhål-

ler. Man 

anmäler sig 

själv, inget 

tvång utan 

bara frivil-

ligt! Det 

kan vara 

allt från 

sång, spel 

till att be-

rätta en 

rolig histo-

ria eller spexa. Nyttigt att träna på 

att vara respektfull publik, men 

också att kanske för första gången 

våga sig upp framför en publik och 

spela solo på sitt instrument (även 

om någon t.o.m. stod med ryggen 

mot, för att man inte vågade titta på 

publiken)  

 Veckan avslutades med den sedvan-

liga konserten för föräldrar m.fl. 

Konserten hölls i muséet, en fin och 

annorlunda lokal att ha konsert i. 

Till publikens jubel, dansade, spe-

lade och sjöng deltagarna innan man 

sedan sprang ut till innergården i 

muséet och klämde i ett riktigt läger-

vrål!  

 Vi ledare är väldigt nöjda och upp-

levde ett gott samarbete!  

 Erik, Edward och Evelina spelade 

in alla låtar som lärdes ut och ledar-

na har även skrivit ner noter på låtar-

na. Materialet har lagts ut på Teater i 

Gnestas hemsida och nås av delta-

garna genom ett lösenord. Då kan de 

ha det som en minnesbank.  

 Förra året konstaterade vi att det 

saknades en större lokal att vara i, så 

i år hyrde vi även Bäckstugan! Där 

dansade vi, spelade ngr gånger i hel-

grupp, m.m. Vilket fungerade väl-Patrik Andersson som hemlig gäst. 

Dans i det fria 



digt bra. Då den var uppbokad för 

bröllop kunde vi tyvärr inte vara där 

på konserten. Vi hoppas kunna ha 

konserten där nästa år.  

 Änglarnas kök stod även i år för 

maten och gjorde det med bravur 

som förra året!  

 Kommunikationen med både Julita 

Gård och Änglarnas kök fungerade 

väldigt bra under veckan. Tillgänglig 

personal som var uppmärksamma på 

våra önskningar.   

 Jag redan bokat vandrarhemmet till 

nästa års läger och även Änglarnas 

kök!   

 Första låtlägret ägde rum 1998, vil-

ket innebär att det är 20-års jubileum 

nästa år! Vi tänker uppmärksamma 

det på något sätt. Bl.a. funderar vi på 

att ha en återträff på fredagen. Den 

skulle i så fall starta efter konserten!   

 För Låtläger Sörmland / 

 Åsa E Jacobsson 

Inget låtläger utan bullkalas 

Spel i solen 

Dans 



För snart 25 år sedan gjordes en visinsamling i Gnesta som resulterade i häftet Kalsonger blå och andra visor i 

Gnesta. Inspelningar från insamlingen finns i vårt arkiv och i vintras lyssnade jag igenom de flesta. Bland alla visor 

finns ett band med fiolmusik som kommer från Bertil Linell i Frustuna. Linell hade spelat tillsammans med Karl Au-

gust Blomqvist från Yttervalla på 1920-talet. På bandet har han spelat in en vals och en schottis som han lärde av 

Blomqvist 1925 (alltså 70 år innan han gjorde inspelningen!). Enligt Linell är låtarna inte tidigare dokumenterade. 

Han säger på bandet att: ”Låtarna är bra men den som spelar är dålig!”. Och för säkerhets skull spelar han dem två 

gånger så att den som lyssnar ska uppfatta melodin ordentligt. Inspelningen avslutas med Kväsarvalsen för 

”Kväsarvalsen var Blomqvists signaturmelodi, den kunde han spela hur länge som helst.”. 

Karl August Blomqvist (f. 1851) hade en son, Karl Albert Blomqvist (f. 1871) vars låtar tecknades ner av Nils 

Dencker 1934. Här finns låtar och visor efter bla fadern (Karl August) och mormodern (Brita Kristina Jonsdotter) 

och också efter Klas Lindqvist från Frustuna som var lärare både åt Karl August och Karl Albert Blomqvist. Flera av 

dem spelas ofta idag t.ex. Frustunamarschen och Flintolle. Denckers uppteckningar efter Karl Albert Blomqvist hit-

tar du här:  

http://www.samlingarna.sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2013/04/blomqvist_ka_7481.pdf 

I Sörmlandslåten nr 4-1995 finns en artikel om visinsamlingen och under rubriken ”Låtar på köpet” berättas om 

Linells inspelning. Här kommer låtarna nu 22 år senare och drygt 90 år efter att Linell lärde sig dem. Den som väntar 

på något gott … 

Efterord: Att teckna ner låtar är inte lätt och man kan ha olika uppfattning om hur det egentligen ska vara. När spe-

lar han fel och när spelar han avsiktligt olika? Och det är olika antal takter i 1:a och 2:a reprisen i valsen i mina no-

ter. Man kan i 1:a reprisen lägga in en ny takt 13 (med en punkterad halvnot D) och förskjuta de sista så blir det lika 

många takter i båda repriserna - men så spelar han inte och därför har jag inte gjort det. Och ska det vara 2/4 eller 4/4 

takt i schottis? Jag vet inte, men noterna är ju bara en skiss eller hur? Vill du höra hur Linell spelade så följ QR ko-

den nedan och lyssna. 

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

Låtarna är bra men den som spelar är dålig! 

Från spelmansstämman på Stenhammar 1935: AF Bergström, 

August Blomqvist, Prins Wilhelm, Carl Erik i Lind. Foto SSF 

arkiv 

http://www.samlingarna.sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2013/04/blomqvist_ka_7481.pdf


Schottis e. August Blomqvist, spelad av Bertil Linell 1995 

Vals e. August Blomquist, spelad av Bertil Linell 1995 



Sörmländska spelgrupper 2017 

 Här kommer en ny lista över spelgrupper . Hör av dig till sormlandslaten@sormlandsspel.se med ändringar och tillägg!  

 

Anslaget Gunilla Blomkvist, tel 0734-94 79 54 

Brodéns Kapell Tel. 0152-703 67, 016-42 04 17 

Djurgårdslaget Torsten Gau, Tel. 016-42 00 70 

Eskilstuna Spelmansgille http://www.spelmansgillet.se/ 

Kapellet Spiskroken Arne Blomberg, Tel. 013-741 48, 070 892 64 78 

http://fam-blomberg.se/musik/kapellet-spiskroken/ 
Lundgrens Lager Ulf Lundgren 073 8553355 

  
Lästringe Låtar Rolf Siwertz 070-851 58 25 
Malmabygdens Spelmän Anita Hedlund 070-218 16 68, anihed@telia.com 

Nyköpingshus Spelmansgille http://www.123minsida.se/nykopingshusspelmansgille 

Oxtakt Leif Yngwe, 0155-33910, 0703395384, yngwes@tele2.se 

Roland Eriksson, 0155-35332, 0766270046 
Slagsta gille http://www.slagstagille.se/ 
Smedur Tel. 016-730 27 

Stockholms spelmansgille http://stockholmsspelmansgille.se/ 

Spelklåda Leif Wallin, Tel. 016-212 90 

PiVO Åke Andersson 070 495 31 61 

Spelmansförbundet har tagit fram en MEDLEMSMATRIKEL  
 

Har du inte fått den så hör av dig till Ulf Lundgren 073-8553355, eller e-post ulflund-

gren1736@gmail.com— så får du en matrikel hemsänd. 


