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Det kändes som om vi som kom till Folkmusikfestivalen i Svalsjö var hembjudna på musikkalas på Örsebo
Södergård där värdarna gjorde allt för att deras gäster
skulle trivas! Vi kände oss så välkomna!! I den omsorgsfullt renoverade gården med delar från tidigt
1800-tal fick ca 170 gäster husera och dra in med blöta skor och kläder, instrument och kassar. Vi fick lyssna på fantastisk musik, spela, sjunga, dansa, gå på
kurs och umgås. Allt var väl genomtänkt och planerat
och i dagarna två var det fullt drag i fyra lokaler…

Stort tack till arrangörerna som arbetat ofantligt mycket för att denna festival skulle födas! Bli gärna stödmedlem i SvalsjöFolk så att festivalen överlever! 100
kr/år eller mer till bg 5698-2614, då du också erbjuds
”baluns” i maj!
Att beskriva allt skulle fylla en hel tidning ! Vi erbjuder här en bild av programmet för att visa bredden på
utbudet samt ett fotokollage med de bilder vi fått tag i.
Text och foto: Barbro Wijma och Klaas Wijma

.
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Konserter, dans, sång,
spelstugor, kurser…

.


Örebro Läns Folkmusikförbunds hemsida, www.ofml.se
(under låtarkiv) har nu en bearbetning och varsam redigering av hela Pehr Anderssons notbok, som troligen är den
äldsta i Folkmusikkommissionens samlingar. Bearbetningen är gjord av riksspelmannen på Närkelåtar Olof
Andersson.
Materialet är inlagt i Musescore, ett program som går att
ladda ner gratis och som förutom noter även erbjuder en
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Valsen under 1800-talets förra hälft

Om man skriver om vals måste man inledningsvis
tala om vad man menar. Är det dansen vals eller
vals som musik som avses, eller båda, dvs helheten? En god utgångspunkt är att slå upp ”vals” och
”valsa” i Svenska Akademiens ordbok. Där beskrivs
vals bland annat som: ” (i olika varianter o. tempi
förekommande) pardans i 3/4-takt (förr äv. 3/8takt); äv. om musik(stycke) i samma taktart o. med
vissa musikaliska särdrag, dels ss. ackompanjemang till sådan dans, dels om fristående (l. del av
längre) musikstycke; förr äv. ngn gg om roterande
rörelse l. tur i annan dans.” Valsa är att ”vagga
fram”, dansa vals och eller att ”utföra roterande
rörelse” eller att ljuga. Vad drar man för slutsats av
detta? Hur ska jag använda ”vals” i en uppsats som
denna? Jag bestämmer mig för att skriva om vals
som något som i första hand betecknar en dans, och
som har tydliga kopplingar till musik. Det är särskilt intressant att se hur dansen påverkar musiken.
Jag återkommer till det.
Valsens genombrott skildras utförligt av Eva-Helen
Ulvros. Hon skriver att ”valsen gjorde en stormande succé” när den dyker upp i början av 1800-talet.
Det är en utveckling med rötter i samhällets omvandling under denna tid. ”Danskulturen hänger
samman med samhällsstrukturen och är en aspekt
av den.” Gamla vanor ändras när det gäller nöjen
och underhållning och ”den publika sällskapsdansens genombrott var en av de mest avgörande händelserna.” Valsen representerar den nya tiden.
Redan i slutet av 1700-talet förekommer valsen allt
oftare i balprogrammen i Österrike, södra Tyskland
och Böhmen. ”Koreografiska danser”, som hör till
det gamla samhället, ersätts med det i vissa avseenden enklare alternativet, valsen, som i högreståndskretsar så småningom får en mer grandios
struktur. En milstolpe anses Wienkongressen 1814-

Illustration till Anna-Maria Lenngrens ”Kontrasten”
Fritz von Dardel 1884

Den stora nyhet som följde med valsens inträde var
särskilt möjligheten att förflytta sig runt rummet
parvis. Tidigare hade man varit låst till ett ställe på
dansgolvet. I Skåne kom valsen följaktligen att kallas väggadans. Stegen var bekanta från tidigare
danser. Enligt Sjöberg (1986) ”det gamla tresteget”.
Den tidiga valsen kom så småningom att kallas trestegsvals eller gammalvals för att skilja den åt från
den senare varianten, tvåstegsvals, som var
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Valser från artonhundratalets… (forts.)
snabbare och enklare. Båda förekom sedan parallellt och kunde uppträda i samma dansnummer i
dessas olika delar beroende på vilka delar som
skulle dansas snabbast. Tvåstegsvalsen var snabbare. Växlingen mellan danssteg och tempo kunde
påverka musiken.

Valsmusiken

Samtidigt som tempot höjdes skedde en stilförskjutning under 1800-talet från gammaldans till så
kallad wienervals. Norlind citerar i Studier i svensk
folklore folkmusikforskaren Karl Peter Leffler: ”De
gamla påstå att valsen ej dansas så bra som förr –
då togs stegen mer mjukt likformigt så att de åstadkom en jämnare rundsvängning vilken kom gummornas kjolar att under hela dansen stå rätt ut som
spetsen på en vid och stor strut.” Stig Hellemarck,
ordförande i Lunds studenters folkdanslag och redaktör för tidskriften Hembygden, beskriver i ett
brev till mig skillnaden mellan gammalvals och
wienervals: ”I gammalvals håller man nära och tar
ganska små steg på många håll med lite svikt, i
wienervals håller man längre ifrån och tar längre
steg och glider mera.”

Före valsdansens genombrott i början av 1800-talet
kunde man dansa vals till annan musik än sådan
som skapats speciellt för vals. Gamla melodier med
ursprung i långdanser och danslekar passade att
utföras i valstakt. Kanske dansade man inte alltid
vals till melodier som kallades valsmusik. Formerna för valsmusiken utvecklades efter enklare varianter av ländlermelodier från södra Tyskland och
Österrike, och blev så småningom den musik som
föredrogs i balsalarna i de stora städerna. Särskilt
familjen Strauss och Johann Strauss den äldre är
namn som förknippas med valsmusikens historia.
Han komponerade valser i ländlerstil från 1820talet och spred den nygamla musiken på konserter i
Wien och genom sina turnéer i Europa. I denna
musik fanns ofta partier i olika tempo, anpassade
till dansen, och detta blir så småningom alltmer
vanligt. Samtidigt höjs grundtempot under 1800talet. Förändringen i tempo märktes i dansen som
fick en annan karaktär. Stilen var inte så mjuk och
jämn som tidigare vilket naturligtvis i sin tur påverkade musiken. När musiken spelades blev därmed den tolkning som gavs vid varje uppförande
utslagsgivande. Noterna kunde tolkas olika beroende av det dansideal som var aktuellt. När valserna spelades utan dans kunde man nog förhålla sig
friare.

Första gången valsen presenteras i Sverige i danssammanhang lär vara i handskriften Baron Fredrik
Åkerhielms dansbok från slutet av 1700-talet och
början av 1800-talet (delar av denna och andra
dansböcker nås på Internet via Musikverkets webbsida, musikverket.se/svensktvisarkiv/dansbocker/)
men det är inte förrän i början av 1800-talet som
valsen slog igenom på allvar. Valsen är den enda
pardans som nämns i Åkerhielms dansbok och förekommer i slutet av samlingen utan dansbeskrivning men med noter. En variant av samma vals
finns som nummer fyra i mitt urval.
Valsen upptogs tidigt i Stockholms sällskapskretsar, där valsen blev huvuddans på 1820-30-talen.
Enligt Norlind (1911) nådde valsen bönderna i
Skåne cirka 1810, och landsbygdsbefolkningen i
övriga Sverige något senare. Men troligare är, som
Magnus Gustafsson hävdar i Polskans historia, att
”denna nya dans- och musikform, i rask takt,
kanske inom loppet av tio år runt sekelskiftet 1800,
lägger i stort sett hela Norden under sina fötter.”
Gustafsson ger flera exempel på dessa tidiga valser.
Valsen spreds, skriver Norlind (1911), genom exempel från de bildade klasserna men med fördröjning och i skiftande varianter till olika samhällsskikt och upptogs både av vanligt folk och högreståndspersoner. Ulvros tillfogar: ”På landsbygden
dansades vals, polka och kadrilj precis som i städerna. Var man dansade och till en del hur skilde
fortfarande klasserna åt, men inte danserna i sig.”
De nya danserna förmedlades enligt Ulvros ofta av
kringresande dansmästare eller mer informellt av
andra rörliga grupper, exempelvis knektar och säsongsarbetare. En viktig roll i detta sammanhang
spelade musiker som tillhörde de lokala regementena. Militärmusikerna deltog ofta i verksamhet
utanför sina militära uppdrag som var begränsade

Olof Andersson, den kände redaktören för Svenska
låtar, har gjort ett försök att beskriva valsmelodierna mer ingående i en artikel i tidskriften Hembygden. Han utgår från situationen i Sverige. Andersson urskiljer tre stilar i den tidiga valsmusiken.
Han kallar den äldsta stilen ”gammaldans” och ger
som exempel Ach du lieber Augustin, en melodi
som är mycket populär i början av 1800-talet och
dyker upp i flera spelmansböcker. En senare stil
exemplifieras med idealen från Johann Strauss. Det
är rimligt att kalla denna musik för wienervals,
men Andersson ger den inget särskilt namn utan
hänvisar till ledande tonsättare med hemvist i
Wien, Johann Strauss d.ä. (1804–1849) och Joseph
Lanner (1801-1843). Slutligen urskiljer Andersson
en melodityp som han kallar ”herrgårdsvals” som
uppges vara en blandning av de två förstnämnda
kategorierna, kanske med en ökad tonvikt på elegans, och som enligt Andersson förekommer framför allt i Värmland hos spelmannen Lomjansgutten
(cirka 1815–1875).
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Gammalvalsen präglas av åttondelar. De tidiga valserna kallades ibland åttondelsvalser. Tidiga uppteckningar av denna valsform skrivs ofta i treåttondelstakt i stället för trefjärdedelstakt vilket inte

Valser från artonhundratalets… (forts.)
kommer i Hagholms spelmansbok där man kan följa
uppteckningarnas utveckling under en följd av år.
När jag årtalsbestämt spelmansböckerna har jag vid
något tillfälle fått utgå från uppgifter om spelmännens levnadsår.

Valsen i Godegård med omnejd

Det är intressant att studera valsens utbredning i en
region som verkar ha förutsättningar att vara en livaktig dans- och musikmiljö och där just valsen tidigt
rönte stort intresse under 1800-talets förra hälft. De
gynnsamma omständigheterna förefaller ha rått i det
jag har valt att kalla Godegård med omnejd, ett område som jag menar sträcker sig från Klockrike socken i söder till Kumla och Sannahed i norr. Min avgränsning har framför allt att göra med de spelmansböcker som registrerats i dessa trakter under tidigt
1800-tal och som förefaller ha en gemensam karaktär. Olof Andersson observerar detta när det gäller
södra Närke. Jämförelser mellan spelmansböcker
från nordvästra Östergötland och södra Närke visar
emellertid att det handlar om en gemensam lokal
spelkultur i hela denna region. Dans har förekommit
i de större orterna och på landsbygden, bland annat
på de stora gårdarna i Godegårds och Hammars
socknar och förmodligen även på godsen i angränsande socknar. Det finns en kurort, Medevi, med
omvittnat musikliv där militärmusiker spelat bleckblåsmusik. Det är tyvärr svårt att spåra detaljer om
just denna verksamhet eftersom stora delar av Medevi brunns arkiv eldades upp på 1860-talet för att
värma brunnens badhus. I Godegårds socken fanns
regementsmusiker som bodde på särskilda boställen.
Det fanns tre sådana i Godegård.

Det kan vara svårt att bestämma vilken person spelmansböckerna representerar. Noterna kan ha använts
av flera personer under en följd av år och alla dessa
namn kan dyka upp bland noterna. Jag har därför fått
göra vissa antaganden som jag har menat varit rimliga både när det gäller tid och ursprung.
Med reservation för oklarheter om ursprung och tid
har jag valt valser i samlingar av följande spelmän,
vilka nämns i kronologisk ordning:
Conrad Sandsten (1762–1840), Jonas Eric Sandsten [son till CS] (1795-?), Olof Gustaf Andersson
(?). Alla dessa namn förekommer i spelmansboken
med katalogsignum M 170 i Folkmusikkommissionens samlingar. Hemort: Kumla. Datering av spelmansboken: Osäker, tidigt 1800-tal. CS: soldat, klarinettblåsare och pipare vid Nerikes Kongliga Infanteriregemente. JES: lärare. OGA: okänt yrke.
Notera: Det finns även en spelmansbok med noter
för klarinett efter Sandsten daterad tidigt 1800-tal
med flera valser, M 172.
Anders Lagberg [ägare till spelmansboken] (1779–
1835). Hemort: Hammars socken. Datering av spelmansboken: Osäker, tidigt 1800-tal. Folkmusikkommissionens katalogsignum: M 132. Klockare.
Per Adolf Österberg (1812–1871). Hemort: Risinge. Datering av spelmansboken: 1830- ?. Katalogsignum i ÖSFs arkivregister: F5; A. Skolmästare.
Johan Erik Carlsson (1813–1878). Hemort:
Kättstaka, Hammars socken. Datering av spelmansboken: 1830-?. Folkmusikkommissionens katalogsignum: MMD 67. Bokhållare på Bona bruk, lantbrukare.
Anders Fredrik Alard (1821–1900). Hemort:
Carlshof, Klockrike socken. Datering av spelmansboken: 1833-? Folkmusikkommissionens katalogsignum: M131. Sedermera organist.
Carl Gustaf Sundblad (1815–1905). Hemort: Godegård. Datering av spelmansboken: 1835-?. Folkmusikkommissionens katalogsignum: M 27, Ög 20.
Abraham Hagholm (1811–1890). Hemort: Hagen,
Godegårds socken. Datering av spelmansboken:
1836-?. Folkmusikkommissionens katalogsignum:
M 26. Folkskollärare.

Vals förekommer i flera spelmansböcker från Godegård med omnejd, oftast ihop med andra låtar, särskilt polskor. I den mest omfattande samlingen valser, Abraham Hagholms spelmansbok, står valserna
för sig och utgör ett drygt hundratal. I de andra blandade samlingarna är antalet blygsammare men sammanlagt ungefär det dubbla.
Jag har i första hand använt mig av Folkmusikkommissionens notsamling på Internet för att identifiera
och studera aktuella notböcker i detalj, ofta med
kommentarer av i första hand Olof Andersson. Jag
har begränsat mig till noter för fiol, det oftast förekommande instrumentet i Folkmusikkommissionens
notsamling. Valser framfördes i Godegårdstrakten
ochså på andra instrument eller i ensembler. Bland
de spelmän jag valt att studera finns en spelman som
upptecknat noter både för fiol och klarinett (Sandsten). Ann-Marie Nilsson har skrivit utförligt om
blåsoktetternas betydelse för brunnsmusiken.

Gammalvals och wienervals, som Olof Andersson
definierar dem, förekommer i alla de utvalda spelmansböckerna. Antalet gammalvalser är störst i början av den studerade perioden, för att sedan avta och
i stället växer antalet wienervalser. Mot slutet av perioden återkommer gammalvalserna i Hagholms
samling, samtidigt som antalet valser där de olika
typerna blandas blir fler. Enligt Olof Andersson är

De sju spelmansböcker jag valt att studera är alla
skrivna under 1800-talets första hälft. Dateringen är
osäker. Det förekommer spridda anteckningar med
datum i spelmansböckerna men det är inte alltid klart
vad åren avser. De pålitligaste dateringarna före-
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Peter Berry

Numrets låt
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Nedtecknad och varsamt reviderad av Olof Ericsson.
Se även Kommentarer med referenser.
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Men vad har Brevens Bruk att göra med Numrets Låt denna gång?
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KOMMANDE EVENEMANG ATT GLÄDJA SIG ÅT
Vi gästas av norska spelmän och dansare för
att ta en djupdykning i Valdersspringar, en
dans i tretakt från fjällbygden Valdres i Norge.
Helgens danskurs går igenom de olika delarna
av dansen, men det blir också tid att ’bara dansa’
och lära känna musiken.
Kursen leds av Tore Bolstad och Karolina Odin Bolstad.
På lördagskvällen blir det en konsert och danskväll. Evenemanget genomförs i FiL:s regi i samarbete med Östergötlands spelmansförbund.

Landerydgården, Bokhagsvägen 10, Linköping
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ÖSTERGÖTLANDS
SPELMANSFÖR-

Hjälp till att spela in Valser!
ÖSF vill producera inspelat material till det nya
nothäftet ”Valser från artonhundratalets förra
hälft upptecknade i Godegård med omnejd” och
ber medlemmarna om hjälp! Helst inspelningar
på olika instrument och av spelmän på olika
nivåer. Syftet är att de som är vana att lära sig
låtar på gehör lättare skall få tillgång till häftet.
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