
1

 Östgötaspel
Östergötlands spelmansförbund
www.ostgotaspel.se 

Styrelsens ordförande:
Klaas Wijma 
ordforande@ostgotaspel.se  

Nr 3, aug 2021, årgång 21 

Ansvarig utgivare: 
Klaas Wijma 
Redaktör: Barbro Wijma
redaktor@ostgotaspel.se 

Innehåll     sida 
  
ÖSF       2 
Styrelse och funktionärer           2 

ÖSF NYTT 
Zorngruppens rapport            2 
Årsmöte ÖSF 11.9       2 
 
ORDFÖRANDEHÄLSNING       3 

RAPPORTER 
Kärna spelmansstämma              3
Folkmusikfestival i Svalsjö     4-5 

ARTIKEL 
Valser från 1800-talets förra hälft… 6-9 

NUMRETS LÅT         10  

ANNONSER 
Valdresspringarhelg         11 
Linköpingsstämman   11
Folkmusikfestival i Norrköping   11 

KALENDARIUM   12
Spela upp under Zornveckan 2022   12
Spela in valser!   12
Redaktörens ruta och manusstopp      12 

”Midsommardagen”. Bild ur: Indelta soldatens lif, text af Gust. Nyblæus; tecknade af  V. L. E. Sparre.

mailto:redaktor@ostgotaspel.se
http://www.ostgotaspel.se
mailto:ordforande@ostgotaspel.se


2

STYRELSE FÖR ÖSTERGÖTLANDS SPELMANSFÖRBUND 
Ordförande: Klaas Wijma, tel. 0732-713067, ordforande@ostgotaspel.se 
Sekreterare: vakans 
Kassör: Ingrid Karlsson, tel.  0707-740665, kassor@ostgotaspel.se 
Ledamöter: Stefan Öberg, vakans 
Suppleanter: Evalill Grönberg, Knut Eriksson; Rebecka Lindvall och Katja Bergvall ungdomsrepresentanter 

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER bl.a.: 
Spelledare: Isabell Svärdmalm, spelledare@ostgotaspel.se 
Medlemsärenden:  Ingrid Karlsson (f.d. Ährlin,) tel 0707-740665, medlem@ostgotaspel.se 
Arkiv, notbibliotek, försäljning: Hans Norberg, tel. 0703-742584,  arkivarie@ostgotaspel.se
Hemsidesansvarig: Hans Norberg, webb@ostgotaspel.se 
Östgötaspels redaktion: Barbro Wijma, redaktor@ostgotaspel.se, Hans Norberg, arkivarie@ostgotaspel.se 

ÖSF NYTT

På årsmötet skall beslutas om ÖSF i samarbete 
med Folkungagillet skall stå värd för ”Zornvec-
kan” 2022!  Det finns följande alltmer konkreta 
planer för en vecka som kan bli en strålande re-
klam för folkmuiken/-dansen! 

Tidpunkt: 8 -13 augusti 2022 

Måndag tom fredag uppspelningar dagtid på 
Landerydgården Linköping. 
Lördag Linköpingsstämmans 50-årsjubileum 
med Riksspelmansstämman, med utdelning av 
diplom och märken. De nyblivna riksspelmännen 
spelar då  för publik! 

Måndag, tisdag och onsdag kväll allspel, låtkur-
ser, buskspel, dans och sång på Landerydgården. 
Torsdag och fredag liknande kvällsaktiviteter i 
Gamla Linköping men då också konserter och 
dansuppvisningar.  

Så boka redan nu hela veckans kvällar och hela 
lördagen så att Zornveckan blir en stor och härlig 
mötesplats för alla ÖSF:s medlemmar, både för 
de som vill ta chansen att spela upp på hemma-
plan, och för de som ”bara” vill träffas för att 
musicera/dansa/lyssna tillsammans!  

Så boka redan nu in vecka 32, 8-13 augusti 2022!  

Isabell Svärdmalm 

ÖSF:s Årsmöte 21-09-11 10.00 - 14.00  
Plats:  Landerydgården, Bokhagsvägen 10, 589 43 Linköping 

Program: 10.00 Allspel I
 10.30 Minikonsert ÖsUpp
 10.45 Fika. ÖSF bjuder!
 11.15 Årsmöte
 12.30 Allspel II i ring(ar) - alla som vill föreslår en låt
 13.15 Buskspel 

Anmälan: ordforande@ostgotaspel.se 

Välkomna önskar ÖSF:s styrelse! 

Aktuellt från ”Zorngruppen”
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Kom till Årsmötet 11 september!!! 
Nu har vi chansen att få träffas igen. Vi har myc-
ket att prata om och viktiga beslut att fatta. Styrel-
sen vill också berätta för er medlemmar vad vi har 
gjort och vilka planer vi har. Anmäl till mig att du 
kommer! 

Vår Zorngrupp, under ledning av Isabell Svärd-
malm, förbereder och organiserar en möjlig 
”Zornvecka 2022”. Sedan förra årsmötet har de 
arbetat vidare med sina planer för att kunna för-
verkliga uppspelningarna med ÖSF som värd. 
Under det gångna året har de sökt och fått anslag. 
Mer om det på årsmötet där vi skall fatta beslut 
om värdskapet för 2022. 

Vid årsmötet kommer vi att kunna rösta fram en 
komplett styrelse med två nya medlemmar. För 
oss i styrelsen blir det en lättnad och väldigt roligt 
att med en komplett styrelse arbeta med ÖSF:s 
planer. 

Styrelsen har under det gångna året sökt och fått 
medel från ”Ideell kulturallians” för vår ung-
domsverksamhet, för att investera i vår framtid! 
Lisa Hellsten håller i fyra kurshelger under hösten 
2021 och den första kursen hålls under ”årsmö-
teshelgen”. 

Under det gångna året har vår nye webmaster 
Hans Norberg lagt mycket tid på att ordna upp vår 
hemsida. Styrelsen har sökt medel så att Hans kan 
modernisera hemsidan, så att det blir enklare att få 
information, hitta kunskap och tillfällen att träffas. 

Vår medlem Peter Berry har fortsatt sitt uppskat-
tande grävande i östgötskt folkmusikmaterial, vil-
ket vi fått läsa om i flera artiklar i Östgötaspel. 
Under det gångna året har Peter arbetat med ett 
nothäfte om Valser från Godegård med omnejd  

från tidigt 1800-talet. Ett enormt arbete som nu 
har resulterat i en fantastisk notbok som ni med-
lemmar kan få tillgång till för tryckkostnadspris. 
Se också sida 6-9. 

Vår redaktör Barbro Wijma har återigen lagt 
många timmars arbete på att sammanställa och få 
i väg fyra nummer av ett så uppskattat Östgöta-
spel. Gång på gång ramlar det hos vissa av oss ner 
en pärla i vår brevlåda. Men nu söker vi en ny 
redaktör! Har du förslag på en person eller skulle 
t.o.m du själv kunna tänka dig att göra det roliga 
arbetet som redaktör ett antal år? I så fall ber jag 
dig kontakta mig. Introduktion och många roliga 
kontakter utlovas! 

Planer framåt 
Styrelsen har som mål att under de närmaste åren 
sprida ÖSF:s engagemang när det gäller ålder 
(fler yngre), platser i länet (aktiviteter också utan-
för storstäderna), instrument (stimulera spelmän 
som spelar andra instrument än fiol att delta i våra 
spelträffar), och spelkompetens (stimulera mindre 
duktiga spelmän att delta i våra aktiviteter och 
starta nybörjarkurser för vuxna). 

I min första ordförandehälsning förra året skrev 
jag att jag hoppas att ÖSF skall leva och överleva. 
Coronaviruset har påverkat oss enormt men ÖSF 
lever! Och nu när vi får träffas igen är 
det mycket på gång under den kom-
mande hösten. Själv har jag just 
kommit hem från min första folkmu-
sikträff år 2021 i samband med Sval-
sjö Folk. Vi var många där och ingen 
ville gå hem. Vilket drag och som vi 
njöt! 

Klaas Wijma, ordförande 

Ordförandehälsning

RAPPORTER
Kärna spelmansstämma 
Den 19 juni anordnade Kärna Hembygdsförening 
en spelmansstämma. Buskspelningen leddes av 
Erik Svansbo som hade inviterat ett stort antal 
trevliga spelmän! Arrangemanget blev mycket om-
tyckt och ett drygt 50 tal besökare kunde räknas in. 
Kaffe och bröd serverades och det var en mycket 
fin stämning. Spelmännen underhöll i många tim-
mar tills mörkret föll! Detta är en sak som vi 
kommer att återvända till. Erik Svansbo vill gärna 
återkomma nästa sommar! 

Mats Larsson 
Ordförande Kärna Hembygdsförening 
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SvalsjöFolk & Folkmusikfestivalen i Svalsjö 27.8 - 28.8
Ny festival född ! 

Det kändes som om vi som kom till Folkmusikfestiva-
len 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 om-
sorgsfullt renoverade gården med delar från tidigt 
1800-tal fick ca 170 gäster husera och dra in med blö-
ta skor och kläder, instrument och kassar. Vi fick lyss-
na 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 myc-
ket för att denna festival skulle födas! Bli gärna stöd-
medlem 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 erbju-
der 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

Bildtext uppifrån:
Erik Pellari inleder.
Publiken en viktig del!
Stefan fryser och spelar.
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Närkesamlingen m.m. 
Örebro Läns Folkmusikförbunds hemsida, www.ofml.se 
(under låtarkiv) har nu en bearbetning och varsam redige-
ring av hela Pehr Anderssons notbok, som troligen är den 
äldsta i Folkmusikkommissionens samlingar. Bearbet-
ningen 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 

ljudfil för låtar inlagda i programmet. De datorproducera-
de ljudfilerna är ju inte spelmansmusik utan bara ett ske-
lett till hjälp för den som är van att lära sig spela på ge-
hör. Detta lämnar total frihet för den som spelar att skapa 
musiken just så som den sjunger i det egna huvudet, när 
man spelat låten ett antal gånger. Imponerande och spän-
nande! 

Gå också gärna till samma hemsida www.olfm.se och se 
vad som pågår där  mer: inspelning av alla låtar av Einar 
Olsson från Svenska Låtar Närke… 

Konserter, dans, sång,  
        spelstugor, kurser…

Bildtexter uppifrån och från vänster:
Emilia Amper på nyckelharpa. Josefin Rafelt i Odjuren. Marie Länne Persson och Torbjörn Köhl i Tellurium,. Johan Hedin, 
Pelle Björnlert och Erik Pekkari.
Emilia med danspartners. Glad Anders Lö erg!
Publik i den vackra logen. Klasse Olsson. Rune Persson. Robin Novak och Malin Svärdmalm.
Esbjörn Hazelius. Marie Länne Persson. Hans och Victoria Norberg. RESAFOLK.

http://olfm.se
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Mitt intresse för valsmusiken började när jag öpp-
nade Abraham Hagholms spelmansbok och mot 
min vana dök ner i hans omfattande samling valser. 
Jag trodde de var enkla och tråkiga och föredrog 
hans polskesamling, som de flesta gör. När jag ändå 
började spela valserna upptäckte jag låtar som till-
talade mig, enkla och glada med fina melodier. Jag 
beslöt mig för att studera dem närmare och under-
söka om det fanns liknande samlingar i Hagholms 
trakter, Godegård med omnejd, och från samma tid, 
det vill säga från första hälften av 1800-talet. Re-
sultatet blev en samling av 71 valser varav 46 från 
Hagholms spelmansbok. Ett häfte med dessa noter 
finns publicerade av Östergötlands spelmansför-
bunds räkning. Jag hoppas att många ska finna nöje 
i att spela dessa gamla låtar och bli lika fascinerade 
av dem som jag. Och kanske dansa till dem! 

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 helhe-
ten? 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. 3/8-
takt); äv. om musik(stycke) i samma taktart o. med 
vissa musikaliska särdrag, dels ss. ackompanje-
mang 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 sär-
skilt 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 storman-
de succé” när den dyker upp i början av 1800-talet. 
Det är en utveckling med rötter i samhällets om-
vandling 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 sällskapsdan-
sens genombrott var en av de mest avgörande hän-
delserna.”  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 avseen-
den enklare alternativet, valsen, som i högre-
ståndskretsar så småningom får en mer grandios 
struktur. En milstolpe anses Wienkongressen 1814-

1815 utgöra. Då avgjorde stormakterna Europas 
framtid för decennier framåt, ackompanjerade av 
stora danstillställningar med valsen i centrum. De-
legaterna tog med sig valsen hem vilket bidrog till 
att sprida den nya dansen över nästan hela Europa. 

Danshistorikern Henry Sjöberg (1979) beskriver 
valsen som ”den största förändring som skett inom 
dansens område på många hundra år”. Men valsen 
fanns redan före genombrottet vid 1800-talets bör-
jan. Valsen utvecklades ur Ländler, en runddans i 
lugnt tempo, och liknande tyska pardanser under 
1700-talet. De tidiga valserna var inte självständiga 
danser utan kunde beteckna enstaka turer eller tak-
ter i en annan dans. Melodimotiv och danssätt som 
påminner om valsen förekom i olika folkliga danser 
i Europa redan tidigare, skriver Eva-Helen Ulvros. 
Det gällde både pardans och den omsvängning som 
är typisk för vals.  Så småningom när valsen etable-
rats som egen dans, blev omdansningen mer ut-
präglad och pardansningen tätare, till och med så 
tät att det föranledde kommentarer om valsens oan-
ständiga karaktär och danskonstens förfall. Det 
hävdades att ”bildade människor borde inte hänge 
sig åt denna passion mer än högst tjugo minuter och 
två valser fick aldrig spelas i rad” (Ulvros).  

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 kal-
las väggadans. Stegen var bekanta från tidigare 
danser. Enligt Sjöberg (1986) ”det gamla tresteget”. 
Den tidiga valsen kom så småningom att kallas tre-
stegsvals eller gammalvals för att skilja den åt från 
den senare varianten, tvåstegsvals, som var

Valser från artonhundratalets förra hälft
upptecknade i Godegård med omnejd 

Illustration till Anna-Maria Lenngrens ”Kontrasten” 
Fritz von Dardel 1884
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Valser från artonhundratalets… (forts.)
snabbare och enklare. Båda förekom sedan paral-
lellt och kunde uppträda i samma dansnummer i 
dessas olika delar beroende på vilka delar som 
skulle dansas snabbast. Tvåstegsvalsen var snabba-
re. Växlingen mellan danssteg och tempo kunde 
påverka musiken.  

Samtidigt som tempot höjdes skedde en stilför-
skjutning 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 åstad-
kom en jämnare rundsvängning vilken kom gum-
mornas kjolar att under hela dansen stå rätt ut som 
spetsen på en vid och stor strut.” Stig Hellemarck, 
ordförande i Lunds studenters folkdanslag och re-
daktör 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.” 

Första gången valsen presenteras i Sverige i dans-
sammanhang 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 webb-
sida, 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 fö-
rekommer i slutet av samlingen utan dansbeskriv-
ning men med noter. En variant av samma vals 
finns som nummer fyra i mitt urval.  

Valsen upptogs tidigt i Stockholms sällskapskret-
sar, 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 ex-
empel från de bildade klasserna men med fördröj-
ning och i skiftande varianter till olika samhälls-
skikt och upptogs både av vanligt folk och högre-
ståndspersoner. Ulvros tillfogar: ”På landsbygden 
dansades vals, polka och kadrilj precis som i stä-
derna. 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 sä-
songsarbetare. En viktig roll i detta sammanhang 
spelade musiker som tillhörde de lokala regemen-
tena. Militärmusikerna deltog ofta i verksamhet 
utanför sina militära uppdrag som var begränsade 

till vissa tider på året. I övrigt stod det musikerna 
fritt att ta civila engagemang till exempel på kuror-
ter där särskilt musiker i bleckblåskategorin efter-
frågades. Valser var en viktig del av repertoaren. 
Detta skildras i detalj av Ann-Marie Nilsson i Mu-
sik till vatten och punsch. 

Valsmusiken 
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. Former-
na för valsmusiken utvecklades efter enklare vari-
anter 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 1820-
talet 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 1800-
talet. 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 på-
verkade musiken. När musiken spelades blev där-
med den tolkning som gavs vid varje uppförande 
utslagsgivande. Noterna kunde tolkas olika bero-
ende av det dansideal som var aktuellt. När valser-
na spelades utan dans kunde man nog förhålla sig 
friare. 

Olof Andersson, den kände redaktören för Svenska 
låtar, har gjort ett försök att beskriva valsmelodi-
erna mer ingående i en artikel i tidskriften Hem-
bygden. Han utgår från situationen i Sverige. An-
dersson 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 ele-
gans, och som enligt Andersson förekommer fram-
för allt i Värmland hos spelmannen Lomjansgutten 
(cirka 1815–1875). 

Gammalvalsen präglas av åttondelar. De tidiga val-
serna kallades ibland åttondelsvalser. Tidiga upp-
teckningar av denna valsform skrivs ofta i treåtton-
delstakt i stället för trefjärdedelstakt vilket inte 
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borde betyda någon skillnad i framförandet. Wiener-
valsen utmärker sig enligt Andersson genom längre 
notvärden, fler repriser och fler takter i varje repris.  

Valsen i Godegård med omnejd 
Det är intressant att studera valsens utbredning i en 
region som verkar ha förutsättningar att vara en liv-
aktig 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 om-
råde som jag menar sträcker sig från Klockrike soc-
ken i söder till Kumla och Sannahed i norr. Min av-
gränsning har framför allt att göra med de spelmans-
böcker som registrerats i dessa trakter under tidigt 
1800-tal och som förefaller ha en gemensam karak-
tär. 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 angrän-
sande socknar. Det finns en kurort, Medevi, med 
omvittnat musikliv där militärmusiker spelat bleck-
blåsmusik. Det är tyvärr svårt att spåra detaljer om 
just denna verksamhet eftersom stora delar av Me-
devi 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. 

Vals förekommer i flera spelmansböcker från Gode-
gård med omnejd, oftast ihop med andra låtar, sär-
skilt polskor. I den mest omfattande samlingen val-
ser, Abraham Hagholms spelmansbok, står valserna 
för sig och utgör ett drygt hundratal. I de andra blan-
dade samlingarna är antalet blygsammare men sam-
manlagt ungefär det dubbla.  

Jag har i första hand använt mig av Folkmusikkom-
missionens 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 före-
kommande 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 (Sand-
sten). Ann-Marie Nilsson har skrivit utförligt om 
blåsoktetternas betydelse för brunnsmusiken. 

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-

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 spelmän-
nens levnadsår.  

Det kan vara svårt att bestämma vilken person spel-
mansböckerna 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 rimli-
ga 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 Sand-
sten [son till CS] (1795-?), Olof Gustaf Andersson 
(?). Alla dessa namn förekommer i spelmansboken 
med katalogsignum M 170 i Folkmusikkommissio-
nens samlingar. Hemort: Kumla. Datering av spel-
mansboken: Osäker, tidigt 1800-tal. CS: soldat, kla-
rinettblåsare och pipare vid Nerikes Kongliga Infan-
teriregemente. 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 spel-
mansboken: Osäker, tidigt 1800-tal. Folkmusik-
kommissionens katalogsignum:  M 132. Klockare.
Per Adolf Österberg (1812–1871). Hemort: Ri-
singe. Datering av spelmansboken: 1830- ?. Kata-
logsignum i ÖSFs arkivregister: F5; A.  Skolmästare.
Johan Erik Carlsson (1813–1878). Hemort: 
Kättstaka, Hammars socken. Datering av spelmans-
boken: 1830-?. Folkmusikkommissionens katalog-
signum: MMD 67. Bokhållare på Bona bruk, lant-
brukare. 
Anders Fredrik Alard (1821–1900). Hemort: 
Carlshof, Klockrike socken. Datering av spelmans-
boken: 1833-? Folkmusikkommissionens katalog-
signum: M131. Sedermera organist. 
Carl Gustaf Sundblad (1815–1905). Hemort: Go-
degård. Datering av spelmansboken: 1835-?. Folk-
musikkommissionens katalogsignum: M 27, Ög 20. 
Abraham Hagholm (1811–1890). Hemort: Hagen, 
Godegårds socken. Datering av spelmansboken:  
1836-?.  Folkmusikkommissionens katalogsignum: 
M 26. Folkskollärare. 

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

Valser från artonhundratalets… (forts.)
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särskilt Johan Erik Carlssons uppteckningar ex-
empel på tidiga och stilmässigt enkla valser i 
svensk spelmansrepertoar. 

Man kan ana ytterligare karaktäristika för de olika 
typerna av vals. Gammalval-
serna är övervägande i 
korstonarter i dur med repri-
ser i samma tonart. Spel i 
högre lägen är mindre van-
ligt. I wienervalserna före-
kommer övervägande b-
tonarter, med repriser i moll 
eller med inslag av moll i 
durrepriser. Spel i högre lä-
gen är vanligt. Noterna är för 
övrigt oftare försedda med 
bindebågar och staccato-
markeringar.  

Det urval jag presenterar i 
notboken som ges ut av Ös-
tergötlands spelmansförbund 
har tillkommit med hänsyn 
till följande: om melodin är 
tilltalande, i vilken utsträck-
ning valsen kan hänföras till 
någon av Anderssons kategori-
er och om den förefaller vara särskilt populär. Jag 
har valt att sätta melodin i första rummet. Jag tol-
kar ”populariteten” genom att undersöka vilka 
varianter eller paralleller som finns i andra spel-
mansböcker i den berörda regionen och i Sverige 
som helhet. Jag använder Olof Anderssons an-
teckningar i anslutning till spelmansböckerna. Det 
är dessvärre ett ganska magert underlag. Detaljer-
na presenteras i en förteckning som följer notex-
emplen. 

Min princip vid avskriften av noterna i spelmans-
böckerna har varit att återge originalen så noga 
som möjligt. Jag har ändrat sådant som förefaller 
vara uppenbara fel men bevarat det som kan upp-
fattas som en brist på konsekvens i till exempel 
användningen av bindebågar, staccatomarkeringar 
och notering av upptakter. Som oftast när det gäl-
ler spelmansböcker är noterna att beteckna som 
skelett, en utgångspunkt för drivet och personligt 
musicerande. 

Några av spelmännen jag citerat komponerade 
egna valser, Hagholm åtminstone tre och Erik 
Johan Carlsson med säkerhet en vals som han ger 
namnet ”Ack tiden”. Valsen går i dur men inne-
håller en repris i moll som förstärker ett intryck 
av vemod. Vad kan Carlsson ha menat? Är det en 
personlig kommentar från en trött bokhållare på 
Bona bruk som försöker klara sig på ett magert 
jordbruk och en snålt tilltagen lön, eller är det en 
fingervisning om vad som berör människor på 
landsbygden i Sverige vid 1800-talets början? 

Jag låter ett exempel, nummer 22, från det plane-
rade låthäftet avsluta min artikel. Det är just 
Carlssons egenhändigt komponerade vals. Vilken 
stämning förmedlar den till dig? 
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Jo! I flera år har Örebro Läns Folkmusikförbund, 
med Alf Ekblad i spetsen, arrangerat en stämma (nu 
under pandemin en spelträff) första helgen i augusti. 
Brevens Bruk ligger i gränstrakterna där Närke, Sö-
dermanland och Östergötland möts. Vid allspelet 
spelar vi låtar från alla tre landskapen. Underteck-
nad har äran att leda östgötalåtarna. (I Östgötaspel 
nr 3-2018, blev en av närkelåtarna Numrets låt, till-
sammans med Anders Larssons Pollonesse nr 3 och 
Lindbloms nr 11. De tre melodierna är ”en och 
samma låt”.) 

Den här gången var vi 5-6 st östgötar på spelträffen, 
kanske lika många från Sörmland, men flera från 
Örebro med omnejd. Jag uppskattar att vi var ett 25-
tal spelsugna som lärde av och spelade med varand-
ra. En mycket trevlig spelträff. Under em spelades 
några polskor ur Närkesamlingen (från 1731), som 
är den äldsta notboken ur Folkmusikkommissionens 
samling av notböcker med svensk folkmusik (Se 
sida 5). En av de presenteras här som numrets låt! 

Spelledare Isabell S. 

Numrets Låt & Brevens Bruk
Men vad har Brevens Bruk att göra med Numrets Låt denna gång?
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Folkmusikfestival i Norrkö-
ping 
8-9 oktober bjuder vi in till en folkmusikfestival i 
hjärtat av Norrköpings charmiga industrikvarter! 

Dansen har länge varit en viktig del av festivalen och 
så hoppas vi kunna ha det även i år. Festivalen drar 
igång på fredagskvällen med Studentspelmanslags-
VM, där studentspelmanslag tävlar i att förmedla 
danssväng, musik och spelglädje till publiken. Kväl-
len avslutas med en stor konsertakt av inga mindre än 
Hoven Droven! 

Lördagsförmiddagen inleds med workshops och kväl-
len bjuder på konserter i Flygeln med bland annat öst-
götabaserade Marie Länne Persson och Torbjörn Köhl 
i duon Tellurium, som blandar medeltida ballader, 
barock och improvisation, Västanvinden, där sätt-
ningen munspel, klarinett och cittern banar vägen för 
traditionella låtar, samt Staerna som framför en 
blandning av folksånger från mellanöstern och norra 
Afrika ihopvävt med traditionella visor och melodier 
från Sverige och Norge. Samtidigt håller Bilda i tyg-
larna för underhållningen på Crescendo. På bland an-
nat Mandala i närheten av 
Crescendo finns det möjlig-
het för jam.  

I och med restriktionerna 
hänger vissa detaljer i luften 
men kunde vi ha en festival 
förra året ska vi kunna ha en 
även i år på ett eller annat 
sätt!  

Hoppas vi ses i oktober! 

Therése Magnusson 
therese.m.magnusson@outloo-
k.com 
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KOMMANDE EVENEMANG ATT GLÄDJA SIG ÅT

Linköpingsstämman 20/11 
Landerydgården, Bokhagsvägen 10, Linköping

ARTISTER 
Årets stämmoartister är inga mindre än de två värm-
ländska spelmännen Nina och Mattias Pérez! Båda är 
utbildade musikpedagoger vid Musikhögskolan Ing-
esund, och är välkända från till exempel bandet MP3. 
Med Nina på fiol och Mattias på 12-strängad gitarr 
kommer de att bjuda på vackra och fartfyllda melodier 
under kvällens konsert, och ännu svängigare blir det när 
de spelar till dans efter det.  

Under stämman kommer artisterna att hålla i varsin 
kurs. Ninas kurs kommer att fokusera på Värmländska 
folklåtar och Mattias kurs på kompspel till folkmusik.  

DANSKURS 
Dansa till kort etta, rotation och vanliga turer 
Pols, kort etta eller springlek? Ja, kärt barn har många 
namn. Under denna kurs förkovrar vi oss i dans till 
värmländsk musik. Vi tipsar och trixar för att hitta sam-
dans och musikalitet i omdansning och några vanliga 
turer. Allt för att få en riktigt go' danskväll till denna 
härliga musik. 

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. Ev-
enemanget genomförs i FiL:s regi i samarbete med Ös-
tergötlands spelmansförbund. 

Landerydgården, Bokhagsvägen 10, Linköping

Danskurs och konsertkväll
Valdersspringar 22 - 24.10 
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ÖSTERGÖTLANDS
SPELMANSFÖR-

ÖSTGÖTASPEL
2021 nr 3

Manusstopp	för bidrag till nästa nummer:	21-11-14.	Det är roligt att göra O9stgötaspel när
många bidrar! / Redaktören

Kalendarium  
Östergötland 
ÖSF* 
21-09-11 10.00-14.00 Årsmöte 
ÖSF med spel och fika. Lande-
rydgården, Bokhagsv. 10, Lkpg. 
Se annons sida 2! Anmälan till 
ordforande@ostgotaspel.se 

22-08-08 - 13 Zornvecka i Lin-
köping. Se annons s.2 och s.8 

FiL ** 
21-09-01 19.00 Folkmusikcafé 
Fontänen, V. Vägen 32, Lkpg 

21-11-03 19.00 Folkmuaikpub 
Palatset, Drottningg. 23, Lkpg  

21-12-01 19.00 Folkmusikcafé 
Fontänen, V. Vägen 32, Lkpg 

ÖSF och FiL 
21-10-08 - 09 Norrköpings 
Folkmusikfestival. Se annons 
sida 11!  

21-10-22 - 24 Valdresspringar 
helg i Linköping med dans 
och låtkurs. Se annons s. 11 

21-11-20 Linköpingsstämman 
Landerydgården, Bokhagsv. 10, 
Lkpg. Se annons s. 11 

Utanför Östergötland…
Hos Smålands och Sörmlands 
spelmansförbund föga att hämta 
i skrivande stund.  

Men Vätterfolk bjuder på kon-
serter på Caféscenen Spira 
Jkpg:  

21-10-16 19.00 Ranarin 
21-10-23 19.00 Två otrevliga 
flickor 
21-11-20 19.00 Vegar Vårdal 

*www.ostgotaspel.se 
**www.folkmusik.nu 
***www.vff.nu 

OBS!!! 
Kolla på ÖSF:s hemsida/hos 
styrelsen att det du tänkte 
delta i inte blivit inställt pga 
pandemirestriktioner! 

Redaktörens ruta 
Skicka gärna in bidrag av olika slag! Annars kom-
mer redaktörens smak att dominera helt. Så att det 
är ni läsare som bestämmer vad som är med i tid 

ningen. Det finns nästan alltid plats: om inte i aktu-
ellt nummer så i kommande. Alla skribenter är väl-
komma! 

Barbro Wijma 

Zornvecka 2022  i Linköping 
Ta chansen - öva och spela upp! Det finns många nivåer  att sikta på! 

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. 

Därför kan det vara enkla skelett som presente-
ras. Musiken kan ju var och en själv skapa efter 
vad som börjar sjunga i huvudet när man lärt sig 
låten. Projektet presenteras närmare på årsmötet. 
Om du inte är där kan du kontakta mig och få 
veta mer. 

Barbro Wijma 

mailto:ordf@ostgotaspel.se
http://www.ostgotaspel.se
http://www.folkmusik.nu

