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ÖSF NYTT
Planerade årsmötet 210306
inställt pga Coronasmittan!
Nya medlemsavgifter from 2021
Vuxen 300 kr, pensionär 210 kr, ungdom 160 kr

Tillägg för tryckt hemsänd Östgötaspel from nr 21.2*
Vuxen: 100 kr/år
Pensionär: 50 kr/år

Årsmöte 21-06-05 10.00 - 15.00
med spel och egen kaffekorg i Slaka Hembygdsgård, Linköping.
Årsmötet äger rum inomhus kl. 11.00.
Vid regn kan vi vara inomhus för såväl årsmötet som för fikat och spelet!
Före och efter årsmötet allspel och buskspel och förhoppningsvis lite program.
Glöm inte att ta med egen kaffekorg!
ANMÄLAN till sekr Christina Karlén, sekreterare@ostgotaspel.se tel. mobil 0723-624595.
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*Du kan alltid ändra hur du vill ha din tidning: kontakta Ingrid Karlsson medlem@ostgotaspel.se

Ordförandehälsning - då skall vi spela och dansa, dansa och spela!
Jag önskar alla medlemmar allt gott för det nya
året!

Styrelsearbetet har pågått, om än inte lika intensivt. Vår Zorngrupp har fortsatt att slipa på sina
planer och de har gott mod om att kunna organisera värdskapet för en Zornuppspelning i ÖSF:s
regi. Styrelsen skall föreslå årsmötet 2021 att
fatta beslut om detta.

Jag hoppas att du som läser detta antingen har
klarat dig hittills från covid-19 eller att du har
blivit tillräckligt frisk igen.
De flesta av oss håller strikt på den fysiska distanseringen pga. smittorisken. Ofrånkomligt
betyder detta också social distansering och för en
del också social isolering.

I och med att regeringen har infört ett antal begränsningar med hjälp av pandemilagen finns det i skrivande stund
en maxgräns på åtta deltagare att gälla även privata tillställningar i lokaler som hyrs ut. Föreningar uppmanas
också att skjuta upp sina årsmöten.

Alla dessa konsekvenser strider så starkt mot det
som vi i folkmusiken och -dansen vill uppleva:
gemenskap, glädje, närhet och samvaro. Våra
aktiviteter är på så många sätt friskhetsgenererande och glädjeskapande och dessa kickar går vi
nu miste om.

I våra stadgar står att vi skall ha årsmöte under första
halvåret. Styrelsen önskar att så många som möjligt skall
kunna delta. Därför har vi bestämt att skjuta upp vårt
årsmöte till 5 juni på Slaka Hembygdsgård. Vi är
välkomna kl.10 och årsmötet planeras börja kl. 11.
Observera att detta är preliminärt eftersom myndigheterna kan komma med restriktioner.

Emellertid har ett nytt år börjat och det har inte
stått stilla på den medicinska fronten! Jag hoppas
att 2021 blir ett lika dramatiskt år som 2020, men
då åt det positiva hållet. Allas förhoppning är att
vi får träffas igen, förmodligen mer regelbundet
från och med andra halvåret, när tillräckligt
många av oss är vaccinerade. Då skall vi spela
och dansa!

Håll utkik efter mer information tills dess på
vår hemsida!
Nu längtar vi efter en tid när vi inte är hotade av
Corona-viruset längre, så att vi får träffas, dansa
och spela, spela och dansa!!!!!
Klaas Wijma, ordförande ÖSF

Zoomkurser med Arne Blomberg hösten 2020
20-11-24 gav Arne sin första Zoomkurs för ÖSF och vi
var 5 deltagare som fick lära oss en
Pollonesse ur notbok efter Anders Carlström, ”Violino Pollonesse Bok, Linköping 1801”
En prova-på-gång som gav mersmak och som gav oss
stor glädje och en känsla av att i alla fall ha mötts och
lärt oss en ny låt på gehör. Ett utmärkt material finns att
ladda ner (se nedan), också med information om Carlström, och det går därför att följa kursen i efterhand.

Polska efter PA Appelquist (1820 1892), Stigtomta.
Även till denna kurs lade Arna omgående ut noter, mer information och
ljudfiler, vilket gör att det går lätt att lära sig dem både
för de som var med och för de som inte var med!
Arne hade också valt lätta låtar vilket blir inbjudande för
de mindre drillade spelmännen. Folkmusiken behöver
behålla sin prägel av att vara inkluderande och finnas till
för alla sorters spelmän - vana/nybörjare, fiolspelare/
spelmän på alla sorters instrument, gamla/barn.

20-12-06 hann Arne med att lära ut 3 låtar:
Skänklåt av Gustaf Jernberg (1891 - 1964) från Gästrikland, arrangerad för tre fioler av Herbert Jernberg.

Barbro Wijma

Rheinländer av Alfred Andersson (1872 - 1948), Lotorp.

Att hitta på arkivet till material från olika arrangemang!
Gå in på: www.ostgotaspel.se/event
Där finns en lista som ser ut så här just nu:

Välkommen till Östergötlands Spelmansförbund.
Material från olika arrangemang:
Nr Händelse Datum
Ledare
Lokal mapp Google Drive
1. Zoom låtkurs 20-11-24 med Arne Blomberg Zoom201124 GoogleDrive
2. Zoom låtkurs 20-12-06 med Arne Blomberg Zoom201206 GoogleDrive
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Arkivarie

“Djupt i hafwet på demantehällen, Necken hwilar i grönan sal…”
om näcken och musiken med exempel från Östergötland
Rubriken syftar på Arvid August Afzelius (1785-1871)
dikt ”Necken”, även känd som ”Neckens polska”, som
publicerades 1812 i tidskriften Iduna utgiven av Götiska förbundet. Det är romantikens syn på näcken vi möter här, men ursprunget till skildringen om näckens
längtan efter salighet kan spåras till sen medeltid liksom
föreställningen att naturväsendena är nedstörtade änglar
som hoppas på förlossning på domedagen. Sägnen om
näckens polska anses ha varit välkänd i Götaland och
Svealand.
Inspirerad av Afzelius skrev Johan Stagnelius på 1820talet om näcken där motivet med den fallna ängeln är
ännu tydligare.

”Den olycksbådande spelmannen”. Illustration i Olaus Magnus
Historia… s 961.

Dödsmotivet i berättelsen om näcken är känt i flera källor från den tidigmoderna epoken. Svenska Akademiens
ordbok har som första belägg för ordet ”näcken” en text
av Olaus Petri från ca 1540, också den med anknytning
till drunkning. Särskilt under 1600-talet och 1700-talets
första hälft är handlingar från domstolar en viktig källa,
och Näcken beskrivs där som ondskefull med förföriska
drag.

"Arma Gubbe! Hvarför spela?
Kan det smärtorna fördela?
Fritt du skog och mark må lifva
Skall Guds barn dock aldrig blifva!”
Afzelius lär ha hört melodin, som nu förknippas med
”Näckens polska”, första gången 1810 av en småländsk
flicka, men då med en annan text. Melodin finns i flera
uppteckningar kanske tidigast av domkyrkoorganisten i
Växjö, Johan Svensson Spelare, vid 1700 -talets slut.
Melodin är känd över hela Sverige, bland annat i Östergötland (se nedan) och finns i många olika varianter (se
sida 10 och 11) och förknippas med vilda dansorgier
som leder till ond bråd död genom drunkning.

Med början av 1800-talet uppstod ett nytt slags intresse
för det folkliga som idealiseras och man söker ursprung
i myter från vikingatiden. Nu togs övernaturliga väsen
inte längre på allvar i rättsprocesser eller offentliga
sammanhang. Götiska förbundet bildades i denna anda
och Afzelius var en av de första medlemmarna. Näcken
i levande folktradition och i romantikernas föreställningar skiljde sig åt, vilket romantikerna saknade blick
för.

Afzelius var inte bara poet utan även upptecknare av
folkminnen. Han är en av de första rösterna i en rad
folklivsforskare som under åren har skrivit om näcken.
Det finns anledning att skärskåda forskarnas skilda utgångspunkter och källornas skiftande karaktär från medeltid till idag.

Afzelius kom emellertid senare, vid 1800-talets mitt, att
framträda som en av de första seriösa samlarna av allmogekultur. I samma krets befann sig Gunnar HylténCavallius (1818 – 1889) och Leonhard Fredrik Rääf
(1786-1862) som båda publicerade omfattande samlingar av sägner från denna tid, den förre om södra delen av Småland, Värend, och den senare om Ydre socken i södra Östergötland. Hos Rääf finns flera anteckningar om näcken och andra av allmogens trosföreställningar: urko, jättar, troll, havsfru och sjörå, skogsfru
eller skogsrå, tomtegubbar, mara, trollhare, dvärgar,
spöken, mylingar, offerkällor, förvandlingar och blåkulleresor.

Källorna
De tidigaste beläggen för näcken är skildringar i helgonlegender, ballader och krönikor. Tobias Norlind med
flera hänvisar till Saxo Grammaticus (ca 1160 - efter
1208) och dennes berättelse om gästabudet hos den
danske kungen Erik Ejegod (cirka 1056-1103) där en
spelman driver kungen och dennes sällskap till vansinne. En av de äldsta texterna om vattenandarna i svensk
folktro återfinnes i Olaus Magnus ”Historia om de nordiska folken” (1555) där spelmän nämns i samband
med varsel om död. I en känd illustration sitter en fiddlaspelare halvt nersänkt i strömmen utanför borgen i
Nyslott. Från muren störtar borgens härskare ner mot en
säker död.

Tobias Norlind (1879-1947) kom att ägna stor uppmärksamhet åt näcktraditioner. Han var, till skillnad
från sina föregångare inom ämnet, vetenskapsman och
inte amatör med folktro som biintresse. Norlind var
dessutom en föregångare inom musikhistorien med ett
speciellt intresse för folkmusik. Han grundade Musikmuseet med sin så småningom omfattande samling av
spelmansböcker och han var ledamot i Folkmusikkommissionen som gav ut Svenska låtar. I sina skrifter om
folktro utmärkte sig Norlind som analytiker och teoretiker väl förtrogen med musikhistoria och gav ofta exempel från andra kulturer än den nordiska. För Norlind var
det självklart att uppmärksamma dans och sång i lika
höggrad som instrumentalmusiken. För Norlind var

Ur: Hagholm, A. Polonesser och walsbok… Svenskt visarkiv, Folkmusiksamlingar i Musikmuseet DI,M26. Större kopia på s. 10.

4

Om näcken… (forts.)
folktro ingen kuriositet utan ett seriöst forskningsobjekt. Han såg näckens huvudsakliga betydelse i musiken. Norlinds systematisering av bland annat näckberättelserna är fortfarande vägledande. Han har dock kritiserats för att stödja sig i alltför hög grad på litterära källor från 1800-talet.

gränser och den rädsla som uppkommer vid överträdelser i dåtid och nutid. Även historikern Mikael Häll
uppmärksammar den skrämmande näcken, förföraren
och djävulsgestalten. Häll förlägger sin studie till tidigmodern tid.
I en annan genre skriver Ebbe Schön, tidigare chef för
folkminnessamlingen vid Nordiska museet. Schön som
ofta anlitas av media för att kommentera folktro har
skrivit flera böcker i ämnet, bland annat om näcken, och
om dess ondskefulla och erotiska drag. Han har en nära
relation till folktron.

Olof Andersson (1884-1964) är känd som redaktör för
Svenska låtar. Han var spelman, inte akademiker, och
skrev ofta om svensk folkmusik i kåserande stil, bland
annat i tidskriften Hembygden. I slutet av 1940-talet
bidrog han med en serie artiklar under rubriken ”sägen
och myt i folkmusiken”. I sitt arbete med Svenska låtar
blev Andersson väl förtrogen med spelmansrepertoaren
och dess företrädare. Hans uppgift var både att samla
musik och att författa spelmansbiografierna. Han fick
en fenomenal överblick. Artiklarna i Hembygden ger en
sammanfattning av de mest kända spelmansporträtten i
näcktraditionen och ger exempel på deras låtar.

Urnäcken
Ordet ”näck” kan härledas ur forngermanskan och har
att göra med att tvätta eller bada och är inte släkt med
adjektivet ”naken”. Det finns de som vill se paralleller
med antikens vattengudar, den romerske Neptunus eller
den grekiske Poseidon eller ser spår av den fornnordiska gudasagan. Norlind avvisade sambandet med vikingatiden och antiken och beskrev näcken som ”rent folklig” och som i sin tidigaste form härrörde från år 500
till 1000 e.Kr. Begreppet förekom allmänt men var,
enligt Nordlind, framför allt en företeelse i nordisk och
i synnerhet i svensk folktro och förknippades tidigt med
musik, först spelad på harpa och senare på giga, fiddla
och fiol. Under medeltiden fick näcken den karaktär av
ondskefullhet och förföriskhet som fortlevt under århundraden. Vissa historiska händelser, såsom digerdöden på 1300-talet, anses ha påverkat näcktrons utveckling i denna riktning. Näcken blev en djävulsgestalt
och, enligt Norlind, framför allt inom musik och dans.
Bilden av näcken som en fallen ängel som längtar efter
sin frälsning framträdde starkt under 1500 - och 1600talen. Under 1700-talet, upplysningstiden, klingar den
folkliga förankringen av och marken bereds för nyromantikerna. Mikael Häll skriver att ”… den stora skillnaden mellan tidigmoderna och senare näcktradition är
den officiella kulturens förhållningssätt. Under den förra tiden togs näckberättelser på stort allvar och behandlades sorgfälligt inför rätta, allvarligt kommenterade av
teologer och krönikörer och noterades i kyrkoböcker.”

Det mesta av det material som idag används vid studier
av näcken stammar från de omfattande undersökningar
som gjorts i folkminnesarkivens regi, med sin kulmen
på 1930- och 1940-talen, i avsikt att bevara den svenska
allmogens berättartraditioner under 1800-talet. Folkminnesarkiven är idag samlade inom Institutet för språk
och folkminnen där bland annat arkiven från Lund och
Uppsala ingår. Material om Östergötland finns bland
annat i Gunnar Granbergs och Gustav Petterssons arkiv.
Ytterligare ett folkminnesarkiv finns på Nordiska museet. Insamlingen baserades på listor med specificerade
frågor som ställdes till intervjuobjekten. Metoden har
kritiserats för att ha lett till en överdriven betoning på
övernaturliga väsen och har varit svår att använda för
studier av människorna bakom texterna och deras värld.
Under 1900-talets mitt publicerades lokala samlingar av
sägner, i Östergötland bland annat av Sven Rothman
och Elis Åström. Några forskare ägnade musiken särskild uppmärksamhet (se artiklar av Bergstrand och
Sahlström i min bibliografi).
Bengt af Klintberg är en samtida forskare inom etnologi
känd bland annat för sin bok Svenska folksägner som
förutom en samling sorgfälligt utvalda sägner innehåller
en sammanfattning av tidigare forskning och definitioner av olika slags sägner med utgångspunkt från varför
de berättats: som underhållning, varning, förklaring eller för att bekräfta levnadsregler.
Jochum Stattin, etnolog,
”vill visa hur berättartraditionen om övernaturliga väsen kan spegla en
samhällsordning, bondesamhällets, och hur den
har kunnat brukas som
verktyg i människans
försök att upptäcka, benämna och förklara och
legitimera sin omvärld”.
Stattin studerar näcken
som en markör av existentiella och sociala
”Om svanor”. Illustration i Olaus
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Den senare näcktron
Det finns ett rikt material med uppteckningar av sägner
som avspeglar framför allt de motiv som var gällande
under 1800-talet. Det är främst folkminnesarkiven vi
har att tacka för våra goda kunskaper om övernaturliga
väsen i folktron under
denna period. Viktiga
är även bidrag från
olika forskare inom
etnologi, särskilt
Norlind, och folkmusikkunniga, som Olof
Andersson. Fram träder en ganska enhetlig tradition, förvisso
med variationer och
olika infallsvinklar,
ett myller av berättelser om platser där
Magnus Historia… s 884

Om näcken… (forts.)
man möter näcken, hans olika gestalter, de magiska föreställningarna och hans musik.
Vid vattnet
Oftast möter man näcken vid vatten. Vattnet har enligt
Stattin en speciell betydelse i folktron som ”det formlösa och oordnade element som både kan rena och återföda ting och … kan ibland ses symbolisera död och födelse.” De flesta uppteckningarna handlar om risken att
möta näcken vid vatten, sjöar i inlandet eller särskilt
vatten som rinner i en viss riktning, ofta norrut, i forsar
vid broar och kvarnar och då under dygnets mörkare del
(se bild här intill). Ett vanligt motiv handlar om drunkning, att näcken drar ner badande under vattnet, särskilt
barn, något som också kom till praktisk användning för
att skrämma bort dem från en farlig lekplats. Olof Hermelin återger en berättelse om
en flicka i Tjällmo som sedan
hon klätt på sig efter badet ropar ”Tvi för mej! Jag blev
först!”. Rääf varnar för näcken i
Sommen som ”årligen föranleder fler eller färre drunkningar”
som förebådas av ”ohyggliga
rop”. Vid bad eller simning bindes näcken genom att ”på
stranden nedsätta en knif, under
tilltal: Näck, Näck, nålatjuf; far
din var en nålatjuf, mor din var
en frilla, gick i gårdarna och
gjorde illa! Näcken är bunden!”

och med som föremål. Hästgestalten är särskilt vanlig.
Enligt folkloristen Dag Strömbäck är vattenhästen en
tradition med keltiskt ursprung och har funnits i Norden
sedan medeltiden, i Skåne och sydligaste Småland benämnd ”bäckahästen”. Den övernaturliga vattenhästen
beskrivs både som en duktig arbetskamrat som hjälper
till vid harvning och plöjning, men som ger sig av ner i
sjön, med redskap, så fort betslet avlägsnats. Från Östergötland rapporterar Rääf flera sägner om sådana hästar vid sjön Sommen. När näcken uppträder som svart
katt, också kallad strömkatten, förknippas han oftast
med ondska. Hyltén-Cavallius berättar om en katt som
spelar på morrhåren. Det förekommer att näcken beskrivs som halvt djur halv människa, vit framtill, fjällig
därbak, eller med hästfot. Mer sällan beskrivs näcken
med utommänskliga drag, till exempel med ”ett hiskeligt gap” eller ”med ögon stora
som halvmånar”. Slutligen förekommer näcken som föremål,
eller som boende i föremål, till
exempel i ett instrument, eller
som ett ljusfenomen.

De magiska motiven
Näcken beskrivs som ett väsen
med förmåga att växla gestalt men
det går ändå att upptäcka att det är
näcken man råkat ut för eftersom
något antyder att det som upplevs
är av magisk art. Han förknippas
med det övernaturliga och, enligt
Norlind, föreställningen om natuDe olika gestalterna
randarna som ”mörkrets barn”,
som står ”mitt emellan djuren och
Ett genomgående tema i bemänniskorna [och] …drivas till
skrivningarna av näcken är att
Svartån vid Bricksta P Berry.
sina handlingar av sina lustar…” ,
han kan uppträda i många olika
[akryl på pannå, 2019]
och som är följden av en förbangestalter och även att han kan
nelse över stamfadern eller stamskifta mellan dem. Den vanligasmodern eller ett ”fel” vid skapelsen. Näcken beskrivs
te utsagan är emellertid att man hör näcken, inte ser hosom en fallen ängel, en fördömd som längtar efter förnom. Man hör hans musik. Likväl finns det många belossning och salighet på domedagen.
rättelser om hur näcken ser ut. Dessvärre finns det få
samtida illustrationer som föreställer övernaturliga vä”En sägen från Östergötland låter tvenne gossar leka vid
sen i folktron, men det finns åtskilliga, mycket varieen ström. Näcken spelar men barnen tilltala honom:
rande, beskrivningar. Vanligen framställs näcken som
’Vad är det värt, att du Näcker, sitter här och spelar; du
hankönad och, till skillnad från en del andra väsen, som
blir ändå aldrig salig?’. Då begynte Näcken bitterligen
en gestalt som verkar i ensamhet. Havsfrun, eller sjörån,
gråta, kastade sin harpa och försvann i djupet. Då barsom ibland anges som näckens hustru, eller bäckjungnen kommo hem, berättade de för sin far, som var präst,
frurna i Skåne, är undantag. Mansgestalten näcken uppvad som hänt. Fadern tyckte det var synd om Näcken
träder under många olika namn ofta beroende på var i
och bad barnen genast gå tillbaka och trösta honom. Då
Sverige han uppges förekomma. Det vanligaste alternade kommo tillbaka satt Näcken på vattnet och grät. Då
tiva namnet är strömkarlen, som använts särskilt längre
sade barnen till honom: ’Sörj inte så, du Näcker; vår far
norrut i Sverige.
har sagt, att också din förlossare lever’; då blev glädje
för mycken låt. Näcken tog sin harpa och spelte så ljuvNäckens utseende beskrivs på olika sätt. Föreställningen
ligt, ännu länge sedan solen var nedgången.” [Afzelius]
att näcken är naken är ovanlig i sägnerna. När hans yttre
beskrivs är han ibland en välklädd samtida herreman,
Enligt Stattin kännetecknas näcken av sin betydelse som
men oftast en gubbe i grått med röd luva. Norlind avgränsmarkör, mellan kvinnliga och manliga roller i arfärdar Afzelius beskrivning av näcken som ”en skön
betet på gården, eller i ett större sammanhang, som
liten gosse med gult lockigt hår” som fantasi. När näcvågmästare i konsten att väga gott mot ont, liv mot död.
ken beskrivs som en fin herre förknippas gestalten ofTolkningen av näcken kan bero på var i Sverige man
tast med en ondskefull karaktär, djävulen.
befinner sig. I norr har han mer ”diktens väsen”, utövar
Näcken och liknande väsen uppträder i form av olika
6 musik och lär ut sin konst till spelmän. I söder är tradidjur, då mestadels utan musikalisk identitet, eller till
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tionen mer inriktad på demoniska och erotiska motiv
och oftare förankrad i vardagen.
Beskrivningen av näcken som en djävulsgestalt har sina
rötter i medeltida andlighet. Musiken som ett uttryck
för besatthet och okontrollerbar sinnlighet är här ett
framträdande tema. I flera sägner skildras hur spelmannens musik förför omgivningen genom att frammana en
dans som stegras i intensitet och kan leda till vansinne
eller döden; man dansar ner i sjön. Norlind beskriver
hur näcken krupit in i spelmannen, eller att han bor i
instrumentet och strängarna spelar av sig själva, bord
och stolar dansar. Enligt besläktade föreställningar kan
förtrollningen avbrytas genom att man till exempel skär
av strängarna på fiolen, spelar melodin baklänges, rullar
en spräcklig sten mot spelmannen, trampar honom på
foten eller att gudsord nämnes.
Näcken och musiken
Berättelser om musikaliska vattenandar är spridda över
större delar av Sverige och härrör ur en uråldrig föreställning i nordisk folktro om demoniska väsen i forsar
och strömmande vatten. Ljudet av rinnande vatten har
kunnat uppfattas som musik. I de strida älvarna i norra
Sverige, råder strömkarlen, och hans musik är enligt
fornforskaren Olof Hermelin ”vilt brusande och
medryckande” jämfört
med ”milt och lockande” längre söderut.
Näckens spel uppfattas i
sägnerna allmänt som
vackert, sorgligt och
vemodigt men samtidigt
magiskt och farligt.

krampryckningar på golvet och spelar förtvivlat så att
fradgan står om munnen på honom”. Norlind påpekar
att vissa näcklåtar har en karaktär av uppvisningsstycken och inte är att anse som ”egentliga dansstycken
ehuru de ofta benämnes polskor” utan utförs som underhållning mellan danserna enligt ett maner med rötter
i medeltiden.
Sägner som berättar om näckens farliga och magiska
musik finns över hela landet Sverige. Låtarna har olika
namn beroende på om näcken kallas strömkarl, hin, fan
eller älven och benämnes oftast polska. Olof Andersson
försåg Svenska låtar med register över omstämningar
och melodityper, ”melodier som står i förbund med
övernaturliga makter”, i de flesta landskapsdelarna.
Dessa register är ett utmärkt redskap för att identifiera
näcklåtarna. I sin artikelserie i tidskriften Hembygden
väljer Andersson exempel företrädesvis ur Svenska låtar
från nästan alla landskap, särskilt många från Dalarna,
Hälsingland, Skåne, Småland och Östergötland. Det är
lätt att finna fler i de samlingar av folkmusiknoter som
utgivits av folkmusikföreningar och lokala spelmän, i
Östergötland till exempel i häftena ”Spelmännen Hellström” (nr 43 och 44), ”På förstukvisten” (Lars i Svarven; nr 47), ”Låtar efter Pelle Fors” (nr 56), ”Styrlanderlåtar” (nr 18) och vid Östergötlands södra utkant
”Låtar och visor från
Sommabygden” (nr
107).

Näcken beskrivs som
en mästare i fiolspel,
som kan förmås lära ut
sin konst under vissa
betingelser. Många sägner handlar om spelmän
som lärt sig spela av
Näckens musik som den
näcken. Där beskrivs
beskrivs i sägnerna känhan ofta som någon
netecknas enligt Norlind
som står djävulen nära.
av ”ackordisk struktur
”Om undransvärda strängaspelare”. Illustration i Olaus Magnus
Att
ge sken av övernamed dominerande kvart
Historia… s 700.
turligt
kunnande var ett
plus ters”, vilket enklast åstadsätt
för
spelmannen att
kommes genom att stämma om
hävda
sin
prestige
gentemot
kollegorna
vilket hade den
instrumentet, i fiolens fall till så kallad näckstämning,
nackdelen
att
han,
enligt
Stattin,
samtidigt
kunde räkna
det vill säga i många fall A-E-A-Ciss. Norlind menar att
med
att
bli
betraktad
som
förtappad.
I
folktron
ingår
detta visar ett samband med äldre stråkinstrument som
föreställningen
att
det
är
farligt
att
bli
lärjunge
till
näcgiga och fiddla. Övriga särdrag utgöres av ”knäppspel”
ken,
att
man
måste
betala
för
hans
tjänster
på
något
sätt,
(notera sambandet med näckens bruk av harpa i tidigare
kanske
till
och
med
lova
bort
sin
själ.
Annars
förefaller
sägner), flageolett (notera likheten med tonen från flöjt
det som om det räckte att offra djur, till exempel, som
och pipa, bägge förknippade med tidig näcktradition),
Rääf berättar, en svart katt utan ett enda vitt hår. Ett sätt
”signalmotiv” (det vill säga upprepning av korta signaatt lura näcken, djävulen, som återges i samma källa, är
ler så som i vallåtar) samt ”figurativ variering” (signalatt färga en vanlig katt med sot. Misslyckades spelmanmotivet är grundform men figureringen måste tilläggas
nen i sitt uppsåt löpte han risken att bli dränkt av näcför att ”skänka själ åt tonerna” vid själva utförandet). I
ken. Till de magiska föreställningarna kring utlärning
andra källor kan man läsa att man knackar på fiollocket
hör att undervisningen ska ske vid en viss tidpunkt i
med stråken, ibland på bestämda ställen i en viss ordveckan och ett visst antal gånger, enligt Rothman, tre
ning. Allt detta bidrar till att ge musiken en övernaturlig
torsdagskvällar i rad, och helst under en bro, då det kan
karaktär, vilken ibland betonas genom att förknippa den
hända att näcken stämmer spelmannens fiol. Spelmandemoniska karaktären med en viss repris mot styckets
nen bör vara noga med att återfå sin egen fiol, om han
slut, som spelmannen helst undviker att spela, om han
uppmanats att byta med näcken, vars fiol är magisk,
kan. Afzelius skildrar en spelman som trots förbud dris7
kan spela av sig själv.
tar sig att spela den sista reprisen och ”kastar sig med
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I många sägner skildras den enskilde spelmannens möten med näcken. En ofta förekommande spelman i sådana berättelser är Carl August Lindblom från Skedevi i
Östergötland. Rothman återger flera föregivna episoder
i Lindbloms liv som har att göra med hur denne lär sig
av näcken och hur Lindblom sedan skaffar sig egna
elever. Lindblom, ”den likste spelman här i trakten”
lärde ut låtar på torsdagskvällarna som han lärt av näcken vid besök vid sjöstranden på kvällarna. Lindbloms
rykte som näckspelman var omfattande och ett resultat
av noga planerade uppvisningar av konster såsom att få
bord och stolar att dansa. Han var ”en riktig spjuver
som levde på folks enfald”. Han hade bundit snören
mellan sina egna ben och stolsbenen
och han hartsade stråke med fosforstickor så den lyste. När han kastade
upp stråken i taket och fick den att
fastna berodde det på att han försett
stråkspetsen med en vass spik som lätt
fäste i taket som oftast bestod av
spännpapper.

Spilå Jan (Spel Janne), Gånglåt, Sv L Dalarna 545
August Strömberg, Jät, Tomtedansen, Sv L Småland 178
Erik Svedin, Gnarp, Hälsingland, Näckens polska, Sv L Medelpad 230
Gudmund Tåberg, Rättvik, Brudmarsch, Sv L Dalarna 1194
Lars Törnlund, Polska, ”Fan och bonden”, Sv L Hälsingland
649

I folkminnesarkiven och hos Rothman kan man finna
ytterligare exempel på spelmän från Östergötland som
haft näcken som lärare. Från Godegård nämns spelmän
som får bord och stolar att dansa, och ”… når han spelä
e viss polkä, skulle di säja åt en, att
han skulle slutä, för anners to den lée
honom.” Pelle Karlsson från Rogslösa,
nämnd av Rothman, lärde sig spela fiol
av näcken, kunde blåsa flöjt på ett yxskaft och spela näckpolska så att folk
höll på att gå i sjön.
Tillbaka till forsen
Näcken är ett kärt motiv i dåtid och
nutid. Han har inspirerat skulptörer
och bildkonstnärer som Bror Hjorth
och Ernst Josephson (se bild här intill).

I svenska låtar finns flera berättelser
om spelmän som lärt av näcken. Olof
Andersson nämner många i sin artikelserie i tidskriften Hembygden, ibland
också med hänvisning till en viss låt
som vederbörande ansåg knyta honom
till det övernaturliga. Det är en lång
lista och den som följer Anderssons
tips kommer att få sig till livs flera
enastående spelmansöden förknippade
med näcken. Här återges några av
namnen och låtarna.:

Inom musiken har näcken uppträtt till
exempel hos Hugo Alfvén och Vikingarna. Han förekommer i modern tid i
barnböcker i genren fantasy och dyker
årligen upp som shownummer vid
spelmansstämmor. Nyligen öppnades
en utställning på Prins Eugens Waldemarsudde, ”Trollbunden – John Bauer
Josef Alm (Carl August Lindblom), Norroch den magiska naturen”, där ”…maköping, Pinntorpafruns vals, Sv L Östergisk, besjälad natur med djupa, mysgötland 332b
tiska skogar och naturväsen som
Sparf Anders Andersson, Rätttroll, älvor och Näcken lyfts
vik, Brudmarsch, Sv L Dalarna
Bror Hjorth: Näckens polska [skulptur vid
fram i … måleri, grafik och
1185
Uppsala resecentrum]. Foto: Mattias Enström.
skulptur från sekelskiftet 1900
Publiceras med upphovsmannens tillstånd.
Lorens Brolin, Skivarp, Näc[och] interagerar med fotografi,
kens vals, Sv L Skåne 989
videoverk och skulptur av samtida konstnärer.”
Bryngel på Stärken, Svarteborg, Polska, Sv L Bohuslän 11
Lars Fredriksson, Vallsta, Sv L Hälsingland 462

I vår tid blir näcken ofta en berättelse om rädsla och
otrygghet. Det kan vara angeläget att dra sig till minnes
vad Stattin säger om detta. Han menar att ”det finns en
uppenbar fara i att tillskriva bondesamhällets människor att alltid gå omkring och vara smårädda… det
människor egentligen bekymrade sig över var om skörden skulle bli god, korna mjölka bra, om mer pengar
skulle komma in än vad som gick ut, om hushållets
medlemmar skulle leva i endräkt och dottern bli bra
gift.”

Timas Hans Hansson, Bergtrollets polska, Sv L Dalarna 13
Nils Mårtensson, Stora Herrestad, Ellaspilled (vals i 30 repriser), Sv L Sk 1196
Blecko Anders Olsson, Trullkäringslåten, Sv L Dalarna 80
Knut Olof Olsson, Sörnäs, Strömkarlen spelar, Sv L Dalarna
732
Pelle Fors (Petter Magnus Johansson), Rönö, Pinntorpafruns
polska, Sv L Östergötland 341 b; Strömkarlspolska, Sv L
Östergötland 348

Att använda näcken för att skrämma barn och vuxna i
dagens samhälle stämmer illa med ursprunget i folktron. Folklivsförfattaren Ebbe Schön skriver att ”… det
finns en tendens att alltför ensidigt betona rädslans

Pelle Schenell, Gnarp, Trollens brudmarsch, Sv L Hälsingland 58
Per Johan, Trångsund, Sv L Södermanland (sid 10)
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roll vid möten med det övernaturliga… Folktrons
väsen kan också ge en djup känsla av trygghet, av
nära samhörighet med naturen och dess dunkla krafter och med gångna tiders kultur.” Hur näcken har
beskrivits har påverkat den musik han uppges ha
varit ursprung till; näcktraditionen inom folkmusiken. Låtarnas utformning, hur de tolkas, förstås,
uppförs och avnjuts har en speciell magisk karaktär.

Klintberg, B. (2015). Svenska folksägner. Stockholm: Norstedt.
Lindström Wik, S. (2003). Om starka musikupplevelser och deras religiösa aspekter. Svenskt gudstjänstliv, 62, s. 66-86.
Lundström, H. (Red.) (2019). Tobias Norlind: musikforskare, museichef, folkhögskoleman. Lund:
mediatryck.
Nilsson, P. (1986). Näcken: spelmännens spelman.
Östgötapolskan, 17:1.
Norlind, T. (1911). Studier i svensk folklore. Lund:
Håkan Ohlsson. Lunds universitets årsskrift. N.F.
Afd. 1, Bd 7, nr 5
Norlind, T. (2. uppl, 1925). Svenska allmogens lif i
folksed, folktro och folkdiktning… Stockholm: Bohlin.
Norlind, T. (1930). Svensk folkmusik och folkdans.
Stockholm: Natur & kultur.
Norlind, T. (1938). Ist der Neck ein Schwedisches
Naturwesen? Zeitschrift für Volkskunde, Neue Volge, Band 8=årg 46, 1936/37, s. 117-123.
Norlind, T. (1947). Bilder ur svenska musikens
historia från äldsta tid till medeltidens slut. Stockholm: Musikhistoriska museet.
Olaus Magnus (Ny utg. 2010). Historia om de nordiska folken. Hedemora: Gidlunds.
Rothman, S. (Red.) (1941). Östgötska folkminnen.
Uppsala: Lundequistska bokh.
Rääf, L. (1856-1875). Samlingar och anteckningar
till en beskrifning öfver Ydre härad i Östergöthland.
5 vol. Linköping.
Sahlström, J. (1935). Strömkarlen spelar. Namn och
Bygd. Årg 23, s. 42-55.
Schön, E. (2010). Erotiska väsen. Stockholm:
Carlsson.
Schön, E. (2001). Folktro från förr. Stockholm:
Carlsson.
Schön, E. (1992). Spelman i forsen. I Norrlandsälvar: Svenska turistföreningens årsbok 1993, s. 184193.
Stattin, J. (1990). Från gastkramning till gatuvåld:
en etnologisk studie av svenska rädslor. Stockholm:
Carlsson.
Stattin, J. (Red.) (1991). Det farliga livet: om avund, rädsla,rykten och fördomar. Stockholm: Natur
och kultur.
Stattin, J. (3. uppl., 2008). Näcken: spelman eller
gränsvakt?. Stockholm: Carlsson.
Strömbäck, D. (1980-1982). Näcken. I Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till
reformationstid, s. 432-438.
Svenska skrock och signerier. (1957). Samlade av
Fredrik Leonard Rääf: med inledning och anmärkningar av K. Rob. V. Wikman. Stockholm: Almqvist
& Wiksell.
Thorsson, S. (2011). Det klingande sakramentet:
religion och musik. Tidningen kulturen, 1 augusti
2011. http://www.stefanthorsson.com/det-klingande-sakramentet/
Åström, E. (1962). Folktro och folkliv i Östergötland: uppteckningar. Uppsala: Lundequistska bokh.

Mötet med näcken har skett i naturen, där människor lystrat efter den puls, rytm, klang och melodi
man anat i ljudet från åar, bäckar, forsar och sjöar,
vilket ibland uppfattats som en helhet, en musik,
med övernaturligt ursprung. Tonsättaren Stefan
Thorsson skriver att musikens uppgift ”… är att låta
oss se det osynliga, höra det ohörbara, röra vid och
smaka det ouppnåeliga…”
Norlind har mer än någon annan tolkat näcken som
ett musikaliskt väsen: ”så länge toner kunna tala,
skall hans ande förnimmas över landet.” Kanske
borde vi i tider av farsot och oro, när möten av nödvändighet ofta sker utomhus, i naturen, unna oss en
stunds lyssning. Och om vi inte har tillgång till en
fors, kanske undra mer över vad vi egentligen hör,
vad ljudmattan som omger oss representerar. Sitter
det en gråklädd gubbe med röd luva och filar på sin
fiol på en sten i vattnet? Kanske, men det är större
än så.
Peter Berry
Litteratur i urval
Afzelius, A. (1860-1868). Swenska folkets sagohäfder. 3. uppl. Stockholm: Brudin. Andersson, N.
(Red.) (1922-1940). Svenska låtar. Stockholm:
Norsteds.
Andersson, O. (1948-49). Sägen och myt i folkmusiken… Hembygden, årg. 26-27. [18 artiklar]
Bergstrand, M. (1936). Näcken som musikaliskt
väsen: studier i svensk folktro. Folkminnen och
folktankar, häfte 1, 1936.
Berry, P. (2019). Olof Andersson: Hembygdens
”uppskattade medarbetare”. Hembygden, 99 (2), s.
22-23.
Gahrn, L. (1999). Nakna näckar och välklädda.
Medusa, 20:4, s. 2-9.
Hermelin, O. (1949). Sägner och folktro från skilda
landskap. Svenska landsmål och svenskt folkliv:
B.52.
Häll, M. (2011). Näckens dödliga dop: manliga vattenväsen, död och förbjuden sexualitet i det tidigmoderna Sverige. Historisk tidskrift, 131:3, s
590-620.
Häll, M. (2013). Skogsrået, näcken och djävulen:
erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600och 1700-talets Sverige. Avhandling, Lunds universitet.
Höglund, M. (1985). Spelmannen Carl August
Lindblom. I 97 låtar hämtade ur två spelmansböcker från 1853 och 1856. Nyköping: Mus., s. 6-19.
Johansson, B. (1973). Lovsång till näcklåtar. Östgötapolskan, 2:1, s 10-11.
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Numrets låt

Låten ovan är i Svenskt visarkiv daterad till 1845 och beskrivs där som nr 132, ”Näckens polska”
Ur: Hagholm, A. Polonesser och walsbok… Svenskt visarkiv, Folkmusiksamlingar i Musikmuseet DI,M26.

Som av en händelse återfinns samma ”Neckens polska” på s. 29 i Dahls/Nordlunds notbok som det berättas om på nästa sida!
Notboken är daterad till såväl 1814 som 1816.
varianter. Man kan också konstatera att Dahls version är
en tidig källa till just den här melodin. Detta stärker
kanske hypotesen om att Johan Svensson Spelare på något sätt bidrog till polskans spridning. Dahl hade med stor
sannolikhet Svensson som musiklärare vid Växjö skola.

Kommentar: uppkomsten av Näckens polska
Det stämmer ju att ett slags ”grundversion” av Näckens
polska finns representerad i Jöns Peter Dahls notbok. Den
är ju för övrigt väldigt lik Hagholms version med den typiskt dubbla kadensen i andra reprisen – en variantform
som ju också Afzelius utgick ifrån när han skrev sin text
1812.* Just det här dubbla slutfallet är inte självklart i alla

Magnus Gustafsson Växiö fil.dr. magnus.gustafsson@musikisyd.se

*Afzelius skrev 1812 i Iduna:
Djupt i hafwet på Demantehällen
Necken hwilar i grönan sal.
Nattens Tärnor spänna mörka pällen
Öfwer skog, öfwer berg och dal.

Qwällen härlig står i swartan högtidßkrud,
När och fjerran ej en susning, intet ljud
Stör det lugn öfwer nejden rår,
När hafwets Kung ur gyllne borgen går.
När hafwets Kung ur gyllne borgen går.
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Ny Zoomkurs med Arne Blomberg - en liten repertoar byggs upp!
Till vår stora glädje ger Arne Blomberg ännu en kurs via Zoom!
14.3 15.00 - 17.00 (max)
Kursen ges via Zoom. Du som vill vara med anmäler dig till redaktören (redaktor@ostgotaspel.se) senast 7.3. Dagen före
kursen får du då en inbjudan i form av en länk till zoommötet. När du klickar på länken kommer du direkt in i mötet!
Du behöver inte ladda ner något program, men testa gärna med någon annan i förväg så att du är hemma i hur du gör dig
hörd eller inte, ändrar hur det ser ut på din skärm mm. Det finns en gratisversion att ladda ner, t.ex. för att öva med någon
annan. Man kan inte ”spela ihop” i realtid, det är en växelvis envägskommunikation mellan två men med andra som lyssnar.
På årsmötet hoppas vi kunna spela igenom våra nya låtar, förhoppningsvis med Arne som spelledare.
Allt material kommer också att ligga ute på nätet (se sida 3).
Det betyder också att vi som övat på låtarna framöver kan säga till varandra när vi möts på stämmor och liknande:
”Skall vi dra några av de nya låtarna?” Och så sprids dessa gamla finurliga låtar!

Välkomna!
Arne Blomberg, Barbro Wijma

”Musica depelli
varias
de pectore”
Är bokens mottot
och betyder ungefär:
”Musiken driver bort
olika slags bekymmer
ur bröstet”…

Ny spelmansbok i samlingarna: Dahls och Nordlunds notbok
Notboken innehåller ett 90-tal låtar och är fritt tillgänglig för nedladdning. Lite mer om notboken finns
att läsa i arkivets spalt i tidskriften Spelfot 2020-4,
men mer efterforskningar behövs. Som kuriosa kan
även nämnas att en del låtar ur notboken redan spelats
in av Magnus Gustafsson, Anders Svensson & Susanne Gustafsson inför en kommande skivutgåva. Nämnas
bör att flera olika händer har skrivit in låtar i notboken.

Från en privatperson fick Smålands Musikarkiv hösten
2020 ett nytt och spännande tillskott till sin samling av
handskrivna notböcker med dansmusik (s.k. spelmansböcker). ”Not Bok till Violino” står det på titelbladet
och dateringen är Växjö 23 oktober 1814, senare ändrat till 1816.
Den förste ägaren var sannolikt Jöns Peter Dahl, född i
Växjö 1799 som son till en sämskskinnsmakare och
som åttaåring inskriven i Växjö skola. Möjligtvis gick
Dahl även vidare till gymnasiet i Växjö där han kan ha
ingått i gymnasiets orkester, den s.k. Discanten, och
lagt upp en notbok med dansmusik. Nästa ägare tycks
ha varit Josef Nordlund, född i Båraryds församling
1808 i Jönköpings län och död i Stockholm 1885.
Nordlund kom till Växjö i tioårsåldern för studier och
blev senare kungl. hovpredikant, kyrkoherde i Maria
Magdalena församling i Stockholm och riksdagsman
för prästeståndet.

Närmare undersökningar kommer att genomföras, men
för de nyfikna finns Dahls/Nordlunds notbok redan nu
tillgänglig som pdf på www.smalandsmusikarkiv.
Dahls och Nordlunds notbok [PDF]
(Redaktörens sammanfattning av artikel i Spelfot 20.4 av)

Mathias Boström
Arkivchef Smålands Musikarkiv

Publiceras med tillstånd av författaren
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ÖSTERGÖTLANDS SPELMANSFÖRBUND
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Kalendarium

FIL **
Hos FiL finns inget att hitta…

Östergötland
ÖSF*
21-03-06 Det planerade Årsmötet INSTÄLLT!
21-03-14 15.00 - 17.00 (max)
Zoomkurs nr 3 med Arne
Blomberg. Se annons s. 11!
21-06-05 10.00 - 15.00 Årsmöte
med spel och kaffekorg, Slaka
Hembygdsgård. Se annons s. 2!
Och kolla på hemsidan eller hos
styrelsen att detta går att genomföra.

Utanför Östergötland…
Hos Smålands och Sörmlands
spelmansförbund inget att hitta i
deras kalendarium…
*www.ostgotaspel.se
**www.folkmusik.nu

OBS!!!
Så här har det ofta sett ut under det gångna året:
2020-03-28, Obs Inställt!
2020-06-27 Obs Inställt!

2020-08-23 Obs inställt!
2020-08-29 Obs inställt!
Etc,etc….
Så kolla på ÖSF:s hemsida
eller hos styrelsen att det du
tänkte delta i inte blivit inställt pga pandemirestriktioner!
Se också tips nedan på vad
du kan hitta på nätet!
Eller varför inte be någon
lära dig en låt via Zoom? I
Östgötaspel 20.4 finns anvisningar hur man kan göra!
Enkel version av Zoom kan
laddas ner gratis och på nätet finns också instruktioner
om hur det hela fungerar.

Arkivariens tips
Kantorns kapell

Ludvig Olsson - Malexander, Andreas Dahlgren - Tryserum, Trästadssamlingen - Blackstad, Johan F Clarin - Häradshammar och nya låtar av Pelle Björnlert - Vråka

En nyutgiven CD med anknytning till Östergötland.
Många välkända låtar som är fint utförda.
Intresset för de gamla handskrivna notböckerna med
danslåtar håller i sig. På denna cd djupdyker Kantorns
Kapell i spelmansböcker från sydöstra Sverige från 1700talet till 2000-tal, från Matthias Silvius Svenonis till Pelle
Björnlert. På några låtar spelar Kantorns Kapell (Heléne
Ingvarsdotter, Magnus Lundberg, Ove Lindqvist & Björn
Erlandsson) tillsammans med den småländska spelmansmusikens nestor Bengt Löfberg! Se https://smalandsspelmansforbund.se/kantorns-kapell/

Visarkivet digitaliserar inspelningar
https://musikverket.se/svensktvisarkiv/i-samlingarna/inspelningar
Välj: Lyssna och titta: Inspelningar i Svenskt visarkiv
Fritextsök: Östergötland
Digitalserat nu: Bröderna Hellström - Vikbolandet,
Josef Krysander - Vinnerstad,
Otto Bernard Karlsson - Rejmyre,
Karl Andersson - Ulrika, och något mer.
Ett pågående arbete med digitalisering som
fortgår!

Kan beställas i butik hos: http://www.smalandsmusikarkiv.nu/ Släppris 120 kr fram till 28 februari (ord. 160 kr).
Kantorns kapell knyter an till det digitaliserade östgötska
material som finns på visarkivet. Låtar med anknytning
till Östergötlands gränstrakter finns t.ex. i följande samlingar:

Det går också att vända sig till arkivarien
för tillgång till samlingar. Se Östgötaspel
20.4.
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