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Bilden framsidan är tagen på 

Smålandsdagen i Hultsfred 

4 juli 1948

Första raden  fr. v.

Yngve Welander , Rinkabyholm

Erik Pettersson, Kristvallabrunn

Åke  Gunnarh, Lönneberga

Gösta Klemming, Ankarsrum

Wilhelm Andersson, Kalmar

Ingmar Carlsson, Växjö

Lennart Skoglund,Ingelstad

Bakre raden fr. v.

Valter Kihlberg, Västervik

Seth Carlsson, Vinäs

Henrik Sundström, Ankarsrum

Bröderna Sonnerby, Fågelfors

John Fransson, Hultsfred

 ”Ur spelmansförbundets arkiv”
I juni 2017 fl yttade Smålands spelmansförbund sina arkiverade hand-
lingar från Folkrörelsearkivet i Växjö till Smålands musikarkiv. Vid 
en genomgång av tidningsurklipp, foton och gamla protokoll uppstod 
tanken på att göra en jubileumsskrift till förbundets 70-årsjubileum. 
Här är nu ett ytterst litet urval av allt material, kompletterat med 
några artiklar ur olika årgångar av förbundets medlemstidning Spelfot.

Det går inte att göra förbundets 70-åriga verksamhet rättvisa på 12 
sidor! För den som vill veta mer är ett besök på Smålands musikarkiv  
i Växjö att rekommendera.
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”vi böra se till 
att det inte in-
smyger sig främ-
mande element i 
repertoiren som 
polketter och 
sjömansvalser”

§
”Till att justera 
dagens protokoll ut-
sågs herr T Melin 
Norra Tång samt 
Bernhard Ljunggren, 
Markaryd”

Första protokollet för ett nybildat Smålands spelmansförbund 18 juni 1948 i Nässjö

Protokoll från årsmöte 11 juni 1949 i Växjö
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”

Artikel ur 

Spelfot nr4 2003

”Blinde Janne har spelat i all 
sin tid och har anlitats vida om-
kring vid dansgillen, marknader 
och auktioner”
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Gästbok som spelmansförbundet � ck i gåva vid 10-års jubiléet  av Södermanlands spelmansförbund

Vid årsmötet 2 juni 1951 i Värnamo överlämnade Bernhard Ljunggren, Markaryd , den ordförandeklubba  till 
spelmansförbundet som han själv snidat  och som fortfarande används

” ”1951 var antalet medlemmar i spel-
mansförbundet 90 st. 
Medlemsavgiften var 5 kr för 
aktiv medlem och 10 kr för passiv”.
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”

Artikel ur 

Spelfot nr 3 2009

”Det Ulrika gillar med trall är att 
det faktiskt är både sång, spel och 
dans i ett”
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På väg till Kalmar slott den 6 juli 1958 för att � ra 10 -årsjubileum

Spelmansstämma i Vimmerby 1952

Spelmannsstämma i Mariannelund på 50-talet med 
Gösta Klemming i spetsen

Spelmansstämma i Linneryd 1964 Spelmansstämma i Linneryd 1964
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”

”Hennes spel 
kännetecknades 
av en utom-
ordentlig rytm 
särskilt ägnad 
för dans och 
dessutom en 
noggrann ton-
bildning, allt 
fi lande och 
gnissel av-
skydde hon”
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”

”Kyrkvärden 
vågade inte 
annat än vill-
fara prästen, 
och beslöt sig 
för att slå 
sönder sitt 
kära instru-
ment i bitar.”
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Gransnäslägret 2016 och 2017
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Axel Sjölander föddes i Grönadal, Yttre 
Källehult, Tingsås socken. Fadern Karl 
Sjölander var smed och en skicklig � ol-
spelman. Han härstammade från Älme-
boda socken och hade lärt sig spela av 
sin far Fredrik Sjölander, som var bonde 
i Tjugosjö, Ljuder. Även Axel Sjölanders 
farfar var spelman. Denne arbetade en 
tid som skollärare i Hovmantorp.

Axel Sjölander började spela enradigt 
dragspel när han var åtta år och på detta 
instrument debuterade han som dans-
spelman. I nioårsåldern började Axel 
träna i smyg på faderns � ol när denne 
var iväg på smedarbete. Han blev snart 
så pass skicklig att han � ck en egen � ol 
att öva på. Axel gick först i smedlära 
hos sin far, men p g a en skada i armen 
bytte han tidigt yrke och började som 
skomakarlärling i Yttre Källehult. Han 
försörjde sig sedan hela livet på sitt lilla 
skomakeri i Grönadal.

Med tiden lärde sig Axel även spela 
femradigt dragspel. Under 1920- och 
30-talet spelade han i många danska-
pell. Han spelade dessutom mycket till 
dans med spelmannen Karl-Magnus 
Olsson (1837-1927), Ramsberg. Enligt 
dennes lärljunge Ivar Andersson (”Ivar i 
Ulvaboda”) född 1899, var ”Karl-Magnus 
den skickligaste spelmannen i denna 
delen av sydsvenska höglandet”. År 
1860 köpte han gården Trehörna - den 
största gården i Urshults socken och 
strax därefter gästgiveriet Möllekulla. 
Efter den dagen spelade han bara � ol 
och drack gökar. Pigor och drängar � ck 
sköta gårdarna. Fem år senare var han 
slut som storbonde och flyttade till 
Ramsberg. Där bodde han sedan och 
bara spelade på sin � ol, som han kallade 
”Britta-Stina”. Karl-Magnus Olsson del-
tog vid den första spelmanstävlingen 
i Växjö 1910.

Axel Sjölander lärde sig bygga � oler av 
fadern. Under årens lopp byggde och 
reparerade han drygt 50 � oler. Efter sin 
aktiva period som dansspelman levde 
Axel ett undanskymt liv under knappa 
förhållanden i sin lilla skomakarstuga 
i Grönadal. Under slutet av sin levnad 
blev Axel Sjölander mycket uppmärk-
sammad för sitt eleganta spelsätt. Hans 
speltekniska tradition med en mycket 
driven stråkföring, mjuk tonbildning 
och ett klangrikt spel har mycket att 
säga om äldre tiders folkliga sätt att 
använda fiolen. Axel Sjölander avled 
1981 och � ck då sin käraste ägodel - 
� olen - med sig i graven.

Texten hämtad ur ”Folkmusik från Små-
land och Öland” av Magnus Gustafsson

Spelmannen Axel Sjölander, Grönadal



POSTTIDNINGB

Ärade kollega i änglarnas språk
Magnus Gustafsson om August Strömberg

Dimman tätnar runt den lilla dansbanan 
i utkanten av Jät en sensommarkväll i 
början av september. Ljuset från de ku-
lörta lyktorna har svårt att tränga igenom 
diset. Det är 1940-tal, mitt under kriget. 
Scenen är svagt belyst. Orkestern från 
Lessebo har tagit paus. Publiken sitter 
i mindre grupper runt dansbanan och 
pratar över ka� e och bredda smörgå-
sar. Plötsligt står en gammal man med 
blå vadmalsrock på scenen. Ögonen 
är pliriga och uttrycksfulla bakom de 
runda glasögonen. Hans stora mustasch 
är nyvaxad. I ena handen håller han en 
gammal och sliten trä� öjt, i den andra 
� ol och stråke. Han ber att få spela några 
låtar när orkestern ändå tagit paus.

Publiken samtalar förstrött vidare. Ingen 
tar någon större notis om den gamle 
mannen. De � esta känner väl den bohe-
miske och märklige skomakaren i byn. 
Det skulle inte falla någon in att börja 
dansa. Musiken och repertoaren är i hög-
sta grad otidsenlig, dessutom ger den 
gamle mannens stumma � ngrar ingen 
större rättvisa åt de en gång så sprud-
lande polskorna och valserna.

Föga kan väl publiken ana att de bevitt-
nar ett av de sista framträdandena av 
en spelman, som inom några årtionden 
kommer att bli både mytförklarad och 
legendarisk. Mannen på scenen är Au-
gust Strömberg.

Han föddes i Jät 1860. Föräldrarna här-
stammade från från Tävelsås. Fadern 
Petter-Ola föddes 1826 och modern Pet-
ter-Olas Anna 1828. Båda var musikaliska 
och hade spelat � ol i ungdomen, men 
tillfälliga religiösa grubblerier ändade allt Utdrag ur artikel i Smålåtar  nr11991 

instrumentalspel. Föräldrarna fortsatte 
dock att sjunga ur sin stora repertoar av 
dans och viselodier. Här fanns det märk-
ligt nog inga religiösa hinder att framföra 
texter, som många gånger var allt annat 
än rumsrena.

Redan som liten pojke visade August 
stort intresse för musik, läsning och skriv-
ning. Vid fyra års ålder läste han dags-

tidningen för fadern. Hans musikaliska 
ådra resulterade i olika försök att stämma 
spända revgarn mellan stolparna i famil-
jens vedbod, som åstadkomma enkla vis-
melodier på dessa med hjälp av hartsat 
tagel. I andra sammanhang � ck grässtrå, 
näver, mässingskammar och sälgpipor 
duga. Allt som kunde frambringa en ton 
var intressant.

Så småningom � ck han dock ett riktigt 
instrument att förkovra sig på. Fadern 
köpte på marknaden i Växjö en enkel 
trä� öjt för 60 öre. Det dröjde inte länge 
förrän Strömberg en söndagkväll spe-
lade till dans på den lilla � öjten vid en 
vägkorsning strax utanför Jät. Till sin 
stora överraskning � ck han beröm och 
två styvrar och en trestyver i spelpengar. 
Belöningen i skolan dagen efter blev 
åtskilliga bannor från läraren Magnus 
Justus Trolle, samt hasselsoppa i av-
skräckande syfte!

August Strömberg föddes, som han själv 
uttryckte det, ”med beckbiten i munnen”. 
Vid åtta års ålder började han följa sin far 
i gårdarna och göra skor. Det blev långa 
arbetsvandringar med lästknippan på 
ryggen. Nödåret 1868 var särskilt svårt, 
eftersom mat och slantar ständigt � ck 
skickas till övriga familjemedlemmar i 
Jät. Det som blev över räckte inte långt 
och ofta � ck de förlita sig på böndernas 
gästfrihet ute i byarna


