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Det händer en del trots pandemin 
Vi i distriktstyrelsen får ju veta, delvis genom fadderverksam-
heten och på andra vis, att verksamheten ligger nere i de flesta 
föreningarna i varje fall när det gäller dans. Men det är gläd-
jande att en del väljer att träffas utomhus med promenader och 
korvgrillning med mera så vi håller kontakten. För distriktsty-
relsen så är det ingen större skillnad. Vi har distriktstyrelsemö-
ten med hjälp av Zoom som vanligt. Det är billigt och tidsbe-
sparande och man slipper sitta i bilen i sju timmar för ett möte. 
Men visst, det är trevligare med fysiska möten, men då är ju 
Zoom eller Teams lite halvvägs då man ju ser varandra i alla fall. 
På höstmötet 16 oktober 21 i Borgholm blev jag ombedd att 
skriva något om vår gruppförsäkring i Spelfot. En sammanställ-
ning av försäkringen kan ni läsa längre ned på sidan.

I år får vi fira två jubileum. Det uppskjutna riksjubiléet som fi-
ras under Kristihimmelfärdshelgen och vårt distriktsjubileum 
som vi firar med Östergötland-Holaveden för de tio första åren 
som vi varit ett distrikt. Vi har valt Tranås som jubileumsort för 
att det ligger ganska centralt. Men det var även där distriktet 
bildades 1922. Vi är en grupp bestående av representanter från 
båda nuvarande distrikt som har kommit fram till att vi ska fira 
2022-10-22 med invigning vid 14.00. Programmet kommer att 
bestå av diverse dansuppvisningar, eventuellt studiebesök, tips-
promenad med mera. På kvällen blir det jubileumsmiddag och 
därefter dans som alla ska fått chans att lära sig. Det kommer att 
finnas övernattningsmöjligheter på hotell på egen bekostnad. 
Mer om jubiléet på sidan 13.

På höstmötet var den främsta frågan "distriktets framtid" och 
"varför ska jag vara med i Folkdansringen"? Jag har tidigare pre-
senterat fördelarna varför! Ja försäkringen är en men att vi har 
avtal med STIM är också en viktig anledning. Det avtalet som 
föreningen har nu går ej längre att nyteckna. De föreningar som 
går ur är skyldiga att utse en STIM-ansvarig och teckna ett eget 
avtal med dem. Det finns 15 olika prisgrupper att välja mellan 
MEN se till att man väljer rätt. För man kan ju inte strunta i att 
tonsättarna behöver lite lön för mödan eller??

Hej för nu, vi ses på distriktårsmötet i 
Kalmar 2022-03-19!

Folkdansringens försäkring hos Folksam.  

Olycksfallsförsäkring: Samtliga medlemmar, oavsett ålder, som deltar i 
verksamhet arrangerad av Folkdansringen (riks, distrikt, förening). Under 
utförande samt resa till och från.

Tjänstereseförsäkring: För anställda inom Folkdansringen (riks, distrikt, 
förening), och förtroendevalda som representerar Folkdansringen vid angiv-
na uppdrag, vilka betalas av Folkdansringen.

Egendomsförsäkring: Vid stöld, i av Folkdansringen (riks, distrikt, för-
ening), ägd eller hyrd lokal För närvarande: Folkdräkter (15.000 kr), mu-
sikinstrument 5 prisbasbelopp

Extra kostnadsförsäkring: För extra kostnader om skada i av Folkdansring-
en (riks, distrikt, förening), ägd eller hyrd lokal, gör att denna lokal ej går att 
använda, utan man måste hyra något annat under max ett år.   Rättsskydds-
försäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring samt krisförsäkring ingår också. 

Sven-Erik Arvidsson 
Distriktsordförande
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GLÖM INTE ATT GILLA SSF 
PÅ FACEBOOK!

SSF:S STIFTELSE FÖR UNGA SPELMÄN
Den årliga avkastningen delas ut som kurs- och lägerbidrag till unga spelmän. Ansök-
ningsblanketter kan hämtas på SSFs hemsida eller rekvireras från Heléne Ingvarsdotter, 
Korsvägen 17, 394 77 Kalmar, mobil 0733-836849
Vill du lämna ett bidrag till Stiftelsen är vårt bankkontonummer 
8169-5, 664 257 094-6 (Swedbank).
När man sätter in pengar på bankkontot kommer inte inbetalarens namn med på 
kontoutdraget. Om du inte vill sätta in pengar anonymt vill vi att du skickar ett med-
delande om insättning med ditt namn till stiftelsens kassör, Eva Blomquist-Bjärnborg,  
e-post: eva.blomquist.bjarnborg@telia.com. Ordförande i styrelsen är Sabina Henriksson, 
Hökerum, sekreterare Heléne Ingvarsdotter, Kalmar och kassör Eva Blomquist-Bjärn-
borg, Alvesta.

FÖRSÄKRA DINA INSTRUMENT
Försäkringen gäller
- när medlemsavgift och försäkringspremie är betalda till Smålands Spelmansförbund
- i hela världen
- vid skada eller förlust
- akustiska och elektroniska instrument, dock inte pianon, flyglar eller orglar.
Premiens storlek beror på det samlade värdet av försäkrade instrument och tillbehör.
Läs mer på SSRs hemsida www.spelmansforbund.org

Möten som berikar
En gång för många år sedan var jag på besök i en skola på Öland. Jag 
var inbjuden till en lågstadieklass för att prata och berätta om hur 
det var förr i tiden. Temat var visor, sånglekar och dansmelodier. Jag 
hade med mig fiolen, nyckelharpan och ett en-radigt dragspel. Mitt 
material var valt med omsorg. Så mycket öländskt som möjligt och att 
göra detta tillgängligt och begripligt för nutida lågstadieelever.

Jag spelade och berättade, vi dansade och jag lärde ut öländska visor, 
bland annat Kvarnpolskan, efter Gerda Johansson (1891-1973). Gerda  
bodde på norra Öland i Hörlösa, Persnäs. Jag målade upp en bild 
av hur en lördagskväll kunde se ut, när veckans arbete var slut och 
kyrkklockan ringde till helgsmål. Helgsmål?? Lyckan var att kunna 
samlas, träffa sina vänner, precis som nu. Få veta vad som hänt under 
veckan och dansa och lyssna till musik. Jo, det fanns radio men det 
var inte så vanligt. Hemma hos Gerda träffades man ofta! Hon sjöng 
visor och trallade till dans. ”Vädret blåser i kvarna…” sjöng jag och 
eleverna hakade på, vi dansade långdans och när vi hade satt oss ner 
på klassrumsgolvet igen och pustade ut säjer läraren: ”Ja, det stäm-
mer, ungefär så här gick det till. Gerda var min mormor!”
Det blev för mig ett alldeles oväntat möte och ett väldigt fint minne.

Med ett nytt år följer ofta bokslut, i kassarapporter och verksamhet. 
Tittar vi bakåt på 2021 är spelmansförbundet otroligt stolta och glada 
att vi, efter ett års uppehåll, kunde återvända till Hjortsbergagården 
utanför Alvesta och genomföra Smålands folkmusikläger några dagar 
i slutet av juli. Det var 31 barn och ungdomar som deltog i ett härligt 
lägerliv. Alla fick de lära sig många nya låtar, uppleva oväntade möten 
och få fina minnen med sig in i hösten. Tack till er ledare Marika, 
Jennie, Gusten och Ronja för att ni tillgängliggör och visar på det 
som är så viktigt. Nej, nu skriver jag inte specifikt den småländska 
folkmusiken, utan på sättet, att genom musik, varifrån den än må 
vara, få upplevelser som är så berikande. Det där som många gånger 
är svårt att sätta ord på men som gör så väldans gott!

Nu hoppas jag att det nya året bär med sig många möjligheter till  
möten, väntade såväl som oväntade, och som ger oss goda upp- 
levelser och fina minnen.

Heléne Ingvarsdotter
Ordförande Smålands 

Spelmansförbund

Omslagsbild: 
Magnus Gustafsson, 
välkänd Smålands-
spelman, spelade på 
skivsläppet av nya 
skivsamlingen Daahl! 
Foto: Bengt Wihlborg

SPELfot - DATUM
Redaktör: Jeanett Rousu,  
spelfot.material@gmail.com

 Manusstopp             Beräknad utgivning
15 januari          15 februari 
15 april             15 maj
15 augusti          15 september
1 november       1 december
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I september 1971 hölls en allra första  
träff med spelmän på Skolgatan 3 i  
Växjö. Värends spelmansgille var där-
med bildat. Söndagen den 14 novem-
ber 2021 samlades 35 personer i Billa 
församlingshem för att fira gillets 
50-årsjubileum.

Styrelsen tänkte tidigt på något slags 
firande men var osäker på genomför-
andet utifrån coronapandemin. Skulle 
vi våga satsa på att samla ett okänt an-
tal spelmän för att fira? Vi  hade några 
utomhusträffar under sommaren där vi 
gjorde upp planer som slutade med att 
vi bjöd in medlemmarna till söndagen 
den 14 november för att fira Värends 
Spelmansgilles 50-årsjubileum i Billa 
församlingshem i Hemmesjö. Inbjudan 
gick till nuvarande och tidigare med-
lemmar samt några spelmansgrupper i 
vår nära omgivning. 

Hedersgäster
Hedersgäster var naturligtvis Beng Löf-
berg och hans fru Eva. Bengt var gillets 
förste spelledare och gillet var redan då 
lyckliga över att få en så duktig och färg-
stark spelledare. En andra hedersgäst var 
Magnus Gustafsson som i många år varit  
anställd vid Musik i Syd. Han tackade 
utan tvekan ”ja” till vår inbjudan trots att 
han inte varit så aktiv i gillets verksam-
het. Magnus berättade under kvällen om 
tidigare spelmän och episoder han varit 
med om i samband med spelmansgillets 
spelträffar. 

Firandet
Vår nuvarande spelledare Viola Ek höll  
fint ihop dagens program. Efter en 

stunds allspel bjöd spelmansgillet på 
ett eget framträdande med musik som 
gillets medlemmar genom åren kompo-
nerat. Programmet bestod av Gånglåt av 
Ulla Tengstrand (gåva till gillet), Släng-
polska från Berg av Rolf Svan, Arnes 
polska efter Arne Rudelöv, Springvals 
från Alvesta efter Ragnar Ericsson, Bröl-
lopsmarsch av Ann-Mari Roth, Skänklåt 
efter Lennart Skoglund, Noahs doppol-
ska efter Lennart Andersson, Uppför 
Furuledet av Torsten Persson, Schottis 
från Kronobergshed som upptecknats 
av Ragnar Ericsson och Ingvar Fohlin 
samt Lassa-Nesses vals efter Ingvar Foh-
lin. Den sistnämda framfördes av vår 
Durspelsgrupp.

På vår enkla träff hade vi alltså två stor-
spelmän som tidigt gjort sig förtjänta av 
Zornmärket i guld. Här stod Bengt och 
Magnus  mitt ibland oss och vi kom ihåg 
och spelade låtar från förr. Vi spelade 
exempelvis låtar efter August Ström-
berg, Johan Dahl, Gunnar Sörngård och 
smeden Gustaf Elfström. Vi spelade så 

det var nära att taket lyfte. Vi spelade så 
vi kände oss alldeles varma inombords.

Diplom
Det har gått 50 år och många av våra 
tidigare spelkompisar finns inte längre 
bland oss. Denna träff blev därför också 
en påminnelse om dem och den fina tid 
vi haft tillsammans genom vårt gemen-
samma folkmusikintresse. 
Förutom musik och tal bjöds det så-
klart på förtäring. Maten, som bestod 
av plankstek avslutades med kaffe och 
hembakt tårta. Därefter blev det dip-
lomutdelning. Färdigtryckta diplom, 
som konstnären Gustaf Skoglund skapat 
för cirka 50 år sedan, fanns i gillets ägo 
och delades ut under kvällen. Många 
flitiga medlemmar i spelmansgillet gick 
hem med ett diplom och med massor av 
härlig musik som sjungandes i huvudet. 

Text: Ingegerd Danielsson och  
Sol-Britt Wiktor  

Foto: Märtha Fredriksson

50-årsjubileum

Värends spelmansgille
Från vänster: Toni Sjö, Pia Dahlberg, Rolf Svahn, Sol-Britt Wiktor, Viola Ek, Ingegerd 
Danielsson, Eva Ivarsson, Lars Johansson och Ronny Fredriksson

Hedersgäster på jubiléet: Bengt Löfberg och Magnus Gustafsson
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Julgotter och silverglans
Den 7 december hade Virestads Folk-
danslag julavslutning i Bråthults Bygde-
gård med 21 medlemmar. Då dansades 
som traditionen påbjuder enbart ringle-
kar, som ”Vi äro musikanter”, ”Tre små 
gummor”, Hej tomte-gubbar”, ”Domare-
dansen” med flera. Musiken stod Elaine 
Steen för på sin nyckelharpa. Därefter 
dukades det upp ett gediget gottebord, 
där alla bidrog med något ätbart med 
anknytning till julen. Knäck, lussekatter, 
struvor, pepparkakor, fudge, kola och 
mycket mera lades upp till medlemmar-
nas förtjusning.

Hemlighet
Den 21 oktober skickade Svenska Folk-
dansringen i Stockholm ett brev för 
kännedom till sekreteraren i Virestads 
Folkdanslag. Där stod: ”Svenska Folk-
dansringen har glädjen att informera om 
att Knut Lange har blivit beviljad Svens-
ka Folkdansringens förtjänsttecken i sil-
ver.”   
Detta hölls sedan hemligt ända fram till 
julavslutningen. Då och där, i Bråthult,  
kom en nykommen person som lät  
meddela att vederbörande var vår nya 
”fadder”, då den tidigare flyttat till 
Jämtland. Inte förrän ringdanserna var  
avklarade och vi tagit till oss av julens 
uppdukade godsaker avslöjades ”fad-
derns” riktiga ärende med besöket. 
Vår ordförande blev verkligen överras-
kad när personen i fråga tog till orda 
och därefter placerade silvermärket på 
Knuts tröja.

Motivering
Knut Lange har sedan 1978 varit aktiv 
medlem i Virestads Folkdanslag. Knut 
har varit ordförande i Virestads folk-
danslag sedan 1996 fram till dags dato, 
alltså 25 år i följd. Knut har med oför-
truten energi och stor entusiasm lagt ner 
oräkneliga timmar och stor möda för att 
planera, organisera och genomföra årets 
alla aktiviteter för Virestads Folkdanslag 
som träning, många dansuppvisningar, 
resor till såväl utlandet som inom Sverige, 
årsmöten, Nordlek-resor, polkagriskok-
ning, kontakter med andra folkdanslag, 
myndigheter, företag med mera. Med det 
stora antal dansuppvisningar Virestads 
Folkdanslag har gjort under alla dessa 
år för allmänheten är vi övertygade om 
att detta i vårt närområde har bidra-
git till spridande av ett positivt budskap 
gällande för Svenska Folkdansringen och 
dess lokala verksamhet med dans, musik, 
folkdräkter med mera.”

Tomas Olofsson 
Virestads Folkdanslag

Delar av Virestads Folkdanslag samlade runt mot-
tagaren av förtjänsttecknet i silver: Knut Lange. 
Foto: Elisabet Johansson.

Gottebordet vid julavslutningen för 
Virestads Folkdanslag. Foto: Elisa-
beth Johansson

Svenska Folkdansringens  
utmärkelsetecken

Inom Svenska Folkdansringen finns 
ett antal olika utmärkelsetecken; För-
tjänsttecken i silver och guld för med-
lemmar, silver- och guldplakett för or-
ganisationer och personer som inte är 
medlemmar i Svenska Folkdansringen 

och Zornmärke i guld, silver och brons 
samt diplom till förtjänta spelmän.  
Kriterier för silvermärket: Silvermär-
ket kan tilldelas för 
förtjänstfullt, lång-
varigt arbete eller för 
på annat sätt utförd 
stor insats för Folk-
dansringen bästa.
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Den 13 november 2021 släppte Små-
lands Musikarkivs dubbel-cd:n Daahl! 
med låtar inspelade av Anders Svens-
son, Magnus Gustafsson, Anders 
Löfberg, Jörgen Axelsson, Susanne 
Gustafsson & Dan Knagg. Musiken 
på skivorna knyter an till traditionst-
rådar i Allbo härad i Kronobergs län 
från 1700-talet och framåt, med ett 
centrum kring storspelmännen Petter 
och Johan Dahl, far och son.

Nämndemans Ola
Flera av låtarna på skivorna anges vara 
efter ”Nämndemans Ola”. Låtar efter 
denne man finns på många småländska 
spelmäns repertoarer, men idag även 
långt utanför landskapets gränser, vilket 
blir tydligt efter en sökning på webben. 
Spridningen av låtarna efter ”Nämnde-
mans Ola” i modern tid är kopplade till 
utgivningen av Småland-, Öland- och 
Blekinge-häftet av Svenska låtar (1935). 
Efter storspelmannen Johan Dahl 
(1846–1920) i Odensjö i Skatelöv upp-
tecknade Axel Boberg fyra låtar 1917. 
Dahl ska i sin tur ha fått låtarna efter 
sin mor Elin, som ska ha trallat dem.  
I Magnus Gustafssons Folkmusik från 
Småland och Öland (1983) finns även 
några melodier som antas ha en kopp-
ling till denne nämndeman.  
”Nämndemans Ola” hette Olof Jonsson 
(1787–1860) och var född i Vashult i 
Härlunda socken och dog i Olsholmen 

under Horsakulla i Västra Torsås, dit 
han och hustrun Ingeborg Persdotter 
(1789–1857) flyttade 1831. Efter en av 
parets söner, Jonas Olsson, finns en liten 
spelmansbok bevarad. Den ska vi ska 
titta lite närmare på här. 

Jonas Olsson 
”Nämndemans Olas” son Jonas Olsson 
(1819–1865) flyttade 1837 till en av hu-
vudgårdarna på Horsakulla för att tjäna 
som dräng, och några år senare anges 
han i husförhörslängden vara skollä-
rare- och klockare-elev. Socknens or-
ganist och klockare var vid denna tid 
Carl Magnus Theorin (1786–1862), om 
vilken det finns många historier – men 
observera att detta inte är den Magnus 
Theorin efter vilken det finns en annan 
berömd notbok bevarad! 1842 flyttar 
Jonas Olsson till Hunna Södregård i 
Skatelöv, där han ingår äktenskap med 
änkan Kjerstin Olofsdotter som bor 
där med sina fyra barn. Familjen utö-
kas med tre barn innan flyttlasset 1848 
går till Häradsbäck i Härlunda, där Jo-
nas Olsson blev skollärare. I husförhör-
slängden för Härlunda 1861–1865 anges 
Jonas Olsson vara såväl organist, klock-

are som skollärare.

Notboken
”Note Bok Till Wioline. 
Pollonoise Primo & Secundo. 
Eges af Ego. J. Olsson. 
Lindås den 17 Augusti 1841.” 

Denna text står på det tunna papper-
somslaget till ett nothäfte som Jonas 
Olssons son Peter Gustaf Ohlsson 
(1842–1909) skickade in till Kungl. Mu-
sikaliska Akademien 1878, som svar på 
ett upprop kring insamling av folkmu-
sik som akademien hade initierat. Det 
lilla häftet, tillsammans med ett P. G. 
Ohlssons följebrev, är idag inbundet i 
en stor volym som samlar hela resultatet 
av akademiens upprop (handskrift 254 
i Musik- och Teaterbiblioteket i Stock-
holm). P. G. Ohlsson, som vid den-
na tid var vice pastor i Stockaryds och 
Hjelmseryds församlingar i Jönköpings 
län, hade ärvt spelmansboken efter sin 
far och skrev i sitt medföljande brev till 
akademien (daterat 31 december 1878) 
att fadern ”brukade spela desse stycken 
på de s. k. ’midsommarslekarne’ i Westra 
Thorsås församling af Kronobergs län, 
troligen på 30 och 40 talet”.  

Det finns inget Lindås i Västra Torsås, 
men däremot ett i Vislanda. På torpet 
Kyrkeryd under Lindås Östregård bod-
de i början av 1840-talet organisten och 

Fotnot från arkivet

organist,  
klockare och  
skollärare
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spelmannen Nils Wieslander (1796–
1861). Det är därför troligt att Jonas Ols-
son också (eller endast) gick i lära hos 
Wieslander, och att han började skriva 
in danslåtar i nothäftet under studieti-
den. Låtar komponerade av Wieslander 
respektive ”S. Wieslander”, dvs brodern 
Sven (1789–1820) som också var orga-
nist, finns också i Olssons notbok. Det 
stärker antagandet om Jonas Olssons 
lärotid i Vislanda. En av Nils Wieslan-
ders spelkamrater ska ha varit Petter 
Dahl i Skatelövs socken, där Jonas Ols-
son kom att tjänstgöra under en stor del 
av 1840-talet. Små geografiska avstånd 
och gemensamma musikaliska intressen 
– traditionstrådarna börjar bli tydliga.

Jonas Olssons mycket prydligt skrivna 
spelmansbok innehåller drygt 60 me-
lodier, varav ett par har secundo-stäm-
mor: 33 valser, 18 polskor, 8 angläser, 2 
kadriljer och 2 marscher. Ett dussin låtar 
(5 valser, 4 angläser och 3 polskor) har 
Jonas Olsson angett vara egna komposi-
tioner. En av valserna är daterad 21 juni 
1844, vilket tyder på att Olsson använ-
de boken även några år efter sin flytt till 
Skatelöv. Bland de namngivna låtkom-
positörerna finns därutöver en låt som 
anges vara komponerad av en ”Derick-
tör Smitt”.  

De senaste låtarna, inte de äldsta
Magnus Gustafsson skriver i det 64-sidi-
ga texthäftet som följer med Daahl!-ski-
vorna att Jonas Olssons häfte innehåller 

varianter på låtar ur notböckerna efter 
Wieslander, Fogelberg och Theorin. Dä-
remot återfinns inte de låtar efter fadern, 
”Nämndemans Ola”, som senare kom 
in i Svenska låtar via Johan Dahl. Men 
detta är tidstypiskt för spelmansböcker 
ur denna period och därmed inte för-
vånande: som ung musikstudent var det 
mindre viktigt att skriva ner låtar man 
redan kunde, när notsidorna i stället 
kunde fyllas på med nya låtar och egna 
kompositioner! 

Mathias Boström
Arkivchef Smålands Musikarkiv

Bild på noter, sidan 6
Tre valser i 3/8 resp. 3/4. Två av valserna 
är komponerade av Jonas Olsson. 

Bild på notbokens framsida, sidan 7 
Framsida på Jonas Olssons notbok, se-
dan slutet av 1800-talet inbunden i en 
folkmusikhandskrift i Kungl. Musikaliska 
Akademiens samlingar. 

Bild på noter, sidan 7 
Vals och Polonoise, den sistnämnda kom-
ponerad av Wieslander. 

Fotnot från arkivet
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DAAHL!
I fokus:

Jag har länge sett fram emot detta skiv-
släpp och i november var det äntligen 
dags. Tvärr kunde jag inte själv vara på 
plats och lyssna, men strax efter skiv- 
släppet damp skivan ner i min brevlå-
da i Dalarna. Å vilken skiva! Som en 
liten bok och med hela två CD-skivor 
att avnjuta. 

Redan i inledningen av denna infor-
mationsrika cd-booklet får man en  
förvarning om vilken intrikat väv av  
musik och vilken rik mängd spelmän  
som funnits i Värend.
”Allbo härad, i hjärtat av småländska 
Värend, har en många gånger okänd och 
minst sagt fascinerande äldre musikhisto-
ria. Här framträder ett brokigt lapptäcke 
av spelmän, klockare, organister och fält-
musikanter......För en nutida betraktare 
ter sig den musikaliska väven i de norra 
socknarna i detta härad som ett svårge-
nomträngligt musikaliskt universum.” 

Titeln på den här musiksamlingen åsyf-
tar denna traditions två mest skickliga 
och framträdande spelmän, far och son, 
Petter Dahl (1819-1876) och Johan Dahl 

(1846-1920). Att far och son var skick-
liga går inte att betvivla. I en artikel ur 
Malmö Allehanda kunde man 1854 läsa 
att en soldat vid Kronobergs regemente, 
vid namn Dahl ”lär wara småländingar-
nes bäste violspelare.” 
Sonen Johan var inte sämre och han 
var den självklare spelmannen på Nöb-
bele gästgivaregård. Han hade mängder 
av elever och var under slutet av sitt liv 
känd som en slags ”polkakung”. Förut-
om att kunna spela åt båda hållen - Dahl 
kunde mitt under en låt få för sig att byta 
håll och fortsätta spela med andra han-
den och med strängarna därmed felvän-
da, så kunde han också spela med fiolen 
bakom nacken. 

På uppslag efter uppslag får man följa 
spelman efter spelman, deras släktför-
hållanden och vem som spelar var och 
med vem. Berättelserna bildar ett spin-
delnät från 1700-talet och framåt, som 
blir tätare och tätare tills historien, det 
musikaliska arvet, till slut landar hos Jo-
han Dahl. Jag blir både förundrad över 
rikedomen av spelmän i trakten förr och 
berörd av vetskapen att Dahls musik-

tradition inte stannade med Dahl. Den 
har vandrat vidare, inte minst till två av 
skivans spelmän, Magnus Gustafsson 
och Anders Svensson, två nutida trådar 
i detta musikaliska spindelnät.

På de två välfyllda skivorna återfinns 
bland annat låtar efter Magnus Theorin, 
Johan Fogelberg, Sven Donat, Nämnde-
mans Ola och många fler välkända små-
ländska traditionsbärare. Det svänger 
och det är - som vanligt när det gäller 
dessa välkända smålandsmusiker väl-
digt lekfullt spelat. Massor med låtar att 
dansa till och några riktigt fina pärlor 
som jag blev sugen på att lära mig. Ska 
genast damma av Dansleken som fick 
nytt svängigt liv på Daahl!-skivan av 
Magnus, Anders och Anders. Hittade 
noterna på den i "Folkmusik från Små-
land och Öland", se sidan 9 - kanske blir 
den sommarens "buskspels-hit" 2022?
Bilderna är tagna på skivsläppet i Växjö 
och det är Bengt Wihlborg som så gene-
röst delat med sig av dem. 

Jeanett Rousu

På skivan tillika på releasekonserten medverkar: Susanne Gustafsson, Anders Löfberg, Dan 
Knagg,  Anders Svensson, Magnus Gustafsson och Jörgen Axelsson.
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Danslek efter Johan DahlDanslek
efter Johan Dahl, Odensjö 

Dessa markerade polskor hade Dahl i tradition efter modern Elin och spelmannen Olof Jonsson (Nämndemans 
Ola) i Olsholmen, Horsakulla. Båda notbilderna är avskrivna från Folkmusik från Småland och Öland. Den 

översta dansleken återfinns på Daahl! skiva 1, låt 26.



10

Birgitta Blixt och Anna-Karin Palm flankerar dockan i halvstorlek vid 
Dräktrådets bord på Kronobergs bokmässa.
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Lördagen den 20 november 2021 var det 
livlig aktivitet på personalparkeringen 
utanför Växjö stadsbibliotek. Den ena 
bilen efter den andra svängde in där re-
dan från klockan åtta, många tungt lasta-
de med kartonger fyllda med böcker. Iv-
riga utställare skyndade in och ut genom 
personalingången med kassar, lådor och 
skärmar. Inne i biblioteket letade de rätt 
på sina tilldelade platser – i markplan 
eller en våning upp. Klockan 10 slogs 
entrédörrarna upp och några minuter 
senare invigdes Kronobergs bokmässa 
av förre talmannen och ministern Thage 
G Peterson. Snart myllrade det av besö-
kare som ivrigt tog del av vad utställarna 
presenterade och erbjöd. Drygt 100 för-
fattare, föreningar och litteratursällskap 
fanns representerade. Den som tröttnat 
på att vandra runt bland utställarborden 
kunde slå sig ner ”vid brasan” och lyssna 
på någon av de många författarpresenta-
tionerna och -uppläsningarna. 
I år var första gången som även Växjö 
konsthall, mitt emot biblioteket, utnytt-
jades för utställningar, föreläsningar och 
musik. Där kunde man t.ex. lyssna till 
Kerstin Gynnerstedt från Växjö, pensio-
nerad forskare och fritidsförfattare med 
särskilt intresse för kvinno-, kultur- och 
lokalhistoria. Hennes bok ”Vävt och 
broderat under två sekler: kvinnokraft 
och kvinnokultur” är ett stycke kvin-
nohistoria i Småland och beskriver tex-
tilier tillverkade av tolv kvinnor i samma 

släkt mellan 1840 och 1970. Under 2021 
gavs Magnus Gustafssons och Eleonor 
Anderssons bok ”Folkliga koraler från 
södra Sverige” ut. I bibliotekets föreläs-
ningssal berättade Eleonor Andersson 
och Mathias Boström, chef för Små-
lands musikarkiv i Växjö, om boken och 
den ofta okända musikskatt som finns i 
denna del av Sverige. Drygt 200 folkliga 
koraler, andliga visor och gamla psalmer 
från de sydsvenska landskapen presen-
teras i boken. 

Åttonde gången
Dräktrådet i Kronobergs län har delta-
git som utställare ända sedan 2014. Den 

här gången fick vi ett bord på andra vå-
ningen i biblioteket med god plats för 
böcker, dräktdetaljer och en stor roll-up. 
Birgitta Blixt, Anna-Karin Palm och Eli-
sabet Johansson turades om vid bordet 
och fick som vanligt många frågor om 
dräkter och dräktskick av både kända 
och okända personer. Att vi var klädda 
i våra folkdräkter väckte uppmärksam-
het och alla hade vi under det senaste 
året eller månaderna kompletterat med 
ny- eller omsydda detaljer som nu pre-
miärvisades.

Tillfälle att knyta kontakter
Av erfarenhet vet vi att bokmässan är 
ett utmärkt ställe att knyta och förmedla 
kontakter, presentera material, svara på 
frågor, sälja böcker och informera om 
dräktråden och Folkdansringen Små-
land-Öland med mera. När tiden tillät 
kunde vi vandra runt och ta del av andra 
utställares utbud och en del föreläsning-
ar. Oväntade möten närmast något vi 
förväntar oss och sådana kan ge upphov 
till nya aktiviteter och idéer. Alldeles för 
snabbt försvann timmarna mellan kl 10 
och 16 och så upprepades morgonens 
stim och förflyttningar – men nu för att 
tömma borden, packa ihop och lasta bi-
larna igen. I november 2022 hoppas vi 
att få vara med igen!

Elisabet Johansson, text
Foton med Elisabets kamera

På bokmässa i Kronoberg

Birgitta Blixt, Elisabet Johansson och Anna-Karin Palm från  
Kronobergs läns dräktråd i nysydda eller kompletterade dräkter.
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Var med och bidra till Spelfot!
- Skriv artiklar - Fotografera - Planera innehåll - Korrekturläsa - Recensera  
konserter, skivor eller böcker - eller bidra med andra idéer som du har!
Välkommen att höra av dig till: spelfot.material@gmail.com

Tänk dig att du har råkat hamna på ett 
gästabud på ett 1400-talsslott i Burgund 
eller i en engelsk pub under Shakes-
peares tid! Eller kanske på en bröllops-
middag hos den svenske adelsmannen 
Thomas Ihre på 1700-talet… vad åt och 
drack man och vilka visor sjöngs? Mar-
tin Bagge & Ensemble Mare Balticum 
har skapat berättelser kring matbordet.

Ensemble Mare Balticum & Martin 
Bagge – färgsprakande, finstämt och 

fulstämt

Mån 14 mars Växjö                                               
Tis   15 mars Ljungby                                          
Ons 16 mars Älmhult                                          
Tors 17 mars Alvesta                                           
Fre   18 mars Lessebo                                         
Lör  19 mars Markaryd                                      
Sön  20 mars Tingsryd                                         
Mån 21 mars Uppvidinge                                   

Ett radarpar i musiken och livet. Sånger-
skan Marie Bergman har en lång karriär 
bakom sig bland annat som soloartist 
och från Family Four. Invald i Swedish 
Music Hall of Fame 2018. Lasse Englund 
är gitarrist och producent och har jobbat 
med de flesta i musik-Sverige. Möt en 
stark och unik röst tillsammans med fly-
hänt gitarrspel!

Marie Bergman & Lasse Englund – 
ett radarpar i musiken och livet

Ons  20 april Lessebo                                         
Tors  21 april Markaryd                                      
Fre    22 april Växjö                                              
Lör    23 april Alvesta                                           
Sön   24 april Uppvidinge                                
Mån  25 april Tingsryd                                        
Tis     26 apri   Ljungby                                          
Ons   27 april Älmhult                                

Seoul-baserade duon Dal:um består av 
två unga musiker som utforskar möj-
ligheterna hos de traditionella korean-
ska stränginstrumenten gayageum och 
geomungo. Instrumenten ser snarlika ut 
med sina silkessträngar och avlånga in-
strumentkroppar men är väsensskilda i 
uppbyggnad, spelteknik och ton. Det har 
duon tagit tillvara på i sitt skapande och 
tydliggörs av titeln på deras nysläppta 
debutalbum ”Similar and different”.

På ett dynamiskt, lekfullt och innovativt 
sätt skapar Dal:um ett ljudlandskap du 
aldrig tidigare besökt. 

Dal:um  
- koreansk traditionsmusik i Växjö. 

Håll i hatten!

4 maj 2022 kl. 19.00
Nygatan 6                            

PRESENTERAR:

Finaste julpysslet i vinter 
bjöd skånespelmannen Åke 
Persson på när han pyssla-
de en girlang av en annan 
välkänd skånespelman Laif 
Carr. Bra idé!

Ny webbsida: www.musikriket.nu
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UPPMANING TILL ALLA SPELMÄN OCH DANSARE:
BOKA IN DATUMET!

22 oktober 2022
Som en del av Folkdansringens 100-årsjubileum kommer även distrikten att firas.

Folkdansringens Distrikts 100-årsjubileum firas i 
 TRANÅS med start och invigning kl. 14.00

Programmet utarbetas av festkommitten, som ser fram emot att varje dans- 
förening skickar in några av sina favoritdanser till: Anna Hermelin mail: anna.hermelin@cng.se 

Danser väljs sedan ut inför kvällens festligheter med samdans.
Föreningarna ombedes också att skicka in, senast maj månad, en liten sammanfattning  

av de senaste 10 årens historik som skall sammanställas i en 100-års jubileumsskrift.
Sändes till: Sven-Erik Arvidsson: se.arvidsson@gmail.com eller Mary Bjerstedt: mary.bjerstedt@telia.com

Kallelse till årsmöte
Folkdansringen Småland Öland hälsar välkomna till årsmöte!

Kalmarsundsdansarna och Nybro folkdanslag 
är värdföreningar för årsmötet.

Datum: 19 mars 2022

Tid: 10.00 - 16.00

Plats: Kalmarsundsdansarnas träningslokal på Skälby i Kalmar.

Kallelse med blankett för anmälan skickas via e-post till alla föreningar.
Kom ihåg att skicka anmälan till årsmötet senast 1 mars.

Välkomna!

Valshusets vårprogram 
www.valshuset.se

Musikrikets konsertutbud
www.musikriket.nu
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Rätt svar till förra 
numrets korsord

Vinnare:  
Göran Hjalmarsson, 

Tenhult
- En CD  ”Käringträtan”

kommer med posten!

Insänt till Spelfot:
GRUNDLURAD
På Virestads Folkdanslags julavslutning 
hade jag fått information att det skulle 
medverka en representant från Småland/
Ölands distrikt. Det skulle vara en vikarie-
rande fadder för vår förening, vilken skulle 
medverka i vår avslutningskväll samt in-
formera om Folkdansringens riks- och di-
striktsverksamhet. Vikarierande fadder var 
Elisabeth Johansson från Ljungby, som efter 
att ha fullgjort sitt uppdrag att informera, 
även berättade om sina resor till Virestads 
socken för att undersöka den torvindustri 
som finns på diverse ställen i vår trakt. Men 
det var inte slut här då hennes blick avslut-
ningsvis riktades mot mig när jag precis 

tänkte tacka för kvällen och dess begivenhe-
ter. Det skulle nämligen visa sig att jag var 
föremål för ett mottagande av ett förtjänst-
tecken i silver. Överraskad är väl det minsta 
jag kan säga att jag blev, även om jag själv 
är en vän av just överraskningar. Glad blev 
jag förstås. Jag är en stolt ordförande för en 
förening med medlemmar vilka bidrar med 
så mycket glädje i vår verksamhet. Till er 
medlemmar vill jag utrycka en mycket stor 
tacksamhet. TACK! Extra tack till min hus-
tru vilken håller reda på mig när jag bollar 
mina idéer med henne.

Knut Lange
Foto: Maggan Björnsson
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UT PAKET 

FÖRR
SPELAR 
SABINA 

BL.A.

FRI-
RYTMISK?

ÄR BARN 
EXTRA VID 

JUL

INNAN 
OMDANSNING

GÖRS 
KRISTYREN

ÖNSKAS 
GOTT 
NYTT

ROV-
DJURS-
NYANS

PUTSA IVRIGT

STIGA

HUD-
VÅRDS-
MÄRKE

ROTANDE

KYLSYSTEM

TRADITIONER

HAR SYSTER-
POLSKOR

ENLIGT PSALM 
UTSPRIUNGEN

&
HAR 

VISARE

SVEPASK

STEKEL
SJUNGER 
VI INOM 

STÄMMAN

BAKVERK, 
EJ I 

SÄSONG

ÖNSKAR 
VI TILL JUL

MÅNGEN I 
VARJE 

LÅT

FÄSTER 
HUDLIM

FROMT 
KVINNO-

NAMN

HÖGTIDEN

ANORDNAR 
OS

CIRKA

PUTSNING

ÄR SLÄNG-
POLSKANS 

PULS

VÄNTLED

ÄR JULOTTAN 
OCH MEJERI

VINDFRITT

VÄXER PÅ 
MISTEL

INLEDER 
ALFABETET

FIOL-
SPIRAL

TONER I 
TRIOLEN

RESISTANS

VILLE I ÄLDRE 
JULKALENDER

STOCKHOLMS-
TIDNING

SVÅRTUGGAD

KYRKOSÅNG

TAMPAS

INTE VÅRA

ORT NORR OM 
MARKARYD

PÅ 
GLÖGG-
KANNA

VIKTENHET

NATRIUM

STUDER-
ADE

FORN-
NORDISK 

GUD

KILO-
AMPERE

DANSAS 
JULEN 13/1

SKIDTYPS-
PREFIX

ANVÄNDS FÖR 
SÄMSKSKINN-
TILLVERKNING

STOP

OFTA ÅTTA 
PER REPRIS

ISBRYTARE

ÄR KÄRINGA-
TRÄTAN EN

DET ELDAS 
OFTA VÅRTID

HÄNDA

MÅNGEN PÅ 
VISINGSÖ

OUPP-
NÅELIG

UPPEHÅLLS-
RÄTT

NYFÖRLED

DEN NÅS 
MED BÅT

SLÅTTER-
REDSKAP

DITSATT 
MED MIG

SVAR PÅ 
HÄNDELSE

STINKTRÄSK

5

Bild: Bruno Bjärnborg
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Korsordstävling i Spelfot
- skapat av Jennie Krook

1 2 3 4 5 6

Jennie   Krook

1

2

34

5

6

TÄVLADE 
HELÉNE I 

1973

EMILIA SOM HELÉNE 
INTRODUCERADE 

NYCKELHARPAN FÖR

HELÉNES 
TEATER-
GRUPP

GREPPAS PÅ FIOL

HÄR BLEV HELÉNE 
RIKSSPELMAN 2001

STRÖM

HELÉNES 
BOSTADS-

ORT

TILLHÖR 
WHO

TYSKLANDSVENSK 
DOMÄNVILL MAN 

SVÄNGA?

HUSDJUR

NEUTRALT
PRO-

NOMEN

TAMPAS

LIVS-
MEDELS-
VERKET

BLOM-
STER-
KRANS

ALLVAR-
LIGT TALAT 
M. SKÄMT

INTRÄFFA

ORDNAR 
NOT EL. 

KONSERT

SÄGER 
TVEKSAM

SNO

BRÄD-
SPEL

ÅSNEN

RENSAR 
OGRÄS

YTMÅTT

FÖR DANS 
EL. SKOLA

DU SKA FÅ 
SOCKER…

KRONOR

MUSIK-
MEDIE

BRITTAV

STÄM-
TONENS

LOBBYNS

GJORDE 
SPELMAN 
TILL D-BAS

TRIO 
HELÉNE 

SPELAR I

PLATS 
FÖR TRIST 

MUSIK

ROMTVÅA

SVÄNGIG 
ENHET?

ÄR INTE 
VÅR

TJECKIEN

RIT-
TEKNIK

TON TRE

DEN ÄR 
OFTA I 
FORM

BLODBRIST

LÅT FRÅN 
ENGLAND

FÖRBINDA

BJÖRK-
BARK

INGLASAT 
PÅ 

TOMTEN

KORT-
LIVAD FRITERAS 

I JÄRN

GER KORK

ÄR ALLA 
ULMUS

JAPANSK 
FIOL-

METOD

HAR ÄRM 
ELLER 
ARM

BRÅK

FÖRENAR 
ÄLDRE

OGIFT 
KVINNA

NUDDAR

IDROTTS-
KLUBB

OMIKRON

MÅNGEN 
VID KUST

DIFFERENS

PÅ BIL FR 
ERITREA

SIDOSPÅR

KRÄVER 
STRAMA 
TYGLAR

FÖLJER EJ 
LÄNGRE 
GLACIÄR

FRUKT-
DRYCK I 
TETRA

VIKTIGA 
VOKALER KVÄVE

SPELAS 
BLÄDINGE-
POLKAN I

SPELAR I 
PAR

SKER 
OFTA PÅ 

LOGE

T.EX. AEAE

TOLKA 
SOM

LÄRDES I 
SKOLAN 

FÖRR

FARLIG VID 
BRAND

SVARAR 
POSITIV

PÅ HUS 
ELLER 
MAN

BLEKINGE 
LÄN

MITT I 
INTET

VAR-
DAGLIGT 

NEKANDE

JÄRN-
VÄGS-
KNUT

DEN ÄTER 
VI GÄRNA 
LJUMMEN

ÄR A-DUR 
I D-DUR

SJUNKA

BÄR MAN 
PÅ FEST?

ÄR 
ANONYM

FINNS

KOMMUN I 
VÄSTRA 

GÖTALAND

TRIMMA

UTROP

KRÖSA-
FÄRGADE

TUFFING 
MED 
SKINN

HAR 
ETTAN SNABEL-

SNUTT?

BESTICKA

STRUTS-
FÅGLAR

HÖGT A

GIGA

MÄRKER 
UT FORN-
LÄMNING

FY

SOM DU 
ÄGER

KRONA 
ELLER 

KRYPTON

KAN MAN 
KROKA

BOMB

SPEL

MATHIAS 
BOSTRÖM

Foto: Stina Felter

Tävlingsordet genereras av de markerade rutorna med siffror. 
Maila ditt svar och din adress till spelfot.korsord@gmail.com 
senast 1 april. Av alla rätta svar lottas en vinnare som får en 
CD-Kantorns kapell.
Vinnaren presenteras i nästa nummer av Spelfot.
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POSTTIDNING B

NOTER OCH SKIVOR
Smålands Spelmansförbund har noter och skivor 
till försäljning. Angivna priser är inkl. moms.  
Priser inom parentes är medlemspriser.  
Porto och emballagekostnad tillkommer.  
Beställningar sändes till:   
Heléne Ingvarsdotter,  
helene.ingvarsdotter@kalmar.se 
SSF:s plusgiro: 44 80 33-1 Swish: 123 527 8452

Hela sortimentet hittar du på 
www.smalandsspelmansforbund.se

KALENDARIUM
17 mars - Vätterfolk
Saint Patrick’s day
Konsert 18.00 Willys Pegleg
Spira, Jönköping

19 MARS 
Folkdansringen Småland Öland
Årsmöte
10.00-16.00
Kalmar 
Annons sid. 13

4 MAJ - MUSIKRIKET
Konsert Dal:um 
Nygatan 6, Växjö
Annons sid. 12

7 MAJ - Vätterfolk
Årsmöte kl. 16.00
Konsert 19.00 Martin Bagge och 
Cosmetisk Heesvijk 
Spira, Jönköping

Har du ett evenemang du vill ha 
med i Spelfot?  
Maila genast till: 
spelfot.material@gmail.com

Folkliga 
koraler från 
södra sverige
350:- (290:-)

spelmannen august 
strömbergs  
kompositioner
Faksimiltryck 50:- (35:-)

Sven Donats 
notboK
Småland 1700-tal
200:- (200:-)

SPELMANSHUMÖR
Peter Pedersen
150:- (150:-)

Låtar och lekar
från Väckelsångs 
socken 80:- (60:-)

krokiga låtar 
och rakryggade 
spelmän från 
markaryd  
Av Jeanett Rousu 
350:- (320:-)
Bok + CD

källan i slaka 
En bok om svensk 
folkmusik av  
Marie Länne  
Persson  
200:- (150:-) 90 småländska 

låtar
CD-box med 3 
skivor.
180:- (135:-)

20 småländska 
låtar 
80:- (60:-)

några svenska 
folkdanser
40:- (30:-)

småländsk 
folkton
53 låtar för 2 
fioler ur Lennart 
Skoglunds not-
böcker 110:- (80:-)

allspelslåtar 
2013
50:- (35:-)

små länders 
låtar
Noter 60:- (45:-)
CD 120:- (90:-)

SMÅLANDSLÅTAR
Noter 80:- (60:-) 
CD 100:- (100:-

SHE
130:-  
(100:-)

kantorns kapell
160:-  (120:-)

käringaträtan
160:-  (120:-)

Blir evenemanget 
av?  

Med tanke på pandemin och 
restriktioner kanske inte alla 
annonserade evenemang 
genomförs. Håll dig upp-
daterad på varje evene-
mangs webbsida.
 


