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En stilla stund i stugan. Birgitta Blixt och Bengt Persson i samspråk, klädda i dräkter från Sunnerbo och Dädesjö. 
Foto: Jörgen Ludwigsson
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FOLKDANSRINGEN 
SMÅLAND-ÖLAND
Adress: c/o Elisabet Johansson, Hantverkaregatan 3, 341 

36 Ljungby, 0372-624 61

E-post: smaland@folkdansringen.se

Hemsida: www.folkdansringen.se/smaland, www.

dansafolkdans.nu

Styrelse och andra ledamöter

Ordförande: Gunnar Andersson, Björkvägen 9, 360 13 

Urshult, 0477-205 67 e-post: gatru@telia.com

Vice ordförande: Åke Eriksson, Hökhult Lillön 63, 343 93 

Älmhult, 0476-143 94 e-post: ake.lillon@live.se

Kassör: Olle Andersson, Rydgatan 16, 341 39 Ljungby, 

0372-800 76 e-post: olcarason@msn.com

Sekreterare: Elisabet Johansson, Hantverkaregatan 3, 

341 36 Ljungby, 0372-624 61

e-post: sejoson@hotmail.com

Sven-Erik Arvidsson, Nygatan 9, 566 32 Habo, 

036-471 48 e-post: arvidsson03647148@habo.net

Emma Karlsson, Jönköpingsvägen 59, 563 32 Gränna, 

070-445 24 40, e-post: emka6610@gmail.com

Lena Hjelte, Venskögle 6, 570 80 Virserum, 0495-302 

00, e-post: lenahjelte@telia.com

Suppleanter 

Mary Bjerstedt, Resebovägen 26 Rismåla, 382 93 Nybro, 

0481-151 49 e-post: mary.bjerstedt@telia.com

Sven Skogman, Krokstorp Sjöliden, 572 96 Fårbo, 0491-

182 03, 070-595 87 22, e-post: canadicken@telia.com 

Christina Wahlqvist-Enefalk, Stallgärdsgatan 2, 393 53 

Kalmar, 0480-136 82, 

e-post: christina.wahlqvist-enefalk@telia.com

Administrativt utskott: Gunnar Andersson, Olle An-

dersson och Elisabet Johansson

Dans och musik, barn och ungdom: Emma Karls-

son, Åke Eriksson, Gunnar Andersson, Lena Hjelte, 

Sven Skogman

Dräkt: Mary Bjerstedt, Elisabet Johansson

Slöjd: Åke Eriksson, Sven-Erik Arvidsson, Christina 

Wahlqvist-Enefalk 

Hemsida: Olle Andersson, Sven-Erik Arvidsson och 

Sven Skogman

Spelfot: Elisabet Johansson, Olle Andersson, Gunnar 

Andersson

Revisorer

Lisbeth Davidsson, Uddabo 246, 382 92 Nybro, 

0480-520 61 e-post: lisbeth.davidsson@hotmail.se, Åke 

Johansson, Kyranders gata 6, 594 31 Gamleby, 0493-530 

07 e-post: ake.johansson@telia.com

Revisorssuppleanter

Karl-Olof Carlsson, Furulundsvägen 8, 380 42 Målerås, 

0481-311 30, e-post: eivorgothoskarsson@gmail.com

Inga-Lena Nordgren, Kvänjarpsvägen 11, 341 70 Ljung-

by, 0372-171 26, e-post: alladil@telia.com

Ansvarig utgivare: Elisabet Johansson

Dräktråd F

Irma Edstrand, Kullgatan 20, 561 46 Huskvarna, 036-502 

01 e-post: irma.edstrand@telia.com 

Lena Sandin, Allégatan 6, 566 33 Habo, 036-412 25, 

e-post: l_sandin@yahoo.com

Dräktråd G

Elisabet Johansson,  se ovan

Dräktråd H

Mary Bjerstedt, se ovan

Agneta Erlandsson, Ålidsvägen 6, 388 92 Ljungbyholm, 

0480-47 02 05 e-post: agneta.erlandsson@hotmail.com

SMÅLANDS 
SPELMANSFÖRBUND
Ordförande: Heléne Ingvarsdotter, Korsvägen 17, 394 

77 Kalmar 0480-47 71 67

helene.ingvarsdotter@kalmar.se

Vice ordförande: Marianne Busk, Ö Storgatan 161, 

554 52 Jönköping 036-12 24 35 0733-38 49 54

marianne.busk@gmail.com

Kassör och registeransvarig: Viola Ek, Furuby Jöns 

Klemensgård, 360 51 Hovmantorp, 070-274 99 38, 

viola.ek@bredband2.com

Sekreterare: Håkan Alm, Norra Möckleby, 386 96 

Färjestaden, 070-877 58 44, hakan@alm-sjolinoland.se

Vice sekreterare: Britt-Marie Arvidsson, Nygatan 9, 566 

32 Habo, 03647148@habo.net>

Styrelsesuppleanter: Magnus Lundberg, Kleven 7, 563 

91 Gränna, 0390-21070, magnus.lundberg1@gmail.com

Ingela Borg, Lökaryd, Kronelund, 330 17 Rydaholm, 

076-230 88 39, ingelaborg@hotmail.com

Revisorer: Jan Sannas, Kullsvägen 5, 340 32 Grimslöv 

0470-75 02 39 0708-53 83 61, jan.sannas@gmail.com

Nils Wiberg, Mala 3208, 280 20 Bjärnum 0451-191 14

Revisorsuppleant: Yvonne Lundell, N Storgatan 25, 

575 32 Eksjö 0381-304 06 070-680 94 40

Valberedning: Mari Nordström, Södvik PL 5441, 

380 74 Löttorp, 0485-26136

Sune Johansson, Saturnusvägen 3A, 

393 51 Kalmar 0480-172 47, 070-597 67 84 

sunejkalmar@gmail.com

Låtkommitté: 

Magnus Gustafsson, Häringegård 1, 360 47 Värends 

Nöbbele 0470-35356 070-636 61 34

magnus.gustafsson@kronoberg.se

Eva Blomquist-Bjärnborg, Droskvägen 16, 342 33 Alvesta 

0472-106 83, eva.blomquist.bjarnborg@telia.com

Lars Svensson, Torslunda 112, 386 96 Färjestaden 0485-

484 88, lassestraatelje@telia.com

Försäkringsansvarig: Viola Ek, se ovan
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www.smalandsspelmansforbund.se

SSFs plusgironr: 44 80 33-1
Medlemsavgifter 2016

Smålands Spelmansförbund:

Ungdomar under 20 år 50 kr

Äldre över 65 år 120 kr

Övrig vuxen 180 kr

Familjemedlem 50 kr

Folkdansringen Småland-Öland:

Medlem över 25 år  80 kr

Medlem upp till 25 år 35 kr

Därtill kommer avgift till lokal förening och 

Svenska Folkdansringen

SMÅLANDS SPELMANSFÖRBUNDS

Stiftelse för Unga Spelmän

Den årliga avkastningen delas ut som kurs- och lägerbidrag 

till unga spelmän. Ansökningsblanketter kan hämtas på SSFs 

hemsida el rekvireras från Heléne Ingvarsdotter, Korsvägen 

17, 394 77 Kalmar, tel 0480-477167 el mobil 0733-836849

Vill du lämna ett bidrag till Stiftelsen är vårt bankkontonum-

mer 8169-5,664 257 094-6 (Swedbank)

Ordförande i styrelsen är Sabina Henriksson, Borås, sekrete-

rare Heléne Ingvarsdotter, Kalmar och kassör Eva Blomquist-

Bjärnborg, Alvesta.

Redaktör: Viola Ek, se kassör ovan

Spelfots redaktör förbehåller sig rätten att korta av och 

redigera insända artiklar. Artiklar och bilder skall vara för-

sedda med namn på skribent respektive fotograf. Spelfot kan 

publiceras i valda delar på respektive organisations webbsida 

på internet. Den som inte vill ha sitt material publicerat på 

internet måste skriftligen meddela detta i samband med att 

material skickas in.

Annonspriser i Spelfot

1/1 sida 1.000 kr

1/2 sida 500 kr

1/4 sida eller mindre 250 kr

Försäkra dina instrument
Utnyttja SSFs och SSRs förmånliga villkor

Försäkringen gäller

- när medlemsavgift och försäkringsprimie är betalda till 

Smålands Spelmansförbund

- i hela världen

- vid skada eller förlust

- akustiska och elektroniska instrument, dock inte pianon, 

�✁✂✄☎✆ ✝✄✄✝✆ ✞✆✂✄☎✆✟

Premiens storlek beror på det samlade värdet av försäkrade 

instrument och tillbehör.

Grundpremien är 200 kr/år upp till och med 20.000 kr i för-

säkringsbelopp. Sedan ökar premien med 50 kr per 10.000 

kronorsintervall.

Läs mer på SSRs hemsida www.spelmansforbund.org

Valberedning

Ölands Allmogedansare

Sammankallande. 

Ulla och Stellan Bjelkfors, Högtomtagatan 53, 387 93 Borg-

holm, 0485-56 02 22. ulla.bjelkfors@gmail.com, stellan.

bjelkfors@gmail.com 

Uppvidinge folkdansgille

Johan Blixt, Blötskog Sjölyckan, 360 76 Älghult, 0474-260 

50, durspelaren.blixt1@gmail.com

Ann-Christin Nyström, Borlanda Tinglabacken 1, 363 33 

Rottne, 0470-930 00, annchristin.nyström@spray.se

Östbogillets folkdanslag

Marianne och Rolf gunnarsson, Skördevägen 17, 330 12 

Forsheda, 0370-818 19, marianne.gunnarsson@telia.com, 

rolf.c.gunnarsson@telia.com

Nästa nummer av Spelfot utkommer i maj 2016 med 

manus- och annonsstopp den 15 april.

Material skickas till redaktörens adress, se kassör ovan!
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Så har det blivit 
2016, året när 
Folkdansring-
en Småland-
Öland skal l 
vara Folkdans-
r ingen Ble-
kinge behjälp-

lig med Svenska Folkdansringens riksstämma 
i Karlskrona den 21-22 maj. Då blir det 
mycket aktiviteter i form av folkdans, folk-
dräkter från hela Sverige och kultur i Karls-
krona. Tag chansen och åk till denna vackra 
sommarstad som har mycket kultur i sig, och 
upplev alla aktiviteter omkring en riksstämma. 
Före riksstämman har vi distriktsårsmötet den 
2 april på AMB i Tingsryd, denna unika skola 
som jag skrev om i förra Spelfot. Detta är en 
chans att se denna skola där unga musiker 
växer fram. Det är Urshults Bygdegille som 
är värdförening för årsmötet. Jag och övriga 
i styrelsen hoppas att trenden håller i sig med 
mycket folk på årsmöten, det är ju mycket 
stimulerande för oss. 

Ni skall ju snart ha årsmöte i era föreningar. 
Jag hoppas att det nya medlemsregistret un-
derlättar för er, och att ni kan redovisa en 
innehållsrik verksamberättelse för 2015, och 
det är jag övertygad om att ni gör. För man 
blir ju alltid förundrad när man är hos er på 
höstmöte eller årsmöte och får ta del av den 
verksamhet ni bedriver, ni är fantastiska! Visst 
kämpar folkdansrörelsen i lätt motvind och 
på många håll är det sjunkande medlemssiff-
ror. Vi kan ju bara konstatera att vi blir äldre 
för varje år, och det är svårt att få medelåldern 
att sjunka. Men vi ger inte tappt, vi fortsätter 
med vår utåtriktade verksamhet och deltar i 
Petter Dufva-stämman, Korröfestivalen och 
Jönköpings allmogemarknad även detta år. Jag 
�✁✂✄ ☎✆✝✞✟✠ ✡✁☛☞ ✌✍✄ ☎☛✌ ✂ ✎✟✄☛ ✏✑✄✟✌✂✌✡☛✄ ✒☛✄

”prova-på-danser” vid arrangemang där man 
bjuder in allmänheten. Så måste man också 
berömma Sunnerbogillet för sina kurser 
med så otroligt många deltagare. Urshults 
Bygdegille anordnar 2016 sin vårfest för 
tionde gången. Den brukar också vara mycket 
välbesökt, någon gång har det varit över 150 

personer. För det mesta är det uppemot ett 
20-tal spelmän som deltar, det är nästan så 
att taket lyfter sig. 

✓✂✄✟✔✠☛☞✔ ✏✕✁✞☞☛✌✔✁☛✡ ✒☛✄ ✌✖ ✂ ✎✟✄☛ ✗✄ ☛✄-
rangerat slöjdbytardag och min förhoppning 
är att man gör det också 2016. Det kommer 
väl inga 150 personer till dessa slöjdbytarda-
gar, och hade inte Virestads-folket ställt upp 
så mangrant så hade det nog varit ganska 
glest med deltagare. Du som aldrig varit på 
en slöjdbytardag   gör slag i saken 2016, det 
är en verklig upplevelse!

Dräktråden i Småland är ju också mycket 
duktiga och ordnar seminarier, utställningar 
och kurser samt ger ut böcker med jämna 
mellanrum.

Så nog har ordföranden i Folkdansringen 
Småland-Öland mycket att vara stolt över!

Väl mött på årsmötet, riksstämman eller 
slöjdbytardagen

Gunnar Andersson

Ordförande i Folkdansringen 

Småland-Öland

Ett nytt år med nyinköpt kalender, där bla-
den lyser blanka och tomma, sätter gärna 
igång tankarna på vad detta nya år ska inne-
hålla. Vilka dagar ska fyllas av möten, kurser, 
spelträffar? Nya planer för året som väcker 
både förhoppningar och beslutsamhet!

Det är lika skönt att titta framåt som 
bakåt. 2015. Vad hände egentligen på dessa 
365 dagar? För spelmansförbundets del 
lyser Korrö-helgen lite extra. Det var fullt 
av spelmän i SSF-tältet - även när det inte 
regnade! Många spännande möten där nya 
låtar byttes, likaväl som de gamla spelades en 
gång till, för att de är så bra!

Zornmärkesuppspelningarna som pågick 
under Korrö- veckan spred sin glans över 
Småland och Öland i form av både brons, 
silver och dubbla guld! (Vill du ha hjälp för 
minnet, läs nr 3 av Spelfot 2015.) Veckan 
efter Korrö var det läger för våra barn och 
✖✌✡☞✕☎☛✄✘ ☞✟✌✌☛ ✡✗✌✡ ☎✟☞ ✎✟✄ ☞✟✁✠☛✡☛✄✟ ✍✌

de senaste åren. 
✙✟☞☛✄✔✠☛�✟✌ ✚✝✞

i all hast utökas 
med ytterligare 
en person för att 
klara detta, ett 
verkligen kärt 
”problem”.

SSF:s ETHNO-stipendiat förra året var 
Elvira Seger, född och uppvuxen i Vag-
✡✟✄✆☞✘ ✔✕☎ ☎✟☞ ✔✂✌ ✔☛✛✕✏✕✌ ✚✝✞ ✖✜✜✁✟✢☛

nya musikaliska möten. Nu har hon precis 
i dagarna blivit antagen till ETHNO India 
2016. Grattis Elvira!

Flera goda initiativ till nya ställen att mötas 
på drogs igång under 2015. Av dem kan näm-
nas Bauerstämman i Bunn, med Vätterfolk i 
spetsen samt Donatism som såg dagens ljus 
i Ormesberga med Föreningen Sven Donats 
vänner som en av arrangörerna.

Så hur blir det nu med de blanka bladen 
i kalendern? Du kan börja med att skriva in 
SSF:s spelträff  som vi gör i samarbete med 
Musik i Syd lördagen den 12 mars. Vi kom-
mer att vara i Grimslöv. Efter ett traditionellt 
rejält allspel har spelmansförbundet sitt års-
möte och därefter bjuds det på smörgåstårta. 
Mer spelande blir det så klart efter maten....

Sverige har de senaste månaderna tagit 
✟☎✕✠ ☎✗✌✡☛ ☎✍✌✌✂✔✞✕✄ ✜✗ ✎✆✞✠✣ ✤✕☎ ✠✢✂✌✡☛✠✔

✁✍☎✌☛ ✔✂✠✠ ✒✟☎✁☛✌☞✘ ✎✆✠✠ ✏✄✗✌ ✞✄✂✡ ✕✝✒ ✏✑✄✔✠✑-
relse. De bor nu på tillfälliga boenden runt 
om i landet, i hopp om att få starta ett nytt 
liv. Väntan är oändlig. Dagarna många och 
långa. Sök upp ett boende, ta med instrument 
✕✝✒ ☞✂✌☛ ✔✜✟✁✞✕☎✜✂✔☛✄ ✕✝✒ ✔✜✟✁☛✥ ✦✟ ✎✟✔✠☛

boenden har volontärer som jobbar med olika 
☛✞✠✂✢✂✠✟✠✟✄✘ ✝☛✏✧✔✠✖✌☞✟✄ ☎✟☞ ✁✂✠✟ ★✔✢✟✌✔✞ ✚✞☛★✣

Där passar folkmusiken in! Språkligt kan det 
ibland vara svårt att förstå varandra, men 
musiken har inga gränser! Det är förlösande 
på många sätt och garanterat glädjande! Sist 
jag var iväg och spelade på ett boende spände 
repertoaren från Eriksmåla marknadsvals till 
Pippi Långstrump. En långdans med barn 
✕✝✒ ✢✖✛✌☛ ✚✝✞ ☛✢✔✁✖✠☛ ☞✟✌ ✡✁☛☞☛ ✠✄✍✏✏✟✌✣

Heléne Ingvarsdotter

Ordf Smålands Spelmansförbund

SIDAN 3
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UTVECKLING, NYTÄNK OCH FÖRÄNDRING

Jo, att tillsammans med en coach utveckla 
en uppvisning/föreställning. I vårt lag har 
vi valt att arbeta med vår midsommar-
uppvisning. Det är vårt största uppdrag 
under året, förra året hann vi med 12 
uppvisningar på 2 dagar med en massa 
människor som tittade på oss. 

UPPSTART I NORRKÖPING
Den 14/11 var första träffen. Dansledarna 
skulle träffas och diskutera sina valda upp-
visningar. Jag och Huskvarna folkdanslags 
speleman Britt-Marie Arvidsson åkte 
tillsammans till Norrköping där vi skulle 
träffa coacherna och det andra laget som 
var anmält till kursen. Märkligt … att det 
✂✌✠✟ ✍✄ ✎✟✄ ✁☛✡ ✔✕☎ ✌☛✜✜☛✠ ✜✗ ☞✟✌ ✒✍✄ ✡✆✁-

lene möjligheten att utvecklas gemensamt. 
Huskvarna folkdanslag och ett lag från 
Sollentuna är de lag som anmält sig. 

Båda lagen fick innan träffen frågor 
hemskickade vilka lagen skulle diskutera 
och svara på. Det handlade bland annat om 
vad det är vi vill att åskådarna ska känna när 
de ser oss, vilken typ av sammanhållande 
idé vi vill bygga vårt program kring, vilka ti-
digare erfarenheter vi har av uppvisningar, 
våra styrkor, våra svagheter och så vidare. 

Där startade vi med gruppdiskussioner 
som ledde till många funderingar och 
mycket skratt. Bland annat vill laget påstå 
att de var bra på att lyssna på fröken. Det 
skrattade vi gott åt! Resultatet av diskus-
sionerna var med till träffen i Norrköping.

I Norrköping möttes vi av de tre 
coacherna: Anna Öberg, Eva Thorsell 
Hansson samt Erika Lindqvist. Alla tre 
är utbildade danspedagoger, vana dansare 
och koreografer. 

Vi diskuterade våra uppvisningsplaner, 

I oktober anmälde sig Hus-

kvarna folkdanslag till Riks 

nya kurs Folkdans de lux. 

Himmel! Vad spännande! Vad 

innebär det? 

Ja, det var rubriken på en av Folkdans-
ringen arrangerad kurs 7-8 november 2015. 
Den lockade Emma Karlsson, Lena Hjelte 
och mej till Erik Sahlströminstitutet i Tobo. 
✓☛✄✏✑✄ ✂✌✠✟ ✎✟✄ ✏✄✗✌ ✢✗✄✠ ☞✂✔✠✄✂✞✠✘ ✠✍✌✞✟✄

jag. Vad måste till för att vi ska fylla en 
kurs med smålänningar? Är rubriken inte 
tillräckligt lockande? Inte tillräckligt kända 
namn? Kurspriset kanske är för högt? 
Ligger Tobo för långt bort? Varför söker 
✂✌✠✟ ✎✟✄ ✠✂✁✁ ✟✌ ✞✖✄✔ ☎✟☞ ✟✠✠ ✜☛✄ ☛✢ ✁☛✌☞✟✠✔

främsta danspedagoger   Ami Dregelid 
och Andreas Berchtold? Frågorna hopar 
sig när jag försöker smälta intrycken efter 
en osedvanligt lärorik kurs.

Hur som helst gav den insikter om mitt eget 
förhållande till dansen som jag inte trodde fanns.

✚✝✞ ✠✂✁✁ ✕✔✔ ✑✢✌✂✌✡☛✄ ✕✝✒ ✠☛✌✞☛✄ ✔✕☎ ✞☛✌

lyfta uppvisningen och dansarna ännu ett 
steg.  En plan lades upp för hur vi skulle 
gå vidare med kursen. 

FILMA GRUPPEN
Sagt och gjort, hem och öva inför nästa 
träff  som är i februari. En av de svåraste 
och mest utmanande sakerna att göra som 
✢✂ ✚✝✞ ✠✂✁✁ ✕✔✔ ✢☛✄ ☛✠✠ ✚✁☎☛ ✕✔✔ ✔�✍✁✢☛ ✏✑✄ ☛✠✠

se hur det ser ut. Att det kan vara en sådan 
utmaning!! Det är ju inte som om det är 
frisyren man tittar på. Det här är det ingen 
som gillar hos oss i Huskvarna folkdanslag, 
men vi jobbar på det.

Vi använder oss också mer av nya tek-
niska hjälpmedel. Vi har startat Dropbox 
✕✝✒ ✁✍✡✡✟✄ ☞✍✄ ✖✠ ☞☛✌✔�✟✔✞✄✂✢✌✂✌✡☛✄✘ ✚✁☎✟✄

(på andra och på oss själva), klipp från 
Youtube och så vidare. 

Nu har vi lyft ankaret och vi får se vart 
den här vinden för oss. 

Emma Karlsson, dansledare i 

Huskvarna folkdanslag

Vi jobbade väldigt mycket med schottis till att 
börja med, men senare under kursen användes 
även polska. Fokus under kursen låg på pardan-
sens teknik. Vi dansade, observerade övriga och 
studerade kursledarnas teknik. Bl a gällde det 
att försöka beskriva vad vi såg genom att se på 
de dansande paren utifrån ett silhuettperspektiv. 
Efter gemensamma diskussioner om vad vi upp-
fattat bringades vi sakta men säkert till insikt om 
våra egna brister i fråga om position i förhållande 
till partnern, balanspunkt och placering m m.

Musikaliska aspekter som puls, rytm och fras 
övades intensivt både genom ren inlyssning och 
tillämpat i samband med rörelse i dansen. Kur-
sens målsättning var att åstadkomma en avspänd, 
men ändå energifylld och funktionell dans.

För att kunna se våra egna misstag eller 

✏✄☛☎✔✠✟✡ ✚✝✞ ✢✂ ✠✂✁✁✏✍✁✁✟ ☛✠✠ ✢✂☞✟✕✚✁☎☛ ✢☛✄☛✌☞✄☛

parvis (gick bra med våra egna, i mobiltelefo-
nerna inbyggda kameror) och sedan granska 
och därefter försöka korrigera eventuella brister. 
Mycket användbart!

Kursens erfarenheter har blivit otroligt nyttiga 
för mig och berikar ständigt mina dansupple-
velser. Självklart blir upplevelsen ännu större 
med en partner som är lika medveten om dessa 
faktorer när man dansar tillsammans. Alla borde 
få jobba på detta sätt med sin dans. Kanske vi 
skulle försöka engagera Ami och Andreas till en 
kurs i Småland? Någon som är på ...?

Hasse Svenson

Döderhultsvikgillet

DANSKURS MED AMI OCH ANDREAS!
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Hanagården i Furuby lär ha fått sitt namn 
efter en kyrkomusiker i församlingen. För 
☎✗✌✡☛ ✗✄ ✔✟☞☛✌ ✚✝✞ �☛✡ ✒✑✄☛ ✠☛✁☛✔ ✕☎ ✟✌

koralbok, som denne kantor Hahn skulle 
ha skrivit. Fanns den månne någonstans i 
kyrkan? Jag letade på alla ställen jag kunde 
tänka mig: Undangömda skåp, på kyrk-
vinden, i tornet. Det fanns många gamla 
böcker, men ingen koralbok. Jag frågade 
prästen, som då bodde i prästgården, om 
boken måhända fanns i arkivets kassavalv. 
Där fanns den inte. Ett par  gånger till kom 
☞✟✠ ✏✕✁✞ ✕✝✒ ✜✗✔✠✕☞✘ ☛✠✠ ☞✟✠ ✔✞✖✁✁✟ ✚✌✌☛✔ ✟✌

sådan bok här. Jag erkänner att jag tvivlade 
på saken. Det var då det hände!

Jag blev uppringd av Ingrid Olsson från 
Bjärred, och hon frågade om koralboken. 
Jag berättade om mitt fåfänga sökande. 
�✄✞✂✢✟✠ ✔✕☎ ✏✖✌✌✂✠✔ ✂ ✁✖✄✖�✆ ✚✌✌✔ ✂✌✠✟

☞✍✄ ✁✍✌✡✄✟✣ ✂✌ ☞✟✁ ✒☛✄ ✎✆✠✠☛✠✔ ✂✌ ✠✂✁✁ ✓✍✛�✑✘

☞✟✠ ☎✟✔✠☛ ✒☛✄ ✎✆✠✠☛✠✔ ✠✂✁✁ ✙☛✌☞✔☛✄✞✂✢✟✠ ✂

Vadstena. Detta berättade jag för Ingrid, 
och för att verka lite uppmuntrande sa jag:
✄ ✦✟✌ ✞☛✌✔✞✟ ✚✌✌✔ ✂ ✓☛☞✔✠✟✌☛✣

Inte för att jag trodde på det, men man 
kan alltid kosta på sig en snäll osanning. 

Det var bara det, att min gissning var 
sann. Ingrid sökte i Vadstena, och hon fann 
✞✕✄☛✁�✕✞✟✌✥ ☎☛✡ ✚✝✞ ✟✠✠ ☎✆✝✞✟✠ ✂✌✠✄✟✔✔☛✌✠

och vänligt brev, och jag tar mig friheten 
att återge en del av hennes brev.

”Nu ska jag äntligen infria mitt löfte om 
att berätta vad jag hittat om Furubys förste 
kantor. Dina tips ledde till att jag hittade 

den koralbok som skrevs av Furubys förste 
kantor, Elias Adamsson Hahn född 1737.

Enligt ett sockenstämmoprotokoll från 
29 december 1759 tillfrågades försam-
lingen i Furuby om de kunde tänka sig att 
anställa en ung man vid namn Elias Hane, 
född 1737, som klockare och organist.  
Församlingen sa ja och det blev bestämt 
att han skulle få en årlig lön på ”a quarter 
of  a bushel of  grain”* av varje hushåll i 
församlingen.

Elias Adamsson Hahn, f  1737 fortsatte 
som organist till 1795 då hans son Per Olof, 
född 1773, tog över. 1763 gav Elias ut en 
✞✕✄☛✁�✕✞✘ ✔✕☎ ✂☞☛✡ ✚✌✌✔ ✜✗ ✙☛✌☞✔☛✄✞✂✢✟✠

i Vadstena.
Boken har gamla bruna pärmar, är 4-5 

cm tjock, daterad 1763 och på första sidan 
står präntat titel och att den ”tillhörer Elias 
Adamsson Hahn”. Lägg märke till att titeln 
inte fått plats på första raden utan bokstä-
verna ”ken” har skrivits på andra raden!

Elias var min morfars morfars far och 
det var mycket roligt att jag hittade boken.

Tack för hjälpen! 
Ingrid Olsson”
* Uppgiften är hämtad från en ameri-

kansk släktforskningssida på  Internet. På 
sockenstämman var det ”en kvarts skäppa 
säd” från varje gård.

Harald Leandersson

Sommaren 2015 skulle det vara 

kyrkogårdsvandring i Furuby. 

Här ligger Organist P O Hahn 

begravd. Har vi något att be-

rätta om honom?

Frågan ledde till kontakter 

med Harald Leandersson, 

Furuby, Magnus Gustafsson, 

Värends Nöbbele och Vadste-

na Landsarkiv.

TVÅ KORALBÖCKER
✆✟✌✘ ☞✟✠ ✢✂✔☛☞✟ ✔✂✡ ✚✌✌☛✔ ✠✢✗ ✞✕✄☛✁�✑✝✞✟✄

i Vadstena från Furuby. Dels den som 
är daterad 1763 och skriven av Elias 
Adamsson Hahn, dels en äldre där de 
första sidorna saknas. Man får förmoda 
att Elias använde den ädre från 1759, när 
han började sin organistbana, tills han 
skrev sin egen 1763.

Det är i princip samma psalmer som är 
nedtecknade i båda böckerna och nu har 
jag själv hållit i böckerna!

Notskriften förstod jag mig inte på, så 
kopior på några sidor skickades till Mag-
nus Gustafsson. Han berättade att han just 
håller på att ge ut en ny bok om koraler 
och kände inte till de här koralböckerna. 
Tre av psalmerna kommer att vara med i 
hans nya bok!

Notskriften är översatt från fransk dis-
kantklav till dagens notsystem. 

När Furuby gamla kyrka revs, såldes 
den i delar. Det enda som är bevarat 
✍✄ ✠☛✞✟✠✘ ✔✕☎ ✗✠✟✄✚✌✌✔ ✂ ☞✟✌ ✔✗ ✞☛✁✁☛☞✟

orgelsalen på muséet i Växjö. Orgeln 
såldes till en person i Hovmantorp, vilken 
bekostade sin spritförtäring genom att 
sälja orgelpiporna.

Viola Ek

FURUBYS FÖRSTA ORGANIST
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Ovan en bild av psalm 22 ur den första notboken som användes av Furubys förste organist, Elias Adamsson Hahn. Vem 
som skrivit Furubys första koralbok och varifrån den kommit, vet vi inte.
Nedan visas Magnus Gustafsson översättning av psalm 22 från 1700-talets notskrift till dagens.

FURUBYS FÖRSTA KORALBOK



Spelfot

10

        Spelfot nr 1 Februari 2016

MARKUS GUSTAVSSON OCH JOEL HAGEN
MUSIKER MED BÅDE TRADITION OCH FÖRNYELSE I KIKAREN

HUR KOM DET SIG ATT NI 
BÖRJADE SPELA FOLKMUSIK?
Markus berättar:
Första gången jag kom i kontakt med 
folkmusik på riktigt var i 15-årsåldern när 
jag tillsammans med några spelkompisar 
åkte på ett ungdomsläger i Hjortsberga 
arrangerat av Smålands spelmansförbund. 
Innan dess visste jag faktiskt inte riktigt vad 
det var för skillnad mellan klassisk musik 
och folkmusik. Därför visste jag inte hel-
ler riktigt vad jag kunde förvänta mig rent 
musikaliskt på lägret. Jag minns dock tydligt 
att jag tyckte det var väldigt märkligt att 
det inte fanns några notställ i rummet när 
vi skulle ha vår första lektion. Att lära mig 
musik genom att lyssna, härma och titta på 
✌✗✡✕✌ ☛✌✌☛✌✔ ✚✌✡✄☛✄✘ ✒☛☞✟ �☛✡ ✌✍☎✁✂✡✟✌

aldrig gjort förut.
Efter veckan på detta, mitt första folk-

musikläger, var jag emellertid helt klar 
över att det var folkmusik jag ville spela 

Markus Gustavsson och Joel Hagen är båda smålänningar och medlemmar i den Göteborgsbaserade 

folkmusikgruppen Jaerv. För tillfället förbereder sig Jaerv på att spela in sin tredje skiva och plane-

rar för kommande engagemang som bl.a. innebär konserter med körer, folkmusikfestivaler och en 

uppsättning av Shakespeares drama Trettonsdagsafton tillsammans med skådespelare och musikal-

artister.

✜✗ ✚✕✁✟✌ ✕✝✒ ✂✌✠✟ ✌✗✡✕✠ ☛✌✌☛✠✥ ✦✟✌✌☛✘ ✏✑✄

mig nya, svängiga musik som man lärde sig 
på gehör, som det dansades till och med 
alla tillhörande berättelser om spelmän 
✚✝✞ ☎✂✡ ✏✖✁✁✞✕☎✁✂✡✠ ✜✗ ✏☛✁✁✣ �✍✌✞ ☛✠✠ ☎☛✌

kunde ha så roligt utan vare sig dator eller 
video! När jag sedan efter lägret kom hem 
till Jönköping, blev jag introducerad för en 
liten, men ack så brinnande, skara spelmän 
som regelbundet träffades och spelade 
tillsammans. Detta blev min inkörsport 
till ”folkmusiksvängen”.  (Stort tack till 
Britt-Marie, Marianne och Lasse för att ni 
tog mig under era vingar! :) )

Ganska snart efter att jag börjat spela 
✚✕✁ ✕✝✒ ✏✕✁✞☎✖✔✂✞ ✏✑✄✔✠✕☞ �☛✡ ☛✠✠ ☞✟✠ ✏✑✄

många var viktigt att man som spelman 
kunde lite extra om någon spelman eller 
någon speciell tradition. Själv hade jag 
precis förälskat mig i den sydsvenska släng-
polskan med sina ofta livfulla, ålderdomliga 
och svängiga melodier som förde tankarna 

till barocken. Så för min del var det den 
småländska folkmusiken som redan tidigt 
✚✝✞ ✟✌ ☛✁✁☞✟✁✟✔ ✔✜✟✝✂✟✁✁ ✜✁☛✠✔ ✒✕✔ ☎✂✡✣✁✗✡✄☛

spelmän som inspirerade mig mycket under 
denna tid var Toste Länne, Mats Thiger och 
min då närmaste spelkompis Lisa Karltun i 
Huskvarna. Alla dessa bar på en traditions-
kunskap och ett låtbibliotek som jag bara 
längtade efter att få ta del av.

INTE OKOMPLICERAT ATT 
VARA TONÅRING OCH SPELA 
FOLKMUSIK
Det var emellertid inte helt okomplicerat 
att vara tonåring och spela folkmusik i 
Jönköpingstrakten för 15 år sedan. De 
✎✟✔✠☛ ✔✕☎ ✞✕☎ ✕✝✒ ✁✆✔✔✌☛☞✟ ✌✍✄ ✢✂ ✔✜✟-
lade tyckte att det var lite kul och trevligt, 
men många tyckte också det var konstigt 
att man som tonåring kunde intressera 
sig för ”knätofsmusik”. Väckelserörelsen 
hade sedan lång tid tillbaks varit mycket 

http://www.jaerv.com/press/
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stark i Jönköpingsområdet, och detta hade 
dessvärre bidragit till att sudda ut mycket 
av de folkliga traditionerna, och därmed 
också den folkliga musiken i trakten. Folk-
lig kultur och tradition sågs nämligen som 
något världsligt och syndigt, och även om 
få skulle ha stämplat folkmusik som syndigt 
i Jönköpingstrakten för 15-20 år sedan, an-
sågs det alltjämnt som något ganska udda.

ETHNO
Ett par år efter mitt första folkmusikläger 
✂ ��✕✄✠✔�✟✄✡☛ ✚✝✞ �☛✡ ☎✑�✁✂✡✒✟✠ ☛✠✠ ✗✞☛ ✠✂✁✁

Falun på det internationella ungdomslägret 
Ethno. Att nu äntligen få känna att man var 
en bland många andra ungdomar som lev-
de och andades folkmusik, kändes otroligt 
inspirerande! Här var det ingen som tyckte 
man var udda eller konstig. Tvärtemot pre-
mierades det man kunde, och betraktades 
som något häftigt. Det kändes som att man 
äntligen hade ”kommit hem”!

FOLKMUSIKGRUPPEN JAERV
När jag senare gick på Högskolan för 
scen och musik i Göteborg träffade jag 
fyra duktiga musiker som alla var väldigt 
sugna på att spela folkmusik, och den 
✡✄✖✜✜ ✔✕☎ ✌✖ �✂✁☞☛☞✟✔ ✚✝✞ ✔✌☛✄✠ ✌☛☎✌✟✠

Jaerv. När bandet startades var jag ganska 
traditionell i mina tankar kring folkmusik, 
så det var inte helt friktionsfritt att bilda 
ett folkmusikband där merparten av med-
lemmarna hade sin musikaliska hemvist i 
andra musikgenrer. Jag upptäckte nu att det 
kunde vara ganska svårt att förmedla exakt 
vad det var som gjorde att en slängpolska 
verkligen lät som en slängpolska för någon 
som inte varit i en kontext där det dansats, 
spelats och sjungits slängpolskor som om 
det vore den naturligaste saken i världen.

Nu, efter tio år tillsammans i bandet, 
när den värsta traditions- och utförande-
praxiskrocken lagt sig, kan jag på ett helt 
annat sätt uppskatta den breda kompetens 
beträffande musikstilar och genrestilmedel 
✔✕☎ ✚✌✌✔ ✂ ✡✄✖✜✜✟✌✣ ☎☛✡ ✞☛✌ ✏✕✄✠✏☛✄☛✌☞✟

uppskatta även det verkligt traditionella, 

men det överraskar mig sällan på det sätt 
som Jaerv kan överraska mig. Man kan 
ta med sig en traditionell låt till en Jaerv-
repetition men man kan aldrig veta hur det 
färdiga arrangemanget kommer att låta. 
Detta, anser jag, är det som gör att vi be-
håller vår upptäckarlust och som utvecklar 
och håller traditionen levande.

HUR KAN MAN DÅ FÅ UT 
FOLKMUSIKEN TILL NYA 
MÄNNISKOR OCH SÄKRA 
ÅTERVÄXTEN?
Jag tror att folk i allmänhet har lättare att 
ta till sig folkmusik idag än vad man ofta 
tror. Folk måste bara utsättas för musi-
ken och få en positiv upplevelse av den. 
Problemet är att de ”oinvigda” för sällan 
utsätts för genren, i alla fall för den mera 
traditionella varianten. Trots detta får jag 
en känsla av att folkmusik i ”någon form” 
är mer synlig i samhället idag än för 15 år 
sedan. Många namnkunniga och folkkära 
☛✄✠✂✔✠✟✄ ✒☛✄ ✎✂✄✠☛✠ ☎✟☞ ✏✕✁✞☎✖✔✂✞✟✌ ✖✌☞✟✄

de sista tio åren. Vissa har kommit ur den 
traditionella folkliga traditionen och via 
visa och vispop nått fram till gemene man  
✁✟✛✟☎✜✟✁✢✂✔ ✤✕✚☛ ✂☛✄✁✔✔✕✌✄ �✌☞✄☛ ✒☛✄

kommit från popens värld och därifrån 
undersökt ett mer folkligt ”sound” (ex-
empelvis Tomas Ledin) Dessutom växer 
just nu en ny generation ungdomar upp 
som jag uppfattar inte riktigt har samma 
uppfattning om folkmusik som många 
i min generation hade. Dvs att det mest 
skulle vara ”gammeltjo och umpa-umpa”, 
utan att det tvärtom kan vara något ”coolt”. 

KÖRPROJEKT
Under de senaste åren har vi i Jaerv gjort 
✎✟✄☛ ✠✖✄✌✧✟✄ ✕✝✒ ✞✕✌✔✟✄✠✟✄ ✠✂✁✁✔☛☎☎☛✌✔

med tonåringar. Då främst i form av kör-
projekt. Dessa körer har repeterat in några 
av våra sånger och därefter har vi i Jaerv 
jobbat med utförandepraxis, musikalisk 
estetik och talat lite om historisk bakgrund 
och kontext. Slutligen har vi spelat och 
✔�✖✌✡✂✠ ✟✌ ✟✁✁✟✄ ✎✟✄☛ ✞✕✌✔✟✄✠✟✄ ✠✂✁✁✔☛☎☎☛✌✔✣

I dessa projekt tycker jag mig tydligt se att 
den svenska folkmusiken väcker något hos 
dessa ungdomar. De tycker om musiken 
och blir intresserade av den. Problemet är 
dock, som sagt, att de ofta inte i sin vardag 
har tillgång till genren och inte heller vet 
hur de ska få det.

UNGA FÖREBILDER
Flera musikinstitutioner i landet har under 
de senaste åren startat ungdomsfolkmusik-
ensembler. Detta tror jag är ett mycket bra 
initiativ. Det sprider inte bara traditionen 
utan får också ut nya, unga, hungriga 
folkmusiker på scenerna. Dessa unga folk-
musiker kan i sin tur tända andra unga och 
musikintresserades folkmusikintresse. All 
heder åt alla äldre där ute i Småland och 
hela Sverige som håller folkmusik-Sverige 
rullande, ni gör verkligen ett fantastiskt 
jobb! Men för att få ungdomar intresserade 
behövs även unga förebilder som kan för-
medla musiken i ett ungdomligt skimmer. 
Den som kanske inspirerade mig mest 
under mina somrar på Hjortsbergalägret i 
Småland när jag var tonåring, var Jeanett 
Walerholt-Rousou som vid den tiden borde 
varit i 25årsåldern. Hon var en ung förebild 
som det var väldigt lätt att relatera och se 
upp till.

Jag tror dessutom att folkmusiken måste 
ta steget ut från den lilla esoteriska kretsen 
och bli en naturlig del av musiklivet ute i 
samhället. Kan man få ut musiken som 
den är och inte klä den alltför mycket i 
folkdräkt, tror jag att folks förutfattade 
meningar beträffande genren kommer 
att blekna något. Det är absolut inget fel 
med att vara traditionell men frågar ni 
mig anser jag att folkmusiken har mer att 
tillföra vårt svenska kulturliv än spel vid 
midsommarstången, på nostalgikvällar 
eller på museum. För mig är det en fråga 
om ett tidlöst sväng, gemenskap, historia, 
berättelser och en fantastisk och levande 
musiktradition. 

Markus Gustavsson
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POSTTIDNING B

Smålands Spelmansförbund har noter och skivor till försäljning. 

 Medlemspris Icke medlem
Krokiga låtar och rakryggade spelmän 
från Markaryd, bok + cd-skiva av 320 kr 350 kr
Jeanett Rousu

Källan i Slaka, en bok om svensk folkmusik 200 kr 200 kr
av Marie Länne Persson

CD-box med 3 skivor 90 Småländska låtar 180 kr 180 kr
ur Gösta Klemmings häften

Nothäften
�✁ ✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛ ✆☎☞☛✌✍ ☛✌✌☛✞✎✏✌☛✟✏ ✑✒✌ ✓✔✆✏✌ ✕✁ ✡✌ ✖✁ ✡✌

✔✗✘ ☛✆☞✓✔✆ ☛✙ ✚✒✠☞☛ ✛✆✏✄✄✜✞✎

Några svenska folkdanser samlade av Gösta 30 kr 40 kr
Klemming
Innehåller beskrivning av t ex Hälsingepolska, 
Jämtpolska, bakmes samt olika varianter av 
småländska polskor tillsammans med noter på
lämplig musik.

Faksimilupplaga av spelmannen 30 kr 50 kr
Aug. Strömbergs kompositioner

Småländsk folkton 100 kr 110 kr
✢✣ ✆☎☞☛✌ ✑✒✌ � ✓✔✆✏✌ ✤✌ ✥✏✞✞☛✌☞ ✂✡✔✎✆✤✞✟✠ ✞✔☞✦✒✗✡✏✌

Notbok efter Peter Dufva 110 kr 140 kr
193 låtar med kommentarer av Magnus Gustafsson

Allspelslåtar 2013  50 kr 50 kr
21 låtar utvalda såsom 
”vanliga” allspelslåtar

CD Små länders låtar 100 kr 120 kr
Valda låtar ur ”Bruna pärmen”
Noter till CD Små länders låtar 60 kr 60 kr

OBS! Pris för porto och emballage tillkommer!
Notlager: Viola Ek viola.ek@bredband2.com

VAD HÄNDER
Lördag 27 februari kl 19

Konsert och dans med Nybrobygdens 
spelemän i Tävelsås Bygdegård
Entréavgift
Folkmusikföreningen Valshuset
Lördag 12 mars

Spelträff  och årsmöte i Grimslöv
Annons sid 5
Torsdag 3 mars kl 17.30

Folkmusikcafé, Linnégatan 15, Växjö
Info: carolinfransson@telia.com
Fredag-söndag 18-20 mars

Spelmanskurs i Kalmar
Annons sid 18
Lördagen 19 mars kl 18.30

Mat och dans i Parken Urshult
Annons sid 19
Lördagen 2 april kl 13

Spelmansstämma i Lidhult
Annons sid 19
Lördag 2 april kl 10

Distriktsårsmöte på AMB i Tingsryd
Kallelse sid 4
Torsdag 3 mars kl 17.30

Folkmusikcafé, Linnégatan 15, Växjö
Info: carolinfransson@telia.com 
Lördag 9 april kl 9

Dansa på danska,
kurs på Ljunggården i Ljungby
Annons sid 15
Lördag 23 april

Dräktseminarium på Kulturavscentrum i 
Växjö
Annons sid 7
Torsdag-lördag 5-7 maj

Oskarshamnsdansen
Annons sid 17
Fredag-söndag 13-14 maj

Dufva Låt- och danskurs, konserter osv i
Gunnebo
Läs mer på sid 14
21-22 maj

Svenska Folkdansringens riksstämma i 
Karlskrona

NOTER OCH SKIVOR


