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Medlemsblad för Smålands Spelmansförbund och för
Folkdansringen Småland - Öland

Larsas Spelmän, Tingsryd.
Alla som deltog i Folkdansringen Småland-Ölands distriktsårsmöte på AMB (Academy of  Music & Business) fick ett hjärtligt 
välkomnande av Larsas spelmän, ett nio personer starkt spelmanslag från Tingsryd, vilka spelade under inregistreringen av 
ombuden och välkomstkaffet i den imponerande foajén.
Foto: Gunnar Andersson
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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

Östbogillets folkdanslag

Marianne och Rolf Gunnarsson, Skördevägen 17, 330 12 

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

rolf.c.gunnarsson@telia.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.nystrom@spray.se

Nybro folkdanslag

Jan Svensson, Ekaryd Pl 145, 382 93 Nybro, 0481-400 58, 

e-post: jan@ekaryd.se

Håkan Petersson, Pukebergarnas väg 10, 382 34 Nybro, 

0481-173 59, e-post: hakanpuke@gmail.com

Nästa nummer av Spelfot utkommer i september 2016 

med manus- och annonsstopp den 1 augusti.

Material skickas till redaktörens adress, se kassör ovan!
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SIDAN 3

Så har det varit årsmöte i distriktet. Denna 
gång var det Kronobergs läns tur och det 
var Urshults bygdegille som arrangerade 
det hela och det hade de gjort mycket, 
mycket bra. Bara att komma på att för-
lägga årsmötet på AMB i Tingsryd, denna 
unika gymnasieskola! De hade vidtalat vice 
rektor Daniel Hylse att göra en utförlig 
presentation av AMB (Academy of  Music 
& Business) och ordnat så att elever på 
skolan underhöll oss efter lunchen. Även 
kommunalrådet Mikael Jeansson förgyllde 
underhållningen med munspel, annars 
var hans uppgift att vara ordförande på 
årsmötet. Men det var inte den enda un-
derhållningen för när ombuden kom till 
AMB så underhöll Larsas spelmän, ett nio 
personer starkt spelmanslag. Tusen tack till 
Urshults bygdegille och Larsas spelmän för 
att ni ordnade ett så fantastiskt årsmöte. 

Men det som imponerade mest på mig 
var nog att 17 av 21 folkdansföreningar 
kom till årsmötet, jag bugar djupt, det är 
otroligt bra. 

Det delades också ut förtjänsttecken på 
årsmötet. Distriktets kassör och webbmas-
ter Olle Andersson erhöll förtjänsttecknet 
� ✁✂✄☎✆ ☎✝✞ ✟✞✠✡☛✝ ✂☛☞✌✍✎✝✄✡✝ ☞✠✞ ✎✠✞ ✏✑

inom Svenska Folkdansringen. Jag blev 
också mycket överraskad, när jag själv till-
delades Folkdansringens förtjänsttecken i 
silver. Jag trodde att man behövde betydligt 
längre aktiv tid än jag har för att få denna 
utmärkelse, så jag känner en mycket stor 
vördnad, stolthet och tacksamhet för detta. 

På årsmötet berättades också att det är 
flera folkdanslag som startat nybörjar-
kurser för att försöka få nya medlemmar, 
mycket bra och det lovordar jag verkligen. 
Lycka till!

Om jag tittar framåt så är ju det första 
Folkdansringens riksstämma i Karlskrona 
21 – 22 maj. Jag hoppas att många från 
Småland-Öland åker dit, det skulle vara 
mycket roligt att få se er där. Nästa stora 
arrangemang är slöjdbytardagen som Vi-
restads folkdanslag arrangerar. Du som 
är intresserad av slöjdverksamhet, kom 
till Virestads hembygdspark den 28 maj, 
det är fantastiskt trevligt och lärorikt. Och 
glöm för all del inte Petter Dufva-stämman 
i Gunnebo.
Jag vet också att på Urshults Bygdegilles 
vårsamkväm var det rekord med över 160 
personer som åt, drack kaffe och dansade 
hela kvällen i Parken Urshult och tänk, det 
var hela 21 spelmän där. Att det gick att 
dansa skall vi tacka dansledaren Kennert 
Karlsson för. 
Det är de här sakerna som gör mig stolt 
och att jag tycker att det är roligt att få 
fortsätta att vara ordförande för ett så 
aktivt distrikt som Småland-Öland.
Hoppas vi ses på någon av de olika akti-
viteterna som kommer i vår och sommar.

Gunnar Andersson

Ordförande i Folkdansringen 

Småland-Öland

Jag tackar för att ha fått förtroendet att 
komma med några tankar om folkmusiken 
i Småland.

Efter att ha träffat en stockholmare som 
☛✍✒☎☎✝ ✠☛☛ ✠✄✄ ✏✒✄✎☞✂✡�✎ ✟✞✞✡ � ✓✠✄✠✍✞✠ ✡✑

är jag säker – Småland är folkmusikens 
✔✝✕✕✠✖ ✗✌✍ ✟✞✞✡ ✒✌✞☎✄�✁☛ ✠☛☛ ✘✙✍✠ ✒✕✘ ✁✙✍✠

– UFO-stämman, årsmötet i Grimslöv, 
Kalmarkursen, stämman i Lidhult, Petter 
Dufva-stämman, Kalmarstämman, Kleven-
stämman, stämman i Hallaryd, Korröfesti-
valen, Skatelövs spelmansstämma, folkmu-
sikdagen på Himmelsberga, donatismen, 
stämman i Markaryd, novemberstämman 
i Bunn, konserter på Valshuset och i Spira, 
spelmanslagsövningar, folkdanslagsträ-
ningar, spel- och danskurser, spelträffar, 
ungdomslägren på Gransnäs och i Korrö, 
folkmusiklinjen på folkhögskolan i Gam-
leby, Bålgetingen, musikarkivet, Musik i 
Syd, alla visor som sjungs, kyrkspelningar, 
bröllopsspelningar, födelsedagsspelningar, 
musikskolor, riksspelmän, köksspelmän 
✒✕✘ ☞✚✕✎✝☛ ☞✝✍ ✡✒☞ ✛✠✁ �✞☛✝ ✟✕✎ ☞✝☎

här. Småland gör musiken och musiken 
gör världen till en bättre plats. Hoppas vi 
ses därute eller därinne i musiken, sången 
och dansen! 

Marianne Busk

Vice ordförande

Smålands Spelmansförbund

GLASÖGON UPPHITTADE
Ett par glasögon glömdes kvar i samband med årsmötet på AMB i Tingsryd. På bor-
det där presidiet satt låg ett par glasögon kvar. Halva glasen är mörka i överkanten, 
eventuellt är det solglasögon. Jag har provat dem och starka är de inte. Glasögonen 
✟✞✞✡ ✘✒✡ ☞�✁✖ ✜✝✄✖ ✢✣✢✤✥✦✥ ✥✧ ★✥ ✝✄✄✝✍ ✝✤✩✒✡☛ ✁✠☛✍✂✪☛✝✄�✠✖✕✒☞✖

Gunnar Andersson
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STEPHAN ELG – TILL MINNE

Stephan Elg har lämnat jordelivet. Han var 
✏✙☎☎ � ✗✠✄�✝✍✡☛✠☎☛ � ✜✚✡✎✄✠✞☎ ✁✂✦✂✖ ✄✏☛✝✍

☎✚☛☛ ☛�✄✄ ✆✝✝✍�✁✝ ✒✕✘ ✞✍✒✞✒�✝✍✁✡ ✄✌✞ �✄✝✝

han intresserad av svensk folkmusik och 
han byggde sin första nyckelharpa 1977. 
Året efter gick han med i Spelmansgillet 
Värendsharpan.

TINGSRYDS SPELMÄN
Stephan bodde i Kvarnamåla som ligger i 
Väckelsångs socken i Tingsryds kommun. 
1979 startades Tingsryds spelmän och Stephan 
blev den självskrivne ledaren. Tingsryds spel-
män hade nära samarbete med folkdanslaget 
Urshults Bygdegille och spelade på deras 
träningar och uppvisningar. Han var initia-
☛�✝☛✠✁✠✍✝ ☛�✄✄ ✝☛☛ ☎✝✍☛✠✄ ✍✝✡✒✍ ☛�✄✄ ✜✚✡✎✄✠✞☎ ✡✒☞

Tingsryds spelmän och Urshults Bygdegille 
gjorde bl.a. till Kieler Woche, Emden, Bremen 
✒✕✘ ✟✝✍✄�✞✖ ✓✝☛ ✁✛✒✍☎✝✡ ✒✕✎✡✑ ✝☛☛ ☎✝✍☛✠✄ ✍✝✡✒✍

till Tingsryds vänort i Danmark, Solröd. Vid 
konstnärernas i Tingsryds kommun utställ-
ningar i Polen, Estland och Lettland medver-
kade också Tingsryds spelmän.

Stephan förstod tidigt hur viktigt det var 

att visa upp svensk folkmusik och svenska 
folkdanser för turister från framför allt Tysk-
land, Holland och Danmark. Därför startade 
Tingsryds spelmän 1982 en sommarturné på 
campingplatser i Tingsryds kommun som har 
många besökare från just dessa länder. Till 
turnén inbjöds också Urshults Bygdegille och 
denna sommarturné pågick under ca fem år. 
Stephans presentation vid de olika framträdan-
dena var mycket humoristiska och underhål-
lande och de lockade till många skratt både 
när han gjorde det på svenska och på tyska.

SJÖLANDERSTÄMMAN
Stephan träffade spelmannen Axel Sjölander 
✏✍✑✞ ✠✍✙✞✠☎✠✄ � ✜�✞✁✡✑✡ ✡✒✕✎✝✞ ✝☛☛ ☎✝✍☛✠✄

gånger. Efter Axel Sjölanders bortgång var 
Stephan initiativtagare till att Sjölanderstäm-
man startades vid Sjölanders lilla stuga i 
Grönadal av Tingsryds spelmän och Tingsås 
hembygdsförening. Sjölanderstämman pågår 
fortfarande, men nu är det Larsas spelmän 
som driver den och den hålls nu på Lunna-
backen i Urshult. 

INSPELNINGAR
Den första inspelningen med Tingsryds 
spelmän ”Livet i Smålandsbackarna” gjordes 
✩✑ ✎✠✡✡✝☛☛�✠✞☎ ✒✕✘ �✞✞✝✘✙✄✄ ✝☛☛ ☎✝✍☛✠✄ ✄✑☛✠✍

av just Axel Sjölander. 1999 gjorde man yt-
terligare en inspelning, men nu på CD, ”Vid 
Åsnens strand”.

JOURNALIST OCH REDAKTÖR
Men Stephan var inte bara en skicklig orga-
nisatör för Tingsryds spelmän utan också en 
mycket duktig skribent och var redaktör för 
Smålands spelmansförbunds tidning ”Smålå-
☛✠✍✡ ✏✍✑✞ ✁✂☛★✖ ☞✌✍ ✡✝☎✠✞ ✌✒✄✎☎✠✞✡✍�✞✁✝✞

Småland-Öland och Smålands spelmansför-
bund beslutade ge ut en gemensam tidning 
”Spelfot” blev han dess förste redaktör fram 
till 2010.

Tingsryds spelmän medverkade i många 
kulturarrangemang i Tingsryds kommun, bl.a. 
Blomningskarnevalen i Urshult som pågick 
i 20 år (1980-1999) och folklustspelet ”En 
majdag i Värend”.

Stephan Elgs insats har berikat kulturlivet i 
Tingsryds kommun och min övertygelse är att 
om inte Stephan startat Tingsryds spelmän så 
hade inte Larsas spelmän funnits i dag.

Med stor vördnad
Gunnar Andersson

Ordförande i Folkdansringen 

Småland-Öland och medlem i 

Urshults BygdegilleSpelmansstämma i Grönadal, Axel Sjölanders lilla stuga.

Nyckelharpspelaren och skribenten Stephan Elg.
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SPELMANSKURSEN I KALMAR 18-20 MARS

Pelle Björnlert har tagit över rollen som 
den återkommande ledaren efter Kalle 
�✄☞✄✙✏✖ ✁ ✑✍ ✟✕✎ ✘✠✞ ✡✌✄✄✡✎✠✩ ✠✝ ✏✙✍✝ ☎✝☛☛✠

markarydsbon Jeanett Walerholt Rousu 
som tagit tåget ner från sin nuvarande 
hemby Vikarbyn i Dalarna. En stark le-
☎✠✍☎✂✒ ✡✒☞ ✒✕✎✡✑ � ✑✍ ✟✕✎ ☞✙☛✠ ✝☛☛ ✡☛✠✍✎☛

och spelsuget gäng spelmän från hela 
sydöstra Sverige. 

Vi startade på fredagskvällen med en 
ordenlig uppvärmning genom att spela 
gamla kurslåtar samt låtar vi kände sedan 
tidigare. Tradition är också att ledarna 
första kvällen presenterar en idé kring 
vad de vill göra och spelar några låtar för 
att se vad kursdeltagarna nappar på. Pelle 
som är något av en gränslandsmusiker 
☞✝✄✄✠✞ ✆☞✑✄✠✞☎ ✒✕✘ ✂✡☛✝✍✁✙☛✄✠✞☎ ✟✕✎

bland annat napp på några låtar efter Pelle 
Fors från Vikbolandet. Jeanett som gått på 
djupet i den gamla Markarydstraditionen 
presenterade ett par låtar efter Bernhard 
Ljunggren som vi gärna ville lära oss. En 
av låtarna, den vi kallar Ljunggrens låga, 
lärde hon faktiskt ut på Kalmarkursen för 
✄✢ ✑✍ ✡✝☎✠✞✆ ☞✝✞ ✞✂ ✟✕✎ ✝� ☎✝✞ ✌✝✝✞ ☞✝☎

en andrarepris i moll. Kul! Innan kvällen 
var slut hade vi delat upp oss i två grup-
per och satt dagordningen för lördagen 
och söndagen.

Lördag morgon startade vi och spelade 
hela dagen tills allt var ett stort kaos i hu-
vudet. Men så ska det vara. Det vet vi som 
varit med tidigare. Det kommer att klarna 
framåt söndag eftermiddag. Fascinerande 
var Jeanetts presentation av de gamla 
Markarydslåtarna och berättelserna om 
✡✩✝✄☞✌✞✞✝✞ � ✔✠✍✎✠✍✚☎✖ �✄✄☛ ✟✞✞✡ � ✝✞ ✍✝-
lativt nyutkommen bok, ”Krokiga låtar och 
rakryggade spelmän”, där Jeanett berättar 
om spelmännen, har samlat noter och även 
bifogar en skiva med utvalda inspelningar. 

Ett verk som rekommenderas! 
Går att köpa direkt från förfat-
taren eller från Smålands Spel-
mansförbund.

Lördagen avslutades sedan 
med busk- och dansspel till 
långt fram på småtimmarna. En 
trevlig idé att bjuda in dansare 
till kvällen, för vad är spelmans-
musik utan dans! Här blandades 
småländska slängpolskor med 
✟✞✞✡✎✒✁✡✩✒✄✡ ✒✕✘ ✍✙✍✒✡✩✒✄✡✖ ✓✝☛

senare verkar bli allt populärare 
bland dansarna.
Under söndagen finslipade vi 
låtarna och strax efter lunch var 
det inspelning av fyra låtar från 
varje ledare. Nu var det bara hem 
och öva för att sedan se fram mot 
nästa års kurs för vinterkursen i 
Kalmar återkommer alltid.

Håkan Alm

Ovan Pelle Björnlert i sträng position.
Nedan ser vi kursdeltagarna Isa Sjölin-Alm, Håkan Alm, Karin Gardmar och Jeanett 
Walerholt Rousu. Foton: Sune Johansson

Så var det dags igen för den traditionella vinterkursen i 

Kalmar. Nu för 31-a gången. 
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EKSJÖ FOLKDANSLAG FIRAR 60 ÅR
Det måste vara en av de roli-

gaste och trevligaste uppgifter 

som man kan utföra när man 

sitter i distriktsstyrelsen! Att 

representera distriktet när ett 

folkdanslag jubilerar. 

✓✝✞ ✂�✧ ✎✄ ✁✥✖✢✢ ✎✄✝✝ ✠✂✞✞✠✍ �✞☎✝✍✡✡✒✞

(ordförande i distriktsstyrelsen) och jag, Emma 
Karlsson (ledamot i distriktsstyrelsen) in i 
Eksjö folkdanslags fantastiska lokal. Adress: 
Garvaregatan i Eksjö trästad. Synliga, vackra 
takstolar och en hel vägg där det gamla timret 
är framme.

Varmt och mysigt med en välkomnande 
atmosfär. Inte mindre välkomnande var de 
glada och generösa människorna i Eksjö 
folkdanslag. Strax satt vi vid ett dukat bord, åt 
god mat, pratade och skrattade. Precis så som 
en fest ska vara! 

FÖRTJÄNSTMÄRKEN
Höjdpunkten var när en mycket överraskad 
✜✘✒☞✠✡ ✆✠☞✂✝✄✡✡✒✞ ✟✕✎ ✏✙✍☛✛✌✞✡☛☞✌✍✎✝ �

silver av Riksstyrelsens representant Hans 
Hjelm. Varma applåder följde denne uppskat-
tade dansledare tillbaka till bordsplatsen.
Distriktet gav Eksjö folkdanslag boken Ståten 
och nyttan, vilken är skriven av Dräktrådet i 
Kronobergs län, i gåva. 

FILMER FRÅN FÖRR OCH NU
✜�✄✄✡✠☞☞✠✞✡ ☛�☛☛✠☎✝ ✝� ✩✑ ✟✄☞✝✍ ✏✍✑✞ ✏✙✍✍ ✒✕✘

✞✂✖✁� ✟✕✎ ✡✝ ✂✩✩✝�✡✞�✞✁✠✍ ✏✍✑✞ ☞�☎✡✒☞☞✠✍✆

Tattoo, kyrkdans och medeltidsdagar i Hova. 
Traditionella danser men också uppvisningar 
med traditionella steg till modern musik, 
egenkomponerade danser, allt mycket skickligt 
framfört. Mycket inspirerande! Eksjö folkdan-
slag menar att dansen ska vara för publiken 
och inte bara för de dansande, precis som våra 
”Gröna boken danser” alltid varit avsedda att 
framföras på scen. Laget delade också med 
sig av sina stora pärmar fyllda med urklipp 
från tidningar. 

På den fantastiska maten följde kaffe och 
tårta, mer skratt, prat, diskussion och glädje. 
När jag satt i bilen på vägen hem med magen 
stinn av allt gott så tänkte jag tillbaka på kvällen 
med värme i hjärtat och tacksamhet för att jag 
✘✠✍ ✏✑☛☛ ✝✠✍✠ ☞✝☎ ✒✕✘ ✟✍✠ ☎✝✞ ✘✌✍ ✘✌✞☎✝✄✡✝✞✖

Gunnar och jag tackar för en härlig kväll och 
distriktet önskar Eksjö folkdanslag många 
dansanta år!

Emma Karlsson

Thomas Samuelsson fick förtjänstmärke 
i silver av Riksstyrelsens representant 
Hans Hjelm.

Lördagen den 9 april träffades vi i Hus-
kvarna folkdanslag i vår fina danslokal, 
Tvetagården. Dagen inleddes gemensamt 
med kaffe och smörgås, men snart drog 
dansträningen i gång. Som deltagare i kursen 
Folkdans de Luxe, hade vi redan satt ihop 
det mesta av vårt midsommarprogram. Vi 
tränade vidare på danserna under dagen, 
med hjälp av vår duktiga dansledare, Emma 
Karlsson. ”Nu sitter danserna riktigt bra.”
✂✑ ✡✙✞☎✠✁✝✞ ✟✕✎ ✝� ✏✙✍✡☛✌✍✎✞�✞✁ ✏✍✑✞✞✠✍✄-
skoga! Det var Eva Thorsell Hansson, som 
skulle hjälpa oss att förbättra vår dans och 
✜✘✒☞✠✡ ✆✙✞✞✝✍✡☛✠☞✆ ✡✒☞ ✡✎✂✄✄✝ ✟✄☞✠ ✒✕✘

✏✒☛✠ ✒✡✡✖ ☞✂ ✟✞✡✄�✩✠☎✝✡ ☎✠✞✡✝✍✞✠ ✚☛☛✝✍✄�-
gare, då Eva såg med nya ögon och gav oss 
✎✒✞✡☛✍✂✎☛�✝ ✘✛✌✄✩✖ �☛☛ ✜✘✒☞✠✡ ✟✄☞✠☎✝ ✒✕✘

fotade oss glömde vi 
snart bort.
Efter den goda lun-
chen, som båda da-
garna intogs på det 
närbelägna äldrebo-
endet, gick vi vidare 
i programmet.  Nu 
skulle vi utöva direkt 
demokrati och tillsam-
mans komma fram till 
hur nästa dans skulle 
utformas. Grupprocesser är ju bra, men tar 
tid. Men så småningom hade vi, i demokra-
tisk anda, utformat ytterligare en dans att 
foga till vårt dansprogram. 
Nu ser vi fram emot midsommar – och ett 

DANSHELG PÅ TVETAGÅRDEN

par tillfällen innan dess – då vi ska genom-
föra vårt nya program!
Huskvarna folkdanslag

Eva Wackelin

Foto: Thomas Sönnerstam



Spelfot

9

Spelfot nr 2 Maj 2016

✁ ✘✝☞☞✝☛ � ✞✠�✘✒✄☞✝✞ ✟✞✞✡ ✝✞ ✡☛✒✍ ☎✝✄

av deras produktion. Irma har fyra vävsto-
lar igång samtidigt för olika tekniker och 
damast är nog favoritväven, en vävteknik 
som är en utmaning.

Bernt, som också är slöjdlärare, svarvar 
gärna fat och små prydnadsföremål i olika, 
gärna exotiska träslag, men kurser i tillverk-
ning av nyckelharpor och svepaskar har 
också genomförts tillsammans med bland 
annat Huskvarna folkdanslag.

Hemslöjdens Hus i Jönköping hade en 
utställning med Irma och Bernts alster 
under tiden 22 mars till 19 april 2016. 
Irma visade sin imponerande produktion 
av tyger, dukar och mattor. Bernt visade 
svepaskar och olika träföremål, bl a en 
samling miniatyrurnor i inte mindre än 60 
olika träslag. 

Hemslöjdens hus ligger på Ryhovs sjuk-
husområde, Hus B9, Jönköping

ÄKTA SLÖJD FRÅN ÄKTA PAR
Tidigt i Irma och Bernt Eds-

trands liv tog slöjden stor plats. 

Irma broderade, stickade och 

vävde som barn och Bernt 

✁✂✄☎✆✝ ✞✄✟✠✝✠ ✡ ☛☞✌✍✎✎✆✏ ✑✝✒

man behövde det tillverkade 

man! 

✞✒✞☛✠✎☛✠ ✂☛✝✝✕✎✄✠✍✞✠ ✓ ✢✦✥✤✦✄★✂✂★✆ ✢✦✥✤

✦✄★✂✂✥✆ ✢✦✥✤✦✄★✂✂✣

Sven Dillner

Foto: Ola Depui

Irma och Bernt Edstrand och några av deras slöjdalster.
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SUCCÉ IGEN! FOLKDRÄKTSMARKNAD!

120 mer eller mindre kompletta folkdräkter 
och 80 påbörjade plagg eller materialsatser 
och enstaka plagg – det var vad som er-
bjöds den som sedan kom till Jönköpings 
länsmuseum lördagen den 27 februari 
2016. Publiktillströmningen var minst lika 
god som då folkdräktsmarknaden arrang-
✝✍✠☎✝✡ ✏✙✍ ✏✙✍✡☛✠ ✁✑✞✁✝✞ ✄✢✁★✖

Dräkterna, mest kvinnodräkter, var väl 
✒✍☎✞✠☎✝ ✡✁✝✒✁✍✠✟✡✎☛✡ ✡✑ ✠☛☛ ☎✝✞ ✡✒☞ ✝✠✍

spekulant på något från en speciell bygd 
lätt kunde hitta fram till rätt ställ. Varje 
dräkt var väl märkt med proveniens, vad 
som ingick i form av plagg och smycken 
och prissatt. Under de fyra timmar som 
marknaden pågick sågs många lyckliga 
köpare lämna museet med ett antal plagg 
på armen.

Till Dräktrådet i Kronbergs län kunde 
man vända sig med frågor kring dräkter 
och andra spörsmål vid ett bord intill 
entrén.

MUSIKUNDERHÅLLNING
Tenhults kultisgäng bjöd på njutbar dans 
och musik vid två tillfällen under dagen 

och Christer Tonnby från Smycket Nordic 
Art i Oskarström var på plats med en över-
skådlig exponering av sina dräktsmycken. 

DRÄKTRÅDET I JÖNKÖPINGS 
LÄN
Arrangerande Dräktrådet i Jönköpings län 
har haft ett styvt jobb och lyckats med sitt 

Onsdagen den 24 februari sågs 

en jämn ström av besökare 

med kassar, klädgarderober 

och påsar närma sig Jönkö-

pings länsmuseum. Kön var 

lång till det rum där tidvis fyra 

personer satt för att ta emot 

det som skulle bjudas ut till 

försäljning. Där packades det 

upp kompletta folkdräkter, på-

började sådana, enstaka plagg, 

materialsatser osv. Redan vid 

middagstid hade nästan 70 

dräkter lämnats in.

arbete än en gång. Nu tar man paus ett tag 
vad gäller folkdräktsmarknad, men funde-
rar vidare kring folkdräkterna och vilken 
betydelse de har för dagens människor. 
Folkdräktsförmedlingen fortgår däremot 
digitalt och en hemsida har skapats, www.
✏✒✄✎☎✍✠✎☛✡☞✠✍✎✞✠☎✖✡✝✆ ☎✌✍ ☎✝☛ ✟✞✞✡ ☞✙✛-
lighet att köpa, byta och sälja dräkter och 
dräktdelar. 
Text och foto: Elisabet Johansson

 Inlämning pågår för fullt. I mitten Eva Landén, utvecklare för Hemslöjd i Jönköpings 
län, som tillsammans med sina kolleger registrerar försäljningsobjekten.

Ställ efter ställ fylldes med dräkter som lämnades in till försäljning.
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SSF:S ÅRSMÖTE MED SPELTRÄFF

Allspel i föreningslokalen i Grimslöv.

Den 12 mars samlades en stor 

mängd spelmän i Grimslövs 

föreningslokal, dels för en spel-

träff  och dels för att övervara 

spelmansförbundets årsmöte.

Styrelsen har i år beslutat att dela ut förbundets guldmärke till Sune Johansson, 
Kalmar. Sune har, i Kalmar Spelmanslags regi, varit ansvarig för Kalmar-kursen, som 
arrangerats i mer än 30 år och givit spelmän möjligheten att utvecklas med hjälp av 
ledande spelmansprofiler. Ett synnerligen gott arbete, väl förenligt med förbundets 
intentioner att levandegöra traditionen samt utveckla den.
Åtta år som förbundets ordförande och dessförinnan styrelsesuppleant, bidrar till att 
göra Sune till en SSF-medlem med guldkant.

Årsmötets valda årsmötesordförande och 
-sekreterare Heléne Ingvarsdotter och 
Marianne Busk.

Musik i Syd hade återigen inbjudit spelmän för 
en spelträff  med förtäring av smörgåstårta.
✁� ✡☛✠✍☛✠☎✝✎✄✁★☞✝☎✠✄✄✡✩✝✄✖✓✌✍✝✏☛✝✍✝�☎☛✒✁

spelmansförbundets årsmöte som lägligt inträf-
fade samma dag. Årsmötet klarades snabbt av. 

Efter genomgång av verksamhetsberättelsen, 
ekonomiska rapporten och revisionsberät-
telsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Valen 
var också snabbt avklarade. Ingela Borg, som 
☎✚☛☛✠☛ ☛�✄✄ ✆✙☎✝✍☞✠✞✄✠✞☎✆ ✝✍✡✠☛☛✝✡ ✠✝ ✁✡✠ ✆✛✙✄�✞✤

Alm. I övrigt var det omval på samtliga poster. 
✂✑ ✡�☎✠✞ ✄ ✟✞✞✡ ✠✄✄✠�

Ett stort tack till Musik i Syd, som bjuder 
in till en sådan här spelträff. Föreningslokalen 
i Grimslöv fungerar väldigt bra och förhopp-
ningsvis kan vi ses där igen om ett år.

Viola Ek

Foto: Bruno Bjärnborg



Spelfot

14

        Spelfot nr 2 Maj 2016

FOTNOT FRÅN ARKIVET

Etnografen och folkmusikinsamlaren 
Yngve Laurell gjorde en omfattande och 
värdefull dokumentation av svensk folk-
musik på fonografrullar av vax i början 
av 1900-talet. I hans uppmärksammade 
✡✠☞✄�✞✁✆ ✂☛✁�✝✝✞ �✑☎✝ ✩✑ �✂ ✒✕✘✁✓✆ ✟✞✞✡

bland annat två rullar med spel på näver. 

OTTO BERGMAN
Den som spelade hette Otto Bergman, 
men några andra uppgifter om honom vid 
sidan av namnet var inte kända för Svenskt 
visarkiv när CD-utgåvan förbereddes 1999. 
Med hjälp av uppgifter från ett av hans 
barnbarn, kompletterat med lite arkivforsk-
✞�✞✁✆ ✟✞✞✡ ☎✝☛ ✞✂ ✄�☛✝ ☞✝✍ �✞✏✒✍☞✠☛�✒✞

om Otto Bergman att förmedla. De nya 
uppgifterna leder oss såväl till Småland 
som vidare till Hollywood… 

Vi börjar i Småland. Vid mitten av 
1800-talet var Johan Peter Bergman 
✂✁☛✄✦✄✁✂✢☛☎ ✒✍✁✠✞�✡☛ ✒✕✘ ✡✎✒✄✄✌✍✠✍✝ � ✆✄✌☛☛-
hög, i närheten av Moheda, idag i Alvesta 
✎✒☞☞✂✞✖ ✗✠✞ ✟✕✎ ✁✧ �✠✍✞ ☛�✄✄✡✠☞☞✠✞✡

med sin hustru Britta Sophia Samuelsdot-
☛✝✍✖ ✆✍ ✁☛✥✦ ✏✙☎☎✝✡ ☎✝✍✠✡ ✑☛☛✒✞☎✝ �✠✍✞✆ ✝✞

✡✒✞ ✡✒☞ ✏✙✄✛✠✎☛✄�✁✝✞ ✟✕✎ ✞✠☞✞✝☛ ✂✂✝✘✍☎

Otto! J.P. Bergman var född i Öja (Törnå-
kra), sydväst om Växjö, liksom fadern 
Jonas Månsson. Den sistnämnde ska ha 
✝✠✍�☛ ✝✞ ☎✂✎☛�✁ ✟✒✄✡✩✝✄☞✠✞ ✒✕✘ ✌✝✝✞✝☛☛✒

✟✝✍✁☞✠✞✡ ✏✠✍ ✡✩✝✄✠☎✝ ✟✒✄ ✒✕✘ ✠✄☛✟✒✄✖ ✓✝☛

✏✍✠☞✁✑✍ ✠✝ ✝☛☛ �✞☛✚✁ ✏✍✑✞ ✁☛✧✦ ✡✒☞ ✞✖✂✖

✟✝✍✁☞✠✞ ✟✕✎ ✝✏☛✝✍ ✠☛☛ ✘✠ ✁✑☛☛ � ✒✍✁✠✞�✡☛✤

och klockarelära hos domkyrkoorganisten 
Johan Svensson i Växjö. J.P. Bergman 
✡✎✠ ☎✒✕✎ ✘✠ ✡✄✂☛✠☛ ✡✩✝✄✠ ✟✒✄ � ✡✠☞�✠✞☎

med sitt giftermål. Hustrun Britta Sophia 
✂✁☛✦✢✄✁✂✁✄☎✆ ✏✙☎☎ � ✗✛✌✄☞✡✝✍✚☎✆ ✎✒☞ ✏✍✑✞

ett mycket religiöst hem där dansmusik till 
✟✒✄ ✠✞✡✑✁✡ ✡✚✞☎�✁☛✖ ✔✠✞ ✏✑✍ ✘✒✩✩✠✡ ✠☛☛ ✞✖

✂✖✟✝✍✁☞✠✞✡☞✂✡�✎✄✂✡☛ ✟✕✎ ✡�✞ ☛�✄✄✏✍✝☎✡✡☛✌✄-
lelse genom organistsysslorna.  

KORT SEJOUR I USA
Otto Bergman kom inte att gå i faderns 
✏✒☛✡✩✑✍✖ ✗✠✞ ✏✙✄✛☎✝ ☞✝☎ ☎✝✞ ✡☛✒✍✠ ☎✚☛☛-
strömmen över Atlanten till USA 1887. 
Där ska han ha levt som lantarbetare under 
tuffa förhållanden, bland annat ska en 
missnöjd arbetsgivare ha gett honom ett 
hårt slag mot huvudet, med den olyckliga 
följden att Bergman blev döv på ena örat.

MALMÖ, GÖTEBORG, 
STOCKHOLM
Otto Bergman återvände till Sverige 1896 
och man kan följa konturerna av hans liv i 
☎✝ ✒✏✟✕�✝✄✄✠ ✏✒✄✎✍✌✎✞�✞✁✠✍✞✠✖ ✆✍ ✁✂✢✢ ✝✠✍

han bosatt i Malmö, ogift och handels-
resande. Tio år senare är Otto Bergman 
fabriksföreståndare i Göteborg, har gift 
sig med Hulda Hansson (född 1877) och 
tillsammans har de tre barn (varav två 

födda i Stockholm). Ett par år senare, 1912, 
bosätter sig familjen i Stockholm igen; 
barnaskaran växer till sammanlagt fem 
barn. Otto Bergman innhade Stockholms 
✟✠☞�✞☎✂✡☛✍� ✁✂✄✧ ✒✕✘ ✎✠✄✄✠✡ ✏✠�✍�✎✙✍ ✏✍✑✞

1928, men han hade även fotografiska 
�✞☛✍✝✡✡✝✞ ✒✕✘ ✏✙✍✝✡☛✒☎ ✟✍☞✠✞✌✒☛✒�✞☎✂✡☛✍�✖

NÄVERLAPPEN
Otto Bergman hade dock musikintresset 
gemensamt med sina förfäder, men det var 
✝☛☛ ✠✞✞✠☛ �✞✡☛✍✂☞✝✞☛ ✌✞ ✟✒✄✝✞ ✒✕✘ ✒✍✁✝✄✞

som blev hans specialitet. Hans barnbarn 
Flora Elovson Grey skriver i ett brev: 

”Otto lärde sig i stället att spela nä-
verlapp, troligtvis av någon kringresande 
spelman. Han tillverkade själv sina näver-
lappar och genom mycket träning lärde 
han sig till slut att spela. Otto tyckte om att 
✝�✩✝✍�☞✝✞☛✝✍✠✖ ✄☛☛ ✝��✍✠☛✒ ✟✕✎ ✘✠✞ ✏✍✠☞

✁✝✞✒☞ ✠☛☛ ☛✍✚✕✎✠ ✝✞✠ ✘✠✞☎✝✞✡ ✟✞✁✍✠✍ ☞✒☛

underläppen. Han kunde också få fram ett 
resonansljud genom att hålla en kristallskål 
under munnen. Eftersom man knappast 
kunde se, att han hade en näverlapp i mun-
nen, brukade han ibland skoja och låtsas, 
att han spelade på en promenadkäpp i 
stället, som han då kunde utföra vibratot 
med. För det mesta, när han spelade på sin 
näverlapp, ackompanjerade han sig själv på 
mandolin.”

Otto Bergman lär ha varit en humoristisk 

Näverlapp är ett folkligt musikinstrument som 

inte är så vanligt idag. Instrumentet – som även 

kallats spelnäver, näverspel eller kort och gott 

näver – består av en liten bit näver som är av-

rundad och avtunnad i ena änden. Näverlappen 

placeras mellan underläppen och tänderna, och 

när man blåser över lappens kant – på rätt sätt 

– frambringas en klarinettliknande ton. Tonhöj-

den kan varieras genom att sträcka näverlappen 

eller genom att ändra formen på läppar och 

munhåla. Näverlappen är alltså som rörbladet 

☛✂ ✝✠ ✡☞☎✠✡✠✝✒✒ ✁✎☛ ☞✌✒✒☎✒ ✡✠ ✡ ☛✟✠✠✝✠✌

Näverlapp. Teckning av Gunnar Ahlbäck, ur Folkmusikboken 
(1980)
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DONATISM 2016
TEMA: MUSIK I EXIL – KRIGSFÅNGARS MUSIK

Soldaterna som är direkt inblandade i 
✎✒✞☎�✎☛✝✍✞✠ ✍�✡✎✝✍✠✍ ✌✝✝✞ ☎✝ ✠☛☛ ✘✠☞✞✠ �

exil – i deras fall som krigsfångar. Sven Do-
nat, indelt soldat i Kronobergs regemente 
✁✣✣✣✤✁✣✂✧✆ ✎✄✠✍✠☎✝ ✡�✁ ✏✍✑✞ ✎✍�✁✡✏✑✞✁✝✞✡✎✠-
pen för egen del. Men i hans notbok – det 
musikaliska universum som evenemanget 
Donatism utgår från – har en annan krigs-
fånge avsatt spår. Det rör sig om låtar efter 
✝✞ ✄✙✛☛✞✠✞☛ ��☛✡✒✏✡✎�✆ ✝✞ ✩✒✄✡✎ ✒✏✟✕✝✍ �

ryska armén, tillfångatagen efter slaget vid 
Parkumäki i Finland 1789 under Gustaf  
III:s ryska krig. Tillsammans med en grupp 
✍✚✡✎✠ ✒✏✟✕✝✍✠✍✝ �✞☛✝✍✞✝✍✠☎✝✡ ��☛✡✒✏✡✎� �

Växjö. Eftersom dessa krigsfångar var av 
högre rang hade de vissa friheter att röra sig 
och de umgicks i societetskretsarna i Växjö. 
Vid sidan av Donats notbok har Witsofskis 
musikaliska kreativitet även lämnat spår i 
Magnus Theorins notbok och i manuskript 
i Växjö bibliotek.

GUSTAF BLIDSTRÖM
En av dem som ömmade för den polsk-
✍✚✡✎✝ ✒✏✟✕✝✍✝✞✡ ✙☎✝ ✝✠✍ �✒✝�✡✠ ✆✒✩✘�✠

Mörner på Oby, en av herrgårdarna utanför 
Alvesta. Hennes fästman och blivande 
make J. W. Sprengtporten, som ägde Åby 
i Tjureda, var född i krigsfångenskap i 
Sibirien, i Tobolsk.  I den stora svenska ka-
rolinska krigsfångekolonin där ingick även 
regementsmusikern Gustaf  Blidström. År 
1710 började Blidström i Tobolsk teckna 
ner melodier i en idag berömd och upp-
märksammad notbok som han tog med 
sig på fotvandringen tillbaka till Sverige. 

Efter förra årets succépremiär för Do-
natism i Ormesberga laddar vi om våra 

musikaliska kanoner och har siktet lite extra 
inställt mot Witsofskis och Blidströms 

låtar, krigets och exilens musikaliska 

värld. Till vår hjälp har vi i år engagerat 
duon Marin & Marin, dvs Mia och Mikael 
Marin, en duo i världsklass som kommer 
att ge en konsert och spela till dans. 

DANSKURS I MENUETT OCH 
PANELSAMTAL
Blidströms och Donats notböcker innehål-
ler många menuetter och därför har vi valt 
att som årets kurs bjuda in Anna Nyander 
& Karin Wallin för att lära ut menuett. Det 
som lärs ut är en folklig variant som levt 
kvar i Skåne in i vår tid. 

Därutöver blir det ett panelsamtal kring 
årets tema med bland andra Magnus 
Gustafsson. Naturligtvis avslutas kvällen 
med dans! 

✁✂✠✠✡✁✡✎✠ ☛✂ ☞✌✡✒ ✒✡☞☞ ✄☎☞✆✆ ☎✝ ✝✂☛✠☎✆✝ ✡✎✠☞✡✡✒✝✠ ✂✠ ✝✠ ✒✠☎✄✝✆✡

som dessvärre är dagsaktuell. Musik som man har i huvudet är 

✝✠ ☞✂✒✒ ✞☎✠✆☎ ✁✎☛ ✄☎☞✆✝✠ ☛✝✆ ☛✂ ☞✌✡✒✝✠✏ ✟✒✒ ✁✆✟✠✄☎ ✎✠✡ ✁☛✝☞☎ ✡☎✠

fungera som en tröst i svåra situationer och även som ett sätt att 

gestalta minnen av det som man tvingats lämna. 

Marin & Marin kommer till Donatism 
med sina femsträngade instrument. 
Foto: Mia Marin

Platsen är densamma som förra året: Or-
mesberga bygdegård. 
Tidpunkten är som vanligt tredje lördagen 
i augusti: i år är det 20 augusti. 
Närmare uppgifter om tider och prakti-
kaliteter på hemsidan: www.donatism.se. 
Väl mött! 

Styrelsen för Föreningen Sven 

Donats vänner

En polonäs efter Witsofski ur Magnus Theorins notbok. 
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POSTTIDNING B

Smålands Spelmansförbund har noter och skivor till försäljning. 

 Medlemspris Icke medlem
�✞☎✝✍✡ �✠✍✡✡✒✞✡ ✞✒☛�✒✎ ✁★✢ ✎✍ ✁☛✢ ✎✍

Krokiga låtar och rakryggade spelmän 
✏✍✑✞ ✔✠✍✎✠✍✚☎✆ �✒✎ � ✕☎✤✡✎�✝✠ ✠✝ ✦✄✢ ✎✍ ✦★✢ ✎✍

Jeanett Rousu

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

✁✓✤�✒� ☞✝☎ ✦ ✡✎�✝✒✍ ✂✢ ✆☞✑✄✌✞☎✡✎✠ ✄✑☛✠✍ ✁☛✢ ✎✍ ✁☛✢ ✎✍

ur Gösta Klemmings häften

✄✢ ✆☞✑✄✌✞☎✡✎✠ ✄✑☛✠✍✆ ✠✍✍✠✞✁✝✍✠☎✝ ✏✙✍ ✟✒✄✝✍ ✥✢ ✎✍ ☛✢ ✎✍

✒✕✘ ✠✄☛✟✒✄ ✠✝ ✠✙✡☛✠ ✞✄✝☞☞�✞✁

☞✑✁✍✠ ✡✝✝✞✡✎✠ ✏✒✄✎☎✠✞✡✝✍ ✡✠☞✄✠☎✝ ✠✝ ✠✙✡☛✠ ✦✢ ✎✍ ✧✢ ✎✍

Klemming
Innehåller beskrivning av t ex Hälsingepolska, 
Jämtpolska, bakmes samt olika varianter av 
småländska polskor tillsammans med noter på
lämplig musik.

✌✠✎✡�☞�✄✂✩✩✄✠✁✠ ✠✝ ✡✩✝✄☞✠✞✞✝✞ ✦✢ ✎✍ ★✢ ✎✍

Aug. Strömbergs kompositioner

Småländsk folkton 100 kr 110 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!
☞✒☛✄✠✁✝✍✓ ✁�✒✄✠ ✄✎ ✝�✒✄✠✖✝✎✪�✍✝☎�✠✞☎✄✖✕✒☞

VAD HÄNDER
✁✂✄☎✆✝ ✞✟ ✠✆✡ ☛☞ ✌

Slöjd i Virestad
�✞✞✒✞✡ ✡�☎ ✄✦✖

Måndag 6 juni kl 13

Spelmansstämma i Kalmar
Annons sid 21
✍✎✏☎✆✝ ☎✑✎ ✟ ✡✒✎✓ ☛☞ ✔✌

Logdans i Bjursjö, Berg s:n 
www.bergsocken.se
✁✂✄☎✆✝ ☎✑✎ ✔✟ ✡✒✎✓

Logdans/Spelmansstämma
Kleven strax norr Gränna
Dans- och låtkurser
✁✞✏✒✓ ✔✠✁✞✂✡ ✢✣✢✤✄✣✣ ✧✣ ✧☛

25-31 juli Korröfestivalen

www.korrofestivalen.se
27-30 juli

Ungdomsläger på Korrö
Annons sid 18
Söndag 31 jul

Spelmansstämma i Rävemåla
✕✓✏☎✆✝ ☎✑✎ ✞ ✆✒✝✒✏✖✓ ☛☞ ✔✟✗✘✙

Spelmansstämma efter Johan Jäng.
Vid Hembygdsgården, Väckelsång
3-7 augusti

Smålands folkmusikläger, Gransnäs
Annons sid 19
6-7 augusti

Spelkurs och spelmansstämma, Skatelöv
Annons sid 21
Lördag 6 augusti kl 11

Spelmansstämma, Himmelsberga, Öland
Annons sid 20
Söndag den 14 augusti kl 13.00

Sjölanderstämman på Lunnabacken
Annons sid 20
Lördag den 20 augusti 

Boka redan nu in Donatism i Ormesberga 
bygdegård! Årets tema är ”Musik i exil – 
krigsfångars musik”.
Lördag den 27 augusti 

Internationell dansfest med Pireus
i Kleven strax norr Gränna
Dansutlärning/ Spelstuga
✁✞✏✒✓ ✞✠☛☛✠ ✢✣✥✤✁✁✄ ✂✧ ✄☛

NOTER OCH SKIVOR

 NYHET


