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FORORD
Vi vill tacka alla spelmdn som vi fitt hilsa pA och som bidragit till att ge oss en
okad kiinnedom om spelmansmusik i liinet. Vi tackar ocksi arkivchef Ake
Hansson, Magdalena Hellquist, Astrid Lundgren och ovrig personal vid Dia-
lekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umei (DAUM), som stott oss under
arbetet med utgAvan. Bide vad giiller insamling och inspelning av gammal
musik i Viisterbottens lin och bearbetning av detta material har vi fitt stipen-
dier och bidrag fr6n flera hill och alla dessa vill vi ocksi tacka: SkellefteA Kom-
mun, Kempefonden, Liinsbildningsforbundet i Viisterbotten, Sveriges Kyrk-
liga Studieforbund, Liingmanska kulturfonden, Magnus Bergvalls Stiftelse,
Gustaf VI Adolfs fond for svensk kulturminnesvird, Folkmusikfonden samt
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umei (DAUM), som haft huvud-
ansvaret for att utgivan kommit till stind.

Denna melodisamling, i forsta hand en samling notuppteckningar av spelmans-
melodier, ser vi som en borjan till en kartliggning av visterbottnisk folkmusik.
Vi har inte haft ekonomiska mojligheter att uppteckna allt det material som vi
dokumenterat genom inspelningar och gora det tillglngligt for allmlnheten.
D2irfor finns det spelmin, vars musik vi dokumenterat, men som inte iterfinns
hiir. Det [r ocksi mojligt att samla in ytterligare melodier. Fdrhoppningsvis
kan vi f,terkomma. Det finns flera aspekter pi den folkliga musiken i Viister-
botten, som ir ofullstiindigt dokumenterade. Av alla spelmln som vi hiilsat pfl
har vi fitt namn pi spelmiin i trakten tillhdrande en dldre generation, spelmln
som man l?irt sig musik av. Det iterstir ett arbete att dokumentera dessa, vilket
instrument de spelat, vad de arbetat med m m. Det iir ett arbete som vi 6nnu
inte haft mojlighet till att systematiskt genomfora; det ror sig om flera hundra
namn. Annat som flterstir att mer fullstiindigt dokumentera iir de instrument-
byggare som funnits i linet.

Utgfrvan iir resultatet av ett samarbete mellan undertecknade. Storre delen av
insamlingsarbetet har vi gjort tillsammans. Vi har ocksi gjort alla uppteck-
ningar tillsammans. Gunnar har arbetat med sammanstlllning av uppgifter om
lfltarna och spelmiinnen, renskrivit notoriginalen samt skrivit all text, men Siw
har naturligtvis haft synpunkter pi den. N[r det stflr "jag" i texten, syftar det
pfl Gunnar och niir det stir "vi" syftar det pi oss bida.

Umefi maj 1987. K Gunnar A Karlsson och Siw Burman.





INLE,DNING
Slatta fra Wiisterbottn ir en melodisamling med traditionell viisterbottnisk
spelmansmusik. Med Viisterbotten menar vi hiir Viisterbottens liin. Titl grund
for utgivan ligger ett omfattande insamlingsarbete av folkmusik, som pi ideell
basis piborjades 1973 av Gunnar Karlsson. Siw Burman kom med i insamlings-
arbetet 1975. Vi har gjort inspelningsresor i Viisterbottens lln och periodvis har
vi med hjiilp av stipendier och bidrag kunnat genomfora ett mera intensivt
insamlingsarbete. Insamlingsverksamheten har bedrivits i samarbete med Dia-
lekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet (DAUM), som for ett par iLr sedan
foreslog att vi skulle presentera en del av det insamlade materialet i en utgiva.

Vi har besdkt ungefir 100 personer, som vi intervjuat och/eller vars musik -
litar och visor - vi spelat in pi band. I virt fall har det varit en ling vlg frin "ax
till limpa". Forst har ett intresse vickts genom att vi bida spelade fiol med spel-
mansmusik pi repertoaren. Frin detta intresse for folklig kultur har vi letat oss

fram till spelm[n som haft gamla litar - trots att vi fick hora att det knappast
skulle finnas - och bandat deras repertoar. Frin band - vi har ocksi anviint ett
par iildre bandinspelningar forutom vflra egna - har vi sedan notsatt melodierna
och till slut renskrivit dem. Samlingen innehiller drygt 300 melodier som vi
sjf,lva har upptecknat frin bandinspelningar. Tillsammans med iildre uppteck-
ningar publiceras hilr 415 melodier.

Utgivan iir indelad pi foljande siitt: Efter denna inledning foljer en textdel om
virt mote med spelmanstraditionen, om melodierna, om uppteckningsf6rfa-
randet och om melodierna som danslitar. Sedan foljer notdelen med melodier-
na, som ir numrerade frfln 1 till415. En kommentardel med skilda uppgifter
om litarna avslutar utgivan. Kommentarerna ir numrerade s[ att de mot-
svarar melodinummer. I kommentardelen liimnas uppgifter om vem vi har
gjort uppteckningen efter och pi vilket band forlagan iterfinns, alternativt
uppgift om varifrin uppteckningen ir hiimtad. Det senare gdller di det iir friga
om en iildre uppteckning som vi tagit med. Dessutom forekommer det ibland
andra kortare eller liingre kommentarer om melodierna eller uppgifter av kul-
turhistorisk karaktiir.

Pi notbilderna anges lf,ttypen, vem som gjort uppteckningen, vem som spelat
l6ten, eller vem liten iir efter, alternativt vem som har komponerat den. I vissa

fall - det giiller i huvudsak uppteckningar som vi gjort frin bandinspelningar -
finns ocksi fotnoter som exempelvis kan gilla variationer i utfcirandet av melo-
din. De variationer som vi tagit med giiller den version av en viss lf,t, som
utgjort underlag for uppteckningen.
Det kunde ha varit intressant att jiimfora nu publicerade spelmansmelodier
frf,n Vdsterbotten med melodier frin andra he[, i forsta hand frfin andra delar
av Norrland. Vi har dock hir avstf,tt frfln sidana j[mforande undersokningar.
Si liinge inte dokumentationen av spelmanslitar frf,n Viisterbotten och frin
orngivande ltn iir mera fullstdndig ?ir det for tidigt att forsoka sig pi nflgra in-
giende jiimforelser. Lika naturligt som det tr att se Viisterbotten kulturellt i ett
syd-nordligt perspektiv, [r det att se det i ett 6st-vdstligt. Kontakten mellan
Vlsterbotten och Osterbotten har varit livlig, men hur detta piverkat spel-

I
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mansmusiken dr fdr tidigt att siiga. Pi samma siitt iterstir att utreda kontakter
med Norge. Men det finns tvi ord i det hlr sammanhanget, som kan visa pi
tidiga forbindelser med Norge, nlmligen sldtt och naarsk.

Ordet sldtt (eller slatt) dr ett gammalt ord i viisterbottniska mf,l for 'lflt'. Uttalet
av vokalen i ordet varierar i Visterbotten. Stavningen slatt (a:etuttalas ungefir
som i rikssvenskans "mat") representerar olika uttal i norra linsdelen, medan
i sodra liinsdelen tiicker stavningen sldubdttre uttalet. Vi har tagit upp ordet i
titeln till utgivan. "Slatta fra Wiisterbottn" eller "Slitta fri Wiisterbottn" bety-
der alltsi 'Lhtar frf,n Visterbotten'. Ordet har i Viisterbotten levat fram till
idag. Sldtt (slatt) var viil bekant t ex niir man pi 1970-talet via studiecirklar
sokte bevara gamla uttryck i Skelleftemliet, Skelletbondskan, se "Folkmil i
Skelleftebygden", 1978. Ordet finns sflledes i omrf,den som inte direkt griinsar
till Norge. Oftast ges sldttbetydelsen 'danslf,t' , men ibland dven 'viirldslig visa' ,

dvs det kan nlrmast overslttas med 'lit'. Det ildsta klnda beliigget ph sldtt i
Viisterbotten flterfinns i Fallerstedts (1710-1762) handskrivna ordsamling frf,n
mitten av 1700-talet (se Seth Larsson i tidskriften "Viisterbotten" 1927, s 106).
Vidare finns flera beliigg frin 1800-talet, t ex i Pehr Stenbergs "Ordbok over
Umemilet" (materialet frin sekelskiftet 1700/1800), vidare i J V Lindgrens
"Ordbok civer Burtriiskmfllet", till vilken huvuddelen av materialet iir insamlat
1888-1889 (boken tryckt 1940) och i Rietz dialektlexikon (1862{7). I svenskt
rikssprik kallas'folklig melodi'eller'allmogemelodi'i allmiinhet lil.Penorska
heter foreteelsen i stdllet sldtt.

Ocksi ordet naarsk i vlsterbottniskan visar pi nigot slag av fdrbindelse med
Norge. Naarsk betyder'norska', 'dansa en norsk dans'. Verbet naarsk i denna
betydelse iir belagt hos Lindgren (jfr ovan) och finns lnnu i levande tradition
itminstone i Burtrisks socken.
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Mote med spelmanstraditionen
Skulle det i bdrjan av 1970-talet gfl att hitta spelmdn med forankring i en
ildre spelmanstradition? Hitta spelmdn som spelat till brdllop och dans i bon-
desamhlllet, ndr det var den dominerande samhiillstypen i Vdsterbotten; helt
enkelt hitta spelmdn som haft en viktig musikalisk funktion i bondesamhiil-
let? Jag rdknade bakit i tiden: pi landsbygden i vdsterbotten borde spelmiin
ha fungerat in pi 1920- och 1930-talet som en viktig del i den tidens dans- och
musikliv i byarna. 1973 tankte jagatt en spelman som haft en naturlig funk-
tion i bygdens liv miste vara mellan 60 och 90 ir. och dfl borde det finnas
kvar sidana spelmiin. Det visade sig vara en riktig tanke. Det fanns sfrdana
spelmdn och vi kom si sminingom att mota en del av dem. Ett flertal iir
fodda i slutet av 1800-talet och har haft sin barndom vid sekelskiftet. Andra
som [r fodda pi 1910- eller 1920-talen har for oss speglat utvecklingen
framit.

I olika perioder har vi flkt runt i liinet for att spela in folkmusik. Frfln borjan
var problemet att hitta de spelmiin, som kunde gamla melodier. Mflnga av

dem, som vi senare trf,ffade, hade inte varit aktiva pA flera decennier. I en by
kiinde grannarna kanske inte till, att en viss person spelade, eftersom denne
aldrig spelat offentligt pi minga ir. Det giillde att friga sig fram; ett bes6k
gav ofta tips pi ytterligare spelmfln. Pi det siittet fick vi kontakt med fler och
fler spelm6n.

Under "folkmusikvigen" pi t970-talet fick man ofta en kiinsla av att begrep-
pet spelman forknippades med en gammal musiker, en traditionsbiirare. Pi
siitt och vis var det riktigt, eftersom unga musiker sokte sig till iildre spelmiin
for att lflra sig mer om en viss spelmanstradition och for att dokumentera
deras musik. Diirfor var det liitt h[nt att en bild av "gamla spelmin" vixte
fram. Men de flesta spelmln har varit mest aktiva i ungdomen. Den genera-

tion iildre spelmin, som vi triffat, har oftast haft sin utetriktade spelmanstid
fore andra viirldskriget. Naturligtvis har flera ocksi fortsatt att utova sin
musik i olika sammanhang [ven senare. Virt mote med denna generation
spelmZin har gett oss en historisk lektion, som inte bara omfattar deras tid. Vi
har iiven ffltt ta del av berdttelser och minnen av den generation spelmiin som
foregick dem. L800-talets spelmanstradition har kdnts niira for oss. Vi har liirt
kdnna en spelstil som gitt i arv sedan 1800-talet.

En del spelmiin har vi besokt minga gf,nger och blivit nd.rmare bekanta med.
Andra har vi bara haft mojlighet att besoka en eller tvi ginger. Besdken hos

dessa spelmiin har inneburit att vi liirt kiinna minga fina minniskor runt om
i liinet och mdtena med dem har inte enbart inneburit ett dokumenterande av

gamla litar utan ocksi en livserfarenhet.

Emil Carstedt i Storuman, barnfodd i Barsele och som vuxen bosatt i Verk-
samheten vid Skarvsjoby i Stensele socken, besokte vi flera ginger. Han spe-

lade minga gamla fiollitar och var en vital ildring. N[r vi triiffade honom
hade han skaffat sig en egen l[genhet i Storuman, till vilken han hade flyttat
frin ett Alderdomshem. Vi bandade hans litar och spelade tillsammans med
honom. Pi det sdttet fick vi en god uppfattning om hans spelstil. En sommar
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satt vi pe torget i centrum av Storuman. Det var pf, blnken en bit uppi
backen ovanfor Konsum. Diir satt vi och spelade fiol alla tre. Di kom en karl
forbi och tyckte att det liit bra och ville ge oss var sin krona. Men dA reage-
rade Emil och sa, att han aldrig hade fitt betalt for det han hade spelat och
han skulle inte ha det nu heller. Emil lnt fite barsk och si var han oftast, men
med mycket humor. Ett par ginger niir vi spelade in hans litar, overnattade
vi i sovsdck i hans ligenhet, och en morgon bjod han pi grot till frukost, men
forst kokade han kaffe och trugade i oss tre koppar kaffe pf, fastande mage.
Han sade att en riktig spelman skulle ha tretir.
Nir vi var och spelade pi en sliikttriiff for Carstedts-sliikten sommaren L983,

frigade nfigon varfor vi inte hade spelat in Vilhelm Carstedt, bror till Emil,
for han var ju ocksi duktig pi att spela fiol. Jag svarade att jag trlffade Emil
Carstedt forsta gingen sommaren 1974. De hade Vilhelm Carstedt gfrtt bort
redan ett par ir tidigare. Men frin slekttreffen fick vi med oss ett band som

var inspelat pi 50-talet. Pi bandet spelar Vilhelm Carstedt litar pi fiol. En
del var samma litar som Emil hade spelat for oss, men nigra var for oss

okf,nda litar, som vi har upptecknat. Det har funnits minga spelmiin men
minga hade ju gitt bort lingt innan.vi blev intressererade av visterbottnisk
spelmansmusik. Andfl iir vi imponerade av hur mycket spelmansmusik, upp-
buren av ett stort antal spelmln, som har funnits kvar in pfl 70-talet som en
levande tradition.

Vilhelm och Emil Carstedt hade bida noje av sitt fiolspel iven som ildringar.
De brukade pfl gamla dar ika runt och hilsa pi hos folk for att avyttra sina

egenhiindigt tillverkade niiverlurar och bjornspjut. Di vart det ofta frflga om
att ta in fiolerna och spela en lit. Men fiolspel i ett sidant sammanhang ligger
lingt borta frfrn den funktion som spelmiinnen hade i bondesamhiillet som
dans- och brollopsspelmin och hemmens instrumentalmusiker. Broderna
Carstedt hade dock viixt upp i en tid niir musik som deras tillsammans med
visor och andlig sing var den musik som berorde alla pi landsbygden. Det
som var kvar frin ildre tid var funktionen som hemmainstrumentalist, den
utitriktade funktionen var i stort sett borta for dem.

Niir Emil Carstedt var liten fascinerades han av en spelman som kallades
Knaft-Jonke. Emil Carstedt var 10 ir d[ han horde Knaft-Jonke spela fiol.
Emil sig honom ibland i Barsele. Om vintrarna brukade Knaft-Jonke komma
upp dit ett par ginger. Han filade sigar och fortennade kastruller hos folk.
Men vid ett husforhor deri Fredrilcs fick han hora Knaft-Jonke spela. Niir hus-
forhdret var slut tog Knaft-Jonke fram fiolen och spelade sedan till sent pi
kviillen. Emil tyckte, att Knaft-Jonke spelade bra. Knaft-Jonke gjorde ibland
konster, som att hilla fiolen bakom nacken och spela. Emil hade vid det till-
fiillet inte borjat spela fiol. Det skulle droja ett par ir innan han gjorde det,
men det var en schottis som fastnade i hans minne, en schottis som vi spelade

in den 23 november L976. Di hade det gett 75 ir sedan Knaft-Jonke lekte
fram den pi sin fiol vid husforhoret deri Fredriks.

Niir Emil Carstedt borjat spela fiol kom han i kontakt ocksi med andra spel-
min och liirde sig litar av dem, t ex Fredrik-Sammels och hans son Johan,
lon-Ersen och hans son Jon-Ers-lohan, vidare Kal-Ersen, Erik-Ersen, Spel-

Christian, Johan Oberg och Nygren frin Norrbiick.
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Ovanndmnde Knaft-Jonke piverkade ocksi en annan spelman som vi besokt,

niimligen Hagbard Nordenstam, fast Hagbard var bara nigra ir gammal ndr

han horde Knaft-Jonke spela.

Det var sA att Knaft-Jonke brukade hllsa pi i Hagbard Nordenstams foriild-
rahem i Norrbick, Lycksele och di blev det lflnga spelkvillar. Valfrid, Hag-

bards far, spelade tramporgel och Knaft-Jonke spelade fiol. Hagbard fick hiir
sina forsta intryck av spelmansmusik. En ging ndr Knaft-Jonke varit pfl

bes6k, skulle Hagbard leka spelman och tog tvi vedtriin som substitut for fiol
och strike och sa "nu ska jag spela Jonke". Han forsokte vissla en melodi
samtidigt, men det liit bara "schyschysch", ett vflsande ljud. Niir han litsas-
spelat en stund och forsokt dra till sig uppmdrksamheten tittade han upp och

sa "lit hii gant, Ht he gant". Hagbard ville sdga ldt hii grafi'leter det vackert'
men hade dnnu inte lart sig tala rent. Den hir episoden har hans foriildrar
beriittat for honom. I Hagbards forildrahem var man positiv till att han bor-
jade spela fiol. Bf,de far och mor spelade, bide psalmer och dansmusik, far
spelade fiol och orgel, mor spelade psalmer pi orgel. Flera av Hagbards sys-

kon liirde sig ocksi att spela och det var orgeln som rnest intresserade dem.

Alice, en syster till Hagbard var mycket duktig pi tramporgel.

Lingt in pi 1900-talet hade spelmiinnen en plats i byarnas musik-, dans- och

festliv. De var byaspelmdn. Oftast hade de andra yrken som viktigaste

inkomstkilla. Nigra var kringvandrande spelmiin. Under 1900-talet har stora

omviilvningar iigt rum, ekonomiskt siviil som socialt och kulturellt. Spel-

mansmusikens funktion har likasi forlndrats. For en del spelmiin, som vi
besokt, har denna forindring inneburit olika skeden i deras spelmansliv.

En av de spelman, som var med om stora fordndringar av spelmansmusikens

funktion, var Manfred Arnkvist (L912-1985), Ljusvattnet, Burtrlsk. I hans

ungdom var spelmansmusiken en integrerad del i bygdens kulturella miljo.
Men "nymodigheter" fanns redan df,: sedan 19L2 dansades det ocksi pi en

utedansbana, som byggts upp av byns ungdomar. Arnkvist llrde i sin ungdom

kinna flera spelmiin som varit verksamma fore sekelskiftet. Av honom och

andra spelmiin i Burtriskbygden fick vi veta mer om spelmdn som Fjeru-Jani,
Lapp-pojken, Anners-Orsa, Spel-Viktor, Lars lldllgren, Johan Anton Lind-
gren och hans son Helmer Lindgren (N Kwarnsjwi-Helmer) och flera andra.

Arnkvist spelade fiol pi brollop och danser tillsammans med en eller flera
andra spelmin. Det kom en tid di man bildade smi orkestrar med namn. Pi
1930-talet var han med i danskapellet Da Capo i Ljusvattnet. Inom spelmans-

rorelsen i Sverige borjade man under senare delen av 1940-talet utova spel-

mansmusik pi ett nytt siitt. Det var i form av spelmanslag, som spelgrupperna

kom att kallas. Burtrlsk spelmanslag bildades 1952 och hiir blev Arnkvist
aktiv. Under "folkmusikvflgen" pi 1,970-talet var han med om att bilda folk-
musikgruppen Ljusvassara. Men han visade sitt intresse fdr folkmusik genom

att ocksfl [gna sig f,t instrumentbygge. Han borjade bygga nyckelharpor och

liirde sig ocksf, spela instrumentet. Han spelade nyckelharpa i olika samman-

hang, bl a i en nyckelharpstrio som turnerade i Viisterbotten.

Holmfrid Eriksson, Vilhelmina ir en annan fiolspelman som pfr iildre dagar

blivit aktiv bide som nyckelharpsspelare och byggare av detta instrument,
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ofta anlitad som lirare vid spelmanskurser och ledare for studiecirklar i
nyckelharpsbygge. Som ung i Bisksele, Vilhelmina spelade han till dans, lik-
som Manfred Arnkvist. De har sedan niir tiderna forlndrats och spelmannens
tidigare uppgifter minskat eller forsvunnit, verkat inom nya dominer av prak-
tiserad spelmansmusik.

Holmfrid Eriksson och Manfred Arnkvist dr tvi av forgrundsgestalterna di
det gdller nutida nyckelharpsbyggeri, vilket dr en "modern" fcireteelse i vdst-

erbottnisk musikhistoria. Bida vdxte upp i en hantverkstradition och med
stark forankring i den lokala spelmanstraditionen som fiolspelmin. Bida har
ocksi engagerat sig i utitriktade aktiviteter med spelmansmusik i nutid.
Arnkvist var snickare och skomakare, han byggde hus och reparerade tram-
porglar och piporglar; byggtraditionen i frflga om dessa instrument har varit
stark i Viisterbotten. Aven fioler och klarinetter har tillverkats. I detta sam-

manhang passar ett instrument som nyckelharpa in, musikintresse och hant-
verk forenat. Arnkvist byggde sin forsta nyckelharpa i slutet av 1960-talet.

Det gjorde han efter att ha sett ett TV-program diir nyckelharpan presente-

rades. Nyckelharpans mekanismer visades, si att han fick en uppfattning om
hur den skulle spelas. Storleken pi harpan fick han genom att titta pi propor-
tionerna mellan nyckelharpan och den som hdll i den. Han byggde sedan en

nyckelharpa som fungerade. Sedan skaffade han sig ritningar och byggde

minga uppskattade "harpor".

Det ovanstiende var nigra exempel pi spelmiin, som vi triiffat i Visterbot-
ten. Alla som vi mott har pi olika siitt bidragit till vir okade kunskap om
iildre tiders levnadsmonster och tlnkes[tt och i synnerhet giiller detta ].800-

talets spelstil och spelmanstradition och om hur traditionen har forindrats
under 1900-talet.

iaA; E* rr"*r,'
' y) '
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Melodierna
Melodierna i samlingen representerar traditionell musik som spelats av spel-
min i liinet till dans, fester, pi marknader, till vardags och till brdllop. Det
iir instrumentell musik knuten till landsbygden i Viisterbottens liin. En del
kan stamma frf,n 1700-talet och tidigare, musikaliska rotter kan ibland vara
gamla. Mycket iir frin 1800-talet och de forsta irtiondena av 1900-talet. Det
ir som nf,mnt inte en heltiickande samling av all den musik, som spelmdn har
spelat. Samlingen innehiller inte allt virt insamlade material och mycket av
det som spelminnen framfort har troligen gf,tt i graven. For minga spelmiin
frin 1800-talet som vi har uppgifter om, kinner vi till en mycket begriinsad
del av deras repertoar. Ibland bara en lit. Man kan se vir samling som "res-
ter" av den instrumentala musiken i bondesamhillet under denna tid.

I samlingen tar vi inte upp fibodmusik, exempelvis musik spelad pi niiverlu-
rar eller bockhorn. Lockrop och koik har inte heller tagits med. En del av

spelmdnnen har pi fiol spelat nigon koik, som de kommit ihig, men hiir har
enbart en sidan tagits med, nr 50, eftersom spelmannen gjort en lit med
kdiken som grund. I samlingen finns inte heller vistraditionen representerad.
Nigra av danslitarna har dock tralltexter.

Det [r r[tt stor spinnvidd i materialet. Det kan enligt ovan vara 1700-tahle-
tar. Det kan vara polketter och hyfsor frin senare hiilften av 1800-talet. Flera
av de spelmin, som vi har upptecknat lfltar efter, har ocksi skrivit egna melo-
dier, och vi har tagit med ett antal s&dana. Nflgra av lfltarna [r komponerade
si sent som pi 1970-talet. Pi si siitt representerar melodisamlingen olika
perioder av lf,tskapande.

Nya danser har oftast gett upphov till en ny skord av lfltar. Polketten och
schottisen kom under 1800-talets mitt med nya dansrytmer. Siikerligen fick
man in nya melodier ocksi. Men pfl grundval av dansrytmerna har det ocksf,
skapats ett nytt "lager" melodier. Man fir tiinka sig att fiolspelmiinnen och
klarinettblisarna pf, 1800-talet redan spelade ginglitar, valser, polskor, kad-
riljer och danslekar och hade vismelodier och trallar i huvudet, niir polketten
och schottisen kom in som nya danser och beg?irdes av ungdomarna. Kanske
kunde nigon en polkett och n6r vil dansrytmen och dansen blivit etablerad
kunde spelmiinnen skapa nya litar med de musikaliska monster som de hade.
Di fick kanske en kadriljmelodi, en ginglit, en trall utg6ra musikaliskt
underlag for skapandet. Vi tycker exempelvis, att man kan hitta spir av kad-
riljer i en del polketter. Vidare vet vi, att man pfl vissa hill helt enkelt har
hojt tempot pi en kadriljmelodi och spelat den som polkett, Vissa marschme-
lodier kan ocksi i snabbare tempo tjiina som polkett. Polskan, kadriljen, val-
sen hade i ett tidigare skede inlemmats i spelmiinnens repertoar pi ett likartat
sdtt. Teoretiskt finns det minga mojliga rotter till en ny melodis skapande:
valsmelodier gir ibland tillbaks pfl lingdansmelodier, som ir iildre iin sjllva
valsdansen. Niir spelmannen komponerade en l6t hade han den tidens musik-
idiom i form av visor, trallar, dansleksmelodier, danslitar, koraler m m i
huvudet och influerades troligen av dessa melodier pi ett eller annat sdtt.
Aven mycket gamla skikt av vAr musik sisom fiibodmusiken gir det ocksfl att
hitta spAr av i vissa lAtar.
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Ginglfltar, valser och polskor har ju l?inge riiknats till fiolrepertoaren, men i
vflrt material ser vi att ocksi polketterna och schottisarna till storsta delen har
varit fiol- eller klarinettlitar. Niir dessa littyper for forsta gf,ngen hordes i
Viisterbotten spelades de i forsta hand pfl fiol och klarinett. Niir dragspelet
kom, framtridde iiven lfltar skrivna utifrf,n detta instruments mojligheter.
Sf,dana litar i virt material iir t ex "Figelsingar-Alfreds Vals" (nr 313) och

"Figelsingar-Alfreds Polkett" (nr 308), men ursprungliga dragspelslf,tar
utgor en liten del av virt material. Dragspel, fiol, klarinett och tramporgel
anv[ndes alla inom dans- och brollopsmusiken. Vid sekelskiftet var det van-

ligt att man begdrde att fi en fiolspelman och en dragspelare pi ett brollop.
Till ett brollop ville man ha mera kunniga spelmiin och helst minst tvi, medan

det pfl en vanlig dans mflnga ginger var en ensam spelman som stod for musi-
ken. Tidigare ville man kanske ha tvi eller tre fiolspelare, eller en fiolspel-
man och en klarinettblisare, eller kombinationen fiol och tramporgel. Prf,s-

ten Johan Anders Linder skriver om ett bes<ik i Lycksele pf, "Stormarkna-
den" i januari 1838 och vid en dans spelar tvi fiolister och en klarinettspel-
man. Linder noterar:
"Den 21, voro vi bjudna pf, sup6 och bal. Med 2ne violiner och en klarinett
gifuo 3ne Landes ynglingar af arbetsklassen en dans-musik, som vi ej hade

forestillt oss mojelig i Lappmarken. De hade kunnat med heder spela till
dans pi orter der man har hdgre ansprik. - Siillskapet var animeradt och man

atskilldes vid midnatt." (Texten itergiven i "Viisterbotten" 1977:4, s235.)

I forhillande till det iildre traditionella utovandet av spelmansmusik, repre-
senterar spelmanstlvlingar, spelmanslag, spelmansr<irelse, spelmansstimmor
och folkmusikgrupper nya vigar for spelmansmusiken. Som nimnts borjade
man bilda spelmanslag under senare delen av L940-talet. Aldst i Visterbotten
ir Burtriisk Spelmanslag frin 1952. Viisterbottens Spelmansforbund bildades
1947. Tidigare under 1900-talet forekom spelmanstivlingar. Dessa foregick
spelmansstimmorna. (Den forsta spelmanstiivlingen i Sverige holls i Gesunda

1906 - se bl a "Folkmusikboken", Ling, Ramsten, Ternhag (red), Arlov
1980.) Spelmanslagen, tiivlingarna och sttimmorna representerar funktioner
for spelmansmusik, som skiljer sig viisentligt frin den funktion, som spelman-

nen hade i bondesamhillet. Spelmdn som Fjeru-lani, Knaft-Ionke, LarsHdll-
gren och andra i vir samling hade f<irankringen i bondesamhiillet och den

spelmansmusik som vi spelat in efter dem har inte pflverkats i niimnvlrd grad
av spelmansrorelsen.

Vir samling grundar sig i forsta hand pi material, som vi spelat in under
1970- och L980-talen. Men inspelningarna ger delvis en missvisande bild av

hur spelmansmusiken utovades under 1800-talet och de forsta irtiondena av

1900-talet. Om det traditionella utforandet av melodierna ger inte inspelning-
arna fullt vittnesbord. Det som vi biist kan uttala oss om iir den traditionella
spelstilen, n[r melodierna framfors pf, enbart fiol. Melodierna utfors i vira
inspelningar niistan alla pfl ett instrument och i de flesta fall nr det friga om
fiol. Men ursprungligen - vid lekstugor, vid brdllop, vid dans, pi marknaden,
i hemmen, nd.r man spelade for eget nojes skull och for de n[rmaste att lyss-

na, har flera instrumentkombinationer anvints, t ex tvi fioler, iiven fiol-alt-
fiol, fiol-klarinett, fiol-tramporgel, klarinett-fiol-tramporgel, fiol-dragspel
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och fiol-cittra. Under 1900-talet har man spelat med fiol och gitarr. Pe 1910-

talet fanns i Norsjo en grupp som spelade tvfl fioler, tramporgel och bas. Ett
spelgiing i Vilhelmina pi 1910-talet spelade dragspel, fiol och triangel.

Sidana kombinationer av instrument saknas for det mesta i det inspelade

materialet. Klarinetten dr diirtill klart underrepresenterad i fcirhillande till
dess forekomst tidigare. Vi vet att pi 1800-talet var den ett ofta forekom-
mande instrument, dock inte lika vanlig som fiolen.

En ytterligare aspekt pi virt inspelade material mi framhillas. Att spela in
gamla spelmin iir inte alltid riittvist mot spelmiinnen som musiker. Hagbard
Nordenstam i Norrbick, Lycksele, var inne pi det temat och menade, att folk
som fick hora hans fiolspel inspelat pi band n[r han var gammal, men som
hade hort att han var en mycket duktig spelman, kanske skulle ilndra uppfatt-
ning om honom. Man skulle s6ga "att han kanske inte var si m[rkvirdig i alla
fall". Att spela in gamla spelmiin kan emellertid vara enda mojligheten att
bevara just dessa melodier. En av de spelmiin som vi spelade in, hade kapat
ett finger pi viinster hand, men han spelade [ndi in litar for att vi skulle
kunna bevara dem. En av lf,tarna gick upp i l[ge och det blev for svirt med
kapat finger, sf, han slutade spela. Genom jdmforelse med en ildre uppteck-
ning kunde vi flndi fi fram hur liten gick och kunde ta med hela denna lit
i samlingen. Spelmannens spel var av stort viirde, ty i den gamla uppteck-
ningen var andra reprisen inte medtagen. Vi fick genom hans spel forsta,
andra och halva tredje reprisen, sfr till slut blev liten fullstiindig. Det [r ett
undantag i samlingen. De flesta litarna grundar sig pi en bestimd inspelning
av en hel lit.
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originalet till bilden tir gjord i laveringsteknik av Catrin Engman, Bticktiden,
Burtnisk. Hennes forebild rir en vr)sterbottensbyggd tramporgel, tillverkad av
Erik Klingstedt ( 1846-193 7 ). Han var frdn Klingnris i Norsjd,dtir han borjade
me d o rge ltillverkning,men fly t t ade sedan till M edle,S kelleft ed.
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Upptecknin gsfo rfar an d e

Vid de uppteckningar som vi sjilva har utfort, har endast en bestimd band-
inspelning av en lit legat till grund for uppteckningen. Vi har anviint giingse

notskrift.

Vid uppteckningen har vi lyssnat p6Lmelodin med hjiilp av bandspelare bide
pfl normal hastighet och med lig hastighet si att melodin iterges en oktav
liigre. Vid lig hastighet gir en fiolspelmans strikforing i de flesta fall att
notera och dessutom dr det di liittare att studera tonhojd och rytmik. Niir vi
skrivit ner uppteckningen har vi gjort en kontroll av den genom att in en

ging lyssna pi liten, bflde i normal och lig hastighet. Och efter denna kon-
troll har vi fitt fram en originaluppteckning, som renskrivts for publicering.
De dldre uppteckningarna [r utforda av olika upptecknare - utan hjiilp av

bandspelare.

Niir man tidigare gjort uppteckningar har man velat iLterge en melodistomme,
men man har inte alltid tagit hiinsyn till punkteringar eller strfikforing, vilket
resulterat i en enklare uppteckning. Med en bandinspelning har man storre
mojligheter till ett noggrannare uppteckningsforfarande, och vi har strevat
efter att iterge spelmannens utforande av melodin - si lingt det iir mojligt
med ordiniir notskrift. Nu miste man emellertid komma ihflg att det inte
finns ett givet samband mellan notskrift och spelsdtt - inte heller i den klas-

siska musiken. Det kommer ocksf, till en tolkningspraxis med avseende pf,

notbilden. Det innebiir att lven om uppteckningen gors sl noggrann som

mojligt med giingse notskrift, mAste den som anvinder notbilden till[gna sig

en tolkningspraxis, som ansluter till den spelmanstradition, ur vilken liten ir
hiimtad.

Niir man hittar ildre notuppteckningar bor man gdra sig en fdrestii[ning om
i vilket syfte de har utforts och hur pass kunnig upptecknaren varit. Dfl iir det
lf,ttare att forsti hur pass nlra uppteckningen den utforda litversionen ligger.
Hiirvidlag hjiilper ocksi god kunskap om spelmanstraditionen i omr&det. Av
de iildre notuppteckningarna som vi tagit med ger nog de flesta en bra upp-
fattning om grundstommen i en lit, men de visar inte alltid spelmannens sitt
att spela lfrten i detalj - strikforing saknas ofta; punkteringar kan ofta disku-
teras. Jiimfor exempelvis litarna efter Janne Miirtensson, dir vi hir redovisar
bide gamla notuppteckningar och egna uppteckningar frin en bandinspel-
ning gjord 1954. For att komma fram till en spelstil, som motsvarar iildre
spelpraxis, miste man forsoka tiinka sig in i hur liten har framforts. Har det
varit en danslit, en ceremoniell lit, en lflt for lyssning och underhillning?
Vilka instrument har anviints?
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Danslfltar och danser
Med undantag av gflnglitar, brudmarscher, marscher, sk[nklitar och arbets-
litar har melodierna en ging spelats till dans, lven om de naturligtvis ocksfl
har spelats som lyssnarlfltar. Vi har endast sparsamt med uppgifter om danser
och deras utforande. I ett fall kan vi dock presentera intressanta uppgifter om
kadriljdansning i Viisterbotten. Vid en intervju med Anselm Hedlund i Burefl
framgick det, att han var den person, som limnat originaluppteckningen av
melodin till "Vdsterbottenskadrilj" som finns utgiven i "Svenska Folkdan-
ser". Anselm Hedlund liimnade uppgifter, som korrigerade bide den utgivna
melodin och beskrivningen av dansen. Med dessa uppgifter kan den i
"Svenska Folkdanser" publicerade kadriljdansen utforas ndrmare i anslutning
till det traditionella dansandet av kadrilj i Buretrakten (se kommentardelen,
nr 348).

Under beteckningarna polska, schottis, vals, polkett osv ryms olika varianter
av dessa danser. Melodier som betecknats som polskor kan siledes vara litar
till vilka det dansats olika polskevarianter. Pi samma siitt iir det med de

andra danstyperna; spelmannen, som spelat liten, talar kanske om polkett,
men till den musiken kan dansarna ha dansat klubb eller kagga, som iir
benimningar pi danser, som enligt beskrivningar niirmast motsvarar vad som
i dagens gammaldans kallas snoa. Man kan flven ha dansat sjussarn, en annan
dansvariant i polkett-tempo. Vals kan pfl samma sitt sti for bide vals, sma-
spreintar och stegvals,' ibland har spelmtnnen uppgett att det dr friga om
exempelvis en stegvals och di har vi anvf,nt stegvals som littitel.

Nedan foljer en upprikning av dansbeteckningar, som vi noterat i linet,
grupperade efter samhorighet. Listan gdr inte ansprf,k pi att vara fullstiindig.

Polska, sltngpolska, gammsliing, stigpolska, ringpolska, springpolska. Ham-
bo, nighambo, ringhambo, hamburska, hambo-polska, hambovals. Hambo-
polkett.
Mazurka.
Vals, gammvals, smaspreintar, stegvals, bakmes, mossvals.

Schottis, schartis, fyrschottis, vinnlinder.
Polkett, hyfs, kagga, klubb, sjussarn, polketta, polka.
Kadrilj.
Menuett.
Engelska, trimenengelska.
Galopp.
Viiva vadmal.
Lateskensdansen ('Norrskensdansen').

Bjorndansen.
Stopparn, tjilingtreta, skojjarn, "skaka borti kjolen", promenaden m fl
"smidanser".
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U ppteckn ins, ,o,ll31?5:1"""

U pptecknins, $,Y,i[il'5:ilsson

1. POLSKA

2. POLSKA

Spelad av Joakim Lundmark

Spelad av Joakim Lundmark

/--.
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3. POLSKA

U ppteckn ing: G unnar Karlsson
Siw B urman

Spelad av Joakim Lundmark
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4. HAMBO

u pptecknins' 3,X,1[il,.[:r 
lsson Spelad av Joakim Lundmark
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U ppteckning, $,il[il..5:'J"""

5. VALS

Spe iad av Joak im Lund mark

F-_ff_

t ) F io len stSms: De forsta 6tta takterna ivarie repris klingar:
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Upptecknins, $il[il,.5:rrsson

U ppteckni ns, 3,Y,1flil,5:1"""

FI
1 ) I denna repris utfores f iguren 
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6. FROMHAI -OSKARS.BITN
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Spelad av Joakim Lundmark

Spelad av Joakim Lundmark

1/
^.

ofta ndrmare [l,a

7 . KADRILJ
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r, . , Gunn tr KarlssonuPPtecKnlngt si* Burman

8. KADRILJ

Spelad av Joakim Lundmark



Uppteckning, S,::31: 
K'rlsson

- btw E' urman

9. GAMMSLANG

10. GAMMSLANG

29

Spe lad av R udo lf Lund mar k

Spe lad av R udo lf Lund mar k

a
U ppteck n i ng :

Gunnar Karlsson
Siw Burman

,'a
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,, . r GunnarKarlssonuPPtecKnlngt siw B urman
n

Upptecknins' 3,Y,1ffi,,ff:ilsson

1 1. SLEKAFOT (GAMMSLANG)

12. GAMMSLANG

Spe lad av R udo lf Lund mark

Spelad av R udo lf Lund mark

1) Forsta sextondelen i figuren dr n6got ldngre 5n de ovriga.

>'
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13. MALAPAJTJEN (VALS)

Uppteckni ng, 3,X,1[il,.5:lsson

t ) V id Eterging till forsta repris spelas:

Spelad av Rudolf Lundmark
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Upptecknins' S,::3?:Sarlsson! Dtw Eurman

14. ANGNAS

Spelad av Rudolf Lundmark

1 ) Vid overgSng frtn andra till forsta repris spelas:

upptecknins, S,1:3:: 
Karlsson

' btw E,urman

15. SNJERRALAPPA

Spelad av Rudolf Lundmark
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16. POLKETT

Uppteckning' 3,Y,18il,5:rrsson Spelad av Rudolf Lundmark
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Upptecknins' 3,Y,1fiil,fi:ilsson

17. POLKETT

Spe lad av R udo lf Lund mark
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18. POLKETT

U ppteckni ng, 3,X,1[il,,5:'J"'" Spelad av Rudolf Lundmarl<

1) Forsta g6ngen icke bundet.
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Upptecknins, $,#[ilrff:rlsson

19. KADRILJ

Spe lad av R udo lf Lund mark

I4 - E-

</A .1 .1 -a
\I/7 ^1 =. -1 .1

7 ,a 7 , .a

1 ) Takten spelas dven utan bindebSgar.

2l E ller
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upptecknins' 3.Y,18il,5:'J"""

Uppteckning' 3,Y,1[il,5:rrsson

20. KAL- ERS-POLSKA

21. POLSKA

Spelad av Emil Carstedt

Spelad av E mil Carstedt

1) Eller
a' ,r / --.. .-a 7 7

TT

2l Oftast tv5 "sluttoner"

3) En ging dven
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22. POLSKA

Uppteckni ng, 3,Y,18il5::'sson av Emil Carstedt

23. POLSKA

Spelad av Emil CarstedtUpptecknins' 3,Y,1ffi,.[:'"'"""

1 ) Hdr spelas en 214 takt. Vill man

spela en 314-takt vore en mojlighet:

2l Aven

3) Aven

J' ,t 
' 
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U pptecknins , 3,Y,1[il,5:lsson

24. POLSKA

Emil C. spelar hdr en 21 takt
men troligen ska takten vara :

25. POLSKA

Spelad av Emil Carstedt

Spelad av Emil Carstedt

3)
1) Aven

2l Aven

Upptecknins, $il3X1[::',"""
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U ppteckning' S,::nar 
Karlssonv ulw trurman

26. POLSKA

Spelad av Emil Carstedt
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U pptecknins, 3.X,1[il5:'J""'

Uppteckning' $,Y,lBilr5:rrsson

27. POLSKA

28. POLSKA

Spelad av Emil Carstedt

Spelad av EmilCarstedt

V

1) Aven



42

U ppteckni ng' 3,1,13il,5:ilsson

29. POLSKA

Spelad av E mil Carstedt

samt for sluttakterna



43

Uppteckning, S,1?3?r 
Karlsson

- 5tw 5urman

Upptecknins, S,::3i: Karlsson
- 5tw tsurman

30. POLSKA

31. POLSKA

Spelad av Emil Carstedt

S pe lad av E m i I Ca rstedt

1) Aven

2l Aven



44

upptecknins' 3,Y,1flil,5:rlsson

32. POLSKA

S pe lad av E m i I Ca rstedt

33. POLSKA

Spelad av Emil CarstedtU ppteckning :
Gunnar Karlsson
Siw Burman

/'-> ,1^



U ppteck n i ng :
G unnar Kar lsson
Siw Burman

34. POLSKA

3) Aven

35. POLSKA

1 / 
Sprlad av Emil Carstedt

,-.4],

45

Spelad av Emil Carstedt

1) Aven

2l Aven

U ppteckn ing :
G unnar Karlsson
S iw B urman

1 ) Aven



46

Uppteckning, S,::nar 
Karlssonr ulw tr urman

36. VALS

Spelad av Em il Carstedt

2l Aven



47

/':\.

37. LATN OVERAM KWINTN

Spelad av Emil Carstedt,, . . GunnarKarlssonuPPtecKnlng' siw Burman

2l Eller med bindning

1 ) Aven



48

U pptecknins, 3,1,1[il.,5:rrsson

38. POLKETT

Spelad av Emil Carstedt

1 ) En g6ng 6ven



49

39. POLKETT

Uppteckning, $ilflil,5:rlsson

1) Eller med foljande bindning

2l Aven

3) V id Sterging till forsta repris spelas:

Spelad av E mil Carstedt

,", --
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Upptecknins' 3#Bnr5:rlsson

40. POLKETT

Spelad av Emil Carstedt

1 ) Aven



51

41. SCHOTTIS

U ppteckn ins , S,::3:: 
Kar lsson

' btw trurman

r)

zl

Spelad av E m il Carstedt

E ller



52

,, . , GunnarKarlssonuPPrecKnlngt siw Burman

u ppteckning , S,y,lAXl5::'""^

42. SCHOTTIS

43. SCI'IOTTlS

Spelad av Emil Carstedt

Spelad av Emil Carstedt

1) Eller

2l En g6ng



53

,, . , GunnarKarlssonuPPtecKnlng' siw Burman

44. SCHOTTIS

45. SCHOTTIS

Spelad av Emil Carstedt

.>

Uppteckning:
Gunnar Karlsson
Siw Burman S pe lad av Emil Carstedt

n:

/:-



54

Upptecknins, $il[ilf:ilsson

46. SCHOTTIS

Spelad av Emil Carstedt

47. SCHOTTIS

Upptecknins, $,il[il,,5:l'"on S pe lad av E m i I Ca rstedt

s

t{, ,r/ t , --)tr , , |a,t / , 7 ,,
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Uppteckni ng, 3,X,1[il,5:'J"""

48. SCHOTTIS

3) Aven

4) Aven

Spelad av Emil CarsteCt

1 ) Aven

2l En g6ng dven

,



56

u ppteckning, 3,X,1[il,.5:'J""'

Upptecknins' S,::3?: 
Kar lsson

' btw trurman

U ppteckn ins , .o,::3?: 
Kar lsson

' 5tw trurman

49. SCHOTTIS

50. Kotr

51 KOIKLAT

Spelad av Emil Carster-lt

i>rft

Spelad av E mil Carstedt

6\

Komponerad och spelad av Emil Carstedt

1) Taktart eller taktstreck ir inte utsatta. Kommat markerar en ny Dfras>.

ISngsarht tempo



57

/.-

52. 'EN KNAFT.JONKES BIT"

Spelad av V ilhe lm CarsteCtU pptecknins, 3,X,13T,,5:'J"'"

1) Eller



58

53. POLSKA

Uppteckning: Gunnar Karlsson
Siw Burman

Spelad av Vilhelm Carste,Jt

A

sprcc.

1 ) Vid repris spelas:

Upptecknins: $ileil,5::'"o"

54. POLKETT
Spelad av Vilhelm Carstedt



Uppteckning:

59

55. POLKETT

Spelad av V ilhelm CarstedtGunnar Karlsson
Siw B urman

/':t



60

!r I . , GunnarKarlssonuPPTecKnlngt siw Burman

56. SCHOTTIS

S pe lad av Gustav Girdn

1 ) Aven

U ppteckn i ng :

57. POLSKA

l-r

Spelad av Per ErikssonG unnar Karlsson
Siw Burman

v

1 ) B ind ningarna i ltten varieras nigot .



HqD .- 7,

a, -- a7 ,7 fr,' 7 - .-1 .1
A 

' 
.a

7 rT v)v
\!rr- 7 --/

61

H I

.-.ra I 17'
\ ?a 7 .1

s I
, -1

7

/-\

a-

Spelad av Per ErikssonUpptecknins, $il[il,.5:1""'

58. VALS

-rl\



62

Uppteckn,ns, $.il3X?5:rrsson

59. SCHOTTIS

Spelad av Per Eriksson

60. SCHOTTIS

Spelad av Per ErikssonU ppteckn i ng :
G un na r Kar lsson
Siw B urman

,

1) Eller 3) E ller

-1
ar7

-1

2l E ller 4l E ller

5) Eller



63
/-\

/--

61 . POLSKA

Spelad av Erik ErikssonUppteckni ng, 3,Y,1[il,.5:'J"""



64

Upptecknins' $.il8il,5:rlsson

62. POLSKA

Spelad av Erik Erikss,.ln

63. POLSKA

U ppteckning' ro,Y|fiil,[il'"" Spe lad av E rik Er iksson

--.a-)



1) Eller

65

64. POLSKA

U ppteckn i ng :

,-z

, llrr a- \ .- 7 .- 7 7--
tr - 7 7 7 , ?-/

AT , a. .. , /\L' J. / f J .- a L-

Gunnar Karlsson
Siw Burman

n
Spelad av Sven Eriksson



66

Uppteckning: Gunnar Karlsson
Siw Burman

65. POLSKA

Spelarj av Hagbard Nordenstam

1t-/-

1 ) Forsta gSngen spelas:

Viss variation i str8kforingen forekommer.

Upptecknins' 3,Y,1[il5:rrsson

z.-

66. POLSKA

2l En g6ng dven

Spelad av Hagbard Nordenstam



67

67. POLSKA

Uppteckning' $il[il,.5:'r'"""

1 ) Sp iccato ( hoppande str6 k)

Uppteckning' S,::31:Karlsson' btw E' urman

Spelad av Hagbard N ord en sta m

2l E ller

3) Liten avslutas

68. POLSKA

Spelad av Hagbard Nordenstam

3

F,

,-/-



68

Uppteckning' $,Y,i[il,fi:rrsson

69. POLSKA

Spelad av Hagbard Nordenstam

,

1) Eller
3) Eller med

dubbelgrepp:

2l E I ler med d ubbe lgre pp



69

,, . , GunnarKarlssonuPPrecKnlng' siw Burman

1 ) Andra gingen

70. POLSKA

3) Aven

Spelad av Hagbard Nordenstam

a

2l Aven 4't LSten avslutas



70

uppteckning' $.il[ilr5:rlsson

71 POLSKA

72. POLSKA

Spelad av Hagbard Nordenstam

Spelad av Hagbard NordenstamU ppteckn i ng :
Gunnar Karlsson
Siw B urman



73. STEGVALS

U ppteckni ns, 3.Y,13X15:l'""" Spelad av Hagbard Nordenstam

71

-- .- .-ar- ,t
7 7

,?, 7, t-
.A t- .r'.

\!, -f q oa



72

U ppteckning: G un na r Kar lsson
Siw B urman

74. LAPP- LENAS VALS

75. POLKETT

Spe lad Nordensta m

Spelad av Hagbard NordenstamUpptecknins, S,::|i: Karlsson
" blw ts urman

av Hagbard

1, 2 a
Ir a -- .- -f,h na ---7--T 7
Rtv rr a I
sr1 ) L- =-r-

1..^-
.)

-nh
\V n

$ / LJ



Upptecknins' 3,Y,1[ilff:ilsson

Uppteckning: K.P. Leff ler

76. SCHOTTIS

77. HYFSA-POLSKA

73

Spelad av Hagbard Nordenstam

Spelad av Goran Lindblom



74

78. VASTERBOTTENSHAMBO

Uppteckning: K.P. Leffler Spelaci av Goran Lindblom

79. POLKETT

Spelad av Johan OfitundU ppteckn ing: K.P. Leff ler



75

Uppteckning:

Uppteckning: K.P. Leffler

80. POLSKA

81. POLSKA

Spelad av Goran Lindblom

Spelad av Goran Lindblom



76

82. VALS
I

Uppteckning : K.P. Leff ler

,-.

Spelad av Goran Lindblom

ll.u" fD , a a.).-^4.) ^ ^tra) t I
7a 7 7 7 , 7

'L I I\ ,TI I

I
a )

1Ya .a
r-

I

s , a
v

llu. r ) )-).- ).) .) .-
tr I .7- 7 7 7 ) 7

\rrr ,
s I .1

trr t ta ag
.1 I-, I

I\ , - I
lr

,.t''-- ). ) 7 O,F U-- -Y I
7 o

\Yr
r.\

ll,rr ' \- .-. a - ,,,tr-a a-
I I

\T1 ll./ O
s I lle

-l

ll, ll r I

tr ).4, 7
I t

\rr -1 , - Iz
a\ a

.-
a

t-

1) Leffler har efter reprisen noterat i "2:a oenoen denna renris 8 vA"



a.-

83. HYFSA

Uppteckning: K.P. Leffler Spelad av Goran Lindblom

77

-t
7
I

7a 7 a7 a t -) , 7-a .) a, .-
tr 7

I I a I
-7

\I I I I I I\ , I L- I ErE .1
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84. HYFSA

Uppteckning: K.P. Leffler Spelad av Goran Lindblom



79

Uppteckning: K.P. Leff ler

U ppteckn i ng : K .P. Lef f ler

85. HYFSA

86. SCHOTTIS

Spelad av Goran Lindblom

Spelad av Goran Lindblom

,'':--

4 t Il . lr . . L2 f* .
+l IIr_____r_____r

S!'
u--rEIA t-.#r
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87. SCHOTTIS

Uppteckning: K.P. Leffler Spelad av Goran Lindblom

Uppteckning: K.P. Leffler

88. SCHOTTIS

Spelad av Goran Lindblom



81

U ppteckn i ng : K .P. Lef f ler

Uppteckning: K.P. Leffler

89. SCHOTTIS

90. POLSKA

Spelad av Goran Lindblom

Spelad av Goran Lindb lom

D.C. al Fine
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91. POLSKA

U ppteckning : K.P. Leff ler Spelad av Goran Lindblom



83

Uppteckning: K.P. Leffler

Uppteckning: K.P, Leffler

92. POLSKA

93. GAMMPOLSKA

Spelad av Goran Lindblom

Spe lad av Gora n L indb lo m

l'1,-r .) .-7 , 7 , .a
tr 7 7 --7--7

\ T, L I
I
I

s ,
-

.1 JI
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94. POLSKA

Uppteckning: K.P. Leffler Spelad av Goran Lindblom

95. POLSKA

Uppteckning: K.P. Leffler Spe lad av G ora n L indb lom

1 ) " lnga bindningar" har Leff ler noterat under denna takt.



85

/-\

96. POLSKA

Spelad av Goran LindblomU ppteckni ng: K.P. Leffler



86

97. HAMBO

Uppteckning: K.P. Leff ler Spelad av Goran Lindblorn

U ppteckn i ng : K.P. Lef f ler

98. POLSKA

Spelad av Goran Lindblom '"-r'



U ppteckn ing : K .P. Lef f ler

1 ) E ller:

Uppteckning: K.P. Leffler

99. POLSKA

1OO. POLSKA

87

Spelad av Goran Lindblom

Spelad av Goran Lindblom



88

101 . POLSKA

Uppteckning: K.P. Leffler Spelad av Goran Lindblom

Uppteckni ng: K.P. Leffler

102. POLSKA

Spelad av Goran Lindblom



89

Uppteckning: K.P. Leffler

Uppteckning: K.P. Leffler

103. POLSKA

104. POLSKA

Spelad av Goran Lindblom

Spelad av Goran Lindblom



90

105. VALS

Uppteckning: K.P. Leffler Spelad av Goran Lindb lo m

fl.r fi 7 .^ 7 ,. 7 7
^-

a, ,^ a7 7 otra 7 7 - a-

\r os ,a rt -1 -J I z) .J I

106. VALS

Uppteckni ng: K.P. Leffler Spelad av Goran Lindblom



91

Uppteckning: K.P. Leffler

U ppteckning: K.P. Leff ler

1O7. VALS

108. TATTARINA VALS

Spe lad av G ora n L indb lom

Spelad av Goran Lindblom



92

109. HYFSA

Uppteckning: K.P. Leffler Spelad av Goran Lindblom

1) I Lefflers uppteckning f inns i denna takt tv6
punkter utan skaft. Moiligen kunde takten tolkas:

U ppteckn i ng : K.P. Leff ler

110. HYFSA

Spelad av Goran Lindblom



93

Uppteckning: K.P. Leffler

Uppteckning: K.P. Leff ler

111. HYFSA

112. SCHOTTIS

Spelad av Goran Lindblom

Spelad av Goran Lindblom

1 ! t lt
l{.rr

s

tr ar^) ) oa
Va a

r.: T-- f--r-f]
r-Tl-.]
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Uppteckning: K.P. Leffler

Uppteckning: K.P. Leffler

113. SCHOTTIS

114. SCHOTTIS

Spelad av Goran Lindblom

Spelad av Goran Lindblom



115. SCHOTTIS

Uppteckni ng: K.P. Leffler

116. VALS

U ppteckn i ng : K .P. Lef f ler

3

95

Spe lad av R u I le A nde rsson

Leff ler har under l6ten noterat: "Bindningar s6som i borf an antytts"



96

Uppteckning' S::nar 
Karlsson

v Dtw trurman

117. POLSKA

Spelad av Uno Lindstrom

1) Vid repris spelas:



97

Upptecknins, S,::3i: 
Karlsson

" 5tw E' urman

1) Aven

2) Eller

118. POLSKA

Spelad av Uno

--\

(liksom i takt 2 och 5 i andra reprisen dr det osdkert om tonhojden for h:et)

Lindstrom
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,, r , GunnarKarlssonuPPrecKnlng: siw Burman

119. KADRILJ

Spelad av Uno Lindstrom

1) Kadriljen avslutas

2l E ller



Uppteckning: Uno Lindstrom

12O. LAPPLANDS BRUDMARSCH

99

Komponerad och;spclad av Uno Lindstrom

LAPPLANDS BR UDMARSCH (andrastdmma)



100

121 . SPEL-MATTIS VALS

Uppteckning: Curt Berg Spe lad av U no L ind stro m

.-
tt

.?) ,, 2 I\ 7 7 7 va-1

-
s V - .a

122. POLKETT

Uppteckning: Curt Berg Spelad av Uno Lindstrom



Uppteckning: Curt Berg

123. GALOPP

101

Spelad av Uno Lindstrom

Spelad av Karl VesterlundUppteckning: G unnar Karlsson
Siw B urman

ff

124. BRURSIARLATEN



102

Upptecknrns, $il3ii5:1""'

125. VALS

Spelad av Kar I Vester lund



Upptecknins' S,::3i: Karlsson
' btw tsurman

t ) Reprisordning A A B B A C C

2l Utfores med gl issa ndo; e r€t

tas med 2:a fingret plus los strdng

3) Eller

126. SIGGES POLSKA
103

Spelad av Karl Vesterlund

,, 7 
'7 'I I I

I I I

l I

4l E ller

5) Eller

a----)
7 ,
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Upptecknins, $,ilBTr5:rlsson

127. POLSKA

Spelad av Carl Strandberg

\ G unnar Karlsson
U ppteckn i ns , S-iil)'Bilrr.n

128" POLSKA

Spelad av Carl Strandberg



Uppteckn ins, 3,Y,1fiil,[il'"""

Upptecknins, $ilfiil,5:1"""

129. POLSKA

130. VISPOLSKA

105

Spelad av Carl Strandberg

Spelad av Carl Strandberg



106

Upptecknins' $,fBT,fi:ilsson

131. MAZURKA

Spelad av Carl Strandberg



U ppteckning, 3,Y,13i,fi:ilsson

132. VALS

, +'

107

Spelad av Brynolf Johansson

dvs klingar E, F; , G;1) Fiolen st6ms:



108

U p pteckn i ng :

133. POLSKA
G unnar Kar lsson
Siw Burman

Spelad av Brynolf Johansson

3v +

1) Fiolen stims:

Uppteckning:

2l Aven:

134. GANGLAT
G unnar Karlsson
Siw Burman

Spelad av Brynolf Johansson

1) +++

1 ) Fiolen stdms



109

135. POLKETT
,, . , GunnarKarlssonuPPrecKnlng' siw Burman Spelad av Brynolf Johansson

1 ) Fiolen stdms

2l Brynolf spelar ocks6 denna variant pE andra reprisen:

+++



110

Upptecknrns' $,ilfinr5:rlsson

136. POLKETT

Spelad av Brynolf Johansson

-a1 - ^- )7 .)- 7 -- -- -a
)7 7

\ 7 7 7 .1 -
S ,7

-J
I
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137. POLKETT

U ppteckni ng, 3,Y,1fiil,5:'J""^

t ) Figuren

U ppteckn i ng , S,::31: 
Kar lsson

som 6tert<ommer ihela forsta reprisen,
utfores dven utan b indningar.

a a.lLl 2l Aven

Spe lad av B rynolf Johansson

Spelad av Brynolf Johansson

/"i-\

138. ERIKS SCHOTTIS

1 ) En ging dven 2l En g6ng 6ven



112

upptecknins, $,il8T,5:rlssonv

139a. SCHOTTIS

139 b. SCHOTTIS

Spelad av Brynolf Johansson

Spelad av "volontdr Lindblad"

1) Str6kfdringenvarieras.Debindningalsomvi sattut/kansessomettexempel pihurspelmannenbinderidennamelodi.

2l Eller

Uppteckning: R uben Andersson



113

140. SKYMNING

Upptecknins, $.il[il, 
Kailsson

OVER TALLVATTNET (VALS)

Komponerad och spelad av Brynolf Johansson



11,4

U p pteckn i ng :

141 . MAJSNOA
G un nar Kar lsson
Siw B urman Komponerad och spelad av Brynolf Johansson

t

1) Reprisfoljd A A B B A C C A



Uppteckning, S,:l:i: Karlsson- 5 tw tsurman

t ) En g6ng dven

Upptecknins' $ilffi,.5::'"""

142. FINN-PALS POLSKA

143, POLSKA

115

Spelad av Elsa Siljebo

Spelad av Elsa Siljebo



,1u

upptecknin ' S,::nar Karlsson'r'r' SiwBurman

144. POLSKA

Spelad av Elsa Siljebo

145. POLSKA

Uppteckni ns, $il3X15:rrsson

t?/
Spelad av Elsa Siljebo

C-,-;

1 ) Eller med forslag 2l En viss variation av strEkforing och punktering forekommer ihela l6ten.

De utskrivna triolerna spelas ibland som trioler, ibland ndrmare iEIFa ,,

I



Upptecknins, $il[il,,5:'"'"""

Upptecknins, S,::3:: 
Karlsson

' utw Eurman

146. JON-PALS POLSKA

147. PAL.JONS POLSKA

117

Spelad av Elsa Siljebo

Spelad av Elsa Siljebo

Forsta takten dven utan b indningar.



118

Upptecknins, S,1:3ir 
Kar lsson

r Stw Eurman

Upptecknins, ro,llSil,.S:1""'

t ) Forslagen anvSnds inte alla gSnger.

lstallet for f orslag gors ib la nd en upptakt.

148. POLSKA

149. FARFARS POLSKA

Spelad aV E lsa Siljebo

Spelad av Elsa Siljebo



Upptecknins, $,Y,lBT,.5:rrsson

150. POLSKA

151. POLSKA

119

S pe lad av E lsa S i ljebo

Spelad av Elsa SiljeboUppteckning: G unnar Kar lsson
Siw Burman

1 ) I denna takt varieras strtkforingen n6got.

t



120 '

152.

u ppteckning ' S,:13?: 
Karlsson

- brw trurman

L I L L-JON KS HAMBO-PO LSKA

3\/^-
S pe lad av E lsa S i ljebo

-^



Upptecknins, 3,X,1[il,.5il'"o,1

153. POLSKA

121

Spelad av Elsa Siljebo

Spelad av Elsa Siljebo

,^.
l. \ ,-

1 ) Tro ligen dven

Uppteckning:

2l E ller
-\

-. .1\-'-

154. POLSKA
G unna r Kar lsson
Siw B urman

\



122

,, . , GunntrKarlssonuPPtecKnlngt siw Burman

155. POLSKA

S pe lad av E lsa Siljebo

156. POLSKA

U ppteckni ns : 
ro 11fiil,fil'sson Spe lad av E lsa Siljebo

1) Eller



157. VALS

123

Spelad av Elsa SilfeboUpptecknins: 3ilflil,5::1""',

1) Figuren 
[1 

utfores oftast ndrmare 
n.



124

158. VALS

Upptecknins: S,::3?: 
Karlsson- 5tw uurman S pe lad av E lsa S i ljebo

159. SCHOTTIS

Spelad av E lsa Siljebo
,r . ! GunnarKarlssonuPPtecKnl ng' 

s iw B urman

ault. 2.
Hr

tr q/
s , 7'

n
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Spelad av Elsa Siljebo

160. SCHOTTIS

/:-

Uppteckning' 3,Y,1[il,.[:'"'"""

1s lt. 2.
r-l .) -- ,-'tr- c4/\ ,
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161 . MARSCH

Uppteckning. G un nar Kar lsson
Siw Burman Spelad av Elsa Siljebo



127

162, MANSKEN OVER

Uppteckning: $il[il,,5:'J""' Komponerad och spelad av Elsa Siljebo

DAMMET (VALS)



128

163.

Uppteckning: $,il[il,5:1"""

VISKASJOFLOTTARNAS VALS

Komponerad och spelad av Elsa Siljebo

I - a7 - -ha , ) ^1 , I
7 A

V 7 Tatu I
7)

r.\ , I
t--



upptecknins, $ilflil,5:rlsson

164. POLSKA

165. NICKE.DAHLS POLSKA

129

Spelad av Carl Viklund

Spelad av Carl Viklund

,-,

Upptecknins' $.il[il,5:1"'"

1 ) I denna ta kt utf ores punkteringarna som Sttondels
snarare ar f r6ga om triolpunkteringar,dvs f iguren

pu n kter nga

,a---
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Uppteckning, S,lnnar Karlssonv 5tw B urman

166. HAMBO-POLSKA

Spelad av Carl Viklund



131

167. VALS IPOLSKA

Upptecknins, 3,Y,1[il5:'1""" Spe lad av Car I V ik lund



1s2

uppteckning' $.#ffirff:ilsson

168. VALS

Spelad av Carl Viklund



169. VALS

133

Spelad av Car I V ik lundU ppteckni ng: Gunnar Karlsson
Siw Burman

\r
V



134

Upptecknins' $.ilffi,.5:1"""

17A. THUDINS VALS

Spelad av Carl Viklund

t

ll,-r - a -). - -) .-4.
tr ,. I

7
I

7t -
\ T' IU

a I I I

s , \- _-/ l+c I L I

1)

)

Strtkforingen ei utsatt i forsta reprisen, fcirutom i 13:e takten. I civrigt varieras strikfciringen:

)D )U



17 1. PAL-JONS-VALSEN

135

Spelad av Carl Viklund

a:

., . , GunnarKarlssonuPPtecKnlng' siw Burman

1 ) E ller:

2l Vid Sterg6ng till forsta reprisen spelas:

a' --

,a
,- .a

t7
----q < -/
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Uppteckning, $il[il,.5:'rsson

172. VALS

Spelad av Cart Viklund



Upptecknins, .G,::3?: 
Karlsson

' btw burman

U ppteckni ns' ro,lrleil5:l'""'

173. STEGVALS

174. STEGVALS

137

Spelad av Carl Viklund

Spelad av Carl Viklund



138

Uppteckning, S,:l3i: K.arlsson
e blw Eurman

3

175. SCHOTTIS

Spelad av Carl Viklund

176. BRACKSJO-HOLMGRENS SCHOTTIS

Uootecknino. Gunnar Karlsson
" Slw tsurman

Spelad av Carl Viklund



177. KALLE LUNDBORGS POLKA

uootecknino, 9.'n!u' Karlsson
" Stw tsurman

178. GANGLAT

U p pteck n i ng : 
,o Xi [il,,[::'sso 

n

139

Spelad av Carl Viklund

Spelad av Carl Viklund

1 ) F iguren utfores ndrmare



140

., . , GunnarKarlssonuPPrecKnlng: Siw Burman

179. MARIAS VISA

Spelad av Carl Viklund

Upptecknins' $il3T,[il'"""

180. LAPP.POLSKA
\

Komponerad och spelad av Carl Wiklund -1,

a^,
1) Aven ndrmare f iguren

- - -I - l'l l-l
,&. ,t-t 2l E ller



Uppteckn ing :
G unnar Kar lsson
Siw Burman

v

Upptecknins' S,ll3:: 
Karlsson

' utw Eurman

181. FORSRITTEN

182. HOSTPOLSKA

141

Komponerad och spelad av Carl Wiklund

Komponerad och spelad av Carl Wiklund

1) Eller 2l Aven
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183. VINTERPOLSKA

U ppteckn ing :

G un nar Kar lsson
Siw Burman

v
Komponerad och spelad av Carl Wiktund

1) Eller

U ppteckn ing :
G unnar Karlsson
Siw B urman

3

184. LITEN VARPOLSKA

Komponerad och spelad av Carl Wiklund

-^



143

Uppteckning: Carl Viklund

185. NORRLANDSSOMMAR

gm c7

Komponerad och spelad av Ca rl Wiklund

dm

I

,7 ,7 o -- a7

h - I - .-. - ?-
1v lt , I a7 O -1s , I a I -1

a7 a- O
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Upptecknins' $'ilffirf:rlsson

Spelas med A-bas.

En g6ng spelas dven:

Uppteckning, $il[il,,[il'"""

186. POLSKA

3 ) V id overg6ng t il I f orsta repr is spe las :

187. POLSKA

Spelad av Janne M6rtensson

u

1)

2l

Spelad av Janne MSrtensson

1 t ll ? I 2
t Ilrr

tr
Af\t,

1 ) Spelas med A-bas.

2l En gtng Sven:



U ppteckn i ns ' $,Y,i [il,.5:r 
lsson

189 a

Upptecknins' $,il[il,.5:rlsson

188. POLSKA

TOLVSKI LLINGS-POLSKA

145

Spe lad av Janne M6rtensson

Spe lad av Janne MSrtensson



146

1 89 b. TOLVSKI L LINGS.PO LSKA

Uppteckning: Jon-Erik Ost Spelad av Janne MSrtensson

190. VALS

U ppteckni ng: G unnar Kar lsson
Siw B urman

1)

Spelad av Janne Mtrtensson

1 ) Stdmning Det betyder att noterat G, D K lingar



Uppteckning:

1) Spelas med A-bas.

191, VALS
147

Spe lad av Janne Mirtensson

v
G un na r Kar lsson
Siw B urman



148

192. VALS

Uppteckning: G unnar Kar lsson
Siw Burman

v
Spelad av Janne M5rtensson

1) Fiolen stams dvs noterna k I i nga rE ,F iss, G iss,A .



Upptecknins, S,:::': Karlsson
' Slw ts urman

193. VALS
149

Spelad av Janne Mirtensson

Spelad av Janne M8rtensson

1 ) Hiir spelas ett C, medan det tv6 takter ldngre fram tas en ton mellan C och C#. Detta gcirs konsekvent.

194. POLKETT
,, . , GunnarKarlssonuPPrecKnlngt siw Burman



150

Upptecknins' S,::3?:5:rlssonv 51W E Urman

,I 95. BRUDMARSCH

Spelad av Janne Mtrtensson

196. BRUDMARSCH

Uppteckning: Gunnar Karlsson
S iw B urman Spelad av Janne Mirtensson

-

1) StrSkforingen varieras nSgot i l6ten. 3) E ller

4l V id Sterging t ill
forsta repris spelas:

2l Eller



151

197. POLSKA

198. POLSKA

1) Se kommentardel.

1 ) Spelas med A-bas.

Spelad av Janne Mfirtensson

33

Spelad av Janne Mtrtensson
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199. POLSKA

Spelad av Janne Mtrtensson

1 ) Spelas med A-bas.

2OO. POLSKA

Spelad av Janne Mirtensson

1) Spelas med A-bas.

I



201 . VALS

1) Enligt originaluppteckningen stiims f iolen G, D, A, D. Hdr iterges melodin som den klingar.

242. VALS

153

Spelad av Janne M6rtensson

Spelad av Janne M8rtensson



154

2O3. VALS

Spelad av Janne Mirtensson



/:-.

1) Spelas med A-baS.

204. POLKETT

205. SKANKLAT

155

Spelad av Janne M6rtensson

Spelad av Janne Mirtensson



156

206. KADRILJ

Spelad av Janne Mirtensson

llr - 7 7-' | __t_l l__ 7 7 7aa
tr I I m

\ r'
I

.\ , E

ll,.-r I I I

tr h^r I h^-
lrrl , V 7 - -1 , vv , ,1

a\ I r-
I

a7

1) Spelas med A-bas.



2O7. BOCKARE-POLKA

208. BOCKARE-POLSKA

157

Spelad av Janne MSrtensson

Spelad av Janne M6rtensson

./-

t +i rt .) .) .) a .^
El .a 7 -a - 7

I -
,F\ / 7. --

t-

^a
.- ,1 a I

s!7 L t- t- t- ) I

7 a7
fD
a_ .1 -1 ,1Ar. - t-l ,.7 .1 a a

t-/ ) ,a
\L' L 77 t7-a .-- 1J
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r, . , GunnarKarlssonuPPtecKnlng' siw Burman
V

209. MINNENAS VALS
Komponerad av Fritz Nystedt
Spelad av Soren Johansson

I , ? 7-- O ,a
h f 7 , .- .1

\V V , Vt. 7-- .-
s , (/ - 7



Uppteckni ns, 3,Y,1[il',5:l'""'

210. VALS

159

Komponerad av Fritz Nystedt
Spelad av Soren Johansson

?
'-tr't-

1)

2l

Drill mellan D och E.

Drill mellan A och H.

v
tr.
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21 1. VALS

U ppteckn ing :

Kornponerad av Fritz Nystedt
Spelad av Soren Johansson

G unnar Karlsson
Siw Burman

].



r, . , GunnarKarlssonuPPtecKnlngt siw Burman

212. HAMBO-POLSKA

161

Komponerad av Fritz Nystedt
Spelad av Soren Johansson

'-

.a -r

1 ) Spelas "tdtt"



162

213. GANGLAT

upptecknins, $,il3T,5:rlsson

FRAN SVANNAS (FRITZ GANGIAT}
Komponerad av Fritz Nystedt
Spelad av S6ren Johansson

.^-
-t\

\--r-



,--

Uppteckni.s, 3,#[il,5:'"'"""

Uppteckning' 3#flil,5il'"""

21 4. HAMBO-POLSKA

215. POLSKA

163

Spelad av Soren Johansson

Spelad av Soren Johansson

--.



164

Upptecknins' $.ilffirff:ilsson

216. POLSKA

Spelad av Soren Johansson

1) Utfores ndrmare f iguren

Upptecknins' $il[il,.5:ilsson

217. POLSKA

Spelad av Soren Johansson



Upptecknins, $,Y,ifiil,f:ilsson

r, . . GunnarKarlssonuPPrecKnlng' siw Burman

218. POLSKA

219. POLSKA

165

Spelad av Soren Johansson

Spelad av Soren Johansson



166

Uppteckning' S,::nar 
Karlsson

Dtw tr urman

22O. POLSKA

Spelad av Soren Johansson

Uppteckning' $ilfiil[il'""'

221 . POLSKA ^.,

Spelad av Sciren Johansson

1 ) Utfores med ett "mjukt" spiccato.

I



Upptecknins, 
3,Y,1[il,.5::'sson

222. PELLE RAVS VALS
167

Spelad av Soren Johansson

l-t I
--

I

tr
\r' ) ,

a\ , ,/,
t- a .-: ,- I ,

1) Vid StergSng till forsta repris spelas:



168

223a. VALS
,, . , GunnarKarlssonuppTecKntng' siw Bur man y

Spelad av Soren Johansson

1 ) Utfores som ett arpeggio eller rullstr6k.



U p pteckn i ng :

223 b. VALS

169

Spe lad av Soren JohanssonG unnar Karlsson
Siw B urman

V



170

U ppteckn ing ' .G,:: 
nar Kar lssonr 5tw B urman

224. VALS

Spelad av Soren Johansson



225. VALS

171

Spelad av Soren Johansson
,, . , Gunnar KarlssonuPPtecKnlng: siw Burman

1) Soren Johansson visade aven Pelle Rdvs version av dessa takter:



172

226. VALS

Uppteckning: S::::: Karlsson
v 5tw 6 urman

Spelad av Soren Johansson



227. VALS
173

Spelad av Soren JohanssonU ppteckn i ns , 3,Y,1fiil,5:','"'"

t_-



174

Uppteckn inq' s,'nna 
r Kar lsson

Dtw tr urman

Uppteckning, $il[il,.5:;'"""

228, SCHOTTIS

229. SCHOTTIS

Spe lad av Soren Johansson

Spe lad av Soren Johansson

1) Fjdrdedelarna spelas "tdtt" ihop.



Upptecknins: S,::3::Karlsson' btw uurman

230. BABBA.LISAS HYFSN

175

Spelad av Soren Johansson



176

231 . BRUDMARSCH

U ppteck n i ng :

Gunnar Karlsson
Siw B urman

Spe lad av Soren Johansson

-. --.e

h1. h2.
r\. r\.;a-tl t\t J LI,

t/

U ppteck n ing , S,ln:.t K ar lsso n- 5rw uurman

232, GANGLAT

Spelad av Soren Johansson



177

Spe lad av Soren Johansson

233. GANGLAT FRAN STORBERGET

Upptecknins: sile';5:1"""

/--

/--



178

upptecknins, 3,Y,1[il,.5:lsson

234. VISA FRAN DOROTEA

Spelad av Soren Johansson

235. MATTI.KAR INS BBUDPOLSKA

Upptecknins: g#[ilr[:tJ""" Komponerad och spelad av Sriren Johansson



Upptecknins, oG,::3?: 
Karlsson

' 51W tr Urman

236. HYLLNING TILL MOR

179

Komponerad och spelad av Soren Johansson

/:



180

u ppteckn i ng' 3,Y,1eil,.[:'J"'"

237. VALS TILL MAGNUS

Komponerad och spelad av Sciren Johansson



181

Upptecknins : 3 ileil,.5::'"o"

238. I DECEMBERNATT (VALS)

Komponerad och spelad av S6ren Johansson

I --
t-- I 7

V 7rz - r\ t lt ^4,
a\

v 7 ,q g
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239. POLSKA

uppteckni ns, 3,Y,1[il,5::'sson

1 ) Se kommentardelen.



,, . , GunnarKarlssonuPPtecKnlng: Siw Burman

Uppteckning' S,'n:ar Kar lsson
- )tw uurman

24O. HAMBO

241 . POLSKA

183

Spe lad av G ustav Persson

Spe lad av G ustav Persson



184

Uppteckni ns, 3,Y,1[il, 5:l'"""

242. VALS

Spelad av Gustav Persson

ttl -a 7 7 7

ot I
7

\ r' ,. I

-rJ 

I 2 ,
S ,T

- 
|

1 ) Vid Eterg5ng till forsta repris spelas:
-a 7,.

I



243. POLSKA

185

Spelad av Holmfrid ErikssonU ppteckni ng :
Gunnar Karlsson
Siw Burman

v

Uppteckning' S,Y,ieil,,5:rlsson

1) Fisuren 
J- 

utfores

244. POLSKA

i hela liten.

Spelad av Holmfrid Eriksson



186

245. POLSKA

U ppteckning: G unnar Karlsson
Siw Burman

,

Spelad av Holmfrid Eriksson

1) Punkteringarna i lSten utfores ndrmare triolpunkteringar

2l Aven b undet :

3) Aven

V

4l Tro ligen



U pptecknl ng:
G un na r Kar lsson
Siw Burman

246. POLSKA

187

Spelad av Holmfrid Eriksson

?

\-

1 ) Aven (forsta fjdrdedelen)

2l Aven (forsta fjdrdedelen)

3) Triolpunkteringar i andra reprisen. Ddremot sSsom noterat i tredje reprisens fjdrde takt.



188

Upptecknins, $,#flil,5:'J""
$Pr cc.

247. POLSKA

Spelad av Holmfrid Eriksson

248. POLSKA

Uppteckning: Gunnar Karlsson
Siw Burman

v

1 ) Takterna 1 och 5 spelas med "tidig2:a"

Spelad av Holmfrid Eriksson

t-



189

1':-

249. POLSKA

Spelad av Holmfrid ErikssonUppteckning, S,::31: 
Karlsson

' blw tsurman



190

!, . , GunnarKarlssonuPPtecKnlngt siw Burman

250. SPRATTLAT

Spelad av Holmfrid Eriksson

--tf 
-1)Fiolenstdms,-T-Noternarepresenterarfiolensgrepp.

-e-

2l E ller

3) Melod in spelas 2 gSnger p5 bandinspelningen och avslutas: ) (-/ I7ra
-a lA

t7

v ++



upptecknins, 3,Y,1[il,5:'J"""

251 . HIN HALES POLSKA

Noterna representerar f iolens grepp.

191

Spelad av Holmfrid Eriksson

1) Fiotenstdms, +
./)

+

bis

+ arco



192

252. SCHOTTIS

Uppteckning, $,ilflilrff:ilsson Spelad av Holmfrid Eriksson

1 t Il
t trrt 2)

tr
\T

a\

1)

2t

Punkteringarna utfores ndrmare trio lpunkteringar.

Aven utan bindning.

v 3



Upptecknins' 3,Y,1[il,,5::'"""

253. POLSKA

254. ANNA.LENAS POLSKA

193

Trallad av Per Johan Arnstrom

3

Upptecknins' $ilfiil5::'""'

3

1) Taktindelningen som vi valt for l6ten ger hdr en 2/4-takt.

Trallad av Per .lohan Arnstrom



194

255. POLSKA

U ppteck n i ng : Trallad av Per Johan Arnstrom

r-l
T

2l E ller

+
3) Etter-

G un na r Kar lsson
Siw Burman

,-. 1) ?



U ppteckn ing :
G un na r Kar lsson
Siw Burman

uppteckning' 3,Y,13T,.5:';"'""

256. KWIRHOKEN

257. POLSKA

3) E ller

195

Spe lad av A lf red N ilsson

Spelad av Alfred Nilsson

3

2l E ller 4l E ller



196

258. POLSKA

Uppteckn i ns, 
ro,ll Bil,S::'"" Spe lad av A lf red N i lsson

1) Eller

U ppteckn i ng :

259. POLSKA
G un na r Kar lsson
Siw B urman

Spelad av Alfred Nilsson

1) Eller



U ppteckn i ng :

U ppteckn ing :

v

G unnar Karlsson
Siw Burman

,

260. POLSKA

-

197

Spe lad av A lf red N i lsson

,'l}.

\/ t_l

1)

2l

Strekforingen varieras i l6ten.

Giss:et spelas genomg6ende n6got lSgt; moiligen skulle det kunna noteras:

3) Aven

261 . POLSKA
G un na r Kar lsson
Siw B urman

,'f
Spe lad av A lf red N i lsson

1 ) Strtkfor ingen varieras i lSte n .



198

upptecknins' $,ilfiil,5:'J""'

262. POLSKA

Spelad av Alfred Nilsson

1 ) V id StergSng t ill forsta repris spelas :

Uppteck ni ns, 
ro,ill [il'.5::'""'

263. POLSKA

Spe lad av A lf red N ilsson

1) Vid Stergtng till forsta repris spelas ofta:



Uppteckning: G un na r Kar lsson
Siw B ur man

v

264. BJORNLATEN

265. POLSKA

199

Spelad av Alfred Nilsson

Spe lad av A lf red N ilsson

,

1) Eller

,
2l E ller

Uppteckning: Gunnar Karlsson
Siw Burman

ll.r fD ,. JIr-
,F\ J' I 7 , I 7 a , -\Lz - , a , , , I I .a



200

Upptecknir g: S,::nar 
Karlsson

v blw uurman1/

Melodin spelas med hog bas, dvs G-strdngen uppstdmd ti

1) I hela forsta repris varieras strikforingen mellan

2l Det "l6ga" cissettas ofta med los E-strdng.

Uppteckning: Gunnar Karlsson
S iw B urman

,

1) I forsta repris varieras strSkforingen n5got.

266. SCHOTTIS

267. SCHOTTIS

Spe lad av A lf red N ilsson

Spe lad av A lf red N i lsson

2\ Aven



Upptecknins, 3,Y,1[il,.5:1"""

uppteckn ing , S,:::tt Kar lsson- urw uurman

268. STEGVALS

269. MARSCH

201

Spelad av Alfred Nilsson

Spelad av Alfred Nilsson

1 ) Stegvalsen spelas med hogbas, dvs. A-bas.



202

270. SLANGPOLSKA

U ppteckni ng: F redri k N yberg Spelad av Knaft-Jonke



Uppteckning: Fredrik Nyberg

Uppteckni ng: Axe I Eek

27 1. KNAFT.JONKES VALS

272. POLSKA

203

Spe lad av K naft-Jon ke

Spe lad av N i ls Jonsso n



204

Uppteckning: Axel Eek

273. FYLLSJUKVALSEN

Spe lad av N ils Jonsso n

I .- 7 .) -t.) 7 7 , ,vah^a , --
\V 7 , 2-l , a .a 7

s , - , -a -

-h ,, lTz , -' \
V t T /

s , l, t

t---



Uppteckning: Axel Eek

Uppteckning: Axel Eek

n

274. VALS

275. VALS

205

Spe lad av N i ls Jonsson

Spe lad av N i ls Jonsson

LV

-^..a-

f'l--

,l



206

Uppteckning: Axel Eek

276. VALS

Spelad av N ils Jonsson

3-. n,,V^.)\



277. GOKEN GAL

207

Spe lad av N i ls Jonsso nU ppteckn ing : Axe I Eek

/^-



208

U ppteckn ing : Axe I Eek

278. KADRILJ

Spelad av N ils Jonsson



U ppteckn R uben Andersson

279. GANGLAT

280. POLSKA

209

Spelad av Edvard Sikstrom

Spelad av Holger Jonsson

= 112

Uppteckning: Curt Berg

a tempo



210

U ppteckning: Curt Berg

281 . ANDERS.ERS VALS

Spelad av Holger Jonsson

It .-, .- ^/-1 -)-, .) ^-
7 t- -) -- 7

\ 7
.1

7 ,7
.1

7

r.\ - t-

+t ') ) .a
7' , a.- -) |- .-

\ltl 7 7 7' a 7\ ,
I I

t7 ,
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282. NORDLUNDS VALS FRAN ASELE

1 ) Spelas med A-bas.

283. GAMMAL VALS FRAN VILHELMINA
Uppteckning: R. Hdllsten



212

Uppteckning: Curt Berg

284. FLYTTJARLATEN

Spelad av Anders Granstrom

285. DARJTRAMPARLATEN

Spelad av J.V. LindkvistU ppteckn ing : A. Sol ing



286. DRYCKESVISA FRAN VASTERBOTTEN

213

Spelad av Anders DrycksbergU ppteckning: Axel Eek

a--

t) Till f<irsta takterna si6ngs texten: OCh vart man kOmmer OCh vart man gfir,
s5 f6r man aldrig en brdnnvinst6r.

287. PETTERS LAGHALTA BEN

Petter skulle fria,gick ej sE bra
for jdmt var han full e de som ett as,
stand igt var han i gungan

Men h6ls 5t n Petter, han f5r gE hem
6 skota sitt sura lSghalta ben,
5 slick sin brdnnvinstunna

1 ) Till melod in sjongs texten:



214

288. VALS

Spelad av P. Westerlund

n

,'-a
l{ -r

, ,. -- 2 a ^tr - I
a, a

\T ) I a , -a )- I, I a t- 1-
\r,- I

I



Uppteckning: Axel Eek

U ppteckning: Axe I Eek

289. POLSKA

290. POLSKA

215

Spelad av Per Gustav Eriksson

Spelad av S.T. Eriksson

/--

I , Ell .) , .-, ,7 74.)
h 7

I
7l 7

AI .1 =.- ..-
I I \

sL,, ' C \'l -) 
t--- _? 

-- Ll--

,++ .) , 7 ? .)a 7
7

I
7l

\ I I I

-
./,, --? -J _l t--- 3 q
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Uppteckning: Axel Eek

U ppteckn i ng : Axe I Eek

1) I originaluppteckningen st6r:

291 . POLSKA

292. POLSKA

Spelad av Per Gustav Eriksson

av Per Gustav Eriksson
1

Spe lad

I--

Felskrivning?



U ppteckning: Axe I Eek

Uppteckning: Axel Eek

293. POLSKA

294. POLSKA

217

S pe lad av Per G ustav Er iksso n

Spe lad av Per G ustav E r iksson



218

U ppteckning : Axe I Eek

295. GAMMAL VALS

Spelad av Per G ustav Eriksson



Uppteckning: Axel Eek

296. VALS
219

Spelad av Per G ustav E r iksson



220

Uppteckning: Axe I Eek

297. BRURMARSCH FRA SKE LLET

Spelad av Oskar Widman



298. KROKU-VALSEN

221

Spelad av Oskar WidmanUppteckning: Axel Eek

1-.



222

Spelad av Oskar Widman

299. VALS FRAN KUSMARK

Uppteckning: Axel Eek

2. L

\
=- / -\,(, a A /

a7 , t/,
1

lV -) 2 z rr .- 7 t 7 -- r.) rt .- 7

h 7 fl, 7 1 7 7 1,' 7

\V fl r1 I

s , I

-rE

I
I

tU .- 2- rr .- 7 , 7 7 7 , 7 I+ 7
h 7n, 7

,RV rr
\!7 I L

-l

r,



Uppteckning:

3OO. SPE L.VI KTORS SCHOTTIS

223

Spelad av Oskar Widman



224

U ppteckni ng: G unnar Karlsson
Siw B urman

3O1. HAMBO

302. HAMBO

n
Spelad av Lars Persson

Uppteckning, S,:nlar Karlsson
- DIW tsUrMAN

Spelad av Lars Persson



Uppteckning, 3#fiilrfi:ilsson
t

303. HAMBO

304. MARSCH

^

225

Spelad av Lars Persson

Spelad av Lars PerssonUpptecknins, $ilfiilr5:ilsson

-llu 5D .) 7 -- 7
trtu -1

7
.1 7

\ r. , a ,4.74 t a, a .7, -,T' u -) , , I
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!, r , GunnarKarlssonuPPTecKnlngt siw Burman

305. MARSCH

Spelad av Lars Persson



306. MARSCH

Uppteckni ns, $ilfiil,5:'"'"",1

227

Spelad av Lars Persson

.-
+l 5D h --.)--1, ^-tu .a -a

7 7- 7
.aA' -1 .a , 174.1 7.7 7 .a\!, -f .717 7
\/7
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,, . , GunnarKarlsson
u PPtecKn lng' 

s iw B u man

307. TURELATEN

Spe lad av Lars Persson

2l E ller

1 ) Vid reprisering:

I



n

/:-

308. FAGELSANGAR-ALFREDS POLKETT
Gunnar Karlsson

" )rw Eurman

229

Spe lad av Lars Persson



230

Uppteckni ng : 3,Y,1[il',5:;'"""

309. ENGMANS-VALSEN

Spelad av Lars Persson

1.
llr ,' .-1 .?,g, , , '-/

- /
s ,/

1) Eller

2l E !ler



310. SCHOTTIS

231

Spelad av Lars PerssonUppteckning, S,il[il,.5::'"""

t ) I hela lSten utfores f iguren

2l V id ett tiltfdlle

3) Vad Sterg6ng till forsta repris spelas:
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311. KADRILJ

Upptecknins, S,X.I[il,.5::'"'" S pe lad av La rs Persso n

.-
|l.r 7 7 .) .- a7 .- 7 -) .- 7 .-g 7 7 7 7 7

-1

FI ,, - -1
a\

t-. IE L. 7-/

1) Eller

r---



312. KADRILJ
233

Spe lad av Lars PerssonUpptecknins, ro,llSil,.S::'"""

1 ) V id reprisering spelas: 7 ,\, t t 7



2g
313. FAGELSANGAR.ALFREDS VALS

Upptecknins: 
3,Y.|3i,1531'"",

31 4. SCHOTTIS

Upptecknins $il[ilfiil'sson

Spe lad av Kon rad Kar lsson

Spelad av Konrad Karlsson

t4 rt .) ^- --
a_

7 -- ) 7 ,,,^- )
\ 7 -- ,7

.1 -a -1\ L t- ---- 7
-t7

.- .- .) -- 2 , - , ,- a7 7 7 ^-7 7 7 7 a7

\st I t

att .7) -)

\
, .) :.4 -I I , --, a7

, I 2 q

1. 2lt+
r.\

a\ t --2



/:-

U ppte.k n i ng :

Gunnar Karlsson
S iw B urman

315. LINDEGRENS-POLKETTEN

235

Spelad av Konrad Karlsson

3/-

1) Eller

2l E ller

3) E ller

7 7 7 7a
I
I

H L-l

4l E ller
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Uppteckni ng' S,Y.i[il5:'"'"""

Upptecknins $,ilflil5:lsson

316. POLSKA

317. POLSKA

Spelad av Melker Enkvist

Spelad av Melker Enkvist



U ppteckni ng' 
3,1,1 3T,.5:'"'""

318. HAMBO

319. JA TOITJ OM DA SE

237

Spelad av Melker E nkvist

S pe lad av Me lker E n kv istU ppteckn ing

v
G un na r Kar lsson
S iw B urman

O je toitj om da se, ja toitj om da se

he kan du eint tro
o ja toitj om da se, je toitj om da se

he kan du raingt eint tro

Kom sa ska du fa dans ve mdg
bero om du tro, ha gar for ddg
Kom sa ska du fa dans ve mag
bero om du tro, ha gar for ddg

+I CD ,t ,.
t ,. - - A -- -- .)\ 7 - - -1 7 o 7

r.\ ,-! IU

1) Till melodin sjongstexten:
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Upptecknins' 3,Y,1ffi,[:rlsson

32O. VALS

Spelad av Melker Enkvist

llr rl \ ttra) , ,- .a -- ,1
,F\ r' 2 o I a .- 7 It.-
\I/7 'f I a I a , t- IU 1- IJ

I l{,r ) I
tr a .) ,. .1 ,.

\rr a a .- 7 I\ / a ) t- tU IU r-

a ll.r Tr rr
tr

1T1 | I I I I

a\ I

t. 2.
a l{rr a O .?)

tr a
I\t,

Upptecknins, $ilfiil,5::'""'

321 . POLKETT
-\

Spelad av Melker Enkvist

.-
- -. -)

s
a I

7/

\ a7
.a I .a, -1

7
I 7 7 , .1 -1 L - a 7 7

1 ) N 5r l6te n avs lutas spe las :
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Uppteckni ng, 3,X,1[il.,[il'""'

Upptecknins, S,ilfiil5::'""',

322. POLKETT

323. POLKETT

Spelad av Melker Enkvist

Spelad av Melker Enkvist

+t .- -41
I - I

A ^a I I

\!, t- -J t-Jl
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Upptecknins, S,1:lut 
Kar lsson"-J' Stw tsurman

Uppteckni ng. $,Y,i[il,5::'"""

324. POLKETT

325. POLKETT

Spelad av Melker Enkvist

Spelad av Melker Enkvist

ll 
'-r

7 - 7a - ,- ,aaag
I

7
I I I a .-

Arr I E I I I I -\V

-
tl-

t-



,, . , GunnarKarlssonuPPtecKnrng' 
Siw Burman

Uppteckni ns, 
ro,Xl ;il,5:;'"o'

326. KVICKMOR

327. SCHOTTIS

241

Spelad av Melker Enkvist

Spelad av Melker Enkvist



242

Uppteckni ns, ro,ll eil',5::'""'

329. VEILL
Uppteckning $il[il,[il'""'

328. SCHOTTIS

DU VARA VE A BEGRAVA N

Spelad av Melker E nkvist

JOSEF

Spelad av Melker Enkvist

a7 ,-
, t+ a 7 7 a -) .- .) -- ,)

I I
a7

-a
7 7 ,a .- .a 7 7

\ I I
te.- J o I

7
,1

t-

\t, I I - I I I
t-

7 CJa+l 7 '74 .) ,)- aaat - 7 -
I I

7
-1

7 7 tttt
\ I I .1

.- tttl\t It, I l-l allll
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330a. HOGSTROMS-PAJTJEN SPELA pA FTOLEN

Uppteckning: $il[ilr[:l'*" spetad av Metker Enkvist

1) Aven

2l Aven

330b. HOGSLI=VISAN

Uppteckning: Anselm Hed lund Spelad av Anselm Hedlund

Till melodin sjongs texten: Hogslipaj ken spelar pE f iolen,
alla fyra strengar pe en gEng.

Forst tager han pE alten,
se tager ha n pe kvinten,
tenoren och basen,de lSter sE grant.



244

33 1. MARSCH

Upptecknins, ro,ill[T,,5:'"'""" Spelad av Melker Enkvist

1) Eller med dubbelgrepp:

Uppteckning: Melker Enkvist

332. HAMBO PA TAKASEN

Spelad av Melker Enkvist



245

Spelad av Melker Enkvist

333. TACKA FOR DE (SCHOTTIS)

a-

Uppteckning: Melker Enkvist
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Uppteckning: Anselm Hed lund

334. MOSISVALSEN

Spelad av Anselm Hedlund

+1 .) I I , 7
-a

7
7 I I

IA l-- I
-a

$ L.- I !- ,2



Uppteckning: Anselm Hed lund

335. STEGVALSEN

247

Spelad av Ansetm Hedlund

It 2 i, 7 7 7 .-1, ,.
I , ,

a\ ,

-l 

I

ltt .? 2 ,/ ,. t/ 7

s
7 I

7
I

- 

I

I I I

ll+ O , ,. ,- --
r , 7 7

Arl a=-- I

st, I I
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336. SMASPREINTAR

U ppteckning : Anselm Hed lund Spelad av Anselm Hedlund

337. MAZURKA

Uppteckning: Anselm Hedlund Spelad av Anselm Hedlund



338. POLKETT
249

Spe lad av A nse lm Hed I u ndUppteckning: Anselm Hedlund

/:-
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U ppteckning: Anselm Hed lund

339. POLKETT

Spelad av Anselm Hedlund

340. POLKETT

Uppteckning: Anselm Hedlund Spelad av Anselm Hed lund



U ppteckning: Anselm Hed lund

Uppteckning: Anselm Hed lund

341 . POLKETT

342. SCHOTTIS

251

Spelad av Anselm Hedlund

Spelad av Anselm Hed lund

/,-
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343. SCHOTTIS

Uppteckning: Anselrn Hedlund Spelad av Anselm Hed lund

344. SCHOTTIS

Uppteckning: Anselm Hedlund Spelad av Anselm Hedlund

-1-\



Uppteckning: Anselm Hedlund

Uppteckning: Anselm Hedlund

345. SCHOTTIS

346. SCHOTTIS

253

Spelad av Anselm Hed lund

Spelad av Anselm Hed lund
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Uppteckning: Anselm Hedlund

347. MARSCHKADRILJ

Spe lad av A nse lm Hed lu nd



r:--

Uppteckning: Anselm HedluncJ

348. KADRILJ
255

Spe lad av Anse lm Hed lund

l{r 7 7 7' 7 L a , 7'
tr I

7 7 c,
\T Is I W



marchtempo

256

Uppteckning. Anselm Hed lund

va ls tem po

349. SKOJJARN

Spelad av Anselm Hed lund

l{ rD -)a .)
a- l.) .- -- .7 

I a 7

\ .1 J 7
-1 J 7

I lt I

a\ - 7 t-
I I I

;.a.- a7 ,. a 7 - a .a
a7 a 7 -\ v

r\ , lr I

+'t --a .) I ,
t,) ,. -- 7t - -A- - 7 ,a a 7

I )t I

\!, - v l I



Uppteckning: Anselm Hedlund

350. GANGLAT
257

Spelad av Anselm Hedlund

, , - I 7 , ,/\
r.\ l



2s8

Uppteckning: Anselm Hedlund

351 . GANGLAT

Spelad av Anselm Hedlund

ll,-r 5D I I I I Igp )\ '' , - L

s ,t I

H.r 7 7 , , -tr I I u .l
Arl -- J) I I ,
\!, - I

-)- 
I



Uppteckning: Sten Weibring

Upptecknlng: Sten Weibring

promenad

352. TRIMANENGELSKA

353. SKOJJARN

259

S pe lad av C las Ho lm lund

Spelad av Clas Holmlund

2 ggr.

l? r-r 7 7 7 'u 7 7r,)
tr I

7
t) ,- .)

T , I
7 7 7

S , I I I rl )
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Uppteckning: Sten Weibring

354. SKAKA BORTI KJOLEN

Spelad av Clas Holmlund

ll,-r - - I
a7 J 7 .7- -

tr - I I

\ rr l- I Is , .J
.- Et I

Uppteckning: Sten Werbring

355. PROMENADEN
,_\

Spelad av Clas Holmlund ,1



U ppteck nlng : Sten Weibr ing

U ppteckn ing : Sten Weibr ing

356. SCHOTTIS

357. POLKETT

261

Spelad av Herbert Renstrom

Spelad av Herbert Renstrom



262

358. SCHOTTIS

Uppteckni ng: Sten Weibring

359. POLSKA

Spelad av Jonas Larsson --rUppteckning: Sten Weibring

Spelad av Arvid Sjostrom



U ppteckning, 
,o,fl [il,.5:'J"""

360. KADRILJ
263

Spelad av "Unge" Viktor Burman
och Herman Burman



264

!, . , GunnarKarlssonuPPtecKnlngt si* Burman

361 . KADRILJ
Spelad av "Unge" Viktor Burman
och Herman Burman

1) Fisuren (-g utrciresortastmellan l-ff *n (G ;ellerunserdrlisen: a'l



362. KADRILJ
265

Spelad av "Unge" Viktor Burman
och Herman BurmanU ppteckn i ng :

G unnar Karlsson
Siw B urman
1/

r-3 --
1) Fisuren a aa utforesoftastmellan ( a( och (' ( eu", a ( a

- -

.- ,------.-.
,-.rr- 7' 7 - -- .) -) ++7

I I
7 7 7 7

I

A I I
I rl

\!, lr --t -

-
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Uppteckning' $,il[il,.5:rlsson

363. POLKETT
Spelad av "Unge" Viktor Burman
och Herman Burman

,t+ rr .a 7 I I
T /e1\ -1 7-

\!7 I J



364. POLKETT

365. POLKETT

267

Spelad av "Unge" Viktor Burman
och Herman BurmanUpptecknins, 3,X,1[il,,5:l'"""

Uppteckning: J.W. Johansson Spelad av "Unge" Viktor Burman



268

U ppteckn ing : J .W. Johansson

366. SKOJJARN

Spelad av Kwarnsjwi-Helmer

367. POLKETT

Uppteckning, s,ilBXl5:l'""'
Spelad av Villiam Wallin
och Gotthard Wallin



Upptecknins, S,::3?: 
Kar lsson

' btw tsurman

Upptecknins' $il[il,5::'""I.

368. POLKETT

369. HAMBO.POLSKA

269

Spelad av Villiam Wallin
och Gotthard Wallin

^.

Spelad av Manfred Arnkvist

t\



270

Upptecknrng, $.ilffi,[il'"""

370. HAMBO-POLSKA

Spelad av Manfred Arnkvist

I

T-



37 1. VALS
271

Spelad av Manfred ArnkvistUpptecknins: S,::3i: Karlsson
' 5tw 6urman
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Upptecknins' 3,il1[T,[:ilsson

372. VALS

Spelad av Manf red Arnkvist



373. ANNERS.ORSA VALSEN

273

Spelad av Manfred ArnkvistU ppteckni ng, 3,X,1[il,5:'J""'

/, --

, 7 - 7 7 .)
I I O 7 ,?,

\l I I
.,

,1
S ,LJ l la -

a - a7 ,-
I O - ,?,

I I I I - .1
N I

-
I r-

, .) a 7l 7l 7 a a a -) -) ,4.)
a 7

I I I I I I 7 7
I

I I l- t\ I I I I, I t--- | \t \Ll -1 I

a 7 7 - , a , -) .) 7a-
a I I I I

7 7
I -

I I I L-- L-. I I I I,I I t-- | \iLJ \J _-a )t
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r, . r GunnarKarlssonuPPrecKnlng' siw B urman

37 4. AS KONSDAGS-VALSEN

Spelad av Manf red Arn kv ist

.1-\



375. CEDERS-VALSEN

275

Spelad av Manfred ArnkvistU pptecknins , 3,X,1fiil,5:'J"""
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Uppteckning' $,il[il,[:rlsson

376. VALS

Spelad av Manfred Arnkvist



Uppteckni ng, $.ilflil,5:'"'""

Upptecknins, $ilfiil5:1"""

377. JA TOITJ OM DA SE

378. POLKETT

277

Spelad av Manfred Arnkvist

Spelad av Manfred Arnkvist

1) Eller 2l E ller



278

U ppteckni ns, 
3,X,1 BT,,5:'J"""

379. POLKETT

Spelad av Manfred Arnkvist

380. KWEKKA SPRANT OVER JALA

Upptecknins: $iltsilffil't*" Sperad av Manfred Arnkvist



381. SEDERSTROMMARN / SPE.N BAKERSTI

279

Spelad av Manf red Arn kvist

Spelad av Manfred Arnkvist

-

U ppteckni ng :

G un nar Kar lsson
Siw Burman

1 ) Aven

382. AIIER SA LITE SA LATTA HA LIVE

Upptecknins, $ilfiil[:;',"o"

lt I I a. .- ,rt 7 -
-J

7 tlt\ -.J tlt tt\ ) za- l-l I 
-l-J

, 2.ata
,t r----l_---r ,T, T

s

(-
t',
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Uppteckning, $,il[il..5:l'"""

383. JOONK OPPI BERJEN

Spelad av Manf red Arnkvist

-il ta)) a a .) .)
.1 ata tta - 7 a 7 7

A I ',ll ttl Isvtt lll I
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384. EINT FA DU LEIIG ATVE STEINTA MIIN

Upptecknins: 3il8ilr5:tjtt"" Spelad av Manfred Arnkvist

a-



282

,, . , GunnarKarlssonuPPtecKnlngt siw B urman

385. POLKETT

Spelad av Manfred Arnkvist

1) Polketten avslutas:



uppteckning, S,::3i:Karlsson' btw tsurman

386. POLKETT

283

Spelad av Manfr€d Arnkvist

/:'



284

Upptecknrns' $,ilfinr5:rlsson

387. POLKETT

Spelad av Manfred Arnkvist

alt ,- ,. aa .) -l - I
7

I I
7 r I\ I I

--E =,-s L-- - ! l Z U

1) Reprisordning A A B B A C C



U ppteckni ns, 3,Y,1[il,,5:1""^

388. LUNN HO LMS-PO L KETTEN

285

Spelad av Manfred Arnkvist

.4].

1) Eller

2l Po lketten avs lutas
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Uppteckning, $,'nnar Karlsson
Dtw ts urman

389. LJUSVASS.POLKETT

Spelad av Manf red Arnkvist



Uppteckning: G un na r Kar lsson
Siw Burman

390. POLKETT

287

Spelad av Manfred Arnkvist



288

39 1. PETTERS PIGA

Upptecknins' S,il[il,,fi:ilsson Spelad av Manfred Arnkvist

ll.r 7 7 , I
a7 .-tr C,/ I

7

1r/ I

a\ , ....-
I

t-l

1) Andra reprisen spelar Manfred Arnkvist ocksS s5 h6r:



Upptecknins, $ilflil,ff:ilsson

392. POLKETT
289

Spelad av Manfred Arnkvist



290

1) Eller

393. POLKETT

Upptecknins, 
ro,Y'.lfiilrff:ilsson

Spelad av Manfred Arnkvist



Upptecknins' $ileil,5:1"""

t ) Forsta g6ngen spelades takten sE hdr:

Upptecknins' $ilfiil,5::'"""

394. SCHOTTIS

395. SCHOTTIS

291

Spelad av Manf red Arn kvist

Spelad av Manfred Arnkvist
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Uppteckning, $il3n,f:ilsson

396. KADRILJ

Spelad av Manfred Arnkvist

1) Andra vdndan spelas:



397. KADRILJ

Upptecknins' $.ilfiil5:ilsson

1ll . 2..
a

h

s

293

Spelad av Manfred Arnkvist

, 7
h /

AV J. a , at , I ,
\1 , at. a I )t I l) J,/
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398a. BURTRASK BRUDMARSCH
Gunnar KarlssonuDorecKntno:-rF---.-...'.J. Siw Burman

398 b. BURTRASK BRUDMARSCH

Uppteckning: J.W.Johansson

Spelad av Manfred Arnkvist

Spelad av Kwarnsjwi-Helmer



399. LJUSVATTNETS BRUDMARSCH

Uppteckning' $il3T,5:'J"""

295

(IVIANNES GANGLAT}

Komponerad och spelad av Manfred Arnkvist

V

1) Eller

2l E ller

4OO. POLSKA

U ppteck n i ng :
Gunnar Karlsson
Siw B urman

Komponerad och spelad av Manfred Arnkvist

,
a
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Uppteckning:

4O1 . VALS
G unnar Kar lsson
Siw Burman

Komponerad och spelad av Manfred Arnkvist

V ,^

I J. 2. 7
hr .)l-- - o

AV ^a
,7

I
7

I

SL' ,a 1r7
I ) I I

I - I o ,.ha O a I - ,a
\V I I a , rr I -

a\ ) I I a

$

I a
7

h I )
1v C, ,
I I v ,

1

h O ,r.i -V c
a\

,/
av ,

1 ) V id reprisens omtagning spelas:



Upptecknins, 3,X,1flil,5:rrsson

402. VALS PA FURUBORG

297

Komponerad och spelad av Manfred Arnkvist

1,. -r----. .) a). ^- - --- 7
I

7 lr
\.1 .- I ) I a / I

s J7 7l I 1

7 .a 7 a). __Q- I I

\ I l ,as I I I I t-

I --
A -) o) - - ) a 7

I
.a

7 l. I I I
S ,7 I I I I

va
f.:
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Uppteckning: Olof Andersson

1) Andra gingen togs denna takt ibland s5:

403. BRUDMARSCH
Spelad av Carl Erik Palmberg
efter Spel-Viktor



404. BRUDVALS

405. POLSKA

299

Spelad av Carl Erik Palmberg
efter Spel-ViktorU ppteckning : O lof AnderssonVn

U ppteck n i ng :
G unnar Kar lsson
Siw B urman

U\-r/

Spelad av Henning Jonsson

/:
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Upptecknrns, $,ilfiil,f:ilsson

Upptecknins' 3,Y,13il5:rrsson

406. SMASPREINTAR

407. SCHOTTIS

Spelad av lsidor Lindkvist

Spelad av lsidor Lindkvist



408. KWEKKA SPRANT OVER JALA
Gunnar Karlsson

uootecKntno:- Drw E urman

,,,1) Fisuren I I I

- 

IE

202-
utfores i hela forsta reprisen narmare L-l I

- 

I

-2l H- och G- tonerrra spelas ntgot ldngre 6n en ff 6rdedel.

409. SPRATTARN HANSJ N RASK.AUGUST

Uppteckning: G unnar Karlsson
Siw Burman

t

301

Spelad av Mauritz Burman

Spelad av Mauritz Burman

I ll,r -- , 7 77' 7 , u 7' .- -- --
tr 7 7 7

\rr
\1, .-

1) Figuren a -f utfores ndrmare
L-l

ihela melodin
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410. SPELA OPP DU JONAS ANTON

Uootecknino: G.unnar Karlsson
" 5rw Eurman

Till melodin sjongs texten: Paltn at-n som a fe om morna
w6ff lern to han ve sa oppa bona
smor 6 broe at-n mitta daom
grotn at-n om kwella

Spela opp du Jonas Anton
no ha du itti, no ha du dr6kki
Spela opp du Jonas Anton
no ha du itti e drEkki.

41 1. SODERSTROMMARN

Uppteckn ing: Siw

Spelad av Mauritz Burman

Spelad av Siw Burman
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412. LJUSVASSARN (POLKETT)
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Spelad av Siw BurrnanUppteckning: Siw Burman
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,, . , GunnarKarlssonuPPrecKnlngt siw Burman

413. POLKETT

Spelad av Gunnar Johansson
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414. RAVA-FREDRIKS SCHOTTIS

Upptecknins: $ilBflrfflt-" Spetad av Gunnar Johansson

4\5. MORFARS SCHOTTIS

U ppteckn i ns , S,::3i: Kar lsson
' btw ts urman Spelad av Gunnar Johansson
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KOMME,NTARDE,L

loakim Lundmark
Foto. Holger llystrom

Joakim Lundmark (189G1969), Bflverhult, Norsjii.

Joakim Lundmark f<iddes och vdxte upp i Biverhult, Norsjo socken och han

bodde dir iiven som vuxen. Vid 7 irs ilder borjade han spela fiol pi gehor
och fortsatte att spela pi gehor hela sin tid som spelman. Joakim Lundmark
hade flera syskon, som spelade olika instrument, och de brukade trtffas for
att spela tillsammans. Bror Lundmark spelade fiol och klarinett. Janne spe-

lade fiol och flojt, och systern Beda spelade orgel, bide ackompanjemang
och melodistiimma. De lfltar, som vi tecknat upp efter Joakim Lundmark, ir
sidana, som han ldrt sig i sin hemtrakt, bl a efter Oskar Johansson, Fromhe-
den, Norsjd och Karl Oskar Olovsson, Storliden. Joakims son Gustav Lund-
mark bor kvar pi hemstillet i Biverhult. Han beriittar, att han brukade
ackompanjera sin far pfl tramporgel eller gitarr. Bandinspelningen som vi
anviint Zir gjord av Ernst Westerlund vid Skelleftefl museum i slutet av 1950-

talet.

L. Polska (g-moll) spelad av Joakim Lundmark. Bd, 5207.

Vi har ocksi spelat in en version av denna polska med Gunnar Harnesk,
Ma16, bordig frf,n Norsjo socken, Bd 5188.

2. Polska (F-dur) spelad av Joakim Lundmark. Bd 5207.

3. Polska (F-dur) spelad av Joakim Lundmark. Bd 5207.

4. Hambo (g-moll) spelad av Joakim Lundmark. Bd 5207.

En variant pi denna hambo i 4 repriser spelas ocksfl av Gustav Persson,

Meselefors, Vilhelmina (Bd 2695), som liirt sig den av sin far.

5. Vals (A-dur) spelad av Joakim Lundmark. Bd 5207.

I denna vals [r Joakim Lundmarks fiol omstimd till ciss, A, E, A-st[m-
ning, och han fir fram melodin delvis genom att kniippa - sprtiiit som det
heter pi visterbottniska - pi stringarna. Vi har skrivit ut den efter fio-
lens grepp, alltsfl inte som den klingar.

6. Fromhai-Oskars-bitn (B-dur) spelad av Joakim Lundmark. Bd 5207.

Joakim Lundmark har liirt sig liten av Oskar Johansson (1871-1960), en
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fiolspelman i Fromheden, Norsjo, och diirfor brukade Joakim och hans

spelande syskon kalla den for Fromhai-Oskars-bitn. Pk bandinspelningen
s[gs inte vilken typ av lit, det [r friga om. Vi tycker, att det liter som

en smaspreintar ('smitspringare'). Sfl kallas ofta en snabb vals av denna

typ i Viisterbotten.

7. Kadrilj (G/C-dur) spelad av Joakim Lundmark. Bd 5207.

Kadriljer har vanligtvis fyra repriser, men den hdr har tre. Vi vet inte om
det fattas en repris, eller om det ursprungligen endast fanns tre repriser.
I vflrt material finns ytterligare en kadrilj, spelad av Anselm Hedlund,
Burei, med tre repriser. Han kallar den Marsch-Kadrilj.

8. Kadrilj (C/Gff-dur) spelad av Joakim Lundmark. Bd 5207.

Rudolf Lundmark (190GL985), Giirtjiirn, Mali.
Fiolspelmannen Rudolf Lundmark var fodd och uppvuxen i Gdrtj[rn, Mali,
diir han overtog kronotorpet efter forildrarna. Han arbetade med skogsar-
bete och flottningsarbete. I sin ungdom spelade hal. mycket pi danser och
brdllop ihop med sina broder August och Viktor, vilka bida trakterade
dragspel, samt kusinen Gotthard Jonsson, som spelade fiol. De var i Mali-
trakten kinda som Gdrtjiirnspajka ('Gortjirnspojkarna'). Inspelningen som
vi anvlnder hir giorde vi den 9 augusti L975.

9. Gammsliing (G-dur, 3 repriser) spelad av Rudolf Lundmark. Bd 5188.

Rudolf Lundmark beriittade for oss, att man vanligtvis sade gammslting
om den hiir typen av litar. Rytmiskt liknar gammsliingarna de melodier,
som oftast kallas skingpolsk i V[sterbotten. Aven i Sorsele socken har
benimningen gammsliing anvlnts.

10. Gammsliing (G-dur) spelad av Rudolf Lundmark. Bd 5188.

11. Slekafot (D-dur), gammsling spelad av Rudolf Lundmark. Bd 5188.

12. Gammstiing (G-dur) spelad av Rudolf Lundmark. Bd 5188.

13. Malfrpaitjen, vals (G-dur) spelad av Rudolf Lundmark. Bd 5188'

L4. Angnls (G-dur) spelad av Rudolf Lundmark. Bd 5188.

Rudolf Lundmark och hans fru beskrev en polkettvariant till denna l5t.

Forst dansas polkett parvis i ring till forsta reprisen. Vid andra reprisen

dansas sidsteg, likaledes parvis, forst it ena hillet, sedan flt det andra

hillet.

L5. Snjerralappa (G-dur), polkett spelad av Rudolf Lundmark. Bd 5188.

16. Polkett (D-dur, 3 repriser) spelad av Rudolf Lundmark. Bd 5188.

17. Polkett (G-dur) spelad av Rudolf Lundmark. Bd 5188.

18. Polkett (F-dur) spelad av Rudolf Lundmark. Bd 5188.

19. Kadrilj (G-dur/e-moll) spetad av Rudolf Lundmark. Bd 5188.

Jiimfor kadriljen med melodierna nr lL9 och 278.



Emil och Vilhelm Carstedt

Foto : Vcisterbottens Folkblad

Emil Carstedt, (1891-1978), Skarvsjtiby (Verksamheten), Stensele.

Vilhelm Carstedt (189y1972), Barsele, Stensele.

Emil Carstedt arbetade med jordbruk och skogsarbete. En period tjinst-
gjorde han ocksi vid en skjutsstation i Barsele. Som ung fiolspelman spelade

han till dans och kom di i kontakt med ett flertal spelmin, bland andra Fred-
rik-Sammels (Fredrik Samuelsson) och dennes son Johan; Jon-Ersen och

dennes son Jon-Ers-Johan, Kal-Ersen, Spel-Erik (far till Sven och Erik Eriks-
son, se lfltarna 6144), Knaft-Jonke (se nedan), Spel-Christian, Johan Oberg
och Nygren frin Norrbiick. Emil Carstedts repertoar har vi bandat i olika
omgflngar. Forsta inspelningen gjorde Gunnar den L7 jnli 1974 och den sista

gjorde vi den 23 november 1976. Sista gflngen vi besokte honom, viren 1978,

lig han pi sjukstugan.

Vilhelm Carstedt har vi inte triffat personligen, utan uppteckningarna har vi
gjort frin ett kassettband, som spelats in med honom pi 1950-talet. Vi har

upptecknat 4 melodier (Bd 5208) efter Vilhelm Carstedt. Det fanns ytterli-
gare nigra melodier pi det bandet, men dem har vi tecknat upp efter Emil.
Emil och Vilhelm spelar likt varandra; stilen 6r densamma. Om Emil och Vil-
helm Carstedt, se avsnittet "Mcite med spelmanstraditionen" ovan.

20. Kal-Ers Polska (G-dur), polska spelad av Emil Carstedt, Bd 22e2:2.

Lflten har fitt namn efter spelmannen Kal-Ersen, Karl Eriksson.

21. Polska (d-moll) spelad av Emil Carstedt. 8d2232:2.

22. Polska (C-dur) spelad av Emil Carstedt. Bd 2232:2.

Emil har liirt sig liten av Fredrik-Sammels, Fredrik Samuelsson, en fiol-
spelman frin Barsele, granne till Carstedts.

309
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23. Polska (d-moll) spelad av Emil Carstedt. 8d2245.
Emil Carstedt har liirt sig lflten hemma i Barsele.

24. Polska (d-moll/F-dur) spelad av Emil Carstedt. B,d2245.

25. Polska (d-moll/g-moll) spelad av Emil Carstedt. Bd 2245.

26. Polska (D-dur/h-moll) spelad av Emil Carstedt. Bd 2232:2.

27. Polska (C-dur) spelad av Emil Carstedt. Bd 2245.

Emil Carstedt har liirt sig den av Fredrik-Sammels (se lit nr 22).

28. Polska (D-dur) spelad av Emil Carstedt. Bd 2245.

29. Polska (D-dur, 3 repriser) spelad av Emil Carstedt. Bd 2245.

30. Polska (D-dur) spelad av Emil Carstedt. Bd 2662.

31. Polska (G-dur) spelad av Emil Carstedt. 8d2662.
Denna l&t horde vi forsta gingen pi ett fllderdomshem i Lycksele, diir en

gammal man trallade den och sj6ng Matti Adam till de tvi forsta tak-

terna i forsta reprisen. Vi liirde oss den, och niir vi kom till Emil Car-

stedt, frigade vi, om han k?inde till den. Det gjorde han och han spelade

den i den version, som vi hiir flterger.

32. Polska (D-dur) spelad av Emil Carstedt. Bd 2676.

33. Polska (G-dur) spelad av Emil Carstedt. Bd 3003.

34. Polska (D-dur) spelad av Emil Carstedt. Bd 3003.

35. Polska (D-dur) spelad av Emil Carstedt. Bd 3003.

36. Vals (C-dur) spelad av Emil Carstedt. 8d2245.
Emil uppgav att denna lit spelades av en klarinettspelman, som var frin
Ravlund, Lycksele och kallades Spel-Christian.

37. Lhtn overim kwintn (a-moll/D-dur/A-dur), polkett spelad av Emil Car-

stedt. Bd 2232:2.

Polketten spelades enligt Emil av Jon-Ers-Johan (son till Jon-Ersen).

Emil trodde, att det var en lflt efter Knaft-Jonke.

38. Polkett (D-dur) spelad av Emil Carstedt. Bd 2332:2.

Emil Carstedt hade liirt den av Jon-Ers-Johan.

39. Polkett (C-dur) spelad av Emil Carstedt. Bd 2245.

Emil Carstedt hade liirt den av Fredrik-Sammels (se lit nr 22).

40. Polkett (G-dur/e-moll) spelad av Emil Carstedt. Bd 3003.

Enligt Emil Carstedt spelades polketten av Knaft-Jonke.

41. Schottis (a-moll/E-dur/A-dur) spelad av Emil Carstedt. Bd 2232:2.

Det hiir iir en Knaft-Jonke-lit trodde Emil Carstedt som sjilv ldrt sig den

av lon-Ers-lohan. Emil Carstedt beriittade att den bl a spelades i bdrjan
av seklet vid den s r undsiittningen - det var nlr staten delade ut sad till
behovande.

I
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42. Schottis (g-moll) spelad av Emil Carstedt. Bd 2232:2.

43. Schottis (F-dur/d-moll) spelad av Emil Carstedt. Bd 2245.

44. Schottis (C-dur) spelad av Emil Carstedt. Bd 2245.

45. Schottis (F-dur) spelad av Emil Carstedt. Bd 2662.

46. Schottis (D-dur) spelad av Emil Carstedt. Bd 2662.

47. Schottis (D-dur) spelad av Emil Carstedt. Bd 2662.

48. Schottis (D-dur) spelad av Emil Carstedt. Bd 2662.

Emil Carstedt berflttade for oss (Bd 2671) att han liirt sig liten som liten,
innan han hade borjat spela fiol. Det var vid ett husforhor deri Fredrik-
Sammels, diir Knaft-Jonke var med. Nir husforhoret var overstokat, tog
Knaft-Jonke fram fiolen och spelade. En av de litar, som Emil s[rskilt
mindes, var den hiir schottisen.

49. Schottis (d-molUF-dur) spelad av Emil Carstedt. Bd 3003.

50. Koik spelad av Emil Carstedt. Bd 2245.

Den h[r ktiiken var vanlig i hembyn Barsele berittade Emil Carstedt. Pi
grundval av den hiir gamla melodin gjorde han en lit, nr 5L.

51. Koiklet (g-moll) komponerad av Emil Carstedt. Bd 2245.

"Vad dr det for typ av let?", frigade vi Emil Carstedt. "Ja de ii fiil en

polska, eller brudmarsch, eller vad du vill", svarade han. Vi tyckte det
mest liknade en polska och skrev ut den i 314-takt, vilket gir bra hela

vflgen utom i takt 4 i forsta reprisen, d[r det blir en 414-takt. Vi har gett
den ben[mningen KAikldt.

52. En Knaft-Jonkes-bit (A-dur) spelad av Wilhelm Carstedt. Bd 5208.

Pi bandet siiger Vilhelm Carstedt: "Nu ska vi spela en Knaft-Jonkes-
bit", men vilken typ av lit det iir, siigs inte. Vi har noterat den i 3/4-takt,

men den kunde mdjligen [ven ha noterats i 414-takt. Kanske har liten
haft nigon ceremoniell funktion.

53. Polska (D-dur) spelad av Wilhelm Carstedt. Bd 5208.

54. Polkett (D-dur) spelad av Wilhelm Carstedt. Bd 5208.

55. Polkett (D-dur) spelad av Wilhelm Carstedt. Bd 5208.

Gustav Gir6n (f 1914), Slussfors, Stensele.

Gustav Gir6n har liirt sig den hir av en fiolspelman av lappsliikt som kallades

Spel-Jonte. Gustav spelar fiol och har spelat pi byadanser och fester. Som
liten tjiinade han som getare. Han har sedan i huvudsak arbetat med skogs-

arbete och jordbruk. Vir bandinspelning gjorde vi den 26 juni t978.

56. Schottis (D-dur) spelad av Gustav Girdn, Slussfors, Stensele. 8d2946.

T-
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Per Eriksson (f 1906), Gunnarn, Stensele.

Per Eriksson [r fodd i Norriker, Stensele. Flera av hans litar ir efter sv6-

gern Ludvig Wallin. Hiir iir ocksfl en lflt efter Sven Eriksson, Stensele, och

en efter Erik-Olov-Eriks friln Bdrtingberg, Stensele. Bandinspelningen som

vi anvtnder, gjorde vi den 23 november 1976 i Gunnarn, diir Per Eriksson

dfl bodde.

57. Polska (G-dur/d-moll) spelad av Per (Pelle) Eriksson. Bd.2612.
Per Eriksson har ldrt sig liten efter Ludwig Wallin, Pautriisk, Stensele.

58. Vals (G-dur) spelad av Per Eriksson. Bd 2672.

59. Schottis (g-molUB-dur) spelad av Per Eriksson. Bd 2672.

Per Eriksson har l[rt sig liten av Knut Nordberg, som i sin tur hade llrt
sig den av Sven Eriksson (bror till Erik Eriksson, se litarna nr 61{4.)
Enligt vad man ber[ttat for Per Eriksson iir liten efter Knaft-Jonke.

60. Schottis (G-dur) spelad av Per Eriksson. Bd 2672.

Erik Eriksson (f 1913) och Sven Eriksson (1E9G1966), Stensele.

Broderna Sven och Erik Eriksson f,r av gammal spelmanssliikt. Fadern -
Erik Johan Eriksson (L842-1921) - var fiolspelman. Erik kallas fitr Spel-Erik
liksom sin far. Sven och Eriks farbroder - Kal-Ersen och lon-Ersen - spelade

ocksi fiol. Nfigra av de lf,tar som Emil Carstedt spelar iir efter dessa tre bro-
der..De inspelningar vi anvdnt dr dels tvi grammofonskivor diir Erik Eriks-
son spelar, dels ett radioprogram om Lycksele spelmansstlmma L963, dtir

Sven Eriksson spelar den lit som vi upptecknat efter honom.

61. Polska (d-moll, 3 repriser) spelad av Erik Eriksson. Bd 5208.

62. Polska (d-moll) spelad av Erik Eriksson. Bd 5208.

63. Polska (d-moll) spelad av Erik Eriksson. Bd 5208

64. Polska (D-dur) spelad av Sven Eriksson. Bd 5208.

a..-\
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Hagbard Ir,/ordenstam

Foto: Gunnar Karlsson

Hagbard Nordenstam, (189G1981), Norrbick, Lycksele.

Om Hagbard Nordenstam, se under avsnittet "Mote med spelmanstraditio-

nen" ovan.

Hagbard Nordenstam beriittade for oss om olika spelmf,n i hans hemt"akter:
Johan Olov Holmberg - en smed, som spelade fiol och orgel, vidare Nord-
lander, broderna Risberg, Kristian, som var klarinettist, Gustav Nygren,

Ludvig Wallin, Fritjof Hedestig, Axel Bergstrom (som for till Kanada) och

Valdemar Holmberg. Vira inspelningar gjorde vi den 26 maj L977 och den

29 juni 1978. Vi har for uppteckningarna ocksfl anviint en inspelning gjord
den 24 september 1977 av Otto Persson och Sune Johansson.

65. Polska (G-dur) spelad av Hagbard Nordenstam. Bd 2934 (iiven Bd
2e44).

66. Polska (G-dur) spelad av Hagbard Nordenstam.Bd2934 ([ven 8d2682,
268L).

Polska (G-dur) spelad av Hagbard Nordenstam. Bd 2934 (Bd 2682).

Polska (G-dur) spelad av Hagbard Nordenstam. Bd 2934 (Bd 2944).

69. Polska (G-dur) spelad av Hagbard Nordenstam. Bd 2934.

70. Polska (G-dur) spelad av Hagbard Nordenstam. Bd 2935 (Bd 2681).

71. Polska (d-moll) spelad av Hagbard Nordenstam. Bd 2944.

72. Sliingpolska (C-dur) spelad av Hagbard Nordenstam. Bd 2682.

73. Stegvals (G-dur) spelad av Hagbard Nordenstarn. Bd 2935 (Bd 2682).

74. Lapp-Lenas Vals (d-moll) spelad av Hagbard Nordenstam. Bd 2944.

Liten spelas ocksf, av Nils Jonsson, Hiillniis, Vindeln (Degerfors socken)

(se lit nr 275) och av Emil Carstedt, Skarvsjoby, Stensele.

75. Polkett (G-dur) spelad av Hagbard Nordenstam. Bd 2935 (Bd 2682).

Schottis (G-dur) spelad av Hagbard Nordenstam. Bd 2935 (Bd 2682).

67.

69.

76.
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Litar upptecknade av Karl Peter Lefrler

Litarna 77-1t6 iir upptecknade pi L9L0-talet av Karl Peter Leffler (1863-
1922). Leffler samlade ett betydande rnelodimaterial frf,n flera omriden i
Sverige. Minga uppteckningar gjorde han under sin tid som journalist i Hiir-
nosand, dit han kom 1906 - se artikel av Margareta Jersild i Sumlen L984.

Av i vir samling medtagna lfltar spelades alla utom nr 79, ll5 och 116 for
Leffler av schaktmistare Goran Lindblom, som 19L9 var bosatt i Resele.
Leffler har i sina anteckningar ldmnat uppgifter om varifrin litarna stam-

mar. Den ndmnde Goran Lindblom kunde en hel rad visterbottenslitar fdr-
utom de ingermanlindska litar, som han hade efter sin far och morfar.
Nflgon nlrmare fdrklaring till varfor han kunde si minga lfltar frin V5ster-
botten ges inte, men han kan som schaktmistare ha arbetat i ldnet och di ldrt
sig lfltar. Tydligen har Goran Lindblom uppgett fdr Leffler varifrin och/eller
efter vilken spelman litarna iir. Det har varit intressant att studera Lefflers
noggranna uppteckningar, sirskilt i de fall dlr vi spelat in samma lf,tar eller
funnit andra uppteckningar av dem. Lindblom spelade ett flertal melodier
efter Knaft-Jonke frin Lycksele, bl a en polkett som ocksi finns upptecknad
efter Nils Jonsson frin Hillnhs, en spelman som liirde sig minga litar av

Knaft-Jonke. Hos Nils Jonsson heter den "Goken gal", men Lindblom hade
inget namn pi den. Leffler har noterat danstypen "Hyfsa" for Lindbloms
version av polketten.

Vid.varje lit anger vi Lefflers egna noteringar inom citationstecken, exem-
pelvis "Hyfsa efter Hedqvist, gammal fiolist, girdsdgare i Lycksele". Origi-
naluppteckningarna finns pi Murberget, ldnsmuseet i Hirnosand.

77. Hyfsa-Polska (D-dur). "Hyfsa-Polska (Vtsterbotten)".

78. Viisterbottenshambo (G-dur/e-moll). "Vdsterbottenshambo (Ej sleng-
polska)".

79. Polkett (D-dur). "Efter FjellJapp frfln Sorsele".
Denna uppteckning har Leffler gjort efter Johan Ohlund, di bosatt i
Bjurholm, fodd i Gidei, ,4,ngermanland.

80. Polska (D-dur). "Frin Lycksele, efter Spel-Jonke".
Lit nr 29 spelad av Emil Carstedt, Stensele 2ir en variant pfl denna. En
annan variant finns utgiven i "Bland Spelmiin i Vlsterbotten, I" (Vis-
terbottens Spelmansforbund) och kallas dir "Mattes-Turs polska". Om
denne Mattes-Tursn berdttar bl a Alfred Nilsson, Vilhelmina, se lfltarna
nr 256-269. Aven Goran Lindblom spelade litar efter honom, se lf,tarna
nr 9G-93, men denna polska har Lindblom efter Spel-Jonke.

81. Polska (D-dur). "Frin Lycksele, efter Spel-Jonke".

82. Vals (A-dur). "Dorotea- och Lyckselevals".

83. Hyfsa (A-dur/h-moll/D-dur). "Frfln Lycksele, efter Spel-Jonke".
Denna version dr mycket lik "Goken Gal" upptecknad efter Nils Jons-
son, Hdllnds, Vindeln (Degerfors socken). Nils Jonsson spelade mycket
ihop med Knaft-Jonke, eller Spel-Jonke, som han ocksfl kallades. Se l6t
nr 277.
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84. Hyfsa (G-dur). "Efter Hedqvist, gammal fiolist, gflrdsiigare i Lycksele".

85. Hyfsa (G-dur). "Lyckselehyfsa".

86. Schottis (A-dur/D-dur). "Frin Lycksele, efter Spel-Jonke".

87. Schottis (A-dur). "Frfln Lycksele, efter Spel-Jonke".

88. Schottis (D-dur/G-dur). "Lyckseleschottis (Spel-Jonke)".

89. Schottis (G-dur). "Spel-Jonke, Lycksele".

90. Polska (G-dur). "Efter Mattis-Tursen/Tureson i Mellanis i Vilhelmina".
Mojligen har Lindblom inte fitt liten direkt frin "Mattis-Tursen/Ture-
son" eftersom Leffler noterat "(Lindberg)" vid namnet "Mattis-Tursen/
Tureson".

9L. Polska (G-dur). "Efter Mattis-Tursen/Iureson i Mellanfls i Vilhelmina".
Detta iir en lflt, som vi pitreffat hos flera spelmiin i Vilhelmina, se nr 245

spelad av Holmfrid Eriksson.

92. Polska (G-dur). "Efter Mattis-Tursen/Tureson i Mellanfls i Vilhelmina".

93. Gammpolska (D-dur). "Gamm-polska efter Mattis Tursen (?)".

94. Polska (G-dur). "Spel-Petter i Vilhelmina".

95. Polska (C-dur). "Spel-Petter i Vilhelmina".

96. Polska (D-dur). "Anners Petters-polska i Hiiggis (Dorotea)".

97. Hambo (d-moll).
Vid denna polska finns ingen notering, men den foljer strax efter "An-
ners Petters-Polska", sf, mojligen iir den efter denne "Anners-petter,,.
Det iir niistan identiskt samma hambo som vi spelat in med Gustav Pers-
son, se lbt nr 240.

98. Polska (a-moll). "Efter Per Johan i Dorotea (Horgaliten!)"

99. Polska (D-dur). "Efter Per Johan i Dorotea".

100. Polska (D-dur). "Doroteapolska".

101. Polska (D-dur). "Doroteapolska".

102. Polska (C-dur). "Dorotea".

103. Polska (C-dur). "Dorotea".

104. Polska (D-dur). "Stigpolska, Dorotea".

105. Vals (D-dur). "Vals frin Dorotea".

106. Vals (G-dur). "Vals, Dorotea".

107. Vals (G-dur). "Vals efter Erik Hansson".
Hiir isyftas troligen samme Erik Hansson, som omtalas vid lit nr L09,

"Doroteahyfsa, Erik Hansson".

L08. "Tattarina vals" (a-moll). "Dorotea, 'Var det inte du, som skulle dansa

med mej?' (Lindblom kunde inga ord) Kallades Tattarina vals". Den
hiir lflten finns pi minga hill i Sverige, bl a som lingdansmelodi.
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109. Hyfsa (C-dur). "Doroteahyfsa, Erik Hansson".
Jiimfor med "Kalle Lundborgs Polka" spelad av Carl Viklund, Asele,
se lit nr 177.

110. Hyfsa (A-dur). "Hyfsa, Dorotea".

111. Hyfsa (A-dur, 3 repriser). "Hyfsa fr. Dorotea (Erik Lindberg)".

112. Schottis (G-dur). "Schottis efter kronojiigare Vestman i Avatrisk,
Dorotea".

.1{3. Schottis (D-dur). "Schottis frin Dorotea".

114. Schottis (G-dur). "Doroteaschottis".

115. Schartis (G-dur). "Schartis frin Lycksele".
Leffler har ej angivit vem uppteckningen 5r gjord efter. Han har skrivit
"Schartis" efter det gamla uttalet av schottis.

116. Vals (c-moll). "Slutligen meddelar jag fOljande melodi frf,n Latikberg i
Wilhelmina, visslad pi en kluven ndverbit av direktdren for Ornskolds-
viks Utskiinkningsbolag herr Rulle Andersson".

Uno Lindstrtim (190L1975)

Uno Lindstrom hade litar efter sin morfar Per Olof Israelsson, som var fiol-
spelman men ocksi en duktig sf,ngare. En av litarna hade Lindstrom liirt sig

av en lapp, som kallades Lill-Anta. Lindstroms far spelade bflde danslitar
och singer ur "Sions toner" pi tramporgel. En bror till Uno Lindstrom spe-

lade ocksfl orgel. Uno uppgav att forr var det vanligt att spela danslitar pA

tramporgel. Spelmansmusiken var bara en av Uno Lindstroms musikaliska
sidor. Han var yrkesmusiker i hela sitt vuxna liv och spelade pfl brollop och
danser, pi restauranger och pi biografer under stumfilmens tid. Repertoaren
omfattade forutom spelmansmusik, klassisk musik, schlager och - som han
sade - "restaurang- och salongsmusik". Lindstrom hann spela pi over 1000

br6llop, det tusende var samen Anders Blinds brollop, men sedan slutade
han hfllla rlkningen. Han har ocksi komponerat musik och en av hans litar
finns med i samlingen, nimligen "Lapplands brudmarsch".

Jag triffade Uno Lindstrom nigra gflnger vid spelmansstdmmor, besokte
honom i hans hem och bandade ocksi nflgra litar, men hiir anvinder vi en

inspelning som gjordes den 25 april 1972 av Gunnar Ermedahl och Gunnel
Westerstr<im. En ging - det var efter spelmansstdmman i Lycksele - gick vi
pi Domusrestaurangen och et. Da pratade vi om musik och efter maten pi
viig till bilen sade lJno: "Om dom som iir omusikaliska visste vad dom gick
miste om, se skull dim gfl fi hlng sf,".

117. Polska (a-moll/A-dur), kallad Pelle inni /ia, spelad av Uno Lindstrom.
Bd 1891.

Lindstrom berittade, att han liirt lf,ten av sin morfar, Per-Olof Israels-
son, Granliden, Lycksele, kallad "Pelle inni lia". Uno Lindstrom spe-

lade ibland - och han gor det vid inspelningstillfiillet - med en ullvante
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pi viinster hand (uppteckningen har vi dock gjort utifrin en version
utan ullvante!). Han berdttade att niir en spelman, som spelade vid en

dans i en oeldad stuga, fros om hiinderna, tog han pfl sig en ullvante pi
viinster hand och fortsatte att spela. En av hans litar var denna riktigt
svirspelade polska.

118. Polska (d-moll) spelad av Uno Lindstrom, Bd 1891.

Lindstrom hade liirt liten av en lapp som kallades Lill-Anta.

LL9. Kadrilj (G-dur/e-moll) spelad av Uno Lindstrom. Bd 1891.

Efter morfadern P O Israelsson. J[mfor kadriljen med lit nr 19, en

kadrilj spelad av Rudolf Lundmark och en kadrilj spelad av Nils Jons-
son, nr 278. Det finns ytterligare versioner i Vlsterbotten av denna

kadrilj. En finns i Holger Hanssons hiifte med litar efter Spel-Viktor
frfin Ljusvattnet, Burtrdsk-"Z7 litar Karl Viktor Burman" (Visterbot-
tens Spelmansforbund, 1968). En annan variant iterfinns i letheftet
"Bland spelmiin i Viisterbotten, I", utgivet av Viisterbottens spelmans-
f<irbund. Diir stir dock inte angivet varifrfln i Vf,sterbotten den [r. Det
noteras enbart, att liten iir efter en spelman vid namn "Holmgren f6dd
L820. Dessa fem versioner skiljer sig it en del, och det ir inte alldeles

liitt, att genast hitta den gemensarnma grunden i repriserna. Jimfor t ex
fjiirde reprisen i Lindstroms och Lundmarks venioner. Nils Jonssons

version innehiller fem repriser. Deni b6rjar med en repris, som inte iter -
finns il de 6vriga versionerna. i

120. Lapplands brudmarsch (g-moll/B-dur) komponerad av Uno Lindstrdm.
Uno Lindstrom gjorde ocksA egna litar, en av dem var den hiir
marschen, som han sjilv kallat "Lapplands brudmarsch". Vi tterger hiir
ocksi hans andrastamma.

121. Spel-Mattis Vals (G-dur) spelad av Uno Lindstrom.
Denna vals och de tvi niistfdljande litarna dr upptecknade av Curt
Berg vid en spelmanstiivling pi Gammlia, Umei, i augusti 1926. Upp-
teckningarna finns i V[sterbottens liins hembygdsfdrenings samling av
viisterbottenslitar pf, Folkrorelsearkivet i Umefr, arkivnr 244.

122. Polkett (G-dur/C-dur) spelad av Uno Lindstrom (jfr foregiende kom-
mentar).
Curt Berg har antecknat att Uno Lindstrdm hade liten frfln morfadern,
kronotorparen P O Israelsson, Granliden, Lycksele.

123. Galopp (A-dur) spelad av Uno Lindstrom (jfr kommentar 121). Ocksi
denna lit hade Lindstrom l2irt sig av morfadern P O Israelsson.

Karl Westerlund (f 1907), Riidflliden, Umefl

Karl vesterlund ir fodd i Gravfors, Siivar. Hans far kopte 1910 stiillet i
Rodiliden, diir Karl nu bor. Bandet som vi anviint for uppteckning spelade
vi in den 5 april L977.
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124. Brursiarlflten (d-molUF-dur) spelad av Karl Vesterlund. Bd 2677.
vesterlund har liirt den av otto sjoblom i rjdrnb[ck. vid brollop kom
det vanligtvis objudet folk som ville se brudfolket - de kallades koxare
eller brursiare. Ndr de kom skulle brudparet ut och visa upp sig. For
gammalt brukade brudparet tiga runt gflrdsplanen med brudf<iljet. Di
gick spelmlnnen i trten och spelade en ginglf,t eller marsch. I det hiir
fallet har man haft en siirskild gflnglit ntr bruden skulle visas upp for
brursiara.

.125. Vals (B-dur) spelad av Karl Vesterlund. Bd 2677.
Karl vesterlund liirde sig valsen av Lina Johansson, som trallade den
och beriittade att den hade spelats av Knaft-Jonke frfln Lycksele.

126. Polka (D-dur/G-dur) spelad av Karl Vesterlund. Bd 2677.
Lf,ten kallades "Sigges Polka".

CarI Strandberg (f L910), Grfismyr, Nordmating

carl strandberg 6r fddd i Hikn[s, viinniis socken. Han gifte sig 1939 och
flyttade da tiu Nordmaling, diir han skaffade sig ett jordbruk. Han hade dock
tidigare arbetat i Nordmaling som kontrollassistent. Carl var bonde i34 ilr,
men fick sedan anstillning som musikliirare och silde di sina djur och arren-
derade bort sin jord. Han arbetade som fiollirare fram t o m viren 1985.

Han har hela tiden varit intresserad av spelmansmusik och liirt sig melodier
av olika spelmtn. Nils Jonsson frf,n Hdllnis, Vindeln (Degerfors socken) var
en av de spelmiin, som han kom i kontakt med. En annan var Janne Nord-
gren, Hdrnefors, Nordmaling. Vir inspelning gjorde vi den 20 november
L976.

127. Polska (D-dur) spelad av Carl Strandberg. Bd 2670.
Denna och ndsta lit iir bida efter Nils Jonsson, Hillniis, Vindeln (De-
gerfors socken).Carl Strandbergvar fjorton ir,,dfl'hanrl[rde sig dem vid
ett brollop,,darlNils Jonsson stod fcir musiken. Strandbergltriiffade Nils
Jonsson ocksa senare vid en spelmanst[vling pi Gammlia i Umei.
Strandberg demonstrerar pi vir bandinspelning (Bd 2670) Nils Jons-
sons typiska strikforing, en strflkforing som vi kinner igen frin flera
spelmf,n i linet, mer eller mindre framhiivd.

128. Polska (C-dur) spelad av Carl Strandberg. Bd 2670.
Melodin ilr efter Nils Jonsson.

129. Polska (D-dur) spelad av Carl Strandberg. Bd 2670.
Carl Strandberg har lirt sig liten av Alfred Molin, Djupsjosigen,
Nordmaling.

130. Vispolska (g-moll) spelad av Carl Strandberg. Bd 2670.
Till grund for liten ligger en vismelodi som sjongs av Emma frdn Briin-
na, en kvinna som i Carls barndom i HiknEis, Viinnis gick omkring och
hllsade pA i gflrdarna och brukade di sjunga visor. Carl spelar den som
en polska.

I
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131. Mazurka (Ess-dur) spelad av Carl Strandberg. Bd 2670.

Liten [r komponerad av Janne Nordgren, Hornefors, av vilken Carl

Strandberg har liirt sig den.

Brynolf Johansson

Foto: Gunnar Karlsson

Brynolf Johansson (f 1915), Johanneslund, Bjurholm

Brynolf Johansson iir frfln Johanneslund, Bjurholm, diir han bott hela sitt liv.
De flesta litar, som vi har upptecknat efter honom, har han liirt sig av sin

fader Jakob Johansson, Norrby, Bjurholm, f L885. N[r fadern spelade

kniipplitar med omstiimd fiol, sade han, att han spelade "i klockspel". Band-

inspelningen, som ligger till grund for uppteckningarna gjorde vi den 10 juli
1984.

L32. Vals (A-dur) spelad av Brynolf Johansson, Johanneslund, Bjurholm.
Bd 5193.

Brynolf Johansson har l[rt den av fadern Jacob Johansson.

133. Polska (A-dur) spelad av Brynolf Johansson. Bd 5193.

Brynolf Johansson har lilrt den av fadern Jakob Johansson.

134. Gdnglit (A-dur) spelad av Brynolf Johansson. Bd 5193.

Brynolf Johansson har lirt den av fadern Jakob Johansson.

135. Polkett (A-dur) spelad av Brynolf Johansson. Bd 5193.

Brynolf Johansson har liirt den av fadern Jakob Johansson.

136. Polkett (G-dur) spelad av Brynolf Johansson. Bd 5193.

Brynolf Johansson har liirt sig liten av sin morbror Janne Lindkvist,
Lillarmsj<i, Bjurholm, och kallar den diirfor "Jannes polkett".

137. Polkett (G-dur) spelad av Brynolf Johansson. Bd 5193.

Brynolf Johansson har l6rt den av fadern Jakob Johansson.

138. Eriks Schottis (G-dur) spelad av Brynolf Johansson. Bd 5193.

Brynolf Johansson kallar liten for "Eriks Schottis" efter ett s k original
i Stromeker. Brynolf var ung niir han horde honom tralla den.
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L39. Schottis (D-dur) spelad av Brynolf Johansson. Bd 5193.

Brynolf Johansson kallar liten "Schottis frfln Vnstanfjlllet". Han har
liirt den av Birger Grenholm, Bjurholm. Schottisen finns i en liknande
variant (har 139 b) upptecknad av Ruben Andersson, Asele efter "vo-
lontir Lindahl, frin Asele", som exercerade pi Gumboda hed. Lflten
finns utgiven i tidskriften "V6sterbotten" hr 1924-25. En annan version
spelas av Melker Enkvist, Burefr, se lit nr 327.

140. Skymning over Tiillvattnet (B-dur/g-moll), vals komponerad av Brynolf
Johansson. Bd 5193.

141. Majsnoa (G-dur/G-dur/C-dur) komponerad av Brynolf Johansson.

Bd 5193.

Elsa Siljebo

Elsa Siljebo (f 1916), Fredrika

Syskonen Elsa Siljebo och Carl Viklund (se nedan) har till stor del samma

lfltar pfl sin repertoar. De har de flesta litarna efter sin far Edvin Viklund,
Trehorningen, Asele och dennes fQrildrar Maria och Nils Olof Viklund.
Bide EIsa och Carl har komponerat egna lf,tar och av dem bflda finns hiir
nigra melodier medtagna. Vi har hilsat pi Elsa och Carl vid ett flertal till-
fiillen; for uppteckningarna efter Elsa Siljebo anviinder vi bandinspelningar,
som vi gjorde den27 april 1984, och for uppteckningarna efter Carl Viklund
anviinder vi hans egna inspelningar av litarna pfl hans repertoar.

142. Finn-Pf,ls Polska (g-moll) spelad av Elsa Siljebo, Fredrika. Bd 5195.

Elsa Siljebo har llrt sig polskan av Edvin Viklund, vilkens fOrildrar
Maria och Nils Olof Viklund ocksi spelade den. Finn-Pel (Pil Daniels-

son) var fodd 1714 och gifte sig L732 med Karin Mattsdotter. Tillsam-
mans brot de ett nybygge i Mjosjon, Asele. Man kan liisa mer om deras

Sttlingar i boken "Av ris och rot" av Tycho Lundkvist och i tidskriften
"Vtsterbotten" irgin gatna I94U52.

143. Polska (d-moll) spelad av Elsa Siljebo. Bd 5195.

Elsa Siljebo har liirt den av fadern Edvin Viklund. Liten spelades ocksi
av Jonas och Nils-Olov Viklund.

144. Polska (G-dur) spelad av Elsa Siljebo. Bd 5195.

Elsa Siljebo har llirt den av fadern Edvin Viklund.

;-\

-:-\
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L45. Polska (d-moll) spelad av Elsa Siljebo. Bd 5195.

Elsa Siljebo kallar den for "Klockarpolskan". Melodin spelades bide av

hennes far och farfar.

146. Jon-Pflls Polska (D-dur) spelad av Elsa Siljebo. Bd 5195.

Elsa Siljebo har polskan efter fadern Edvin Viklund. Jon-Pfll och Pf,l-

Jon som bf,da levde pf, 1800-talet och var forflider till Viklund.

147. Pil-Jons Polska (D-dur) spelad av Elsa Siljebo. Bd 5195.

Elsa Siljebo har liirt den av fadern Edvin Viklund.

148. Polska (F-dur) spelad av Elsa Siljebo. Bd. 5195.

Elsa Siljebo har ldrt den av fadern Edvin Viklund.

149. Farfars polska (D-dur) spelad av Elsa Siljebo. Bd 5195.
" Elsa Siljebo kallar polskan for "Farfars polska".

150. Polska (D-dur) spelad av Elsa Siljebo. Bd 5195.

Elsa Siljebo har llrt den av fadern Edvin Viklund.

151,. Polska (F-dur/d-moll) spelad av Elsa Siljebo. Bd 5195.

Elsa Siljebo har liirt den av fadern Edvin Viklund, som hade liirt den
av en spelman som kallades Nicke-Dahl.

152. Lill-Jonks Hambopolska (F-dur/d-moll) spelad av Elsa Siljebo. Bd
5196.

Edvin Viklund hade lirt sig den av en man, som hette Jonas, som tral-
lade den for honom. Elsa Siljebo har sedan liirt den av fadern.

L53. Polska (G-dur) spelad av Elsa Siljebo. Bd 5195.

Elsa Siljebo har liirt den av fadern Edvin Viklund, som i sin tur hade

den efter spelmannen Nicke-Dahl.

L54. Polska (d-moll/F-dur) spelad av Elsa Siljebo. Bd 5196.

Elsa Siljebo har liirt den av Erik Lindbladh i Asele.

155. Polska (G-dur) spelad av Elsa Siljebo. Bd 5196.

EIsa Siljebo har den efter Isak Ogren, Idvattnet, Vilhelmina.

156. Polska (G-dur/e-moll) spelad av Elsa Siljebo. Bd 5197.

Elsa Siljebo har lart sig den av Joel Johansson, Asele.

L57. Vals (G-dur) spelad av Elsa Siljebo. Bd 5195.

Elsa Siljebo kommer ihig, att farmor spelade den htr melodin.

158. Vals (G-dur) spelad av Elsa Siljebo. Bd 5196.

Elsa Siljebo har liirt valsen av Isak Ogren, Idvattnet, Vilhelmina.

159. Schottis (D-dur) spelad av Elsa Siljebo. Bd 5196.

Elsa Siljebo har l6rt den av fadern Edvin Viklund. Elsa och brodern
Carl uppger, att den var efter Erik Amandus Svensson.

160. Schottis (D-dur) spelad av Elsa Siljebo. Bd 5196.

Elsa Siljebo har l6rt den av fadern Edvin Viklund.
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161. Marsch (G-dur) spelad av Elsa Siljebo. Bd 5196.

Elsa Siljebo har ldrt den av fadern Edvin Viklund. Fadern uppgav att
det var en beviringsmarsch, som han hade lirt sig i Umei, diir han

exercerade 1908. Bevlringarna gick frin inlandet ned till Umei men
stannade fdr rivernattning. Vid dessa tillfiillen ordnades ibland dans.

Jflmfor marschen med en polkett - "Turebiten" spelad av Lars Persson,

nr 307.

162. Minsken over dammet (F-dur/B-dur), vals komponerad och spelad av

Elsa Siljebo. Bd 5196.

163. Viskasj<iflottarnas Vals (F-dur) komponerad och spelad av Elsa Siljebo.
Bd 5196.

Carl Viklund
Foto: Gunnar Karlsson

CarI Viklund (D1H9E5), Trehiirningen, Asele
Se ovan vid Elsa Siljebo.

164. Polska (D-dur) spelad av Carl Viklund. Bd 5200.

Carl Viklund hade lirt polskan av fadern Edvin Viklund.

L65. Nicke-Dahls polska (F-dur) spelad av Carl Viklund. Bd 5200.

Carl Viklund hade ldrt liten av fadern Edvin Viklund, som uppgav, att
han i sin tur hade lilrt den av spelmannen Nicke-Dahl i samma by, Tre-
horningen, Asele.

166. Hambo-polska (F-dur) spelad av Carl Viklund. Bd 5201.

Carl Viklund hade lirt den av fadern Edvin Viklund, som hade den
efter Erik Amandus Svensson, Logdaberg, Asele, en spelman, girdfa-
rihandlare och visforfattare.

167. Yalslpolska (A-dur/D-dur) spelad av Carl Viklund. Bd 5200.

Carl Viklunds farfar spelade den som vals, medan Thudin i Lflngbiick-
en, Asele spelade den som polska. Den kan i stil jiimforas med en lflt
efter Knaft-Jonke, m 270, som av upptecknaren Fredrik Nyberg, Viin-
niis, betecknats som Mazurka. Vi tycker att beteckningen sldngpolska
ir riktigare. Carl Viklunds uppgift om hur en melodi har anvints bide
som vals och som polska [r intressant, eftersom det tyder pi att man
inte alltid entydigt kan klassificera en melodi. Om tvi danstyper har
likartad rytm kan siledes en melodi ha anvdnts till bida.
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168. Vals (B-dur) spelad av Carl Viklund. Bd 5199.

Den hdr valsen var farbrodern Jonas Adolf Viklunds "signaturmelodi"
beriittade Carl Viklund.

169. VaIs (B-dur) spelad av Carl Viklund. Bd 5200.

Carl Viklund hade liirt den av sin far, Edvin Viklund, som hade den
efter Erik Amandus Svensson - se nr L66. Svensson spelade den med
ullvantarna pfi, nlr det var kallt. Jiimfdr Uno Lindstrdms uppgift om en

spelman, som spelade med ullvantarna pi i en oeldad stuga, kommen-
tar nr 117.

L70. Thudins (D-dur/A-dur) vals spelad av Carl Viklund. Bd 5200.

Carl Viklund hade liirt den av fadern Edvin Viklund, som hade liirt den
av en spelman vid namn Thudin. Jiimfor denna vals med Calle Jularbos
vals "Gammal Dalavals", som anges vara komponerad av Jularbo. Det
finns skillnader mellan melodierna, men likheterna <iverviiger. Valsen,
som vi upptecknat efter Carl Viklund, fanns i Asele fore sekelskiftet.
Att Jularbo har komponerat liten [r diirfor tveksamt.

171,. Pirl-Jons-Valsen (G-dur) spelad av Carl Viklund. Bd 5201.

Carl Viklund hade l6rt den av fadern Edvin Wiklund, som hade liirt den

av sina foriildrar Maria och Nils Olov Wiklund.

172. Yals (G-dur) spelad av Carl Viklund. Bd 520L.

Carl Viklund hade liirt den av fadern Edvin Viklund.

173. Stegvals (C-dur) spelad av Carl Viklund. Bd 5202.

Carl Viklund hade liirt den av fadern Edvin Viklund.

174. Stegvals (G-dur) spelad av Carl Viklund. Bd 52U.
Carl Viklund hade liirt den av fadern Edvin Viklund. Olivia Svensdot-
ter hade trallat den for Edvin Viklund.

1"75. Schottis (G-dur) spelad av Carl Viklund. Bd 5199.

Carl Viklund hade lArt den av fadern Edvin Viklund.

L76. Bracksjo-Holmgrens Schottis (D-dur) spelad av Carl Viklund. Bd 5201.

Carl Viklund hade lfirt den av fadern Edvin Viklund. Braclcsjd-Holm-
gren bodde pfl en holme "har i sjon", sade Carl Viklund.

t77. Kalle Lundborgs Polka (C-dur) spelad av Carl Viklund. Bd 5202.

Carl Viklund hade lflten efter fadern Edvin Viklund. Kalle Lundborg,
som fitt ge namn it liten, bodde i Borgsjo, Asele. Jiimfor denna lit
med en hyfsa, upptecknad av K P Leffler, hiir nr 109.

178. Qinglf,t (d-moll) spelad av Carl Viklund. Bd 5199.

Carl Viklund hade liten efter fadern Edvin Viklund. En liknande
variant klnner vi till fren Vigsele, Lycksele, upptecknad av Jon Erik
Ost.

179. Maias Visa (g-moll) spelad av Carl Viklund. Bd 5199.

Detta Zir en vismelodi, som Carl Viklund liirt av fadern Edvin Viklund.
Viklunds farmor, Maria Viklund brukade sjunga den. Carl Viklund
hade inga ord till visan.
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180. Lapp-polska (g-moll) spelad och komponerad av Carl Viklund.
Bd 5200.

Polskan komponerades till lO-flrsjubileet av folkdanstrlffen "Lapp-
Polskan" i Asele.

18L. Forsritten (d-moll), polska spelad och komponerad av Carl Viklund.
Bd 5200.

182. Hcistpolska (d-moll) spelad och komponerad av Carl Viklund. Bd5202.

183. Vinterpolska (g-moll) spelad och komponerad av Carl Viklund.
Bd 5202.

184. Liten Virpolska (G-dur) spelad och komponerad av Carl Viklund.
Bd 52W.

1"85. Norrlandssommar (d-moll/F-dur), vals komponerad av Carl viklund.
Noterna dr en avskrift av Carl Viklunds egen uppteckning av valsen.
Harmoniseringen lr ocksi hans egen.

Janne Mdrtensson

Janne Mirtensson (1875-195S), Kvfrlltrflsk, Asele.

Janne Mf,rtensson hade sina litar efter sin far Mirten Jacobsson (1851-
1917), Kve[trask, Asele. Bida spelade fiol. Janne tog 6ver foriildrahemmet
och var jordbrukare vid sidan om sin anstdllning som distriktstummare. Pi
ildre dar blev han jaktvfirdspolis. Janne ivrade for de gamla litarna och del-
tog i spelmansstimmor och spelmansttvlingar. De tio forsta uppteckningarna
(nr 18G196) av Mirtenssons repertoar har vi gjort efter Per-Uno Agrens
bandinspelning frin 1954. De foljande (m L97-208) nr iildre uppteckningar
av hans litar himtade ur Visterbottens liins hembygdsfrirenings samling,
Men det ir osiikert om Ost gjort alla uppteckningarna i hembygdsforening-
ens samling efter Mirtensson. De iir nimligen skrivna med en handstil som
liknar Axel Eeks. Mojligen har Eek renskrivit Osts uppteckningar.

186. Polska (A-dur) spelad av Janne Mirtensson. Bd 6:1.

187. Polska (D-dur) spelad av Janne Mirtensson. Bd 6:1.
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1"88. Polska (D-dur) spelad av Janne Mirtensson. Bd 6:2.

189 a. Tolvskillingspolska spelad av Janne Mirtensson. Bd 6:1.

Janne Mflrtensson berlttar pf, bandet: "Jaha, nu iir det 'Tolvskillings-
polska'. Det f,r frin gamla brollop, di dom dansa med bruden for
pengar och supen. Och det var ju det vanliga, att det var en tolvskilling;
de som var rika och f<irmogna kunde ge hela riksdaler, men eljest var
det en tolvskilling, s[ dirfor kallas polskan for tolvskillingspolskan.
Och polskan skull spelas - man fick inte spela mer iin en repris for varje
dans, for df, blev det for lingsamt for dom som viinta pi supen."
(Diirefter spelar Janne Mflrtensson f<irsta reprisen - med omtagning -
och fortsdtter att beritta): "Si var det slut. Si fick bruden lov att leda
sin dansande kavaljer till bordet dir glasena stod fyllda med briinnvin.
Och si... hon skulle ha tolvskillingen och han skull' ha supen. Si var
det friga om en annan dans." (Janne Mirtensson spelar sedan andra
reprisen - med omtagning. Han avslutar): "Det var det heia."

189 b. Tolvskillingspolska spelad av Janne Mirtensson.
Denna uppteckning iir gjord av Jon Erik Ost.

190. Vals (A-dur) spelad av Janne Mirtensson. Bd 6:1.

19L. Vals (A-dur) spelad av Janne Mirtensson. Bd 6:1.

1,92. VaIs (A-dur) spelad av Janne Mflrtensson. Bd 6:1.

193. Vals (G-dur) spelad av Janne Mirtensson. Bd 6:1.

194. Polkett (D-dur) spelad av Janne Mirtensson. Bd 6:2.

195. Brudmarsch (D-dur) spelad av Janne Mfirtensson. Bd 6:1.

Liten finns ocksi i en uppteckning av Jon Erik Ost efter Janne Mir-
tensson och publicerad i "Vtsterbotten" 1947.

196. Brudmarsch (G-dur) spelad av Janne Mflrtensson. Bd 6:1,.

Liten iir en variant av melodin till Lateskensdansn ('Norrskensdan-
sen'), en dans som funnits over hela liinet.

L97. Polska (G-dur) spelad av Janne Mirtensson.
Denna och de foljande litarna efter Janne Mirtensson flr hlmtade ur
Visterbottens liins hembygdsforenings samling av vilsterbottenslitar,
vilka iterfinns pe Folkrorelsearkivet i Umefl, arkivm 244.

198. Polska (A-dur) spelad av Janne

L99. Polska (D-dur) spelad av Janne

200. Polska (D-dur) spelad av Janne

20L Vals (d-molVc-dur) spelad av Janne Mfirtensson.

202. Vals (A-dur/E-dur) spelad av Janne Mirtensson.

203. Vals (C-dur) spelad av Janne Mirtensson,

204. Polkett (A-dur) spelad av Janne Mflrtensson.

Mirtensson.

Mf,rtensson.

Mflrtensson.
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205. Skiinklit spelad av Janne Mirtensson.
Vid originaluppteckningen stir antecknat "Skinklit, ndr brudgivorna
ldmnades". Det [r alltsfl en ceremoniellt anviind lit. Skinkliten spela-

des, di man overldmnade st6rre givor till ett brudpar, men den har inte
spelats till dans. Jiimfdr med "Tolvskillingspolska", som spelats till dans

vid insamling av mindre penningbidrag till brudparet (se nr 189). I
"Visterbotten" ir 1947 finns "Tolvskillingspolska" publicerad - upp-
tecknad av Jon Erik Ost - under titeln "Bruddans, f6r pengar till brud-
paret" (se nr 189 b). Beniimningen "bruddans" anvindes dock oftast
om forsta dansen pi ett brollop, innan den allmdnna dansen borjade.
I hiftet "Visterbottenslitar frin fjiill och bygd, I" (Visterbottens Spel-

mansforbund) finns en "Bruddans" med fyra repriser, som motsvarar
"Tolvskillingspolska" (se nr 189) och denna skiinklit (nr 205), dock

med undantaget att de fem forsta takterna pi skiinkliten saknas. Man

har utgitt frin samma originaluppteckning som vi, men tydligen gjort
en felaktig sammanslagning av litarna.

206., Kadrilj spelad av Janne Mflrtensson.

207. Bockare Polka (G-dur) spelad av Janne Mirtensson.

208. Bockare Polska (G-dur) spelad av Janne Mflrtensson.

Fritz Nysteilt (1922-1967), Svannfls, Lycksele

Fritz Nystedt, skogsarbetare och fiolspelman, komponerade ett flertal melo-
dier, av vilka Soren Johansson har bevarat en del. ytterligare nigra finns pi
en bandinspelning, d[r Fritz Nystedt spelar tillsammans med sin far, som
ackompanjerar pi gitarr. Fritz Nystedt anviinde ofta dubbelgrepp pfl fiolen
i sina kompositioner. De kompositioner av Nystedt, som vi har upptecknat,
dr gjorda efter Sdren Johanssons spel, som vi bandade den 18-19 juli 19g4.

209. Minnenas Vals (Ess-dur) komponerad av Fritz Nystedt och spelad av

Soren Johansson, Dorotea. Bd 520415205.

Soren Johansson har gett valsen dess namn till minne av Fritz Nystedt.

210. Vals (G-dur) komponerad av Fritz Nystedt och spelad av Soren Johans-

son. Bd 5205.

211. Vals (F-dur/g-moll) komponerad av Fritz Nystedt och spelad av Soren

Johansson. Bd 5209.

2L2. Hambo-polska komponerad av Fritz Nystedt och spelad av Soren
Johansson. Bd 5205.
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213. Ghnglit frin Svanniis eller Fritz Ginglit komponerad av Fritz Nystedt
och spelad av Sdren Johansson. Bd 5204.

Fritz Nystedt har anv[nt bida titlarna pfl gf,ngliten.

214. Hambo-polska spelad av Soren Johansson. Bd 5205.

Soren Johansson har l[rt den av Fritz Nystedt, Lycksele. Soren trodde
dock inte, att Fritz Nystedt komponerat denna lit.

Stiren Johansson (f 1939), Dorotea.

Niir vi trdffade Soren Johansson for att banda litar ur hans repertoar holl
han pfl att rusta upp Alf Perssons gamla hus. Soren Johansson har sina litar
bl a efter sin styvfar, Alf Persson. Johansson har triiffat minga spelmin i
Doroteabygden och liirt sig litar av dem. Johansson spelar ocksfl litar som
komponerats av Lyckselespelmannen Fritz Nystedt (L922-L967), se ovan. De
bandinspelningar, som vi utgitt ifran, giorde vi den 18-19 juli 1984.

2L5. Polska (G-dur) spelad av S<iren Johansson. Bd 5203.

Soren Johansson har liirt polskan av Alf Persson, Storberget, Dorotea.

216. Polska (d-molUF-dur) spelad av Soren Johansson. Bd 5203.

Polskan har Soren Johansson l6rt sig av Ture Karlsson, Lavsjo, Doro-
tea.

217. Polska (d-moll/F-dur) spelad av S<iren Johansson. Bd 5203.

Liten har Soren Johansson liirt sig av Ture Karlsson, Lavsjo, Dorotea.

21,8. Polska (D-dur/d-moll) spelad av Sdren Johansson. Bd 5203.

Liten har S<iren Johansson liirt av Alf Persson, som uppgav, att den

spelades av Klockar-Andersson. Andersson var klockare och en duktig
spelman. Han hiirstammade frin Morko i Sormland. Atminstone
lf,tarna 2L7, 2L8, 219, 220, 225, 228 spelades av honom. Var litarna
ursprungligen kommer ifrin, iir svfrrt att siiga. Vi har varken hittat
melodierna i Sodermanlandsdelen av "Svenska Liltar", i K P LeffIers
bok "Folkmusik frin Norra Sodermanland" eller i uppteckningar frin
Morkci av Stig Norrman (stencil). Det kan finnas flera orsaker till detta.
Andersson kan ha komponerat flera av litarna efter ankomsten till
Dorotea; han kan ha tagit upp gamla Dorotealitar efter de spelmdn,

som han trdffade i bygden, eller han kan ha till?ignat sig litar pf, andra
orter, som han besokt.

2L9. Polska (g-moll) spelad av Soren Johansson. Bd 5203.

Sdren Johansson har ldrt liten av Alf Persson, som uppgav, att den var
efter Klockar-Andersson.

220. Polska (g-moll) spelad av

Soren Johansson har ldrt
efter Klockar-Andersson.

221. Polska (g-moll) spelad av

Soren Johansson har l6rt
efter Klockar-Andersson.

Soren Johansson. Bd 5204.

den av Alf Persson, som uppgav, att den var

Soren Johansson. Bd 5204.

den av Alf Persson, som uppgav, att den var
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222. Pelle Rtvs vals (D-dur), spelad av soren Johansson. Bd 5zo3l5zo4.
Soren Johansson har liirt den av Alf persson, som i sin tur lflrde sig den
av sin far Per Mikaelsson, kallad Pelle Riiv. Johansson har kallat lf,ten
"Pelle R[vs vals". Johansson minns pelle R[v, ndr han lig i sjuks[ng
och spelade fiol; han blev ndmligen forlamad och lig till sdngs i L2 ir.

223. Pappas bitn, vals spelad av Sriren Johansson. Bd 5203.
Soren Johansson har ldrt den av Alf persson, som hade den efter pelle
Rtiv. Yi iterger tvi versioner av valsen, forst som pelle Rdv spelade
den, vilket iir den iildre versionen (223 a), och sedan som soren Johans-
son och Alf Persson kom att spela den (223 b).

224. Yals (G-dur) spelad av S<iren Johansson. Bd 5205.
Soren Johansson har ldrt den av Alf persson.

225. Yals (A-dur) spelad av S6ren Johansson. Bd 5204.
sciren Johansson har lrrt den av Alf persson, storberget, Dorotea.
Jiimf<ir med lit nr 242.

226. Yals (D-dur) spelad av Soren Johansson. Bd 5203.

Soren Johansson har liirt den av Alf Persson, som uppgav att den spe-
lats av Klockar-Andersson.

227. Yals (D-dur) spelad av Soren Johansson. Bd 5204.
Soren Johansson har liirt den av Alf Persson. Sriren spelar den pi tvi-
radigt dragspel och vi har satt ut de harmonier, som han spelar.

228. Schottis (D-dur) spelad av Soren Johansson. Bd 5204.

Soren Johansson har l6rt lflten av Alf Persson, som hade den efter Pelle
Riiv. Soren spelar den pfl tviradigt dragspel.

229. Schottis (D-dur/d-moll) spelad av Soren Johansson. Bd 5203.

Sdren Johansson har ldrt den av Alf Persson, som uppgav, att den var
efter Klockar-Andersson.

230. Babba-Lisas hyfsn (G-dur) spelad av Soren Johansson. Bd 5203.

Soren Johansson har ldrt den av Alf Persson, som hade den efter sin
farmor Babba-Lisa (Barbara Elisabeth). Soren uppger, att hvfpn spela-
des rltt lingtsamt. Vi noterade hans tempo och det var M ): "ugO.

231. Brudmarsch (G-dur) spelad av Soren Johansson. Bd 5203.

S<iren Johansson har l6rt den av Alf Persson, som liirt den - liksom
foregiende lit - av sin farmor Babba-Lisa. Johansson kallar den
"Brudmarsch frin Lajksj<in".

232. Ghnglit (g-moll) spelad av Soren Johansson. Bd 5205.

Soren Johansson har liirt den av Alf Persson.

233. Ginglit frin Storberget (D-dur) spelad av S<iren Johansson. Bd 5203.

Soren Johansson har ldrt den av Alf Persson och Ossian Waleij. Johans-
son ber[ttar att Ossian Waleij sjdng och trallade liten till Alf Perssons

fiolspel. Ossian Waleij hade en text till gingliten, men den kommer
Johansson inte ihf,g. Johansson kallar den "Ginglit frin Storberget".
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234. Visa frin Dorotea (g-moll) spelad av Soren Johansson. Bd 5204.

Soren Johansson har liirt den av Alf Persson.

235. Matti-Karins brudpolska (g-moll) spelad och komponerad av S<iren

Johansson. Bd 5204.

236. Hyllning till mor (d-moll) Spelad och komponerad av Soren Johansson.
Bd 5204.

237. Yals till Magnus (A-durlE-dur) spelad och komponerad av Soren
Johansson. Bd 5204.

Valsen har Soren Johansson tilliignat sin son Magnus som ocksi spelar
fiol.

238. I decembernatt (g-moll), vals spelad och komponerad av Soren Johans-
son. Bd 5204.

Gustav Persson (f 1910), Meselefors, Vilhelmina.

Gustav Persson nr fodd i Lasjon, Dorotea, men bor numera i Meselefors,
Vilhelmina. Hans far var Robert Persson (1882-1938), Lasjon, Dorotea, och
han spelade flera olika instrument: fiol, orgel, piano, enradigt och tviradigt
dragspel. De litar, som vi tecknat upp, har Gustav Persson lirt av sin far,
och det var ocksi han som ldrde Gustav att spela fiol. Fadern brukade sdga

angiende hans strikforing "sl6pp bullen under armen"; strf,karmen skulle
hillas "ledig", menade han. Gustav spelade till dans i unga ir. Det var en

"brytningstid", menar han, i och med att den "moderna" musiken kom di.
Han anser att den gamla polskan var borta som allmiin dans efter 1930. I
hans ungdom pratade man om polska, sliingpolska, nighambo, hambo, schot-
tis, vals, stegvals, polkett och kadrilj. Nf,r vi hf,lsade pi den 3l maj 1978,
hade Gustav sedan foregflende host stela fingrar pi viinster hand, sviter efter
en olycka i en sflg, och det giorde det svflrt f6r honom att spela fiol.

239. Polska (d-moll) spelad av Gustav Persson. 8d2695.
I "Bland spelmiin i Viisterbotte\, 2" (Vlsterbottens Spelmansforbund),
finns en polska upptecknad av Jon Erik Ost med benimningen "Polska
frin s6dra Vilhelmina". Gustav Persson berittade for oss, att det var
efter honom denna uppteckning hade gjorts. Gustav sade, att det fattas
en del av fdrsta reprisen i uppteckningen (eller andra reprisen om man
si vill, men Persson spelar ihop forsta och andra delarna och tar sedan
repris, vilket ger en lflng "forsta-repris"). Pi grund av handskadan blev
det svirt for Gustav att gb upp i lnge. Det gjorde att han avbrot spelet
efter fem takter i sista reprisen, men det han spelar visar stor overens-
stimmelse med Osts uppteckning. Fdr att fi en fullstindig uppteckning
kombinerar vi vir egen uppteckning av litens tvi forsta delar med Osts
uppteckning av den sista delen.

240. Hambo (d-moll) spelad av Gustav Persson. Bd 2696.
Gustav Persson har llrt den av fadern Robert Persson. Samma lflt finns
upptecknad av K P Leffler, se nr 97.
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24L. Polska (d-moll) spelad av Gustav Persson. Bd 2696.
Persson har liirt den av fadern Robert Persson.

242. Yals (D-dur) spelad av Gustav Persson. B,d,2696.

Gustav Persson har lf,rt den av fadern Robert Persson. Jiimfor nr 225.

Holmfrid Eriksson
Foto: Gunnar Karlsson

Holmfrid Eriksson (f 1916), Vilhelmina.

Holmfrid Eriksson iir fodd och uppvuxen i Biisksele, Vilhelmina, och ddr
lirde han sig f<iljande litar av fiolspelmannen Soren Danielsson (I90+L975).
Schottisen nr 252 spelades dock av flera i Biisksele. Soren Danielsson spelade

ofta tillsammans med sin fru Elsa pi danser och festligheter. Elsa spelade di
tramporgel.

Holmfrid Eriksson har spelat mycket till dans. Pi iildre dar har han bdrjat
tillverka nyckelharpor och har i ett 10-tal ir lett kurser i nyckelharpsbygge.
Vi har trdffat honom vid ett flertal tillfiillen; den inspelning, som vi anviinder
for uppteckningarna, gjorde vi den 1 juni L978. Om Holmfrid Eriksson se

ocksi "M<ite med spelmanstraditionen" ovan.

243. Polska (G-dur) spelad av Holmfrid Eriksson. Bd 2696.

244. Polska (F-dur) spelad av Holmfrid Eriksson. Bd 2696.
Holmfrid Eriksson har llrt liten av S<iren Danielsson.

245. Polska (D-dur) spelad av Holmfrid Eriksson. Bd 2696.

Holmfrid Eriksson har ldrt liten av Soren Danielsson. Jfr lit nr 91.

246. Polska (D-dur) spelad av Holmfrid Eriksson. Bd 2696.
Holmfrid Eriksson har ldrt liten av Soren Danielsson.

247. Polska (D-dur) spelad av Holmfrid Eriksson. Bd 2696.
Holmfrid Eriksson har ldrt liten av Soren Danielsson.

248. Polska (D-dur) spelad av Holmfrid Eriksson. Bd 2696.

Holmfrid Eriksson har liirt liten av Soren Danielsson.

249. Polska (d-moll) spelad av Holmfrid Eriksson. Bd 2696.

Holmfrid Eriksson har llrt liten av Soren Danielsson.
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250. Spriittlit (A-dur) spelad av Holmfrid Eriksson. Bd 2696.

Holmfrid Eriksson har lflrt lflten av Soren Danielsson.

251. Hin Hiles Polska (A-dur) spelad av Holmfrid Eriksson. Bd 2696.

Holmfrid Eriksson har lirt liten av Soren Danielsson. Det iir en variant
av en mycket viilkiind lit, som finns pf, mf,nga hill i Skandinavien.

252. Schottis (D-dur) spelad av Holmfrid Eriksson. Bd 2696.

Liten spelades av flera spelmin i Biisksele, diir Holmfrid Eriksson liirt
den.

Per Johan Anstriim (1900-1975), Bf,sksjti, Yilhelmina.

Per Johan Arnstr<im var frin Annevare, Vilhelmina socken. Arnstroms far,
Kristoffer Arnstrom var spelman; modern sjong visor. Per Johan Arnstrom
trallar sina litar, liksom han brukade gdra till dans i sin ungdom. Som under-
lag for uppteckningarna anviinder vi en inspelning gjord den 5 juni 1972 av

Gunnel Westerstrom och Gunnar Ermedahl.

253. Polska (g-moll) trallad av Per Johan Arnstrdm. Bd 1910.

Arnstrdm beriittar, att liten ska hlrstamma frfln Per Teodor Oberg
(1832-1901), B[sksjo, Vilhelmina. Oberg var bonde och spelman. Han
spelade bland annat tillsammans med Knaft-Jonke frin Knaften i Lyck-
sele.

254. Anna-Lenas Polska (g-moll) trallad av Per Johan Arnstrom. Bd 1910.

Arnstrom uppgav, att melodin var efter Anna-Lena i Torvsjo.

255. Polska (d-moll) trallad av Per Johan Arnstrom. Bd 1911.

Polskan spelades enligt Per Johan Arnstrom av l80O-talsspelmannen

lon-Marsen (Johan Mattsson) i Biisksele, Vilhelmina. Den har tvi
repriser, men vi har skrivit ut i noterna varje omtagning som Arnstrom
trallar dem och di syns det, att han gor vissa foriindringar av melodin
vid omtagningarna. Sirskilt andra reprisen varieras och ges ytterligare
en takt.

Alfred lVilsson

Foto: Gunnar Karlsson

Alfred Nilsson (f L895), Marsvik, Vilhelmina.

Alfred Nilsson [r uppvuxen i Marsvik i Vilhelmina. Sin forsta fiol skrev

Alfred efter frin ATH Nilssons i Norrkoping. Han fick ingen undervisning

i fiolspel utan sig pi hur morbror Manne (Danielsson) och Axel Mattsson

.,.,it

,iA
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gjorde. Alfred Nilssons bror Erik spelade dragspel och de spelade tillsam-
mans ibland. Det var faktiskt liittare att skaffa sig fiol in dragspel, ty drag-
spelen var dyra, sf,ger Nilsson. Han brukade ha med sig fiol i timmerkojan
och spelade ibland om kvillarna, nir han inte var for trott efter dagens arbe-
te. Nilsson kom inte att spela till dans utan spelade bara for nojes skull. Han
har skott hemmanet och jordbruket, som han overtog efter sin far. Dessutom
har han arbetat i skogen. Som barn var han getare.

Alfred Nilsson brukar siiga att han spelar littar borti Tursmusiken. De flesta
av melodierna i hans repertoar ir efter fadern Nils Turesson (1850-1909),
som spelade fiol och dragspel, och farbrodern Mattias Turesson, kallad
Mattes-Tursz. Denne omnimns i Lefflers material, diir nigra litar uppges
vara efter honom (m 89-92).I "Bland Spelmlin i Viisterbottei, I" (Vdster-
bottens Spelmansf0rbund) finns en polska - dir kallad "Mattesturs polska"

- efter niimndeman Hiillsten i Vilhelmina. En variant av denna polska har vi
spelat in och upptecknat efter Emil Carstedt, se nr 30. Hos Leffler finns en

version av samma polska (nr 79). Leffler uppger att den dr efter Knaft-Jonke
frf,n Lycksele socken.

Alfred Nilsson niimner ytterligare spelmtn i trakten, som han hort talas om
eller kommit i kontakt med: Jonas Mattson (bror till Axel Mattson, se ovan),
Salmon-Petter, Klarinett-Pelle, Aron Persson, Erik Olof Olsson frin Doro-
tea, fon Marsen (Mattson, 1800-talsspelman), Dahlstrom, August Bergkvist,
Lindblad frin Almsele, Asele, Mattes-Ers (Mattias Eriksson), Artur Johans-
son.

Som underlag for uppteckningarna anviinder vi bandinspelningar som vi
gjorde 30 maj och L juni 1978 tillsammans med Tomas Andersson.

256. Kwirhoken (e-moll) spelad av Alfred Nilsson. Bd 2936.

Alfred Nilsson har liirt den av sin far Nils Turesson.

257. Polska (G-dur) spelad av Alfred Nilsson. Bd 2937.

Alfred Nilsson har liirt den av August Bergkvist, Stalon, Vilhelmina.

258. Polska (d-moll) spelad av Alfred Nilsson. Bd 2936.

Alfred Nilsson har liirt den av sin far Nils Turesson.

259. Polska (G-dur) spelad av Alfred Nilsson. Bd 2936.

Alfred Nilsson uppgav, att liten [r efter Mattes-Tursrz i Mellanis, Vil-
helmina, farbror till Alfred. Alfred meddelar foljande text till polskan:

"Mattes Tursn i Mellanfls, han hade trerara dottrar, en var bli och en
var gri och en var flat som en kirra".

260. Polska (d-moll) spelad av Alfred Nilsson. Bd 2937.
Alfred Nilsson har liirt den av sin far Nils Turesson.

261. Polska (C-dur) spelad av Alfred Nilsson. Bd 2938.

Liten iir efter Mattes-Ers (Mattias Eriksson) i Mellanis, Vilhelmina.

262. Potska (a-molVC-dur) spelad av Alfred Nilsson, Bd 2938.

Alfred Nilsson har l6rt den av en spelman som hette Dahlstrom. Melo-
din finns i flera varianter i Sverige och Norge.
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263. Polska (D-dur) spelad av Alfred Nilsson. Bd 294t.
Alfred Nilsson har liirt den av Axel Mattson.

264. Bjornliten (D-dur/d-moll), polska spelad av Alfred Nilsson. 8d2942.
Alfred Nilsson har l[rt den av sin far Nils Turesson.

265. Polska (D-dur) spelad av Alfred Nilsson. Bd 2942.

Alfred Nilsson har liirt den av sin far Nils Turesson.

266. Schottis (a-moll) spelad av Alfred Nilsson. Bd 2941.

267. Schottis (G-dur) spelad av Alfred Nilsson. Bd. 2937

268. Stegvals (D-dur) spelad av Alfred Nilsson. Bd 2938.

Stegvalsen spelas med hdgbas, dvs G-striingen uppstimd till A (A-bas).

269. Marsch (C-dur) spelad av Alfred Nilsson. Bd 294L.

Alfred Nilsson har l?irt liten av Salmon-Petter.)

Knaft-Jonke (Jonas Jonsson) (1858-1904), Knaften, Lycksele

Llfiar efter Knaft-Jonke iterfinns hos flera spelmin i Viisterbotten. Nils

Jonsson, Hdllniis, Vindeln (Degerfors socken) var elev till honom. Hagbard

Nordenstams pappa spelade tillsammans med honom. Emil Carstedt hade

litar efter honom. Aven i K P Lefflers material finns ett flertal litar, som

uppges vara efter Knaft-Jonke. Knaft-Jonke for vida omkring i Vdsterbotten.

Han fick ett tragiskt slut; han hiingde sig i bdrjan av seklet.

Foljande tvi litar iir hiimtade ur ett h6fte med 20lifiar frin Viisterbotten,

Jlmtland och Angermanland, "Toner frin Norrllndska Bygder" (Norrko-
ping, tryckf,r saknas), upptecknade av Fredrik Nyberg, Vinnis.

270. Sliingpolska (A-dur) spelad av Knaft-Jonke. Liten har i hiiftet fett
beniimningen "Mazurka", men vi tycker snarare, att den har sllng-
polskekaraktiir. Den liknar i stil lit nr L67, som spelats av Carl Viklund
och Elsa Siljebo. Den har enligt Carl Viklund spelats bide som polska

och som vals.

27L. Knaft-Jonkes Vals spelad av Knaft-Jonke (se kommentar 270).

Melodierna 272-300

V?isterbottens l6ns hembygdsfdrening samlade under l92o-talet och de nir-
maste f,rtiondena dtrefter ett antal litar frf,n Visterbotten. De finns nu pi
Folkrorelsearkivet i Umei, arkivnummer 244. Uppteckningarna lr gjorda av

olika personer; minga iir tillkomna vid spelmanstiivlingar ph 1920-talet.

Nedan iterges en del av uppteckningarna. Se ocksi m L21-L23 och nr 197-

208, som dr ur samma samling.

Nils Jonsson (187L1939), Hillnfls, Vindeln (Degerfors socken).

272. Polska (A-durlD-dur) spelad av Nils Jonsson. Ur hembygdsforeningens

samling.

Polskan iir upptecknad av Axel Eek, troligen vid nigon av de spelmans-

tiivlingar som Nils Jonsson deltog i.



334

273. Fyllsjukvalsen (F-dur) spelad av Nils Jonsson. Ur hembygdsforeningens
samling.
Nils Jonsson hade liirt sig den av av Knaft-Jonke, Lycksele. Curt Berg
gjorde uppteckningen vid spelmanstdvlingen 1926 ph Gammlia, Ume&.
Titeln "Fyllsjukvalsen" kan man undra over. Kanske tonsiittaren velat
flterge kinslan vid en "fyllsjuka"? I varje fall awiker kompositionen
frin en vanlig vals. I jiimf<irelse med en ordindrt strukturerad vals tas

hf,r litens teman om pi ett ovanligt sdtt, som om spelmannen ville spela

"fel'.

274. Yals (G-dur) spelad av Nils Jonsson. Ur hembygdsforeningens samling.
Valsen f,r upptecknad av Axel Eek. Den kallas "Lapp-Lenas Vals" i
uppteckningen och 5r med denna titel utgiven i "Bland spelmfln i V[s-
terbotten, L" (Viisterbottens Spelmansforbund). Men den titeln torde
vara en f<irvtixling med titeln till en vals efter Hagbard Nordenstam
upptecknad vid spelmanstiivlingen 1925 av Axel Eek, av Nordenstam
kallad "Lapp-Lenas Vals", se nr 74.

215. Yals (d-moll) spelad av Nils Jonsson. Ur hembygdsforeningens samling.
Valsen iir upptecknad av Axel Eek. lfr nr 74.

276. Yals (F-dur) spelad av Nils Jonsson. Ur Hembygdsforeningens samling.
Valsen ir upptecknad av Axel Eek.

277.'Gdken Gal, polkett spelad av Nils Jonsson. Ur hembygdsf<ireningens

samling.

Uppteckningen iir giord av Axel Eek. Jfr melodi nr 83, en polkett efter
Knaft-Jonke i Lycksele. Lefflers uppteckning skulle alltsi innebiira, att
Knaft-Jonke ocksi har spelat "Goken Gal". Det stdmmer bra med att
Nils Jonsson enligt uppgift var nigot av en elev till Knaft-Jonke och
liirde sig mflnga litar av honom.

278. Kadrilj spelad av Nils Jonsson. Upptecknad av Axel Eek. Ur hembygd-
sforeningens samling.

Jfr med melodierna nr 1.9 och nr 119.

Edvard Sikshiim (1861-1950), Lucken (Linged), Nordlnaling.

279. Ginglit spelad av Edvard Sikstrom. Ur hembygdsforeningens notsam-
ling.
Uppteckningen [r gjord av Ruben Andersson, Asele. Edvard Sikstrom
var fiolspelman och klnd som finsnickare. Han giorde bl a snickerier
till glasverandor.

Holger Jonsson, Lycksele.

280. Polska spelad av Holger Jonsson, Lycksele. Ur hembygdsforeningens
samling.
Holger Jonsson hade liirt polskan av sin far Evert Jonsson. Curt Berg
upptecknade den vid spelmanstivlingen pi Gammlia, Umef, 1926, ddr
Holger Jonsson deltog.

l -----
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28L. Anders-Ers vals spelad av Holger Jonsson, Lycksele. Ur hembygdsfore-
ningens samling.

Holger Jonsson har liirt den av sin far Evert Jonsson. Liten uppteck-
nades av Curt Berg vid spelmanstiivlingen pi Gammlia i Umei 1926.

282. Nordlunds vals frin Asele. Ur hembygdsforeningens samling.

Uppgift saknas om vem uppteckningen dr gjord efter. Valsens karaktiir
piminner om lingdansmelodier.

283. Gammal vals frin Vilhelmina. Ur hembygdsforeningens samling. Upp-
teckningen 5r gjord av R Hillsten, Vilhelmina.

Anders Granstrtim (1871-1935), Slipstenssjtin, Vindeln (Degerfors socken).

284. Flyttjarldten ('Flottarliten') spelad av Anders Granstr<im. Ur hem-
bygdsforeningens samling.

Uppteckningen ir gjord av Curt Berg vid spelmanstivlingen pi Gamm-
lia, Umei 1926.

Fdr att spela ('dra') timmer pi en sjo eller ett sel anvdndes en s k spel-
flotte med ett ankarspel. Med en eka rodde man ut i sjon med spelflot-
tens ankare, som var f6st i spelflotten med en lflng lina. Timmerbunten
var likaledes forankrad i spelflotten med en lina. Genom att spela in
flottens ankarlina forflyttades bide spelflotten och timmerbunten mot
ankaret. Sedan upprepades proceduren, spelflottens ankare togs upp
och roddes llngre bort. Ibland hlnde det att man hade en spelman med
pfl flotten som holl takten, vilket underliittade arbetet for de mdn, som
drog runt ankarspelet. Sfllunda berdttar Gustav Giren (8d2946) i en av

vira inspelningar om hur spelmannen Spel-lonte stod och spelade pi en

sidan spelflotte. Han fick lika mycket betalt for detta som flottarna.

J Y Lindkvist, Umefl.

285. Darjtramparliten spelad av J V Lindkvist, Umet. Ur hembygdsfore-
nings samling.

Darjtramparlf,ten [r upptecknad av Anders Soling vid spelmanstf,v-

lingen i Robertsfors, den 3 aug. 1924. Lilten sjongs (med text?) under
arbetet med att trampa ned granris vid kajbygget i Ume-in. Dorj, darj,
dari, betyder 'barr'.

Anders Drycksberg, Umefl .

286. Dryckesvisa frin Vdsterbotten spelad av Anders Drycksberg, Umei.
Ur hembygdsforeningens samling.

Uppteckningen iir gjord av Axel Eek pi spelmanstiivlan i Vindeln den

12 juli 1925. Tilt melodin sjongs texten:

Och vart man kommer och vart man gir
si fflr man aldrig en briinnvinstir
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287. Petters lflghalta ben. Ur hembygdsfrireningens samling.

I samlingen finns ingen anteckning om vem uppteckningen 6r giord
efter. Till melodin sjdngs texten:

Petter skulle fria, gick ej sfl bra
j[mt var han full, i dii som ett as

i stiindigt var han i gungan.

Men hiils f,t n Petter, han fir gi hem
i skota sitt sura lighalta ben,
i slick sin brEnnvinstunna.

P Westerlund, Burefl.

288. Vals spelad av P Westerlund, Burei. Ur hembygdsforeningens samling.

Uppteckningen fanns publicerad i tidningen Norra VEisterbotten ir
1932.

Per Gustav Eriksson (1E60-1952), Teg, Umei och Sigurd T Eriksson.

Per Gustaf Eriksson kallades for Spel-Pelle. Han var fodd i Selet, Vdnnis
socken. Han spelade fiol pi danser och br6llop, enligt uppgift 365 stycken.

Pi Grubbe i Umei spelade han mflnga gflnger pi dansbanan Amalienborg.
Sonen Ragnar Eriksson brukade ibland vara med och spela triangel tillsam-
mans med sin far. En av melodierna hlir [r upptecknad efter S T Eriksson,
dvs Sigurd (Sigge), ocksfl han son till Per Gustav Eriksson.

289. Polska (d-moll) spelad av Per Gustaf Eriksson, Teg, Umefl. Ur hem-

bygdsforeningens samling.

Uppteckningen iir gjord av Axel Eek.

290. Polska (g-moll/G-dur) spelad av Sigurd T Eriksson, Teg. Ume6. Ur
hembygdsfdreningens samling.

Uppteckningen iir gjord av A Soling.

291. Polska (G-dur) spelad av Per Gustav Eriksson, Teg, Umei. Ur hem-

bygdsforeningens samling.

Liten dr upptecknad av Axel Eek.

292. Polska (d-moll) spelad av Per Gustav Eriksson, Teg, Umei. Ur hem-

bygdsforeningens samling.

Polskan dr upptecknad av Axel Eek.

293. Polska (C-dur) spelad av Per Gustav Eriksson, Teg, Umei. Ur hem-

bygdsforeningens samling.

Polskan iir upptecknad av Axel Eek.

294. Polska (C-dur) spelad av Per Gustav Eriksson. Ur hembygdsfore-

ningens samling.

Uppteckningen iir gjord av Axel Eek.

295. Gammal vals spelad av Per Gustav Eriksson. Teg, Umefl. Ur hem-

bygdsforeningens samling.

Uppteckningen ir gjord av Axel Eek.
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296. Vals spelad av Per Gustav Eriksson, Teg, Umei. Ur hembygdsfore-

ningens samling.

Lflten iir upptecknad av Axel Eek.

Kart Oskar Widman (1EE2-1968), Skelleftei.

297. Brudmarsch frin Skelleftei spelad av Karl Oskar Widman, Skelleftef,.
Ur hernbygdsfcireningens samling.

298. Kroku-valsen spelad av Karl Oskar Widman.Ur hembygdsforeningens

samling.
Valsen iir upptecknad av Axel Eek.

299. Vals frfln Kusmark, spelad av Karl Oskar Widman. Ur hembygdsforen-
ingens samling.

Valsen iir upptecknad av Axel Eek.

300. Spel-Viktors schottis spelad av Karl
hembygdsforeningens samling.

Lars Persson

Foto: Gunnar Karlsson

Lars Persson (f 1.893), Tavelsjii, Umefl.

Lars Persson flyttade 1962till Tavelsjo, Umef,. Han kom di frin Ultervatt-
net, Bygdei, diir han bott i 39 ir. Han borjade spela pi dans 1916. Fadern
Per Gustav Isaksson (1839-1931) var frf,n Siivar socken, och han trallade

flera melodier for Lars. Lars fdddes i en stor familj med elva barn. Syskonen

Nils-August och Kristina spelade ocksfi. Ibland spelade Lars ihop med bro-
dern Nils-August och med Carl Larsson, Overklinten, Bygdei, som spelade

dragspel. Lars minns att Emil Bostrcim, Overklinten, var duktig pfl att spela

tramporgel. Men ofta spelade Lars ensam; han minns tvi brollop di han var
helt allena. De bandinspelningar, som ligger till grund for uppteckningarna,
gjorde vi frren 197517.

30L. Hambo (D-dur) spelad av Lars Persson. B,d2669.
Lars Persson brukade spela till dans pfl en loge i Bdcksjo, Bygdei, och
diir liirde han sig den htir liten av Nils Berglund. Det var pi en kall-
vattubal 1908. Med en kallvattubal menades en danstillstiillning utan

Oskar Widm&r, Skelleftefl. Ur
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annan fort[ring dn vatten. Nils Berglund hade flyttat till Bncksjo frfrn
Floda, Siivar socken.

302. Hambo (G-dur) spelad av Lars Persson. B,d2669.
Lars Persson har lirt den av fadern Per Isaksson, som flyttat frfln Sdvar
till Bygdei.

303. Hambo (A-dur) spelad av Lars Persson. Bd 5187.

Lars Persson har lflrt den i sin ungdom av en di gammal spelman, som
hette Anders Larsson och brukade komma och hilsa pfl i Lars fordldra-
hem.

304. Marsch (D-dur) spelad av Lars Persson. Bd 5187.

Lars Persson har ldrt den av fadern Per Isaksson. Lars Persson har spe-

lat den som polkett. Pe 920-talet upptecknade Axel Eek samma lit
efter Lars Persson, och Curt Berg upptecknade den efter Hugo Holm-
strcim, Overklinten, vid spelmanstiivlingen pi Gammlia, Umei i augusti

1926. Bhda upptecknarna betecknade den som ginglit.

305. Marsch (G-dur) spelad av Lars Persson. Bd 5187.

Lars Persson har lirt den av sin far Per Isaksson. Det var en sidan hir
marsch som Lars Persson spelade vid stenarbeten. Tvi man slog omv[x-
lande pi borren och Lars holl takten med en ginglit. Lars beriittar, att
nir man gick lingre dagsmarscher eller liingre striickor under flott-
ningen visslade man en sidan hir marsch.

306. Marsch (G-dur) spelad av Lars Persson. Bd 5187.

Lars Persson har l[rt den av fadern Per Isaksson, som trallade den for
Lars, niir denne var liten. Fadern berittade, att
marschen anvdnts pf, Gumboda hed, kiind exercisplats i Visterbotten.
Att spelmiin har spelat for beviringarna finns det flera uppgifter om. Si
spelade t ex Spel-Viktor (Karl Viktor Burman) fiol till Nikanor Sten-
marks klarinett under marschen frin Burtriisk till Gumboda hed det
iret de exercerade. Man kunde ocksi anstllla spelman. Om spelman-

nen Karl-Johan Forsberg (Bd 1818) beriittas: "Och si har jag hdrt att
dom har talat om - det var en gubbe frfin Hogland som tala om - att niir
dom skulle gi opp till Gumboda, till exercisplatsen, dom exere ju diir,
di lejde dom honom (Forsberg) att git fore och spela. For dom tyckte
att det gick liittare att gi efter musik."

307. Tureliten (G-dur) spelad av Lars Persson. Bd 5187.

Lars Persson kallar den for "Tureliten", eftersom han liirt sig den av

Ture Andersson, som visslade den for honom. Ture Andersson var flitig
spelman i Overklinten frfln 1905 till 1908, de han ikte till Amerika. Han
spelade tvf,radigt dragspel. Vid spelmanstiivlingen i Vindeln 1925 gjorde
Anders Soling en uppteckning av samma l6t efter fiolspelmannen Hugo
Holmstr6m (Hembygdsforeningens samling, Folkrorelsearkivet, nr 244,

2iven utgiven i Axel Eeks hiifte "Visterbottenslhtar", Stockholm,
tryckir saknas.). A Soling betecknade den som gf,nglit; Lars Persson

spelar den som polkett. I Asele finns en lit i tre repriser, varav tvi iir
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snarlika "Turelitens" bida repriser - se Elsa Siljebo, lit nr 161. Elsa

Siljebo har den efter sin far Edvin Viklund. Fadern hade liirt sig den

som bevdringsmarsch, nir han exercerade i Umei 1908. Denna l6,t med

tre repriser har ocksi spelats som polkett i Asele.

308. Fflgelsingar-Alfreds Polkett (G-dur, 3 repriser) spelad av Lars Persson.

Bd 5187.

Liten llrde sig Lars Persson vid ett brollop, diir Fdgelsdngar-Alfred -
Alfred Sandberg - var med och spelade. Sandberg bodde pi "Figel-
sing", ett enstakastiill ('ensamgfird') i Overklinten. Forutom den hiir
polketten efter Fdgekdngar-Alfredhar i med en vals efter honom, spe-

lad av Konrad Karlsson, Overklinten, nr 3L3.

309. Engmansvalsen (D-dur) spelad av Lars Persson. Bd 2663.

Valsen iir efter en spelman, som hette Engman.

310. Schottis (G-dur/D-dur) spelad av Lars Persson. Bd 2663.

Lars Persson har liirt sig liten av fiolspelmannen Edvin Lundberg i
Liljibiick, Overklinten, Bygdefl socken.

311. Kadrilj (D-dur) spelad av Lars Persson. Bd 5187.

Lars Persson har l6rt den av fadern, Per Isaksson, som trallade den for
honom.

312. Kadrilj (D-dur) spelad av Lars Persson. Bd 2663.
Den h[r kadriljen har Lars Persson liirt sig i Ultervattnet av sin syster
Kristina, som spelade den pi fiol. Medan Lars var aktiv dansspelman
hade kadriljen i hans hemtrakt borjat komma bort som allmin dans,
men de iildre kunde den. En kvinna tyckte att man borde visa hur kad-
riljen gick till "for gammalt" och ovade diirfor in Ultervattnets gamla

kadrilj med ett antal par (tyvarr finns denna kadriljdans inte nedteck-
nad). Med den uppstiillningen visades dansen i Flarken, Nysiitra, och
vid det tillfiillet spelade Lars Persson den hiir melodin tillsammans med

O l-Annersa- Albin frfrn Kfllaboda, Nysiitra . O l-Anners a-Albin hade tven
en annan kadriljmelodi pi sin repertoar.

Konrad Karlsson (f 1902), Overklinten, Bygdefl.

Konrad Karlsson spelar fiol. Han har sina lf,tar frin Overklinten. Fadern
Karl Ferdinand Karlsson (f 1875) spelade tviradigt dragspel och sjong visor.
Vira uppteckningar grundar sig pi bandinspelningar, som Gunnar gjorde
sommaren 1974 med Konrad Karlsson.

3L3. Fflgelsflngar-Alfreds Vals (G-dur) spelad av Konrad Karlsson. Bd 5208.

Konrad Karlsson har lirt den av Alfred Sandberg, Overklinten, kallad
Fdgelsdngar-Alf-red, se kommentar nr 308.

314. Schottis (D-dur) spelad av Konrad Karlsson. Bd 5191.

Konrad Karlsson har liirt sig den i Overklinten. Konrad spelar lflten tvi
gfinger pf, bandet och vflr uppteckning bygger pfl bida framforandena.

315. Lindegrens-Polketten (D-dur) spelad av Konrad Karlsson. Bd 5191.

Konrad Karlsson har lflten efter en spelman i Overklinten som hette

Lindegren.
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Melker Enkvist
Foto: Gunnar Karlsson

Melker Enkvist (f L9l2), Burefl.

(Ilrik Lindstrom

Melker Enkvist spelar fiol och sina lfrtar har han huvudsakligen efter fadern,
Janne Enkvist (1881-1938), som spelade fiol och gitarr och ofta sjong visor.
Melker och Janne spelade tillsammans med Janne Lindstrom (188f1960) och

Hjalmar Lindstrom (1885-1952), soner till spelmannen Ulrik Lindstrom
(1,855-L927), Hjoggbole, kallad Ulle vti Farsn ('Ulrik vid Forsen') eller Spel-

Ulle', somvar en klnd spelman i trakten. Denne brukade ordna dans for ungdo-
marna i sitt hem. Hans sista brollopsspelning dgde rum 19L5. Det berlttas om

honom, att han vid ett brollop fick se att vittra ocksi var med och dansade, men

de andra ntrvarande sig henne inte. Mitt i dansen avbrot plotsligt Spel-Ulle
dansliten och bcirjade i stiillet spela en psalm, och di forsvann vittra. De dan-

sande undrade forstis varfor han bytte ut dansliten mot en psalm. Bandinspel-
ningarna, som vi anv[nt, gjorde vi den L9 mars ]-976.

3'./,6.

3L7 .

319.

Polska (D-dur) spelad av Melker Enkvist. Bd 2527 "

Polska (D-dur) spelad av Melker Enkvist. B d 2527 .

Hambo (C-dur) spelad av Melker Enkvist. Bd 2527.

319. Ja toitj om d[ se (G-dur) spelad av Melker Enkvist. Bd 2527.

Till melodin sjongs texten:

O ja toitj om dd se , ie toitj om d6 se,

hii kan du eint tro.
O je toitj om dd se, je toitj om d6 se,

hii kan du raingt eint tro.

Kom s6 ska du fa dans ve mag,

bero om du tro, he gar for dig.
Kom sd ska du fa dans ve mag,

bero om du tro, ha gar for ddg.

320. Vals (D-dur) spelad av Melker Enkvist. Bd 2527.

32L. Polkett (G-dur) spelad av Melker Enkvist. Bd2527.

322. Polkett (G-dur) spelad av Melker Enkvist. Bd 2527.
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323. Polkett (G-dur) spelad av Melker Enkvist. Bd 2527.

324. Polkett (D-dur) spelad av Melker Enkvist. Bd 2527.

325. Polkett (G-dur) spelad av Melker Enkvist. Bd 2527.

Melker Enkvist kallar melodin for Ulle-lflten, dvs en lit efter Ulrik
Lindstrdm.

326. Kwickmor spelad av Melker Enkvist. Bd 2527.

Till melodin sjdngs texten:

Kwekka sprant over jiila,
sprant over jila, sprant <iver j6la.

Kwekka sprant over jiila, sprant over jdla

utan kaffe och utan snus.

327. Schottis (D-dur) spelad av Melker Enkvist. Bd 2527 .

Jfr nr 1.39.

328. Schottis (G-dur) spelad av Melker Enkvist. Bd 2527.

329. Veill du vara ve f, begrava n Josef (G-dur), schottis spelad av Melker
Enkvist. Bd 2527.

Man sjong "Veill du vara ve fl begrava n Josef" till de tvfl forsta takterna
i forsta reprisen.

330 a. Hogstroms-paijtjen spela pa fiolen (G-dur), spelad av Melker
Enkvist. Bd 2527.

330 b. Hogslivisan (G-dur) spelad och upptecknad av Anselm Hedlund,
BureiL. DAUM acc 4256.

Anselm Hedlund har liirt den av sin mor, som brukade sjunga den. Till
melodin sjongs texten:

Hdgslipajken spelar pfl fiolen,
alla fyra striingar pi en ging.

F6rst tager han pfl alten,
si tager han pi kvinten,
tenoren och basen, de liter si grant.

331. Marsch (C-dur/G-dur) spelad av Melker Enkvist. B,d2527.

332. Hambo pi takisen (G-dur) komponerad av Melker Enkvist. DAUM
acc 4257.

Det hdr iir en avskrift av Melker Enkvists egen uppteckning av liten.

333. Tacka for de (G-dur), schottis komponerad och upptecknad av Melker
Enkvist. DAUM acc 4257.

Det hir 5r en avskrift av Melker Enkvists egen uppteckning av lflten.
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,4nselnt Hedluncl

Anselm Hedlund (18E9-1980), Burefl.

Anselm HeClunds instrument var fiolen och hans repertoar gir liksom Mel-
ker Enkvists delvis tillbaks pb Ulle vri Farsn, Ulrik Lindstrom (1885-1927).

Vidare har Hedlund litar efter Konrad Markstrom (f 1858), Fahlmark, som
brukade spela ihop med Spel-Ulle, Alfred Viklund (1874-1946), Nedre Biick,
och andra spelmin i Bureitrakten. Anselm Hedlund och Melker Enkvist har
flera lAtar gemensamt. Litarna som anges vara efter Anselm Hedlund ir hans

egna uppteckningar. Han gav oss ocksi upplysningar om den Viisterbottens-
kadrilj, som finns utgiven med melodi och dansbeskrivning i "Svenska Folk-
danser". Ursprunget till den fanns i Burei och Anselm Hedlund stod for
melodiuppteckningen, men han hade nigra korrigeringar bide till melodin
och till dansbeskrivningen. se nr 348.

334. Mosisvalsen (G-dur) spelad och upptecknad av Anselm Hedlund.

DAUM acc 4256.

Vem denne Mosis var, visste inte Anselm.

335. Stegvalsen (G-dur) spelad och upptecknad av Anselm Hedlund.

DAUM acc 4256.

Anselm Hedlund ber[ttade. att det hiir var en av de forsta melodierna,

han liirde sig spela.

336. Smaspreintar (G-dur) spelad och upptecknad av Anselm Hedlund.

DAUM acc 4256.

Anselm Hedlund hade i sin uppteckning angivit "Mazurka" vid denna

melodi men beriittade att till en sidan dansade man smaspreintar. D'ir-
for har vi satt den bendmningen som titel.

337. Mazurka (G-dur/C-dur) spelad och upptecknad av Anselm Hedlund
DAUM acc 4256.

338. Polkett (C-dur) spelad och upptecknad av Anselm Hedlund. DAUM
acc 4256.

Hedlund hade l?irt sig melodin av Konrad Markstrom, Fahlmark, en fio-
lspelman. Konrad Markstrom sekundere ('ackompanjerade') ofta med

sin egentillverkade altfiol. Altfiolen var stdmd C G D A (Anselm niim-

ner strdngar i omvdnd ordning, men vi antar, att den grovsta strdngen

var C).
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339. Polkett (D-dur/G-dur) spelad och upptecknad av Anselm Hedlund.
DAUM acc 4256.

Niir Anselm Hedlund flottade i Burei och Orviken, triiffade han en

gammal fiolspelman, Alfred Viklund frin Nedre Biick, som ofta spelade

den h[r liten. Ocksfl Melker Enkvist har den pi sin repertoar och han
uppger att Ulle vii Farsen, Ulrik Lindstrom, spelade den.

340. Polkett (G-dur) spelad och upptecknad av Anselm Hedlund. DAUM
acc 4256.

Anselm Hedlund har ldrt den av Alfred Viklund, Nedre Biick.

341. Polkett (G-dur/D-dur) spelad och upptecknad av Anselm Hedlund.
DAUM acc 4256.

342. Schottis (D-dur/G-dur) spelad och upptecknad av Anselm Hedlund.
DAUM acc 4256.

Anselm Hedlund har liirt den av Konrad Markstrom, Fahlmark.

343. Schottis (G-dur/D-dur) spelad och upptecknad av Anselm Hedlund.
DAUM acc 4256.

Anselm Hedlund har lhrt den av Konrad Markstrom, Fahlmark.

344. Schottis (G-dur) spelad och upptecknad av Anselm Hedlund. DAUM
acc 4256.

345. Schottis (A-dur) spelad och upptecknad av Anselm Hedlund. DAUM
acc 4256.

346. Schottis (D-dur) spelad och upptecknad av Anselm Hedlund. DAUM
acc 4256.

Anselm Hedlund uppgav, att liten var efter Lapp-pojken.

347. Marschkadrilj spelad och upptecknad av Anselm Hedlund. DAUM acc

4256.

Anselm Hedlund uppgav, att marschkadrilj kunde blandas in i en vanlig
kadrilj.

348. Kadrilj spelad och upptecknad av Anselm Hedlund. DAUM acc 4256.

I Anselm Hedlunds foriildrahem brukade man ha brollopsfester, och

det var vid en sidan han forsta gingen sflg en kadrilj dansas. Hedlund
berittade, att kadriljen var den forsta dansen pl ett brollop, men den

dansades ocksfl i regel flera ginger direfter. Han har sjilv spelat kadrilj
pi brollop. Sista gingen han sig den dansas var 1915 eller 1916, di man

fortfarande kunde dansen allmdnt. Det fanns en spelman i Ursviken
som ibland ledde kadriljdansen. Vid ett senare tillfiille var Hedlund med

om ett speciellt tillfiille di den dansades igen. Ar 1924 eller 1925 bad
folkdansare i Robertsfors en grupp frin Burefl att komma till en uppvis-

ning, och dfl spelade Hedlund tillsammans med en annan spelman.
"Gammalt folk", "upp till 60 flr" enligt Hedlund, som kunde dansen i

Ievande tradition, fick fri skjuts frin Burei for att visa upp den. Det var
f,tta par som dansade, och prdsten bad dem om en repris.

Denna kadrilj dr den Viisterbottenskadrilj som beskrivs i "Svenska

Folkdanser", utgiven av Svenska Ungdomsringen for Bygdekultur,
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Stockholm 1964. Den kadriljmelodi, som finns dir, upptecknade Hed-

lund och skickade in till Skelleftefl. Denna melodi var vanlig i Burei-
trakten, men Hedlund beriittade, att det fanns flera olika kadriljmelo-
dier och en spelman kunde viixla mellan dem under dansen. Hedlund
sdger, att man i "Svenska Folkdanser" indrat nigot i hans uppteckning
av melodin. I forsta reprisen har man tagit bort nigra takter. Den ver-

sion, som hlr iterges, 5r en renskrift av Hedlunds originaluppteckning.
Den stiimmer biittre med andra varianter frfln t ex Nysiitra och melodi

nr 397, som Manfred Arnkvist spelar, dn med versionen i "Svenska

Folkdanser".

Anselm Hedlund beriittade vidare, att en dansledare frfln Skelleftei
upptecknade stegen och turerna till kadriljen, som iterfinns i "Svenska

folkdanser". Hedlund har sett folkdansare dansa kadriljen efter den

upptecknade versionen, och han menade, att det misstiimde pi en

punkt. Kadriljen skulle dansas pi tvA linjer och inte i kvadrat. Antalet
par skulle vara jimnt. Detta gor, att turen med hiilsning fir ett nflgot

annorlunda utseende, vilket kan beskrivas med foljande skiss:

Hdlsningl O O =1 par Hdlsning2
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I ovrigt tyckte Anselm Hedlund att dansen, som han sett folkdansare
dansa den enligt dansbeskrivningen i "Svenska Folkdanser", st[mde
med hur man hade dansat den forr i Burei.

349. Skojjarn spelad och upptecknad av Anselm Hedlund. DAUM acc 4256.

Anselm Hedlund var med om att dansa Skojjarn senast pit 1920-talet.
Man dansade med samma partner, forst polkett och sedan vals; spel-

mannen bestimde forstis, niir det skulle bytas mellan danstyperna.

350. Ginglfrt (D-dur) spelad och upptecknad av Anselm Hedlund. DAUM
acc 4256.

Anselm Hedlund har liirt den av Konrad Markstrom, Fahlmark.

351. Gflnglit (C-dur) spelad och upptecknad av Anselm Hedlund. DAUM
acc 4256.

Clas Holmlund, Abyn, Byske.

Fdljande fyra melodier dr upptecknade 1933 av Sten Weibring, Vindeln. Till-
sammans med Gerda Runnqvist-Jacobsson, Vindeln, ikte han till Byske, dhr
man bett folk frin trakten samlas fdr att dansa gamla danser. Gerda Runn-
kvist-Jacobsson gjorde dansbeskrivningar och Sten Weibring tecknade upp
melodier efter spelmlnnen Clas Holmlund, Abyn, Byske och David Lund-
kvist, Brdnnfors, Abyn, Byske. Weibring gjorde noteringar under spelningen
och finslipade sedan uppteckningarna i efterhand med stod av sitt gehor.

Runnkvist-Jacobssons originalanteckningar om danserna finns bevarade,
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men kan ibland vara svirtolkade, eftersom hon inte gjorde nigra renskrifter.
Hir iterges nigra av de nedtecknade melodierna, som finns i kopior pfl Dia-
lekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umei (DAUM).

352. Trimanengelska (D-dur) spelad av Clas Holmlund, ,A,byn, Byske.

DAUM acc 3297.

353. Skojjaren (D-dur) spelad av Clas Holmlund, Abyn, Byske. DAUM
acc 3297.

Jfr nr 349 och nr 366.

354. Skaka borti kjolen (D-dur) spelad av Clas Holmlund, Abyn, Byske.

DAUM acc 3297.

355. Promenaden (G-dur) spelad av Clas Holmlund, Abyn,Byske. DAUM
acc 3297.

Herbert Renstriim (190L-197 4), Lainejaur, Mali.

356. Schottis (G-dur) spelad av Herbert Renstrom, Lainejaur. DAUM acc

3297.

Den hiir och de tvi foljande litarna iir uppteckningar, som Sten Wei-
bring gjorde vid besok i Lainejaur, Mali pf, 1930-talet.

357. Polkett (C-dur) spelad av Herbert Renstrom, Lainejaur. DAUM acc

3297.

Jfr foregiende.

Arvid Sjiistriim (1E91-1964), Lainejaur, Malfl

358. Schottis (D-dur) spelad av Arvid Sjdstrom, Lainejaur, Mali. DAUM
acc 3297.

Uppteckningen iir gjord av Sten Weibring.

Jonas Larsson, Aborrtjiirn, Vindeln.

359. Polska (C-dur/G-dur) spelad av Jonas Larsson, Aborrtjiirn, Vindeln
(Degerfors socken). DAUM acc 3297.

Uppteckningen gjord av Sten Weibring.

Franz Viktor Burman (189G1972) och Herman Burman (1E9L1970), Ljus-
vattnet, Burtrflsk.

Viktor Burman (Unge-Viktor) och Herman Burman, tvf, spelmansbroder frfln
Ljusvattnet, spelade litar efter bl a sin farbror Spel-Viktor (Karl Viktor Bur-
man) och Kwarnsjwi-Helmer (Helmer Lindgren). Manfred Arnkvist, Ljus-
vattnet, har till stor del samma repertoar som de. I Ljusvass-trakten fanns ett
flertal spelm[n och mflnga av litarna gir tillbaks pi l8OO-talsspelmln som

Lars Hellgren (klarinett), Anners-Orsa (klarinett), Fjeru-Jani (fiol), Jonas

Anton Lindgren (fiol), m fl. Viktor och Herman var under flera decennier
viilkiinda spelmln i Burtriisktrakten och kallades ofta Brdderna Burman.
Bandet, som vi anvdnt for uppteckning, spelades in 1960 av Josef Nystrom,
Ljusvattnet, Burtrisk. Pfr bandet iir det Viktor Burman, som spelar melodin
och Herman Burman, som ackompanjerar.
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360. Kadrilj (G-dur) spelad av Unge-Vikror Burman och Herman Burman.
Bd 1805.

Jfr lit nr 1 i hlftet "27 lhtar Karl Viktor Burman" upptecknade av Hol-
ger Hansson (Viisterbottens Spelmansforbund, L968)

361. Kadrilj (C-dur) spelad av Unge-Viktor Burman och Herman Burman.
Bd 1806.

Jfr lflt nr 2l i hlftet "27 lifiar Karl Viktor Burman".

362. Kadrilj (C-dur) spelad av Unge-Viktor Burman och Herman Burman.
Bd 1805.

Jfr l6t nr 3 i hiftet "27 lifiar Karl Viktor Burman".

363. Polkett (G-dur) spelad av Unge-Vikror Burman och Herman Burman.
Bd 1805.

364. Polkett (A-dur) spelad av Unge-ViktorBurman och Herman. Bd 1805.

De hade denna polkett efter Kwarnsjwi-Helmet Burliden, Ljusvattnet,
Burtriisk, se nedan.

365. Polkett spelad av unge Viktor Burman. DAUM acc 4258.

Uppteckningen iir giord av John Werner Johansson, Skelleftei.

Kwarnsjwi-Helmer (Helmer Lindgren) (L8t5-1947), Burliden, Burtriisk.

366. Skojjarn spelad av Kwarnsjwi-Helmer. DAUM acc 4258.

Flera lfltar som Kwarnsjwi-Helmer och hans far Johan Anton Lindgren
(f 1848) haft pi sin repertoar, iterfinns i vir samling upptecknade efter
Manfred Arnkvist, Gotthard och Villiam Wallin samt efter Viktor och

Herman Burman. Lit nr 366 iir upptecknad av John Werner Johansson,

Skelleftefl, uppvlxt i samma by som Kwarnsjwi-Helmer. Bentimningen
skojjarn finns ocksi pi en lit spelad av Anselm Hedlund, nr 349 och pi
nr 353, spelad av Clas Holmlund.

Gottard och Villiam Wallin

Foto: Gunnar Karlssort

Viltiam lVallin (1908-L979) och Gotthard Wallin (f 1906), Skrimtrf,sk, Skel-

leftei.

Vi spelade in broderna Wallin 1976. Villiam spelade melodierna pi fiol och

Gotthard ackompanjerade pi dragspel. Villiam och Gotthard beriittade, att
de spelade som flitigast pi danser mellan 1927 och 1931. De spelade ofta ihop
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med Kwarnswji-Helmer, Burliden, Burtriisk, och de htir tvfl polketterna ir
efter honom. Gotthard och Villiam Wallin iir fodda i Skrimtriisk, Skelleftei.
Gotthard Wallin har bott dlr, tills han for 17 flr sedan flyttade till Boliden.

367. Polkett (A-dur) spelad av Villiam Wallin, Skrflmtriisk, Skelleftefl. Bd

2606.

De har liirt liten av Kwarnsjwi-Helmer, Burliden, Burtriisk.

368. Polkett (D-dur) spelad av Villiam Wallin. Bd 2606.

De har llrt liten av Kwarnsjwi-Helmer, Burliden, Burtriisk.

Manfred Arnkvis t s tcimmer

orgeln i Burea Hembygdsgdrd.

Foto: Henry Lundstrom
Skellefted museum

Manfred Arnkvist (1912-1985), Ljusvattnet, Burtriisk.

Manfred Arnkvist har fort vidare mflnga av de melodier, som spelats i Ljus-
vattnet efter bl a Kwarnsjwi-Helmer, Spel-Viktor, Lars Hellgren, Fjeru-lani,
Anners-Orsa. Arnkvist har spelat mycket till dans och pi flera hundra br6l-
lop. Pi 1930-talet var han med i danskapellet Da Capo i Ljusvattnet. Han har

varit aktiv i Burtriisk Spelmanslag och pi t970-talet var han med om att bilda
folkmusikgruppen Ljusvassara. Fiolen har varit hans viktigaste instrument,
men i slutet av 1960-talet borjade han bygga nyckelharpor och ldrde sig ?iven

spela det instrumentet. Han har sedan spelat nyckelharpa i olika samman-

hang, bl a i en nyckelharpstrio som turnerat i Viisterbotten. Arnkvist har

arbetat som skomakare, byggnadssnickare och slojdliirare och har ocksi
reparerat instrument. Inspelningarna med Manfred Arnkvist spdnner over en

dryg lO-irsperiod; den forsta inspelningen gjorde Gunnar 1973 och den sista

den 30 april 1984. Om Manfred Arnkvist se ocksi "Mote med spelmanstra-

ditionen" ovan.
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369. Hambo-polska spelad av Manfred Arnkvist. Bd 2610.

Det hiir iir en hambopolska, som kallas "Strids hambopolska" efter
Hjalmar Strid, Burtriisk.

370. Hambo-polska spelad av Manfred Arnkvist. Bd 5192.

371. Vals (G-dur), spelad av Manfred Arnkvist, Bd 2610.

372. Yals (F-dur) spelad av Manfred Arnkvist. Bd 2610.

Enligt Manfred Arnkvist spelade Spel-Viktor den h2ir valsen.

373. Anners-Orsa Valsen (C-dur) spelad av Manfred Arnvkist. Bd 2610.

Anners-Orsa frin Kattistriisk, Norsjo, dr en av de l8O0-talsspelmdn,

vars litar har levt vidare i Ljusvattnet.

374. Askonsdags-valsen (C-dur) spelad av Manfred Arnkvist. Bd 2610.

Valsen iir komponerad av Spel-Viktor, Karl-Viktor Burman frfln Ljus-
vattnet, Burtrdsk. I en artikel i tidningen Norra Viis-

terbotten den 22 januari 1965 berittar Josef Nystrom (Don Jose) att
Spel-Viktor skrev den efter en spelning pi en fettisdagsbal 1905 iGam-
melbyn (nuvarande Burtriisk samhiille).

375. Ceders-valsen (G-dur/C-dur/G-dur) spelad av Manfred Arnkvist. Bd

2610.

Valsen iir efter Fjeru-Jani, Johan Carlsson, t 1802. Vem Ceder var vet

vi inte.

376. Vals spelad av Manfred Arnkvist. Bd 261l.
Hiir spelar Manfred valsen i F-dur, men vanligtvis gfrr den i D-dur. Val-

sen finns ocksi upptecknad efter Seth Andersson, Ultervattnet, Byg-

def,. Den uppteckningen gjordes av Axel Eek vid spelmanstiivlingen i

Robertsfors 1924. 1952 fick den namnet "Visterbottensvalsen" vid en

spelmansstf,mma i Lycksele.

377. Jd toitj om dii se (G-dur) spelad av Manfred Arnkvist. Bd 2610.

En viilkiind lflt i norra Viisterbotten. Vi har ocksA upptecknat den efter

Melker Enkvist, Burefl - se nr 319, med text till bflda repriserna. Den

spelas ocksi av Mauritz och Henry Burman, Lappvattnet, Burtriisk.

378. Polkett (C-dur) spelad av Manfred Arnkvist. Bd 2610.

Den hiir polketten spelades av Kwarnsiwi-Helmer (se ovan) och hans far

Johan Anton Lindgren, iiven kallad Harr-Jon-Anton.

379. Polkett (F-dur) spelad av Manfred Arnkvist. Bd 2610.

Polketten spelades av Kwarnsiwi-Helmer och hans far Johan Anton
Lindgren. Jfr foregiende.

380. Kwekka sprant over jiila (C-dur), polkett spelad av Manfred Arnkvist.
Bd 2232:1.

381. Soderstrommarn eller Spe-n bakersti, polkett spelad av Mantred Arn-
kvist. Bd 5192.
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Reinhold Soderstrom var en duktig fiolspelman frin Bursiljum, Bur-
trask, och den hiir liten f,r efter honom. Se ocksi en annan version i G-
dur, nr 411. Den kallas i Burtriiskbygden ocksi for Spe-n bakersti.

382. Aller sii lite sii liitta h[ live, polkett spelad av Manfred Arnkvist. Bd
2232:1,.

Till forsta takterna i forsta reprisen sj6ngs:

Aller sii lite sii liitta h?i live.

383. Jiink oppi berjen, polkett spelad av Manfred Arnkvist. Bd 26L0.

En ljusvasspolkett med namn efter Jonas Lindkvist kallad Jddnk oppi
berjen, som arbetade pi Viktor och Herman Burmans sflg i Ljusvattnet.
Hans uppgift var att elda ingmaskinen med bakaved. Niir trycket var
tillrnckligt hogt for att driva sigverket visslade han den hir liten.

384. Eint fa du leiig atve steinta miin (G-dur) spelad av Manfred Arnkvist.
Bd 26t0.
Liten spelades av bland andra Kwarnsjwi-Helmer. Foljande text sjongs

till andra reprisen:

Eint fa du leiig atvfl steinta miin,
forn du ha tajji a dii boxln diin, tra-lall-la-la.

385. Polkett (G-dur) spelad av Manfred Arnkvist. Bd 2610.

386. Polkett (G-dur/D-dur) spelad av Manfred Arnkvist. Bd 2610.

Lflten har spelats av Kwarnswji-Helmer, se ovan.

387. Polkett (G-dur) spelad av Manfred Arnkvist. Bd 2610.

388. Lunnholms-polketten (G-dur) spelad av Manfred Arnkvist. Bd,26L0.

389. Ljusvasspolkett spelad av Manfred Arnkvist. Bd 26Lt.

390. Polkett (G-dur) spelad av Manfred Arnkvist. Bd,26Ll.
Jfr nr 26 i hlftet "27 ll,J,ar Karl-Viktor Burman" (Viisterbottens spel-

mansforbund, 1968)

39L. Petters Piga (D-dur) spelad av Manfred Arnkvist. 8d2232:1.
Manfred Arnkvist spelar tvfr varianter av andra reprisen. Den forsta iir
efter Kwarnswji-Helmer, Burliden, Burtriisk. Den andra har en annan

andra repris (fotnot i notbilden) och dr efter unge Viktor och Herman
Burman, Ljusvattnet, Burtriisk.

392. Polkett (G-dur) spelad av Manfred Arnkvist. Bd 5L92.

Axel Eek upptecknade L924 en lit, som liknar denna polkett, efter Seth

Andersson, Ultervattnet, Bygdei, men Eek betecknar den som en

gflnglflt (polkettens sista repris motsvaras i gflngliten av fdrsta reprisen).
Gingliten efter Seth Andersson finns i Axel Eeks hlfte "Viisterbottens-
lfltar".

393. Polkett (A-dur) spelad av Manfred Arnkvist. Bd 26L0.

Den hdr polketten har ocksi spelats av Karl-Oskar Widman, Skelleftei.
Hans version finns upptecknad av Axel Eek och iterfinns i hiiftet "Vds-
terbottenslhtar" .
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394. Schottis (G-dur/C-dur) spelad av Manfred Arnkvist. Bd 2610.

Liten har Manfred Arnkvist liirt av Kwarnswji-Helmer, Burliden, Bur-
trisk.

395. Schottis (G-dur) spelad av Manfred Arnkvist. Bd 5L92.

396. Kadrilj (G-dur) spelad av Manfred Arnkvist. 8d2611..
Jflmfor nr 27 i hiiftet "27 llfiar Karl-Viktor Burman" (V[sterbottens
spelmansforbund, 1968). Den har ocksfl spelats som polkett och iir en av

de melodier efter Lapp-pojken, Nils Renstrom, som forts vidare i Ljus-
vattnet. Lapp-pojken var en kringvandrande spelman i Norra Viister-
botten, bl a arbetade han med flottning i Bureiilven.

397. Kadrilj (F-dur) spelad av Manfred Arnkvist. Bd26IL.
Liten iir efter Fjeru-lani, Johan Carlsson, f 1802. Den har ocksi spelats

av Spel-Viktor och Unge-Viktor och Herman Burman. Jiimfor "Vdster-
bottenskadrilj" spelad av Anselm Hedlund, Burei, se nr 348.

398 a. Burtrlsk brudmarsch (G-dur) spelad av Manfred Arnkvist. 8d2611..
Kallas ocksi "Lars Hdllgrens marschen", efter klarinettblisare Lars
Hillgren, Renbergsvattnet, Burtrisk. Pi bandet spelar Manfred mars-
chen i F-dur, men vi har transponerat den till G-dur. Si spelas den av

de flesta fiolspelmdn.

398 .b. Burtrhsk brudmarsch spelad av Kwarnsjwi-Helmer, Burliden, Bur-
trisk. DAUM acc 4258.

Uppteckningen dr gjord av John Werner Johansson, Skelleftei.

399. Ljusvattnets brudmarsch (Mannes Gflnglit) (D-dur) komponerad och

spelad av Manfred Arnkvist. Bd 2611.

Arnkvist kallade den forst "Ljusvattnets brudmarsch", men senare kom
den ocksfl att kallas "Mannes Gflnglf,t".

400. Polska (Mannes Polska) (F-dur/d-moll) komponerad och spelad av

Manfred Arnkvist. Bd 26Lt.
Denna melodi skrevs 1934 av Arnkvist. I en annan uppteckning finns
den tidigare publicerad i lithtftet "33 lfltar o visor i Norrbotten" (utgi-
vet av Lulei Hembygdsgille, t974) med uppgiften att den 6r "eft. Hel-
mer Lindgren", vilket mojligen kan avse Helmer Lindgren (Kwarnsjwi-
Helmer) frin Burliden, Burtriisk, som Arnkvist ofta spelade tillsam-
mans med. Det iir siledes inte friga om en tldre traditionell lflt, ett
intryck som man kan fi av n6mnda h?ifte.

401. Vals (Mannes Vals) (F-dur) komponerad och spelad av Manfred Arn-
kvist. Bd 2611.

402. Vals pi Furuborg komponerad och spelad av Manfred Arnkvist. Bd
26t1.
Furuborg iir namnet pfl den gird i Ljusvattnet diir Arnkvist bodde.
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Spel-Viktor, KarI Vktor Burman (187?-1946).

Minga av Manfred Arnkvists, Unge-Viktors och Herman Burmans l6tar har
Spel-Viktor haft pi sin repertoar. Denne har i sin tur de flesta lfrtarna efter
spelmdn som Lapp-pojken, Anners-Orsa, Fjeru-Jani, Lars Hellgren, Nils
Johan Lundmark och Karl Nilsson. "Askonsdags-valsen" (nr 374) som Man-
fred Arnkvist spelar ir komponerad av Spel-Viktor, men eljest har Viktor
Burman fort vidare iildre litar, som han liirt sig av andra fiol- och klarinett-
spelmdn. Det uppges ocksi att han ldrde sig ett stort antal kadriljer av en vis-

selkonstn[r. Spel-Viktol var en duktig spelman redan vid nio irs ilder, df,

han forsta gingen spelade pi ett brollop. Han flyttade i vuxen ilder till Norr-
botten och har haft ett stort inflytande pi spelmanstraditionen diir. Se vidare
i tidskriften "Viisterbotten", irging 1933, diir Josef Nystrom har skrivit om
Spel-Viktor. Holger Hansson har upptecknat ett antal litar efter honom, se

hiiftet "27lifiar Karl Viktor Burman", utgivet av Vdsterbottens Spelmansfdr-

bund. Foljande tvf, litar iir spelade av en elev till Spel-Viktor, Carl Erik
Palmberg och iterfinns i Daladelen av "Svenska lfltar", diir Olof Andersson
skriver, s L59: "Carl Erik Palmberg iir fddd 1876 i dlsens socken av Jiimtlands
lln och borjade spela vid femton irs ilder for en spelman vid namn Viktor
Burman frAn Visterbotten, vilken gick under namnet Spel-Viktor och ansigs
av Palmberg som den duktigaste spelman han nigonsin hort. Palmberg har
spelat mycket pfr brollop och gillen samt deltog i spelmanstiivlingarna 1906

och 1908. Ntr han spelar stoder han fiolen mot brostet och for strf,ken pf, ett
originellt siitt med lillfingret under froschen."

403. Brudmarsch (G-dur/D-dur) efter Spel-Viktor, Karl-Viktor Burman.
Som forlaga till brudmarschen ligger en kadrilj, som vi hdr har uppteck-
nat efter Manfred Arnkvist (m 397) och som ocksfl frterfinns i Holger
Hanssons hdfte med litar efter Spel-Viktor. Kadriljen gir tillbaka p6

Fjeru-Jani, Johan Lindgren (1802-1881), Sodra Lidstr[sk, Burtrdsk.
Repriserna i brudmarschen och i kadriljen spelad av Manfred Arnkvist
dr inte helt identiska; brudmarschens repris 1 motsvarar kadriljens
repris 3, repris 2 motsvarar kadriljens repris 4, repris 3 - repris 1, repris
+2.

404. Brudvals (C-dur) efter Spel-Viktor.

Henning Jonsson (f 1917\, Innansjiin, Burtriisk.

Henning Jonsson har bevarat den hir polskan efter sin farfar, Anders Jons-

son (Anners-lonsja) frAn Lillibacka, Burtriisk. Bandet som vi anvint for upp-
teckning spelade Gunnar in den 25 apil 1974.

405. Polska (G-dur/e-moll) spelad av Henning Jonsson, Innansjon, Burtriisk.
Bd 5208.

Isidor Lindkvist (1.E9yl977), Kalvtriisk, Burtrfrsk.

Isidor Lindkvist har hela sitt liv intresserat sig for fiolspel. Fadern Jacob
Lindkvist var ockst fiolspelman. Bandet som vi anvinder for uppteckning
spelade Gunnar in 1974 pfl ilderdomshemmet i Burtrdsk.
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406. Smaspreintar (G-dur) spelad av Isidor Lindkvist. Bd 3028.

407. Schottis (G-dur) spelad av Isidor Lindkvist. Bd 3028.

Mauritz Burman (f 1925) och Henry Burman (f 1925).

Mauritz och Henry Burman iir tvillingbroder som spelat tillsammans pi dan-
ser och fester i sin ungdom. Bida trakterar dragspel och fiol. De iir av gam-
mal spelmanssliikt: deras farfarsfar, Abraham Abrahamsson Burman (180G
1884) var fiolspelman, anlitad vitt omkring pi danser och brollop. Farfadern
var en duktig singare och fadern spelade dragspel och sjdng visor. Deras
morfars far var spelmannen Reinhold Soderstrom, se nr 411,. Inspelningarna
som vi anviinder for uppteckningarna gjorde vi 1976.

408. Kwekka sprant over jiila polkett (D-dur) spelad av Mauritz Burman och
Henry Burman. Bd 2604.

409. Spriittarn hansj n Rask-August (G-dur), schottis spelad av Mauritz Bur-
man.

Vi har tagit ut den pi gehor och tecknat upp den ur minnet (jfr Bd
2ffi4). Rask-Augusf, August Villehard Karlsson (f. L877), var frfln Mir-
tensboda (Storsandsjrin), Lovinger. Fadern hette Karl Gustav Rask (f
1828). Rask-Augwf flyttade sedermera till Boden, Norrbottens l?in.

Mauritz Burman har liirt sig "Spriittarn hansj n Rask-Agust" av sin pap-
pa, se ovan.

410. Spela opp du Jonas Anton (C-dur), polska spelad och sjungen av Mau-
ritz Burman. Bd 2683.

Till melodin sjdngs texten:

Paltn at-n som I fe om mrirna,
wifflern to han ve sd oppa bona.
Smor i broe at-n mitta daom,
grdtn at-n om kwella.

Spela opp du Jonas Anton,
no ha du itti, no ha du drikki.
Spela opp du Jonas Anton,
no ha du itti f, drikki.

411. Soderstrommarn (G-dur), polkett spelad av Mauritz Burman.
Siw Burman har lirt den av sin far, Mauritz Burman och gjort uppteck-
ningen efter sitt eget spel. Jfr nr 2S3.Litttiteln "Soderstrommarn" syftar
pi Olof Reinhold Soderstrom (184L-1921), Bursiljum, Burtrflsk, en

duktig fiolspelman. Hemma hos Soderstr<im hdngde sju fioler pi viiggen
berittas det och alla barnen spelade - kAnd i trakten som fiolspelman
blev sonen Erik Falkman(187drt927). Reinhold Soderstroms iildre bror
Carl Soderstrom (1831-1893) - skomakare till yrket - ansigs ocksfl vara
en skicklig spelman.

4L2. Polkett (G-dur) spelad avMauritz och Henry Burman.
Liten kallas "Ljusvassarn". Siw Burman har liirt den av Mauritz och
Henry Burman och upptecknat den efter sitt eget spel.
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Gunnar Johansson

Foto: Gunnar Karlsson

Gunnar Johansson (f 1919), Mora, BurtrEisk.

Gunnar Johansson har sedan starten L952vait aktiv i Burtrtsk Spelmanslag.
I hembyn Svarttjdrn, Burtrtsk, spelade han mflnga ginger tillsammans med
Bror Lindahl, som ocksi trakterade fiol. Bandet som vi anviint spelade Gun-
nar Karlsson in den 2 januan L974.

4L3. Polkett (G-dur) spelad av Gunnar Johansson. Bd 5190.

Gunnar Johansson har ldrt sig lfiten av Bror Lindahl, Svarttjflrn, Bur-
triisk.

414. Rtva-Fredriks Schottis (D-dur) spelad av Gunnar Johansson. Bd 5190.

Riiva-Fredrik spelade fiol och var frin Kvarnriset, Burtrisk. Namnet
fick han emedan han flidde rivar it folk.

415. Morfars Schottis (a-molVC-dur) spelad av Gunnar Johansson. Bd 5190.

Johansson har ltirt den av Bror Lindahl, Svarttjtrn, Gunnar Karlssons

morfar. Dflrfor har liten sedan borjan av L970-talet kommit att kallas
"Morfars Schottis".
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LITTE,RATUR-
OCH KALLFORTE,CKNING
OTRYCKTA ICA.LLOR

Dialekt- ortnamns och folkminnesarkivet i Umei (DAUM)

Bandinspelningar:

Bd 6:1 Asele, Kvf,lltriisk, Janne Mirtensson (lit nr L8Gi187,189-L93,
1es-1e6)

Bd6:2 Asele, Kvilltrdsk, Janne Mirtensson (lit nr 188, 194)

Bd 1805 Burtriisk, Ljusvattnet,FranzViktor Burman (lit nr
360,362-364)

Bd 1806 Burtriisk, Ljusvattnet,FranzViktor Burman (lit nr 361)

Bd 1891 Lycksele, Uno Lindstrdm, (lit nr 117-119)
Bd 1910 Vilhelmina, Bisksjo, Per Johan Arnstrom (lit nr 25T254)
Bd 1911 Vilhelmina, Btisksjo, Per Johan Arnstrom (lit nr 255)

8d2232:L Burtriisk, Ljusvattnet, Manfred Arnkvist (lit nr 380,382,391)
8d2232:2 Stensele, Skarvsjoby, Emil Carstedt (lit nr 2V22,26,37-38,

4L42)
8d2245 Stensele, Skarvsjdby, Emil Carstedt, Lflt nr 2T25,27-29,36,39,

4344,5G51)
8d2527 Burefl, Melker Enkvist (l6t nr 31G331)
8d2604 Burtriisk, Lappvattnet, Mauritz Burman (tit nr 408)

8d2606 Skelleftei, Skrimtriisk, Villiam Wallin och Gotthard Wallin
(lflt nr 367168)

Bd 2610 Burtrdsk, Ljusvattnet, Manfred Arnkvist (l6t nr 369,371-375,
377 -37 9, 38F388, 39T394)

Bd26L1. Burtrdsk, Ljusvattnet, Manfred Arnkvist (lit nr 376,389-390,
3eil;02)

8d2662 Storuman, Emil Carstedt (lflt nr 3F31, 4548)

8d2663 Umei, Tavelsjo, Lars Persson (lfltnr 309-3L0,312)
8d2669 Umei, Tavelsjo, Lars Persson (litnr 301-302)
8d2670 Nordmaling, Grlsmyr, CarlStrandberg(litnr 127-13L)

8d2672 Stensele, Storuman, Emil Carstedt (at nr32) Stensele, Gunnarn,
Per Eriksson (lit nr 57{0)

8d2677 Umei, Rddirliden, Karl Vesterlund (lit nr t24-L26\
8d2683 Burtriisk,Lappvattnet,MauritzBunnan (litnr410)
8d2695 Vilhelmina,Meselefors, GustavPersson(litnr239)
8d2696 Vilhelmina, Meselefors, Gustav Persson (litnr24G242)Vil-

helmina, Holmfrid Eriksson, (lkt nr 24T252)
8d2934 Lycksele, Norrbiick, HagbardNordenstam (Htnr65{9)
8d2935 Lycksele, Norrbiick, HagbardNordenstam (lit nr70, 73,75:76)
8d2936 Vilhelmina, Marsvik, AlfredNilsson, (Iitnr256,25V259)
8d2937 Vilhelmina, Marsvik, AlfredNilsson (Iitnr257,260,267)
8d2938 Vilhelmina, Marsvik, AlfredNilsson (lit nr 261-262,268)
Bd294L Vilhelmina, Marsvik, AlfredNilsson (Ifrtnr263,266,269)
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8d2942 Vilhelmina, Marsvik, AlfredNilsson (lfltnr26+265)
8d2944 Lycksele, Norrbiick,HagbardNordenstam (litnrTl.,74)
8d2946 Stensele, Slussfors, Gustav Giren (lit nr 56)

Bd3003 Umefr,Tavelsj<i, EmilCarstedt (lfltnr33_35,40,49)
Bd 3028 Burtrtsk, Astrdsk,IsidorLindkvist (lf,t nr 406407)
Bd 5187 Umefl, Tavelsjo, Lars Persson (l6t nr 303-308, 311)

Bd5188 Malfl, Gortjiirn, Rudolf Lundmark (lfltnr9-19)
8d5190 Burtrisk, Mora, GunnarJohansson (Ifltnr413415)
Bd 5191 Bygdei, Overklinten, Konrad Karlsson (lit nr 31-315)
Bd5L92 Burtriisk, Ljusvattnet, ManfredArnkvist (litnr370, 381,

392,3951

Bd 5193 Bjurholm, Johanneslund, Brynolf Johansson (lit nr L32-141)
Bd 5195 Fredrika, Elsa Siljebo (lit nr t42-15'1.,L53,157)
Bd 5196 Fredrika, Elsa Siljebo (lit nr 152,154,-155, 158-163)

Bd 5197 Fredrika, Elsa Siljebo (lit nr 156)

8d5199 Asele, Treh<irningen, CarlViklund (litnr 168,!75,17V179)

Bd5200 .A.sele,Trehorningen, CarlViklund(litnr L6UL65,167,
169-170,181)

Bd 5201 Asele, Trehorningen, Carl Viklund (lflt nr 1.66,171-172,176)

B,d5202 Asele, Trehorningen, Carl Viklund (l6t nr L7y174,177 ,182-184)
Bd 5203 Dorotea, S<iren Johansson (lhtnr 215{,L9,223,226,229-232)
Bd5203t
5204 Dorotea,SorenJohansson(litnr222)
Bd 5204 Dorotea, Soren Johansson (litnr 22f22I,225,227-228,23+238)
Bd 5204 Dorotea, Stiren Johansson (lf,t nr 213 komponerad av Fritz

Nystedt)
Bd5204l
5205 Dorotea, SorenJohansson (let nr209, 210,212,21"4, komponerad

avFritzNystedt)
8d5205 Dorotea, Soren Johansson (1htnr224,233)
8d5207 Norsjo, Biiverhult, Joakim Lundmark (lflt nr 1-8)
8d5208 Stensele,SvenEriksson(litnr64)Stensele,ErikEriksson(lit

nr 61{3) Stensele, Barsele, Wilhelm Carstedt
(lit nr 52-55) Bygdei, Overklinten, Konrad Karlsson (lit nr 313)

Burtriisk, Innansjon, Henning Jonsson (lit nr 405)

Bd 5209 Dorotea, Soren Johansson (lit nr 211 komponerad av Fritz
Nystedt)

Skriftliga samlingar:

Acc3297 Degerfors, Vindeln, ClasHolmlund (lflt nr352-355)Malf,,
Lanjaur, Herbert Renstrdm (lit nr 35G357) MaH, Lanjaur, Arvid
Sjostrom, (lit nr 358) Degerfors, Vindeln, Jonas Larsson (lit
nr 359)

Acc4256 Burei, MelkerEnkvist (litnr330b) Burei, AnselmHedlund
(lflt nr 33,1-351)
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Acc4257 Burefr, MelkerEnkvist (litnr332-333)
Acc4258 Burtriisk, Ljusvattnet, Franz Viktor Burman (lfrt nr 365) Burtrdsk,

Burliden, Helmer Lindgren (lit nr 366)

Acc4268 .A.sele, Trehrirningen, Carl Viklund (lfrt nr 185)

Folkrorelsearkivet, Umei
Viisterbottens hembygdsforenings samlingar, arkivru 244.

Ldnsmuseet Murberget, Hiirnosand
K P Lefflers samling.





s59

TRYCKTA KALLOR
Bland spelmin i Viisterbotten utg av Vdsterbottens spelmansforbund, L-2,
ui.
Folkmusikboken. Red Jan Ling, Gunnar Ternhag och Mdrta Ramsten, Sthlm
1980.

Folkmfll i Skelleftebygden. Red Ernst Westerlund m fl, Skelleftel L978.

Jersild, Margareta, K. P. Lefflers lituppteckningar frin Almunge 1896. (i:
Sumlen 1984).

Larsson, Seth, Folkmi{et i Viisterbottens liin (i: Viisterbotten,lgZT).

Leffler, Karl Peter, Folkmusik frin norra Sddermanland, Nykoping 1982.

Lindgren, J V, Ordbok over Burtreskmilet, Uppsala 1940. (Skrifter utg
genom Landsmilsarkivet i Uppsala. Ser A:3.)

Norrman, Stig, Uppteckningar frf,n Mork6. (Stencil)

Nystrom, Josef, Spel-Viktors liv (i: Viisterbotten, 1933).

Nystnim, Josef ((Don Jose), Spel-Viktors vals skrevs redan 1905 (i: Norra
Vf, sterbott en 19654142) .

Musik till svenska folkdanser. Utg av Svenska Ungdomsringen for Bygdekul-
tur, Sthlm 1964.

Rietz, Johan Ernst, Svenskt dialektlexikon. Ordbok ofuer svenska allmoge-
spriket (186247). Nytr Lund 1962.

Stenberg, Pehr, Ordbok over Umemi{et (1804). Utg med inledning och kom-
mentar av Gusten Widmark. 1-2. Uppsala 19G73. (skrifter utg genom
Landsmflls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser A:1,2.)

Svenska folkdanser. Utg av Svenska Ungdomsringen f<ir Bygdekultur, Sthlm
rgu.

Svenska litar samlade av Nils Andersson. Utg av OIof Andersson (1922-40).
Ny utg 1972-:78. Sthlm 1972.

Toner frin Norrliindska Bygder. Samling allmogelitar uppt. av Fredrik
Nyberg, Vflnnis. Arr. for en eller tvf, violiner av Ive Rixon. Norrkoping u f,.

Vdsterbotten, Visterbottens liins hembygdsforeningas irsbok.

Vdsterbottens-litar. Arr av Axel Eek. Umei u i .

Vflsterbottenslitar frin fjiill och bygd. Utg av Visterbottens spelmansfor-
bund. 1, u i.
27 litar. Karl viktor Burman. Upptecknade och arrangerade tor 2 fioler av
Holger Hansson. Utg av Viisterbottens spelmansforbund. Umei 1968.

33 lfltar o visor i Norrbotten. ur Bertil Backmans samlingar. utg av Lulei
hembygdsgille. Lulei 1974.
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- SerieB.Namn
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-' 3. Else Britt Lindblom, Studier iiver Onamnen i Lulei skiirgird. 1988.
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a" 1. PhebeF'jellstriim,Viickelsen,folkmusikenochfolkrdrelserna.lg8l.

2. Visor i viisterbottnisk tradition i i urval avAlfArvidsson. 1981. Slutsild.
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Slutsild.

- 6. Slatta fraWiisterbottn :415 spelrnanslitarfranVflsterbotten/samlade ochkommenterade av Siw
Burman och GunnarKarlsson. 1. uppl 1987. Slutsild.

7. Magdalena Ilellquist, Biithe gri kaka 2in ingen smaka : ordspr6k och taleslitt i 6vre Norrlan d,. 1986. 2.
dverseddauppl. 1995.

8. Albin Edlund, Virleden : minnesbilder fran Holmtin. 1991 .

9. O.P.Pettersson,Nybyggaresdagligaleveme. 1999.
a- 10. Irene Nilsson, Det som en gturg var... : ett smibrukarir i siidra L appland,.2004.

11. Edvin Brlinnstriim, Aldrejakt- ochfiingstnetoderi enNorrbottenssocken. 2006.
12. Slatta fra Wiisterbottn : 415 spelmanslitar fran Vtisterbotten / samlade och kommenterade av Siw

Bunnan och Gunnar Karlsson. 2. uppl. 2006.

SerieD. Meddelanden
a- 1. Tone Dahlstedt och Barbro Holmgren, Nordfinska evakueringen till Skelleftebyg den 1944-1945 : de

finska "hoflickorras" vistelse i Sverige. 1979.

2. PirjoRissanen, Samisktfiiltarbete. 1981. Slutsild/:- 3. Lillian Rathje, Norrliindsk folkmedicin : sammanstiillning av folkmedicinskt arkivmaterial. 1984. Slutsild.
4. Samelandifiirvandling. 1986. Slutsfild.
5. O. P. Pettersson, Lapplandsforskaren : femfiiredrag. 1994.
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I denna utgf,va har spelmansmusik frin Visterbotten - tillsammans 415 lltar-
sammansttllts. Utovor notutskrifter innehiller samlingen bl a biografiska upp.
gifter om spelmdn samt kommentarer av skilda slag till litarna.

Arbetet med utgivan har utforts av Siw Burman och Gunnar Karlsson sorn

bida iir uppvuxna i Burtriisks socken i Viisterbotten, Siw Burman ir frin byn
Lappvattnet och Gunnar Karlsson iir frin byn Svarttjdrn. Siw Burrnan kom
tidigt i kontakt med traditionell musik. Fadern Mauritz och farbrodern Henry
spelade fiol och dragspel - bflde i hemmet och i Burtriisk spelmanslag. Gunnar
Karlsson ir ocksi fr&n en musikfamilj. Modern spelade gitarr och sj<ing visor
och andliga singer. I hans hem spelades ocksfl dansbandsrirusik, jazz och gam-

maldans av syskonen. Gunnar Karlsson pibdrjade inSamlingsarbetet X973,:Siw

'

munala musikskolan i Stockholrn. Gunnar Karlsson 5r forutom spelman 6ven

folklivsforskare med inriktning pfl folklig dans och musik i Viisterbotten. ,

I


