
AROHIVES DES TRADITIONS POPULAIRES SIADOISES 
1910 (Lim 110) 

11N VOL. (B 1-5) COMPLET, Å REL1 1.11. 

SVENSKA 

LAN I)SMÅL 
OC 

SVENSKT FOLKLIV 

TIDSKRIFT UTGIVEN PÅ UPPDRAG AV 

LANDSMÅLSFÖRENINGARNA I UPPSALA, HELSINGFORS OCK LUND 
GENOM 

J. A. LUNDELL 

1910 	 H.3 

INNEHÅLL: 

De uppländska spelmanstävlingarna 1909, av S. LARSSON. 
Titelblad till B. 1- 5. 

STOCKHOLM 
P. A. NORSTEDT & SÖNER 

II. 110 fr. början. 
M

e
d
 detta

 h
ä
fte

 äP
 ett b

a
n
d
 k

om
p
le
tt till  b

in
dn

ing
,
 se
 om

slag
ets

 sista
 sid a. 

Boklådspris för årgången kr. 5,25, 



Tidskriftens utgivare: 
Professor J. A. LUNDELL i Uppsala• 

med biträde av 
Prof. L. F. LÄPPLER ock Prof. A. G-. NOREEN för Uppsala 

Prof. HUGO PIPPING ock Prof. 0. F. HULTMAN för Helsingfors 
Prof. A. KOCK ock Bibl.-amannensen A. MALM för Lund. 

Ärg. 1904: 
25 år — en återblick ock en blick framåt. 
BORE, Tidsbilder från det forna Gellivare. 
SVENSEN, Ordspråk ock talesätt. 
TORBIÖRNSSON. Om f- ock C-ljuden i mellersta Halland. 
JOHNSSON, Sägner från östra Göinge. 
Seder ock bruk från olika landskap. 
Visor nr 1-20. 

Bilagor: 
HELLQUIST, Svenska sjönamn s. 131-418 (XX. 1). 
WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 309-404 (VIII. 3).. 
Koogl. Bibliotekets visbok i 8:o, s. 1-80 (Bib. III. 2). 

Ärg. 1905: 
BOHLIN, Dansmusik. 
CRAMER, En gottländsk postfärd 1830. 
RANCKEN-VEFVAR, Djursagor från Österbotten. 
CAPPELIN, Fastlagsgillet. 
LJUNGGREN, Östsv. böna badda. 
HELLQUIST, Ydre härads gårdnamn. 
BUERGEL, Det moderna isländska ljudsystemet, 

Bilagor: 
FEILBERG, Bro-brille-legen (XII. 4). 
LANDTMANSON, Västgötamålets 1- ock r-ljud (B. 1). 
HELLQUIST, Sjönamn I, s. 419-610; II, s. 3-34 (XX: 1-2). 
OLAUS PETRI NIUREN1US, Lappland (XVII. 4). 
NICOLAI LUNDII Descriptio Lapponim (XVII. 5). 



SVENSKA LANDSMÅL OCK SVENSKT FOLKLIV. B. 5. 
ARCHIVES DES TRADITIONS POPULAIRES SUEDOISES. B. 5. 

DE UPPLÄNDSKA 

SPELIANSTÄVLINGARNA 
I UPPSALA 7-8 MAJ 1909 

REDOGÖRELSE UTGIVEN AV UPPLANDS NATION 

GENOM 

SAM LARSSON 

STOCKHOLM 
092314 	 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 

1909 





För varje år blir i vårt land intresset för att, medan tid 
är, samla ock bevara de rika kulturskatter, som en ny tid hotar 
med förgängelse, allt livligare ock det därav framkallade arbetet 
allt mer fruktbärande. Detta arbete omfattar numera ej en-
dast folkmål, folktro ock andra arter folkdikter, utan även 
ock helt naturligt folkmusiken. Alltför länge har denna fått 
föra sitt tynande liv, bortglömd av dem som bort förstå den, 
föraktad eller t. o. m. hatad av dem, som varken kunde eller 
ville uppskatta den. Ock dock, vilket förklarande ljus kasta 
inte de gamla låtarna över ett helt landskaps folkkaraktär! 
Hur kan inte den, som med kärleksfullt intresse åhör gamla 
bondespelmän från olika landskap, avlyssna dem de spår, som 
vida, bördiga slätter, leende stränder eller mörka, sorgetunga 
skogar avsatt i den gamla folkmusiken! Ock hur mäktig trä-
der inte de gamla melodiernas skönhet för oss, om vi jämföra 
dem med de moderna slagdängor, som nu överallt ljuda oss till 
möte från dragspel eller grammofoner! Den gamla tiden, då 
musiken var alla kär ock då spelmännen sattes högt i ära, 
efterträddes av en annan med rakt motsatt uppfattning. På 
många platser var det en pietistisk religiositet, som i missrik-
tat nit fördömde all musik utom den religiösa. Då brände man 
upp fiolerna ock började i stället knäppa på gitarrer. Men 
den sunda livsglädjen kunde inte alltid undertryckas, inte ens 
när den ville taga sig uttryck i toner. Så kom dragspelet, som 
var lätthanterligt ock på vilket även den omusikaliske rätt snart 
kunde lära sig spela. Men med sin otillfredsställande konstruk-
tion — vanligen saknar det halvtoner — kan detta instrument 
aldrig tillfredsställa den värkligt musikaliske — dragspelet har 
blivit en farlig fiende till den gamla, värdefulla folkmusiken. 

På de senare åren ha emellertid de gam la melodierna, de 
gamla instrumenten ock de gamla spelmännen åter börjat komma 
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till heders. Allt flera intresserade ha ägnat sig åt upptecknande 
av gammal folkmusik, ock för närvarande finns också en hel 
del — om också inte på långt när det mästa — av de gamla 
melodierna bevarad åt eftervärden. Ett alldeles särskilt både 
populärt ock effektivt medel för folkmusikens bevarande ock 
främjande äro de spelmanstävlingar, som på senare tiden an-
ordnats flerstädes i vårt land. Det första initiativet till anordnande 
av en sådan togs veterligen av prins EUGEN ock artisten ANDERS 
ZORN, vilka utlyste en tävlan för Dalarne. Sedan dess ha sådana 
tävlingar hållits bl. a. i Skåne, Värmland, Medelpad, Jämtland 
ock på Gottland, överallt omfattade med livligt intresse från 
spelmännens ock allmänhetens sida. Vid så gott som alla hit-
tils hållna spelmanstävlingar har stadsnotarien NILS ANDERSSON 
från Lund närvarit i egenskap av prisdommare. Han torde 
också vara den som upptecknat de flästa gamla folkmelodier, 
ock den som med det största intresset ock den mäst grundliga 
sakkunskapen går i spetsen för den folkmusikens renässans, 
som vi glädjande nog synas få uppleva i vårt land. 

Att även Uppland, det gamla Svea rikes kärnland, skulle 
äga kvar rika skatter av folkmusik, visste nog varje kän-
nare av uppländsk kultur, ock det hade särskilt ådagalagts 
genom den avdelning i det stora värket »Uppland», som bär ti-
teln »Folkmusiken i Uppland» ock som författats av redaktör 
K. P. LEFFLER. L. skildrar där folkmusikens arter ock förekomst 
i Uppland ock redogör därvid för visan, ropen, till vilka han 
hänför vallåtar, brandvakts- ock tornväktarrop ock uppmunt-
ringssånger under vissa slag av kroppsarbete, samt ock framför 
allt bröllopsmusiken ock dansmusiken med dess många skilda 
arter. Därpå redogöres för de folkliga musikinstrument, som 
förekomma i Uppland: nyckelharpan, fiolen, klarinetten, psal-
modikon o. s. v. Av dessa instrument är nyckelharpan 
särskilt utmärkande för Uppland ock torde därför även i denna 
uppsats förtjäna en skildring. 

Uppkomsten av detta instrument har, skriver redaktör K. P. 
LEFFLER i en uppsats i Ups. nya tidn. den 7 maj 1909, trots 
grundliga undersökningar varit mig omöjlig att utforska. Det 
nämnes ock avbildas för första gången i litteraturen i ett musik-
historiskt arbete utgivet i Wittenberg 1529 under den sedan vanliga 
tyska benämningen »Schltisselfiedel». Även i Sverige tycks det 
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ha förekommit först under 
nyare tiden. Instrumen-
tets förekomst är hos oss 
begränsad till Uppland, 
med undantag för enstaka 
exemplar, som påträffats 
i Östergötland, Dalarna 
ock Hälsingand. För nå-
gon tid sedan påträffades 
även ett exemplar på en 
vind i Härnösand. Nyckel-
harpan motsvarar på ger-
mansk botten den franska 
liran, men under det tonen 
på denna frambringas ge-
nom kringvridande av ett 
i kanten hartsat jul, som 
gnider mot strängarna 
(under dessa), trakteras 
»harpan» med stråke lik-
som en vanlig fiol. Skill-
naden mellan fiolen ock 
»harpan» är dock ganska 
stor, i det som bekant på 
fiolen den önskade tonen 
fås genom att spelmannen 
med tryck av fingrarna 
avdelar strängarna, me-
dan åter nyckelharpan 
liksom liran har en sär-
skild skalklaviatur, som 
ganska tydligt framgår av 
närstående bild. 

Utom i Sverige fö-
rekommer nyckelharpan 
även i Finland — vid de 
gamla järnbruken med en 
arbetarestam, som delvis 
utgöres av vallonättlingar. 
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Detta är naturligtvis ett stöd för den uppfattningen, att liran 
med vallonerna kom till norden ock här omdanades till vår 
nuvarande nyckelharpa. 

I Uppland förekommer nyckelharpan ännu mycket talrikt 
i ett brett bälte från Uppsalatrakten nordöst över till kusten samt 
nedåt Roslagen. I Trögds härad saknas hon numera, ock i 
trakterna närmast sydost om Uppsala förekommer hon endast 
sällsynt. 

Nyckelharpan tillvärkas alltjämt av spelmän särskilt i 
nordöstra Uppland. Bland dem, som tillvärkat nyckelharpor 
kan nämnas LINDKVIST från Fruhagen i Björklinge, senare bo-
satt i Uppsala ock död där omkring 1894 vid 75 års ålder. 
Han var själv ingen betydande spelman, men han tillvärkade 
utmärkta nyckelharpor. En del spelmän säga, att hans harpor 
äro de bästa som finnas. För denna »fabrikör» var tillvärkandet 
av instrumenten en nästan helig akt. Sökandet efter lämpligt 
virke ock tvinnandet av strängarna ägde rum under trollformler 
ock signerier. Detta skedde, för att instrumentet skulle bli bra 
ock kunna motstå illasinnade anslag av andra spelmän. Man 
trodde nämligen, att spelmännen kunde förtrolla ock förstöra 
instrumenten för varandra. 

Innan vi övergå till en skildring av vad som på sista tiden 
ock särskilt genom spelmanstävlingarna i Uppsala gjorts för att 
bevara den gamla folkmusiken, skola vi nämna något om äldre 
berömda uppländska spelmän, vilkas namn ännu leva i fol-
kets minne. Till grund för denna del av vår skildring ligga 
dels två artiklar om »Berömda Upplandsspelmän», införda i 
Gefie dagblad den 10 ock 12 nov. 1908 ock författade av red. 
ALB. PSILANDER, dels från deltagare i spelmanstävlingarna in-
hämtade skriftliga upplysningar. Tyvärr medger icke tiden en 
utförlig framställning av denna avdelning, för vilken eljest ett 
ovanligt rikt material står oss till buds, ock vi måste nöja oss 
med att återgiva vad som synts oss märkligast ock mäst värt ett 
allmännare intresse. 

Så snart en spelman från norra Uppland skall ange ur-
sprunget för sina gamla melodier, speciellt de gamla polskorna, 
hänvisar han med säkerhet till Byss-Kalle, ett namn känt ock 
aktat, för att inte säga dyrkat, av allt vad spelmän heter i norra 
Uppland. Från honom sägas de flästa ännu spelade gamla upp- 
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ländska storpolskorna härstamma, ock han förtjänar därför att 
framför alla andra här omtalas. 

»Byss-Kalles» fullständiga namn var KARL ERSSON BÖSSA. 

Han var född den 26 april 1783 ock dog den g jan. 1847. 
Till yrket var han strömmingsfiskare ock bodde i Östanby by i 
Älvkarleby socken. Föräldrarna voro bonden Erik Jansson Bössa 
i Östanå ock Kajsa Henning. För övrigt var hans släkt av 
vallonskt ursprung ock hade hetat Bousard, vilket liksom så 
många andra vallonnamn »försvenskats» till Bössa. 

Karl Ersson Bössa känner nutiden ej till, men talar man 
om »Byss-Kalle», så skall det vara få vuxna i norra Uppland 
som ej hört det namnet många gånger, ock de veta, att det 
burits av den berömdaste harpspelare, norra Uppland haft. 

Byss-Kalle var ju självlärd, men hade en ovanlig begåv-
ning, gott öra ock ett utmärkt minne i musikväg. Den vanliga 
harpspelsrepertoaren, som förmodligen även på den tiden var 
mycket vulgär, fick snart ge rum för hans egna kompositioner, 
till vilka han vanligen inspirerades under den långsamma färden 
nedför Dalälven, då han under många år som pråmkarl eller 
pråmroddare fraktade smide från Söderfors bruks järnbod i 
6stanå ock till Skutskär. Det var ingalunda blott »danspolskor» 
den mannen komponerade, om också dessa mäst stannade i 
minnet, utan olika slags låtar, brudmarscher ock mycket annat. 

Han var vida berömd för sitt utmärkta spel ock tillkalla-
des alltid till större tillställningar i socknarna runtom, såsom 
kyrkbröllop, juldanser, större slåtterkalas o. s. v. Bäst spelte 
han när han var lite »dragen», ock ofta gjorde han då många 
-fina krumelurer i sina polskor, alltid musikaliskt vackra. Bland 
Sink. egna polskor kallade han en »Storsvarten», en annan »Åker-
bystålet», en tredje »Byggnan» o. s. v. Den sistnämnda kom till 
på följande sätt. Då Alvkarleby klockstapel en gång skulle 
repareras, gingo Byss-Kalle ock byggmästaren ock suddade, så 
att arbetet gick trögt. Byss-Kalle slog då vad med byggmäs-
taren, att han skulle göra en ny polska, lika fort som reparatio-
nen blev färdig, ock det blev »Byggnan» 

Byss-Kalles namn har omgivits med en värklig nimbus, 
ock de ännu cirkulerande berättelserna om hans spels överna-
turliga förmåga att invärka på människor ock ting äro otaliga. 
Några av dessa berättelser skola vi återge längre ned. 
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Byss-Kalle efterlemnade bl. a. barn sonen JAN KARLSSON 
BÖRSA, SOM ärvde sin faders harpa ock delvis även hans begåv-
ning. Han anlitades mycket som dansspelman. Å auktionen 
efter denne Jan inropades harpan av Olof Boberg i Östanå, 
varefter den ej varit synlig. Köpeanbud ha tvärt avslagits, ock 
ej ens om man bjudit pängar, har man fått så mycket som se 
harpan. Man tror därför i bygden, att Byss-Kalles berömda 
harpa ej mer »finns i livet». Vad glädje det kunnat bereda nå-
gon att förstöra ett i sitt slag så märkligt instrument, är dock 
något svårt att förstå. 

I mellersta Uppland levde en annan gammal spelman, som 
synes ha varit nästan lika berömd som Byss-Kalle. Åtminstone 
nämnes hans namn lika ofta av spelmän från dessa trakter. Det 
var Gås-Anders, vars värkliga namn var ANDERS LJUNGQVIST från 
Slänsen under Närlinge i Björklinge socken. Om honom berättar 
en gammal spelman från dessa trakter, att han erhöll sitt »smek-
namn», då han som ung pojke vistades vid Bärby i Gamla Uppsala 
ock där förtjänade sitt bröd genom att valla byns gäss. Namnet 
»Gås-Anders» fick han sedan behålla hela sitt liv. Som äldre 
arbetade han som dagsvärkskarl i Björklinge, men ägnade sin 
mästa tid åt fiolen, vilken han ständigt bar med sig. I hela 
mellersta Uppland blev Gås-Anders, som dog vid omkring 80 
års ålder i mitten av 1890-talet, den mäst anlitade ock berömde 
spelmannen. Han lär ha spelat vid över 150 kyrkbröllop ock 
naturligtvis vid otaliga andra tillställningar. I sin krafts dagar 
brukade han ofta kallas att spela vid slädpartier, som Uppsala-
studenter anordnade. Från honom härstamma en stor del av 
de polskor ock valser, som ännu spelas i dessa trakter. 

Om Gås-Anders ock hans fiolspel voro många historier 
i omlopp, på vilka hans samtid bärgfast trodde. Så berättades 
det, att han vissa torsdagsnätter suttit.  under Ärna bro vid 
Fyrisån i Gamla Uppsala s:n ock mot vissa uppgivna löften till 
näcken av denne fått undervisning i spelning ock i en bel del 
trollkonster, som på den tiden ansågos höra till yrket. Ock som 
näcken i folkföreställningen är varken mer eller mindre än satan 
själv, sades det, att han försvurit sig till den onde. Om Gås-
Anders berättas det också, att han spelat ett hölass in till Upp-
sala, sedan hästarna tröttnat; att han spelat, så att stubbar ock 
grova trädblock hoppat i takt ock dansat o. s. v. Säkert är, 



ÄLDRE UPPLÄNDSKA SPELMÄN. 	 9 

att Gås-Anders var en riktigt äkta, gammaldags spelman, som 
endast levde för sin fiol ock som också utövat ett mäktigt 
musikaliskt inflytande i hela sin trakt. 

En annan gammal spelman som synes ha varit mycket 
berömd, dock icke mäst för sitt spel, utan fast mer för sin 
förmåga att »förgöra», kallades Gulamåla-Viten1. Hans värk-
liga namn har jag icke lyckats få reda på, inte häller varför 
han kallades »Viten». En del säga emellertid, att detta berodde 
på att han hade vitt hår; andra säga, att orsaken var den, att 
han .alltid vid bröllop red på en vit häst. Namnet »Gulamåla-
Viten» möter oss ofta i spelmanssägner från norra ock nordöstra 
Uppland. 

Så berättas det att Byss-Kalle ock Gulamåla-Viten skulle 
spela tillsammans vid ett bröllop i Lövsta. Under det vigseln 
försiggick i kyrkan, stodo båda spelmännen med sina nyckel-
harpor utanför, beredda att klämma i med brudmarschen, när 
bröllopståget kom ut ur kyrkan. De hade kommit överens om 
att ej krångla för varandra; men just som brudföljet kom ut 
ock spelmännen stämde upp brudmarschen, böljade taglen i 
Byss-Kalles stråke falla, det ena efter det andra, till sist alle-
sammans. Men Byss-Kalle var beredd, han drog fram en annan 
stråke ur stövelskaftet, ock nu gick det bra, tils de komma 
till bröllopsgården. Sedan alla fått till bästa, mat ock dryck 
i långa banor,. börjades dansen, men så mitt under brudpolskan 
sprang stor basen på Byss-Kalles harpa. Han var emellertid 
redo även denna gång. En sådan sträng som storbasen på en 
harpa brukar i vanliga fall hålla ända till 10 år, ock Byss-Kalle 
hade kort före bröllopet satt på bl. a. även ny storbas. Han 
låtsade mellertid om ingenting, utan satte helt lugnt på ny sträng, 
ock så fortsattes spel ock dans en stund, till dess ett, tu, tre 
Gulamåla-Vitens harpa ramlade ned på golvet i bara spillror. 
Då blev emellertid Gulamåla-Viten arg, sprang upp från stolen 
ock slog hop sina händer framför Byss-Kalle. Detta hade till 
följd, att denne blev alldeles stel ock ej kunde röra så mycket 
som ett finger. Han bad då en av de närvarande att taga fram 
en liten flaska, som Byss-Kalle hade i sin ficka, ock giva honom 

1) Gålamora-Viten från Gålamora eller Gålarmora, en by i Valö 
socken i Roslagen. Som han emellertid i norra Uppland är måst känd 
under namnet Gulamåla-Viten, använder jag här denna benämning. 
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en droppe därav. Sedan Byss-Kalle fått detta, kryade han så 
småningom till sig, ock det dröjde ej länge, förrän dansen var i 
full gång igän, ock nu utan något vidare krångel, ty då Gula-
måla-Viten nu var utan harpa, gick han ifrån bröllopsgården 
ock kom ej tillbaka. 

Bland mängden av övriga omtalade äldre spelmän skola 
vi vidare i korthet omnämna några. 

DANIEL SKÄRBERG från Gårdskär i Älvkarleby, född 1811, 
var en av Byss-Kalles lärjungar ock av många ansedd som 
hans främste efterträdare. Han var vida anlitad ock säges ha 
spelat på minst 100 bröllop. Särskilt omtalade voro hans svår-
spelta 16-dels-polskor, som han spelade på s. k. enkelharpa. 

ANDERS PÄRSSON, nattvakt vid Sandbro gård i Björklinge 
under 50 år, död 1894 vid 74 års ålder, uppges som en ovanligt 
duktig harpspelman. Han spelade ofta tillsammans med Gås-
Anders överallt i trakten kring Uppsala. 

Erik Andersson, Pingeln, bonde i Nöttö by i Vessland, 
var ansedd som en mycket skicklig harpspelman. Han var 
särskilt berömd för taktfast ock hurtigt spel. En egenhet hos 
honom var, att han lät höra ett egendomligt strupljud, då han 
spelade, ett ljud liknande en hunds morrande. 

En mycket berömd spelman var skomakaren J. HOLMGREN 
från Långbacken i Rasbo, Långbacka-Jan. Han säges ha lärt 
sig spela av strömkarlen vid en bro i Hov. Han spelade både 
klarinett ock fiol, men särskilt hans fiolspel hade rykte om en 
rent Zivernaturlig makt. Det berättas sålunda att, då han en gång 
spelade på ett bröllop i Alunda, började fram på morgonen 
både bord ock stolar att dansa, ock han kunde omöjligen själv 
lägga från sig fiolen, utan andra måste taga den av honom. 
Inte ens detta jälpte emellertid, fiolen spelade alltjämt, där den 
låg på en säng. Långbacka-Jan blev sedermera vansinnig ock 
dog i Uppsala omkring 1870. 

Bland Upplands bästa harpspelmän nämnes också Janne 
Wedin, född i Vela, Vessland, 1832 ock boende där till sin död 
1874. Till yrket var han timmerman ock jägare. Han lär ha 
spelat utomordentligt väl ock var mycket anlitad. Han hade lärt 
sig spela av ELIN i Tierp. Det är en ofta nämnd spelman, lär-
junge till Byss-Kalle, men om vilken jag ej kunnat inhämta 
närmare upplysningar. Wedin hade sin harpa stämd på ett för 
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honom säreget sätt, s. k. »Wedinstämning». Han har komponerat 
många låtar, av vilka en brudmarsch varit mycket berömd. 

Toffla socken ägde på 1860-talet flera dugliga spelmän, 
som tack vare sitt spel blevo burgna män. Bland dem var 
Jan Janson i Sörby, Sörby-Janne, ock Jan Janson i Bro, Janne 
i Bro. Den förut omtalade Erik Andersson, »Pingeln», var också 
född i Tolfta. 

En säregen typ av spelmän var den från Sjukarby i Tolfta 
härstammande Speltuss, vilken i yngre år tjänat som dräng 
ock på gamla dar gick omkring i bygden med sin harpa. Han 
spelte ovanligt lågt, men ganska väl. Harpan var hans enda 
skatt, -ock det var rörande att se, med vilken försiktig omsorg 
han hanterade sitt instrument. 

Slutligen må namnen anföras på några andra gamla spelmän, 
sådana som harpspelaren JAN ANDERSSON i Erentuna, vars 200-
åriga harpa nu äges av en deltagare i Uppsalatävlingarna, C. E. 
Lundström från Gamla Uppsala; vidare »Klas Harpare» från 
Dannemora; A. ANDERSSON i Gåsvik, Väddö socken, död omkring 
1870, sin trakts mäst berömde spelman på fiol ock klarinett; 
PÄR PÄRSSON från Edebo socken; GUSTAF STRUTZ från Ingbo by, 
Nora socken; PÄR PÄRSSON från Järlåsa; »Gamle Tall» från Stavby; 
ERIK LUNDVALL från Locksta, Funbo; muraren ÅSTRÖM från 
Kalmar socken, kallad »Ugglan»; »Staven» i Fittja; Frösling i 
Giresta: »Spel-Lindberg» i Gryta; Lasse Rask i Biskopskulla; 
Lager i Lagga, samt till sist klarinettblåsarne ANDERS JOHANSSON 
från Kärsta, Litslena, den mycket berömde KARL HEJSMAN från 
Husby i Torstuna, LILJA från Marby i Simtuna ock ERIK NORD-
.STRÖM från Öster-Våla. 

Innan vi avsluta denna avdelning, måste vi erinra om en 
man, som visserligen icke kan räknas till de egentliga allmoge-
spelmännen, men som gjort mer än kanske någon annan för 
folkmusiken i Uppland, nämligen organisten MATS WESSLEN. 
De yttre dragen av hans liv kunna sammanfattas i följande 
data: han föddes i Snatra, Vesslands socken, 1812, avlade organist-
ock kantorsexamen för Hadfner i Uppsala 1831, anställdes påföl-
jande år som organist i Öster-Lövsta socken ock värkade å denna 
post till sin död den 5 maj 1878. WessMn kände redan tidigt 
väl till Byss-Kalle, vilkens spel han mycket beundrade ock 
vars hela repertoar han snart tillägnade sig. Endast den, som 



12 	DE UPPLÄNDSKA SPELMANSTÄVLINDAKNA 1909. 

personligen hört Mats WessMn spela harpa, kan, säger red_ 
PSILANDER i förut anförda uppsats, fatta det rent mästerliga 
sätt, varpå han trakterade detta i ock för sig ej särskilt ton-
fagra instrument. Den elektriserande invärkan av hans dans• -
musik erkändes villigt av gammal ock ung, ock när WessMn 
på sitt oefterhärmliga sätt klämde i med en av sina egna eller 
Byss-Kalles storpolskor, så var det en rätt vanlig syn att se 
de gamle silverhåriga deltaga i dansen — det var rent omöjligt 
att sitta stilla vid sådan musik. 

WESSIÅN var ju en musikaliskt bildad man ock ingen »bond-
spelman», ock sin harpa konstruerade han också om, i det han 
förändrade den så, att den hade hela tre kromatiska oktaver. 
Förr kunde ej på harpa återges olika tonarter, ock i stället för att 
å de gamla harporna de toner, som äro lägre än lösa a-strängen, 
togos på den sträng, som låg längst bort, således närmast spel-
mannen, satte Wess163 in en underklaviatur, »knaverrad», som 
stod i förbindelse med c-strängen (den andra sensträngen på har-
pan), även kromatisk, ock fick på så sätt tre oktaver. Nästa 
förändring bestod uti att han i stället för det vanliga gröna 
harpsilket, som förr snoddes ihop till en sträng ock ingneds 
med vitlök för att bli hårt ock få klang, började använda 
violoncell a-sträng, som klingade betydligt bättre ock ej gick 
av så ofta som silke. WESSLgNS märkliga harpa finnes i en 
sonsons ägo. 

WEssIAN hade upptedinat de bästa av Byss-Kalles polskor, 
främst naturligtvis de s. k. »storpolskorna», ock dessutom polskor 
som härstamma från en berömd spelman vid namn SÖDERSTRÖM, 
bosatt i Flållnäs, där han levde inpå 1870-talet. WESSLåN ansåg, 
att Söderström spelade lika bra som Byss-Kalle, fastän han hade 
ett annat spelsätt, så att säga något vekare. Dessa polskor 
skulle tryckas å Gevle litogr. tryckeri, men gingo förlorade i 
den stora Gevlebranden 1869. På uppmaning av två av sina 
söner gjorde W. ett par år senare en ny uppteckning ock, då 
han samtidigt erfor, att en direktör Rosenberg i Nora samlade pols-
kor för att ge ut i tryck, sände WESSIÅN sin samling till honom, 
ock han harmonierade dem, men gjorde samtidigt små föränd-
ringar på en ock annan, ej till polskornas fördel. Denna samling 
heter »160 svenska danspolskor från Uppland etc., 2:a samlingen, 
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satta för piano av A. G. Rosenberg»1. Där finnas nu de äkta 
Ryss-Kalle-polskorna. 

En son till Mats Wesslen är hr GUSTAV WESSLåN, ock en 
sonson hr GEORG WESSLåN, vilka båda tjänstgjorde som pris-
dommare vid spelmanstävlingarna i Uppsala. 

Av vad som här framhållits torde synas, att den uppländska 
folkmusiken väl förtjänar den uppmärksamhet ock det intresse, 
som på sista tiden börjat ägnas densamma. Alltför länge ha 
de gamla spelmansmelodierna fått så småningom dö ut, utan att 
det gjorts något nämnvärt för att bevara dem. Alltför länge 
ha spelmännen fått gå förbisedda ock föraktade, ja t. o. m. 
förföljda. Lyckligtvis börjar nu en annan uppfattning tränga 
sig fram. 

Den första av oss kända uppmuntran, som kommit uppländska 
spelmän till del, var en lokal spelmanstävling, som den 11 aug. 
1907 hölls vid Vigelsbo gruvor i Valö s:n. Initiativet till denna 
tävlan togs av förvaltaren Georg Cleve i Vigelsbo. Som pris-
dommare tjänstgjorde musiksergeant 0. Lundmark från Upp-
sala ock ingenjör Axel Olofsson. Rätt många spelmän både 
på fiol ock nyckelharpa deltogo, ock en del mindre pris utdelades. 
Tävlingen hölls å en inhägnad plan i en vacker skogsbacke ock 
hade lockat en talrik samling åhörare. 

Annandag jul 1908 hölls en annan lokal spelmanstävling, 
då vid Älvkarleö Turisthotell, anordnad av källarmästaren B. A. 
Böhler. Såsom ledare ock prisdommare fungerade organisten 
.V. J. Ericsson ock folkskolläraren E. Jakobsson, Älvkarleö. Ett 
tiotal spelmän deltogo, ock en del mindre pris utdelades. Förste 
pristagare på fiol blev W. GELOTTE, Skutskär, ock förste prista-
gare på harpa A. G. JANSSON, Lövsta, båda pristagare vid Upp-
salatävlingarna. 

Initiativet till anordnande av en spelmanstävling i Uppsala 
för hela Uppland togs på hösten 1908 av professor A. ERD-
MANN, vilken också sedan med ett aldrig svikande intresse 
ledde hela det förberedande arbetet. Då i slutet av augusti 

1) Abr. Lundquista förlag. 
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månad 1908 vid den första kongressen för svensk folkkun-
skap i Stockholm den bekante kännaren ock samlaren av 
svensk folkmusik, stadsnotarien NILS ANDERSSON från Lund, 
höll sitt intressanta föredrag om svensk folkmusik, beslöt pro-
fessor Erdmann, som var närvarande därvid, att oförtövat 
vidtaga åtgärder för att även i Uppland få till stånd en allmän 
spelmanstävling, förvissad om att här funnes kvar många goda 
spelmän jämförliga med spelmännen i vilket annat landskap som 
hälst. Strax på hösten satte han sig i förbindelse med intresse-
rade personer i Uppsala, i främsta rummet landssekreteraren 
greve KNUT HAMILTON, som sedermera från början till slut 
energiskt ock trofast arbetade för den goda saken ock genom 
sin värksamhet i högst väsentlig mån bidrog till det lyckliga 
ock glädjande resultatet. Därjämte vidtalades ock rådfrågades-
de fyra män, som jämte de två nämnda ingingo i Uppsala-
kommittén för spelmanstävlingarna, nämligen rektorn för Upp-
sala folkskolor D. VIOTTI, professorn NATAN SÖDERBLOM, Upp-
lands nations inspektor, musikern VILHELM LUNDGREN ock lektor 
A. SCHAGERSTRÖM, vilka alla genast lovade sin medvärkan. 
Också landshövding HJ. HAMMARSKIÖLD uttalade vid första till-
frågan »sin beredvillighet ock glädje att vara med». 

I november 1908 skrevs ett upprop, som gillades av ovan-
nämnda personer, varefter huvudsakligen genom greve K. HAMIL-
TON lämpliga ock representativa undertecknare ute i landskapets 
olika delar utvaldes ock tillspordes. Det hade ursprungligen 
varit meningen att visserligen utsända uppropet i början av år 
1909, men att hålla själva tävlingen först i början av följande 
höst, egentligen i syfte att lemna vederbörande spelmän god tid 
att samla ock uppfriska sina musikaliska minnen ock uppöva 
sin möjligen i ett ock annat fall något förlegade fingerfärdighet. 
Men då i november meddelades, att artisten ZORN, från vilken 
initiativet till spelmanstävlingar i Sverige från början utgått, 
nu hade planer på att anordna en stor rikstävlan för allmoge-
spelmän i början av sommaren 1909, beslöts genast, att Upp-
landstävlingen skulle bli förut på våren, detta bl. a. för att man 
då skulle kunna utse de bästa representanterna för Uppland 
till deltagande i den allmänna rikstävlingen.' 

1) Denna tävling kom icke till stånd år 1909. 
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I mediet av januari 1909 utsändes i flera hundra exemplar, 
företrädesvis till organister ock folkskollärare inom Uppland, 
följande upprop: 

Upprop till Uppländingar. 

I många af Sveriges landskap ha under de senare åren 
hållits s. k. spelmanstäffingar: täflingar i folkmusik mellan folk-
spelmän, i främsta rummet på fiol och klarinett. Syftemålet har 
varit att lifva intresset och höja aktningen för våra nationella 
melodier, att uppmuntra den gamla inhemska spelmanskonsten 
och att stödja dess utöfvare ute i bygderna, isynnerhet i striden 
mot de omusikaliska dragspelens mestadels värdelösa och smak-
fördärfvande låtar. Detta syftemål har också i allmänhet på. 
ett mycket glädjande sätt vunnits. På mer än ett ställe ha 
dylika täflingar redan ägt rum två eller tre år i följd, med ett. 
växande antal af täflande och ett stigande värde hos uppvisning-
arna i afseende på såväl de täflandes skicklighet som de före-
dragna melodiernas musikaliska halt. Så har skett först och 
främst i Dalarna genom Zorns initiativ. Men äfven i andra orter. 
I Sundsvall t. ex. ha spelmanstäflingar hållits för Medelpad både 
1907 och 1908; i sistlidne september månad samlades dit icke 
mindre än fyrtioåtta spelmän från Medelpad till två dagars täflling 
och uppvisning. 

Uppland, Svea Rikes gamla kärnland, har af ålder varit 
berömdt för sina goda spelmän på fiol, klarinett och nyckelharpa 
och för den rikedom af gamla folkmelodier, som lefvat och klingat 
inom dess bygder. Det ligger i dessa melodier en skatt af verk-
ligt musikaliskt värde. Och för hvarje uppländing, som inser, 
hvilken betydelse dessa enkla, friska, karakteristiska, ofta ur 
folkets eget musikaliska sinne framsprungna melodier haft och 
ha i folkets lif vid mångfaldiga tillfällen, bör det vara angeläget 
och kärt att i sin mån medverka till att de icke må glömmas 
bort, förstummas och dö, utan tvärtom må väckas upp till nytt 
lif och ny blomstring inom våra hembygder lika väl som det. 
skett inom flera andra svenska landskap. 

För att bidraga till ernående af detta syfte ha undertecknade 
beslutit att i Uppsala i maj månad 1909, på dag (eller dagar> 
som skall tillkännagifvas längre fram, anordna en täfling för 
uppländska allmogesp.elmän, företrädesvis på fiol, nyckelharpa, 
klarinett och flöjt. Afven andra instrument äro dock tillåtna, 
med undantag af dragspel och munharmonika. Hvad man önskar 
höra de täflande föredraga, är de äldre låtarne och den äldre 
dansmusiken, såsom polskor, gammalvalser, brudmarscher, gamla 
vismelodier, vall-låtar m. m. dylikt. Modern dansmusik, såsom 
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polkor, mazurkor etc., är utesluten från täflingen. Vid denna 
må för öfrigt förekomma icke blott solospel, utan äfven samman-
sättningar, såsom två fioler, fiol och klarinett eller flöjt, två fioler 
och klarinett eller flöjt, o. s. v. 

För täflingen skola anslås pris å resp. 50, 40, 30, 20 kr., 
jämte ett antal extra pris, som lämpas efter omständigheterna. 
Något bidrag till kostnaden för resan till och från Uppsala och 
uppehållet därstädes torde de täflande äfven kunna påräkna. I 
afseende därpå skola närmare bestämmelser meddelas dem längre 
fram, sedan deras anmälningar inkommit. 

Med hänvisning till hvad nu sagts, rikta vi en vänlig upp-
maning till alla goda upplänningar, och särskildt till herrar 
organister och folkskollärare, att hvar i sin stad medverka till 
det goda ändamålets vinnande genom att bringa detta upprop 
till uppländska spelmäns kännedom, bistå dem med råd och dåd 
för anmälningen och deltagandet i täflingen samt godhetsfullt 
lämna bestyrelsen alla underrättelser, som kunna lända till sakens 
fromma, framför allt upplysningar om mera framstående nu lef-
vande spelmän inom Upplands olika bygder. 

Anmälningar om deltagande i den blifvande täflingen samt 
andra underrättelser mottagas af alla de här undertecknade och 
särskildt af Professor Axel Erdmann och Landssekreteraren 
Grefve Knut Hamilton. Det ligger i sakens natur, att det är en 
bestämd fördel för det helas betryggande och anordnande, att 
nämnda meddelanden göras i god tid. I alla händelser böra 
anmälningarna vara inkomna senast den 31 mars. 

I januari 1909. 

0. A. Berg 	C. J. Beck-Friis 

	

Led. af Riksd. 2 kammare 	Led. af Riksd. 1 kammare, 
Staby. 	 Disponent, Harg. 

E. Cederström 	A. Erdmann 

	

Godsägare, Krusenberg. 	Professor, Uppsala 

Hj. L. Hammarskjöld 	J. A. Hallström 
Landshöfding. 	Kontraktsprost, Stuga. 

F. Persson 	A. Schagerström 
Veterinär, Ö. Våla. 	Lektor, Uppsala. 

W. Schiirer v. Waldheim 0. M. Strömberg 
Godsägare, Mellingeholm. Led. af Riksd. 1 kammare. 

Disponent, Österby. 

A. Thorsft. 	E. J. Turån 
Läroverksadjunkt, Enköping. 	Kronolänsman, Grillby. 

Hj. Westerstrandh 
Folkhögskoleföreståndare, 

Hammarby, Viiddö. 

D. M. Blomqvist 
Folkhögskoleföreståndare, 

Gryttjom, Tierp. 

K. Hamilton 
Landssekreterare, Uppsala. 

W. Lundgren 
Musiker, Uppsala. 

F. D. Schedin 
Hemmansägare, Huddunge by. 

N. Söderblom 
Professor, 

Upplands Nations Inspektor. 

E. Westerlund 
Med. D:r, Enköping. 

D. Viotti 
Rektor, Uppsala. 
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Den första anmälningen inkom den 19 januari, ock sedan 
inlupo till professor Erdmann ock greve Hamilton nya anmäl-
ningar med korta mellanrum, vid slutet av anmälningstiden i 
sådan mängd, att det blev tydligt, att vissa ändringar i den 
ursprungliga planen för tävlingarna måste göras. Svar av- 
ging° till de anmälda spelmännen, ,ock listor över dem upprät-
tades med fördelning på härader ock socknar. Det visade sig, 
att de flästa anmälningarna kommit från Tiundaland (Uppsala 
län), men åtskilliga även från Attundaland (Roslagen) ock frau 
Fjärdhundra. 

Den 25 mars hade tävlingskommittén sitt första allmänna 
sammanträde. Anmälda voro då 51 spelmän. Nu bestämdes, 
att tävlingarna skulle äga rum. fredagen den 7 ock, lördagen 
den 8 maj, ock att till Upplands nation skulle göras en hem-
ställan, dels att nationssalen med vidliggande rum skulle få 
kostnadsfritt disponeras för tävlingarna, dels att nationen ville 
inom sig utse en mottagningskommitté, som skulle biträda vid 
anordnandet ock övervakandet av tävlingarna. Dessutom beslöts, 
att man skulle anmoda följande personer att fungera som pris-
dommare: stadsnotarien NIDS ANDERSSON, Lund, redaktionssekre-
teraren K. P. LEFFLER, Härnösand, kommitténs ledamot musikern 
W. LUNDGREN, folkhögskoleföreståndaren D. M. BLOMQVIST i Tierp 
ock handlanden GUSTAV WESSLEN, nyckelharpokännare, förut i 
Öster-Lövsta, nu i , gävle. Även andra namn nämndes, men man 
ansåg ännu vid detta sammanträde, att ett antal av fän] pris-
dommare borde vara fullt ,tillräckligt. Vidare diskuterades ock 
avgjordes preliminärt frågorna om tävlingspriser, konserter 
(uppvisningar) m. m. 

Vid kommitténs nästa sammanträde den 14 april hade an-
mälningarnas antal vuxit till 94, ock det var tydligt, att det 
skulle bli nödvändigt att dela de tävlande i två grupper, vardera 
med sin prisdommarenämd, för att alla tävlande skulle hinna 
att höras ock bedömnias under de två bestämda dagarna 
Även herr GEORG WEssDEN, Gävle, lovade på kommitténs anmodan 
att inträda i nämden. 

Till andra tävlingslokal skulle man söka erhålla Västman-
lands-Dala nationssal, som låge i närmaste grannskap till täv-
lingarnas centrum, Upplands nation. Det beslöts vidare, att logis 
ock mat under tävlingsdagarna skulle :kostnadsfritt tillhanda- 

2-092314 Uppl. speltävl. 1909. 
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hållas alla de tävlande, som icke voro bosatta i Uppsala. Beräk-
ningar gjordes ånyo å ena sidan över de utgifter, som för nyss-
nämnda ock andra ändamål i samband med tävlingarna vore att 
vänta, å andra sidan över insamlade eller utlovade pänninge-
bidrag samt inkomster, som ansågos kunna inflyta genom biljett-
försäljning. Man beslöt, att en konsert under överinseende av 
lektor Schagerström ock rektor Viotti skulle givas på aftonen 
såväl fredagen den 7 maj som lördagen den 8 maj, eventuellt 
även på söndagens middag, ock att man skulle hos vederbörande 
universitetsmyndighet anhålla att för detta ändamål få begagna 
den stora salen n:r x. i universitetshuset. Prisutdelningen skulle 
äga rum på lördagens afton efter konserten, ock kommittén 
beslöt att anhålla hos fru ärkebiskopinnan EKMAN, att hon 
ville överlemna priserna till de blivande segervinnarne. Förslag 
till instruktion för mottagningskommittén godkändes, likaså 
förslag till cirkulär (meddelande) till spelmännen. Fråga väcktes 
också om anskaffande av spelmansmärken. Slutligen beslöts, 
att tävlingarna skulle avslutas med en enkel fästlighet, till 
vilken bl. a. prisdommarna ock alla spelmän skulle inbjudas. 

Enär anmälningar fortforo att inlöpa även långt efter den 
bestämda anmälningstidens utgång den 31 mars, beslöt man 
lemna tillträde åt senare anmälda uppländska spelmän i så stör 
utsträckning, som praktiska hänsyn medgåvo. I själva värket 
fingo alla från Uppland anmälda deltaga i tävlingarna, till ock 
med sådana som kommo i sista stunden. 

Den 23 april ock följande dag utsändes till alla då anmälda 
tävlande ett så lydande 

Meddelande från kommitten för de uppländska spelmans- 
täflingarne. 

Spelmanstäflingarne i Uppsala skola äga rum fredagen den 7 och 
lördagen den 8 maj. 
Kostnaden för tredje klassens järnvägsbiljett eller ångbåtsbiljett till 
och från Uppsala ersättes af kommittén och utbetalas å mottagnings-
byrån på lördagens förmiddag. 
Enkelt kvart& och enkel kost (frukost, middag, kväll) tillhandahålles 
genom kommitténs försorg åt de spelmän, som icke äro bosatta i 
Uppsala och som senast den 3 maj skriftligen anmält sin önskan 
att under vistelsen i Uppsala erhålla sådan förmån. 
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För denna anmälan skall spelmannen ifylla, underteckna, frånskilja 
och med omgående insända nedanstående N:r 8. 
För att få närmare besked om kvarter m. m. skall hvarje spelman 
med det snaraste efter sin ankomst till.  Uppsala infinna sig i 
Upplands Nations hus vid Sankt Larsgatan N:r 11, 1 tr. upp, där 
den af Upplands Nation utsedda mottagningskommittén har sin byrå, 
som hålles öppen torsdagen d. 6 maj kl. 5-8 e. m., fredagen d. 
7 maj kl. 9 f. m.-2 e. m. och 4-8 e. m. samt lördagen d. 8 
maj kl. 9 f. m.-2 e. in. 
Medlemmar af mottagningskommittén äro beredda att under loppet 
af fredagen och lördagen föra grupper af spelmännen omkring i 
Uppsala samt visa och förklara för dem de mest sevärda byggna-
der och föremål, som staden och universitetet ha att offentligen 
erbjuda, såsom domkyrkan med dess dyrbarheter, universitetsbygg-
naden, zoologiska museet, botaniska trädgården o. a. 
Prisutdelningen äger rum på lördagens eftermiddag. På kvällen 
samma dag äro alla spelmännen inbjudna af kommittén till ett 
enkelt samkväm. 

skall täfla inför prisdommarne fredagen 
d. 7 maj kl 	, lördagen d. 8 maj kl 	 

Uppsala d 	 april 1909. 

A. Erdmann 	K. Hamilton 	W. Lundgren 

A. Schagerström 	N. Söderblom 	 D. Viotti. 

Den 23 april sammanträdde å Upplands nation prof. Erdmann 
ock greve Hamilton med medlemmarna i den mottagningskommitt, 
som nationen å landskap den 21 april utsett: nationens förste 
kurator Sam Larsson, andre kurator Torvald Lindberg, tredje 
kurator biblioteksamanuensen G. Ekholm, samt härrar Axel 
Brusewitz, J. D. Hällbom, C. Gråberg. I. Widegren, Anselm 
Eriksson, Edv. Söderberg ock Ernst Ålander. 

Den av tävlingskommittén givna instruktionen för mottag-
ningskommittU omfattade följande uppdrag: 

Ordna mottagningsbyrån å Upplands Nation ock hålla den öppen 
torsd. 7 maj kl. 5-8 e. ria., fred. 8 maj kl. 	4-8, lörd. 
9 maj kl. 9-2; 
uppgöra om spisning för spelmännen (logis anskaffades åt alla spel-
männen genom poliskommissarien Andehna välvilliga försorg); 
anteckna spelmännen, allt efter som de' anmäla sig på mottagnings-
byrån, lemna dem uppgift å deras logis ock spiskvarter .o. a.; upp-
rätta alfabetisk förteckning över de i tävlingarne deltagande; 
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under pågående tävlingar vara till hands å båda tävlingslokalerna 
för att lemna behövliga upplysningar åt prisdommarne ock de tävlande 
ock för att föreställa var ock en uppträdande spelman för den 
åhörande allmänhetbn; 
tjänstgöra som marskalkar vid konserterna ock prisutdelningen; 
visa stadens märkvärdigheter för spelmännen (i grupper); 
i god tid iordningställa allting för prisdommare, spelmän ock publik 
å de båda tävlingslokalerna; 
ombesörja annonsering, vaktmästare, uppbörd, tryckning av biljetter 
m. 

OM mottagningskommitténs arbete säger professor Erdmann; 
som också lemnat alla uppgifter beträffande det förberedande 
arbetet, att »det förträffliga sätt, varpå den sedermera utförde 
sina åligganden, tillvann sig ett välförtjänt livligt ock tacksamt 
erkännande såväl av prisdommarne ock tävlingskommitténs le-
damöter som på alla andra håll». 

Inom mottagningskommittén fördelades vid detta ock föl-
jande sammanträde arbetet så, att härr Larsson fick i uppdrag 
att leda ock övervaka det hela, härr Lindberg ansvarade för 
alla ekonomiska angelägenheter samt för biljettryckning o. d., 
härr Ekholm skulle utarbeta en karta, utvisande spelmännens 
fördelning på olika trakter av Uppland; härrar Widegren ock 
Ålander skulle ordna med mat ock logis för spelmännen; härr 
Gråberg fick på sin lott att bland landsmännen utvälja mar-
skalkar samt ordna marskalksväsendet; härr Söderberg hade 
redan förut utskrivit adresserna till alla spelmännen vid det 
sista meddelandets utsändande ock åtog sig f. ö. att upprätta 
de huvudlistor över spelmännen, som vid tävlingarna skulle 
användas. Övriga medlemmar av kommittén skulle under täv-
lingarna dels tjänstgöra å byrån, dels inför publiken anmäla 
spelmännen, allt efter som de skulle uppträda, samt f. ö. deltaga 
i utförandet av allt mottagningskommitténs arbete. 

Priset för seriebiljetter gällande till alla tävlingarna å 
båda lokalerna bestämdes till 2 kr. För enskilt besök å täv-
lingarna skulle inträdesbiljetterna kosta 75 öre. Till fredags-
konserten sattes biljettpriset till 75 öre ock till lördagskonserten 
jämte prisutdelningen till kr. 1,25. Dessutom skulle biljetter till 
endast prisutdelningen, vilken skulle äga rum i universitetets för-
sal, säljas för 25 öre. 
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De genom poliskommissarien Andans försorg anskaffade 
rummen utdelades bland spelmännen så, att i regel två personer 
lågo i samma rum. Till varje spelman utdelades vid deras 
ankomst så många kuponger som det antal nätter, de skulle 
stanna i staden. Dessa kuponger avlemnades av spelmännen 
till deras värdar, som sedan fingo dem inlösta hos mottagnings-
kommittén. Liknande kuponger utdelades också för erhållande 
av mat. Samtliga spelmän fingo mat å kafé Valhalla ock fingo 
där avlemna en kupong för varje måltid. 

Spelmansmärken i form av en nål med sköld, bärande 
Upplands vapen, riksäpplet, alltsammans förgyllt, förfärdigade 
hos juvelerare Rothoff, buros under tävlingsdagarna av spelmän-
nen, prisdommarna ock de bägge kommittéernas ledamöter. 

Prisdommarna jämte Upplands nations kuratorer voro den 6 
maj av tävlingskommittén inbjudna till ett samkväm å Stads-
hotellet, varvid behövliga presentationer skedde ock de stun-
dande tävlingarna avhandlades. I samråd med prisdommarne 
beslöts, att fördelningen av de tävlande på de olika lokalerna 
skulle ske så, att alla, som spelade fiol, skulle tävla å Upplands 
nation inför en prisnämd bestående av stadsnotarien Nils 
Andersson, härr Georg Wesslön ock musikern W. Lundgren; 
alla, som spelade nyckelharpa eller klarinett, samt alla, som 
tävlade i samspel, skulle uppträda å Västmanlands-Dala nation 
inför en nämd bestående av redaktör K. P. Leffler, direktör 
D. M. Blomqvist ock härr Gustav Wesslön. 

Så ha vi nått fram till själva tävlingsdagarna. Om dem 
vore jag nästan frestad säga, att man kunde skriva hur länge 
som hälst. Ty den som levde med mitt uppe i tilldragelserna 
under dessa bägge i Upplands kulturhistoria helt säkert minnes-
rika dagar den 7 ock 8 maj 1909 ock som sedan någon tid 
efteråt ånyo låter de dagarna passera revy för sig, han åter-
finner i minnet det ena intressanta draget efter det andra, han 
ville •berätta utförligt ock länge om den äkta folkliga frisk-
het ock glädje, som spelmännen förde med sig ock meddelade 
åt alla, med vilka de kommo i beröring, han ville söka få dem, 
som ej voro med, att förstå, hur underbart det var, särskilt för 
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den som själv växt upp ock fostrats i Uppland ock som har sin 
hembygd kär, att se dessa präktiga typer för uppländingen, 
slättbor med lugn sävlighet, skogskörare ock flottningskarlar från 
norr ock väster, smeder från brukstrakterna, ofta med tydlig 
vallonsk härstamning, ock lugna, humoristiska yospiggar. Ock 
sen att höra dem spela! Det var som att på en gång förnimma 
många generationers glädje ock sorg. Här kom en urgammal 
ståtlig brudmarsch på fiol oss att tänka på den tiden, då farfarsfar 
ock farfarsmor höllo bröllop. Här erinrade en käck ock munter 
gammal polska om dans ock ungdomsglädje i ljusa midsommar-
nätter för decennier sedan. Här kom också, fast mera sällan, 
en melodi i moll, blygsamt, nästan förläget täljande om järtesorg 
ock tunga, mörka dagar. Det uppländska folklynnet har lättare 
att visa sin glädje än sin sorg, det är för försynt för att vilja 
bringa sina strider ock motgångar inför andra. 

Här skulle man också vilja tala om, hur spelmansglädjen 
smittade åhörarna, hur de sutto där timme efter timme, förtjusta 
lyssnande till de gamla melodierna. Här skulle kunna berättas 
anekdoter om små lustigheter, som inträffade allt emellan under 
tävlingsdagarna ock som bl. a. åstadkommo, att mottagningskom-
mitténs medlemmar, trots sitt ansträngande arbete, enstämmigt 
förklarat, att de aldrig varit med om något »roligare» än dessa 
tävlingsdagar. Men vi måste återgå till en kronologisk redogörelse 
för händelsernas förlopp. 

Redan på torsdagskvällen — den 6 maj — hade en hel del 
spelmän anlänt till staden, återstoden kom under fredagens lopp. 
De mottogos genast på byrån å Upplands nation, fingo där 
uppgifter å bostad ock matställe, erhöllo behövliga kuponger, 
dekorerades med det förut omtalade spelmansmärket ock fingo 
kontrollera tiden för sitt deltagande i tävlingarna. 

Klockan 10 på fredagsförmiddagen togo så tävlingarna sin 
början ock pågingo sedan samtidigt å båda lokalerna första 
dagen kl. 10 f. m.-2 e. m. ock 4-7 e. m., andra dagen 
kl. 10 f. ra.-1 e. in. Hela tiden var åhörarnas antal mycket 
stort, delvis rådde t. o. m. trängsel, ock deras intresse var ännu 
större. Man såg personer sitta kvar, åhörande tävlingarna, hela 
tiden från början till slut båda dagarna De 100 seriebiljetterna, 
vilka gällde till reserverade platser, voro redan på förhand slut-
sålda. Dessutom såldes icke mindre än 594 biljetter gällande 
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till ett besök. På Upplands nation tävlade 48 ock på Västman-
lands-Dala nation 57 spelmän. Genom samspel t. ex. kommo 
samma personer att få uppträda på båda lokalerna. 

De uppträdande spelmännen presenterades i tur ock ordning 
för prisdommarna ock publiken av en medlem av mottagnings-
kommittén, som då omtalade spelmannens namn, hemort, ålder 
ock yrke, hur lång tid han spelat, samt de stycken han ämnade 
föredraga. I allmänhet fick varje tävlande spela 3-4 stycken, 
ibland liera. Fullständig förteckning på samtliga deltagande 
spelmän jämte personuppgifter om dem återfinnes längre fram. 
Här må blott nämnas, att tävlingarna representerade de mäst 
skilda åldrar, från den 85-årige utmärkte klarinettblåsaren Jan 
Andersson från Villbärga, den 81-årige fiolspelaren C. E. Engström 
från Balingsta ock den i spel ock uppträdande lika originelle 
76-årige Per Persson Menlös från Hedesunda till den 14-årige 
nyckelharpspelaren Ture Larsson från Gryta ock den 13-årige fiol-
spelaren Henning Karlsson från Älvkarleö. Spelmännens ock in-
strumentens fördelning på olika trakter av Uppland framgår tyd-
ligast av en karta häröver, som utarbetats av amanuensen Ekholm. 

De !lästa landsbygdens yrken voro representerade bland 
deltagarna. Sålunda deltogo: 

smeder 	 
målare 	 
arbetare 	 
skräddare • . 
trädgårdsmästare 
fiskare 	 
vagnmakare 
urmakare . 
slaktare 	 
kopparslagare 
distinktionskorpral 
dragon 	 
f. d. soldater . . 

4 f. d. båtsman . . 1 
2 	f. d. fanjunkare . 	1 
5 	organist ock folk- 
2 	skollärare . . 	 
1 	förman 	 
1 handlande. 	• • 
1 bokhållare 	• • 
1 skogvaktare 
1 	maskinist . . • • 
1 kyrkvaktare . • • 
1 bageriarbetare • 
1 	gårdskarl . . . . 
2 utan angivet yrke 

hemmansägare ock 
lantbrukare . . 12 

hemmasöner . . . 9 
f. d. hemmansägare 4 
torpare 	 2 
statkarlar . . . • 3 
lägenhetsägare . • 1 
jordbruksarbetare • 2 
ladugårdskarlar . 	2 
fabriks- ock bruks- 

arbetare. . . . 8 
snickare . . . . 8 
skomakare . . . 5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10. 
Summa deltagare 100. 

Vid fredagskonserten uppträdde 
fiolspelarne 	Algot ock Arvid Molander, 

Hjort Anders Olsson, Börje 	Hökhuvud 
Per Persson Menlös, Hede- 	Herman Andersson, Närtuna 

sunda 	 C. F. Haglund, Skå 
Simon Larsson, Älvkarleö 	August Bohlin, Skuttunge; 
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nyckelharpspelmännen 	klarinettblåsarne 

C. E. Ekblom, Gamla Uppsala Johan Eriksson, Vittinge 
Ture Larsson, Gryta; samt 	Jan Andersson, Villbärga. 

Vidare förekom samspel på två fioler av bröderna Algot 
ock Arvid Molander samt på fiol ock klarinett mellan Johan 
ock John Schedin, Nora socken. 

Fredagens konsert inleddes av lektor AUG. SCHAGERSTRÖM, som 
erinrade om folkmusikens kulturella betydelse samt framhöll, att 

åhörarne här ej skulle vänta att få 
höra någon konstnärligt förfinad mu-
sik, utan den musik, som ännu lever 
sitt fria liv hos Upplands folk ock 
som idkas av självlärde spelmän. 
Lektor Schagerström presenterade se-
dan var ock en av spelmännen för 
publiken. 

I mitten av programmet sjöng en 
mindre 0. D.-kör under anförande av 
härr Wilhelm Lundgren åtskilliga 
sånger. 

Att publiken, som till sista plats 
fyllde salen — biljetterna voro långt 
i förväg slutsålda — kommit till kon-
serten med värklig förståelse, blev 
snart uppenbart. Den spelmansglädje, 
som de uppträdande tydligt behärska- 
des av, smittade genast åhörarna, för-

tjusningen var allmän, ock applåderna ville aldrig taga någon ända. 
Vid lördagens konsert uppträdde utom de fiästa från fre- 

dagens konsert även harpspelmännen A. G. Jansson, Lövsta, ock 
Joh. Hallberg, Tierp, klarinettblåsarne C. Sundberg, Litslena, 
ock A. F. Frank, Fittja, samt i samspel, fiol ock klarinett, Ti-
bert Jansson ock A. F. Frank, Fittja. Vid denna konsert ytt-
rade rektor D. VIOTTI några inledande ord samt introducerade 
spelmännen. 

Både spelmännen ock publiken, som nu var om möjligt 
ännu talrikare än på fredagen, voro redan från början i den 
bästa stämning. Sådana applådsalvor, som nu hördes efter de 
bästa spelmännens uppträdande, ha väl knappast förr ljudit i 
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den akademiska lärosalen. Man kan kanske också säga, att 
denna konsert representerade höjdpunkten av hela tävlingen. 

Som redan nämnts, hade efterfrågan på biljetter till kon-
serterna varit alldeles oerhörd, ock endast ett fåtal av dem, 
som önskat vara med, hade lyckats erhålla tillträde till de båda 
ordinarie konserterna. Det beslöts därför att anordna en extra 
konsert på söndag middag kl. 1,30 e. m. på allm. lärovärkets 
högtidssal, som beräknas rymma 
omkring 800 personer. Biljett-
priset bestämdes till 50 öre. På 
en timme slutsåldes dessa biljetter, 
så fort de blevo tillgängliga på 
lördagsmorgonen. Då anordnades 
ytterligare en extra konsert på 
samma lokal kl. 6,3o e. m. på sön-
dagen, ock dessa biljetter slutsåldes, 
innan ännu annons om konserten 
hunnit inflyta i kvällstidningen. 
Allmänhetens intresse var sålunda 
alldeles storartat, ock det skulle 
alldeles säkert varit lönande att 
anordna ytterligare någon konsert, 
vilket emellertid icke lät sig göra. 
Söndagskonserterna försiggingo ef-
ter samma plan ock med ungefär 
samma spelmän som de föregående. 
Ähörarnes intresse tog sig vid båda 
konserterna rent av stormande uttryck, ock spelmännen själva 
voro förtjusta ock vid den bästa disposition. 

Vid slutet av den sista konserten tog HJORT ANDERS OLSSON, 
som erhållit första pris vid Zorns spelmanstävlingar i Mora, 
men nu i tre år varit bosatt i Börje i Uppland, till orda ock 
frambar spelmännens tack till anordnarne, särskilt professor 
Erdmann ock greve Hamilton, till mottagningskommittén ock 
till den stora publiken för den heder, som under dessa dagar visats 
spelmännen ock genom dem den gamla folkmusiken, vars värk-
liga betydelse alltför få ännu lärt sig uppskatta. Hela tävlingen 
hade varit en enda fäst, som aldrig skulle glömmas av de 
deltagande spelmännen. Fastän Dalarne var hans födelsebygd, 
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tvekade han inte, att säga, att de uppländska tävlingarna varit 
ännu mera lyckade än Dala-tävlingarna ock att den uppländska 
folkmusiken säkerligen kan mäta sig med vilket annat land-
skaps som hälst. 

Även den gamle Per Persson Menlös, publikens specielle 
gunstling, tog till orda ock uttalade sitt tack särskilt för att 
han fått pängar (»anna är e. i Hedesunda, för där vill dom 
klå åv en allt, va en har»), att han fått ett »silverstop» ock för 
att han »i dag fått åka i trilla.» 

Slutligen utbragte greve Hamil-
ton ett med entusiasm besvarat leve 
för spelmännen. 

Prisutdelningen ägde rum 
omedelbart efter lördagskonserten 
ock förrättades i universitetets ståt-
liga försal, som illuminerats ock i 
fonden prytts med bladväxter. På 
gallerierna hade konsertpubliken ta-
git plats, i södra trappan vore samt-
liga spelmän placerade, norra trap-
pan hade reserverats rör 0. D.-kören, 
ock den övriga publiken, till vilken 
biljetter sålts å 25 öre, fick plats 
framför avsatsen vid ingången till 
aulan, där prisutdelningen ägde 
rum. Grefve K. HAMILTON öppnade 
högtidligheten med följande tal: 

Innan vi skrida till prisutdelningen, vill jag å de kommitterades 
vägnar rikta ett par ord till de här församlade spelmännen. Det är 
tydligt, att vid en tävling ej alla kunna tilldelas pris. Jag ber er dock 
alla utan undantag anse er som pristagare så till vida, som ni alla 
tillsammans inhöstat en rik skörd av den belöning, som består i varm 
tack ock livlig uppskattning. Vi tacka er för att ni så talrikt lystrat 
till vår kallelse, för att ni låtit oss höra edra gamla melodier, folkets 
järtespråk från flydda tider, toner i glädje ock sorg, avlyssnade de djupa 
skogar, de blanka vatten, de vida slätter, de tusen hem, som tillsam-
manstagna bilda gamla Sverige. Vi tacka er för att ni visat oss, vad 
vi knappast vågat hoppas, att här i dessa trakter, där allt det nya ligger 
så nära, här i Uppland detta folkets järtespråk ännu ljuder starkt ock 
har talrika ock hängivna vårdare. Må dessa tävlingar i någon mån hava 
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bidragit till att stärka känslan för vikten av att denna skatt av toner 
jämväl i framtiden bevaras ock förkovras. Det är vår innerliga önskan. 

Därefter uppropades pristagarne ock fingo ur ärkebisko-
pinnan EKMANS hand mottaga sina belöningar, var ock en hälsad 
av publiken med livliga applåder. 

En av pristagarna, häradsdommaren A. G. JANSSON i Ö.-
Lövsta, framträdde så ock uttalade samtliga spelmäns tack till 
kommitterade ock till allmänheten för den vänlighet ock upp-
märksamhet, som visats dem under tävlingsdagarna. 

Därpå fingo första pristagarna 
inom de olika grupperna: 
AUG. BonLIN, Skuttunge, för fiol, 
E. G. ENGLUND, Tierp, för nyckel-

harpa, 
A. F. FRANK, Fittja, för klarinett, 

samt 
PER PERSON MENLÖS, Hedesunda, 
spela var sitt stycke, samtliga emot-
tagna av publiken med smattrande 
applåder. 

0. D.-kören sjöng så »De muntra 
musikanterna» av Riccius samt »Nog 
minns jag, hur det var» av Söderman, 
varpå den särdeles högtidliga ock an-
slående prisutdelningen avslöts med 
unisont avsjungande av »Du gamla, 
du fria». 

Prislistan hade följande utseende. 

Fiol. 

Första hederspris för gamla spelmän, 20 kronor: 

Andra » 

Tredje » 

Fjärde » 

Fjärde » 

PER PERSSON MENLÖS, Hedesunda. 
för gamla spelmän, 15 kr.: 

FREDRIK ENGVALL, Knivsta. 
för gamla spelmän, 10 kr.: 

B. F. HAGLUND, Skå. 
för gamla spelmän, 5 kr.: 

HERMAN ANDERSSON, NärillIta. 
för gamla spelmän, 5 kr.: 

FREDRIK JANSSON, Rasbo. 
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Fjärde hederspris för gamla spelmän, 5 kr.: 
AUGUST BORG, Rasbo. 

Första pris, 50 kr.: AUGUST Bontart, Skuttunge. 
Andra » 15 » 	VILHELM GELOTTE, Skutskär. 
Andra » 15 » 	ALGOT MOLANDER1. 
Tredje » 10 » 	SIMON LARSSON, Alvkarleö. 
Fjärde » 	5 » 	Dist.-korpr. J. M. WEINITZ, Skuttunge. 
Fjärde » 	5 » 	J. 0. OLSSON, Skutskär. 
Fjärde » 	5 » 	C. H. ERLANDSSON, Rickombärga. 
Hederspris åt ung spelman för gammal, god repertoar ock sär- 

deles musikaliskt föredrag, 10 kr.: 
ALGOT MOLANDER, HÖkhLIVIld. 

Kandidat K. A. Håkanssons extrapris, en pokal: 
PER PERSSON MENLÖS, Hedesunda. 

Greve Knut Hamiltons extrapris, en pokal: 
HJORT ANDERS OLSSON, Börje. 

Prisdommaruas extrapris, åt minderåriga spelmän: 
3 kr. åt 	HENNING KARLSSON, Alvkarleö, 13 år. 
2 kr. » 	 GUSTAV BERGSTRÖM, Kulla, 13 år. 

Nyckelharpa. 

Första pris, 30 kr.: E. G. ENGLUND, Tierp. 
Extra 	» 	1 pokal, för originell ock värdefull repertaor: 

JOHAN HALLBERG, Tierp. 
Extra pris, pokal skänkt av prof. Erdmann, till god spelman 

från Skuttunge: 	JOHAN BOHLIN, Skuttunge. 
Andra pris, 10 kr.: 	P. J. BODIN, Karlholm. 
Tredje » 8 » 	A. HOLMGREN, Yesslanci. 
Fjärde » 4 » 	A. Q. JANSSON, 0.-Lövsta. 
Fjärde » 4 » 	K. E. EKBLOM, Gla, Uppsala. 
Fjärde » 4 » 	J. A. LÖFSTRÖM, Alvkarleby. 
Prisdommarnas extrapris, till uppmuntran, åt 14-årige 

TURE LARSSON, Gryta, 3 kr. 

Samspel. 

Första pris, 20 kr.: JOHAN ock JOHN SCHEDIN, Nora, för syn- 
nerligen gott samspel mellan klarinett 
ock fiol. 

Andra » 10 » 	BOHLIN, far ock son, Skuttunge, för fiol 
ock nyckelh-arpa. 

Tredje » 	5 » 	E. BJÖRK ock F. 0. EKSTRÖM, Vattholma. 
Extra » 	6 » 	bröderna ARVID ock ALGOT MOLANDER. 

Hökhuvud. 
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Klarinett. 
Första pris, 40 kr.: A. F. FRANK, Fittja. 
Extra » pokal, skänkt av häradshövding G. Ribbing: 

JAN ANDERSSON, Villbärga, 85 år. 
10 kr.: F. ENGVALL, Knivsta. 
8 » JOHN SCHEDIN, Nora. 
4 » J. JANSSON, Toltta. 
4 » 	J. ERIKSSON, Vittinge. 
4 » C. SUNDBERG, LitSleIla. 

Flöjt. 

Av prisdommarne till uppmuntran 
J. M. FRISK, Alunda, 3 kr. 

Vid samkvämet på kvällen utdelades följande extrapris, 
som ej förr kunnat bestämmas: 

För fiol. 
Johan Forsell, Tärna, 5 kr. 
Oskar Karlsson, Torstuna, 5 kr. 

Eriksson, Järlåsa, 5 kr. 
A. G. Wallander, Knivsta, 5 kr. 

I. Sand, Skokloster, 5 kr. 
Arv. Fjellstedt, Alvkarleö, 5 kr. 
0. Löfström, Bålsta, 3 kr. 

För klarinett, nyckelharpa ock samspel. 
K. M. Svensk, Österby bruk, 3 kr. 

Spets, Morkarla, 3 kr. 
E. Bohlin., Tierp, 3 kr. 

J. E. Fors, Orbyhus, 3 kr. 
E. M. Berlin, Bälinge, 2 kr. 
J. E. Jansson, Hållas, 2 kr. 
E. A. Källberg, Tierp, 2 kr. 
Bröderna Anton, Emil ock Karl Sundelius, Dalby, 3 kr. 
Henry Bergström, •Bålsta, 10 år, två studentskors extrapris, 2 kr. 

På lördagens kväll voro samtliga spelmän inbjudna till 
samkväm å studentkårens lokal. Medan man efter prisutdel-
ningen intog sin sup å Valhallas matsalar, kom någon på den 
goda i&n, att man borde gemensamt tåga därifrån till student-
kårens lokal. Myndigheternas tillstånd var snart utvärkat, ock 

Andra 
Tredje 
Fjärde 
Fjärde 
Fjärde 
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så satte sig det långa originella tåget i gång med ett par duktiga 
spelmän i teten ock följt av hundratals åskådare. På fästlokalen 
voro redan tävlingskommitterade, prisdommarne ock en hel del 
övriga intresserade, som beretts tillträde, församlade, ock så 
snart spelmanståget anlänt, tog den angenäma fästen sin början. 
Sedan gästerna blivit förplägade med förfriskningar ock cigarrer, 
äskade professor AXEL ERDMANN ljud ock höll följande tal: 

Jag hälsar å de kommitterades vägnar — ock jag är viss 
på att alla andra närvarande också instämma — aftonens heders-
gäster, de uppländska spelmännen ock deras båda kamrater 
från andra landskap järtligen välkomna. Spelmän! Det var 
oss kommitterade en glädje att mottaga edra anmälningar i en 
vecka för vecka svällande ström, ock det är oss en ännu större 
glädje att i dag efter så lyckligt ock hedersamt utförda tävlingar, 
uttala till er vår uppriktiga lyckönskan. För er själva måste 
det ha varit en värklig tillfredsställelse att höra ock se, att det 
ännu finns mycket talrika skaror av åhörare ock åhörarinnor, 
som varmt ock livligt ock tacksamt uppskatta ock värdera er 
vackra konst. En äkta spelman, som äger ock känner musiken 
i sitt innersta, ock som vet, hur mycket glädje musiken skänker 
honom ock kan skänka andra, han tvivlar inte på folkmusikens 
värde ock på det gagneliga ock uppfriskande inflytande, den 
kan utöva i våra bygder, om den får där allt fortfarande leva 
kraftigt. Samma tanke som ni ha härutinnan vi alla, som 
samlats här för att hälsa er. Ock vi vilja tillägga något, rikta 
en önskan till er, spelmän. Den rikedom av vackra ock friska 
melodier av skilda slag, som vatje spelman fått lära av äldre 
spelmän eller som han själv uppfunnit, den är en värdefull 
egendom, som han bör, så mycket han det kan, bevara åt kom-
mande tider ock släkter. Detta bör ske inte endast därigenom, 
att melodierna bli upptecknade i notböcker: det är bra, men 
det är inte det bästa, utan det bästa är, då melodierna leva sitt 
värkliga liv, tonernas liv, i det att de spelas med musikaliskt 
förstånd ock smak ock kläm ock glädje för lyssnande åhörare. 
Sant är visserligen, att en äkta spelman födes med musik i blodet 
ock inte kan uppläras såsom en vanlig yrkesman; men det 
finns säkert inom Upplands gränser många unga förmågor, som 
blott behöva ledning ock uppmuntran av de äldre för att bli 
goda spelmän. Ock vid de nu hållna tävlingarna ha vi ju 
också hört prov på unga, goda musikaliska anlag. Vår önskan 
är nu den — ock det är ni spelmän som ha makt att låta den 
gå i fullbordan — må det kunna sägas om den gamla, goda 
uppländska folkmusiken: från fäder är den kommen, till söner 
skall den gå. Ock må nästa spelmanstävling i Uppsala — om ett 
par år eller så 	låta oss få höra, att Upplands spelmän, som 
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nu äro goda — somliga mycket goda — då äro ännu bättre, 
ock varför inte i en nära. framtid de bästa av alla svenska 
spelmän, till heder ock glädje för alla goda uppländingar! 
Ett leve för spelmännen, aftonens hedersgäster, ett kraftigt 
fyrfaldigt leve! Leve de! 

Talet följdes av kraftiga hurrarop samt applåder. 
Därefter höll stadsnotarien NILS ANDERSSON ett kort föredrag 

om folkmusiken ock de olika landskapens inflytande på densamma. 
Det blev intet torrt föredrag, utan en synnerligen livfull skild-
ring, illustrerad av låtar från olika landskap, vilka Andersson 
på ett mästerligt sätt föredrog å sin flöjt. Man fick härigenom 
ett påtagligt intryck av skillnaden mellan melodierna t. ex. 
i Skåne, glada ock livliga, i Värmland däremot känslofulla 
ock ibland en smula vemodiga, mellan polskor från olika 
landskap ock t. o. in. från olika socknar i samma landskap. 
Det har påståtts, sade Andersson, att det uteslutande är drag-
spelets skuld, att våra gamla härliga folklåtar hållit på att 
dö ut. Men om detta instrument, med sin melodiförstörande 
invärkan, har stor del i skulden, ligger nog den egentliga 
orsaken djupare, nämligen i en förflackad livsuppfattning ock 
förkärlek för utländskt kram. Våra dagars strävan att bevara 
ock återuppliva de gamla folklåtarna får ej endast gå ut på 
deras upptecknande ock förvarande såsom kuriosa i museer. 
De måste också spridas ute bland folket i levande livet. Där 
höra de närmast hemma, ock det är framför allt där intresset 
ock kärleken för dem skall väckas ock stärkas. Det är emel-
lertid av vikt, att låtarna ej genom harmonisering intvingas i 
en för dem olämplig tvångströja. Det skulle bli deras död. 
Tal. påpekade till siat, vilken hart när outtömlig stoffkälla våra 
kompositörer äga i de gamla folkmelodierna för en musikdikt-
ning på nationell grund. 

Professor N. SÖDERBLOM talade för prisdommarna, bringande 
dem kommitterades tack icke blott för deras arbete vid dessa 
tävlingar, utan också för all deras osparda möda i arbetet för 
den svenska folkmusikens främjande. Bland prisdommarna 
funnos häradshövding Andersson, i folkmusikens historia bärande 
hedersnamnet »Låtar-Nisse», ock redaktör Leffler, vilka båda äg-
nat ett oförtrutet arbete åt upptecknandet ock bevarandet av 
folkinelödierna; -blind dein linnos härrarna Wessl&i, ättlingar 

• 
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av en bland de främsta utövarna •av uppländsk folkmusik ock 
själva intresserade ock kunniga målsmän för folkmusikens 
renässans; bland dem fanns direktör Blomqvist, som symboliserar 
folkmusiken som en viktig faktor i vår folkuppfostran; bland 
dem slutligen musikern Wilhelm Lundgren, Uppsalas »Paganini», 
som visar, att det ej får bildas någon klyfta mellan den högre 
musiken ock folkmusiken, vars melodier som en symbol för 
vårt folks olika röster ock känslor skola ge hela vår musik en 
äkta svensk karaktär. 

Lektor SCHAGERSTRÖM frambar ett tack till mottagnings-
kommittén ock marskalkarna från Upplands nation. På detta 
tal svarade Upplands nations förste kurator SAM LARSSON, som 
uttalade de uppländska studenternas tacksamhet för att de fått 
vara med om att i sin mån främja det kulturella hembygds-
arbetet, ett tack som också riktades till spelmännen, represen-
tanterna för hembygdens olika trakter, för det uppländska 
folkets strävsamma arbete, dess kulturarv ock dess framtids-
förhoppningar. 

Två representanter för spelmännen, målaren Jou. ERIKSSON 
från Vittinge ock häradsdommaren A. G. JANSSON från Ö.-Lövsta, 
framförde i varmjärtade ordalag samtliga spelmäns tacksamhet 
för att man åter låtit den gamla folkmusiken komma till heders, 
för all den vänlighet, som under tävlingarna bevisats dem, ock 
för den offervillighet, som möjliggjort tävlingarnas hållande. 

Under aftonens lopp utdelade greve K. Hamilton de extra 
pris, som förr omnämnts. 

Fästen försiggick f. ö. under den livligaste ock gladaste 
stämning, vartill icke minst bidrog den kvartettsång, som 0. D.-
kören presterade ock som väckte spelmännens stormande för-
tjusning. Kören utförde »Jag vet ett land», »Jag .går i tusen 
tankar», »Häj dunkom», samt »Onskevisan» ock »1 bröllopsgården» 
ur Södermans »Bondbröllop». Dessutom utfördes violinmusik av 
härrar W. Lundgren ock Georg WesslU, ock samtliga närvarande 
sjöngo under stor hänförelse ock, medan man arm i arm tågade 
runt salen Upplandssången «Här ligger landet» av Olov Thun-
man, vilken i tryck utdelades. Vi göra säkerligen alla delta-
garna i denna stämningsfulla ock minnesrika spelmansfäst en 
glädje, då vi här avtrycka den vackra Upplandshymnen: 

8-002314 Uppl. speltävl. 1909. 
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Här ligger landet. 

Här ligger landet, 
landet med ära, 

sagornas, minnenas, löftenas trakt. 
Hembygd, din fana 
glada vi bära, 

fladdre den högt emot skyarnes jakt! 
Sjung, den som kan det: 
Här ligger landet, 

Uppland, vår hembygd med skördar ock järn. 

Här just om våren 
lärkorna sjunga, 

så som man aldrig på jorden det hör, 
medan kring slätten 
skogarna gunga, 

väckta till jubel av vindarnes kör. 
Sjung etc. 

Bär just mot hösten 
tegarne bära 

gyllene vete ock gungande råg, 
medan den bleka 
höstmånens skära 

lyser de flyktande svanornas tåg. 
Sjung etc. 

Var vi än vandra 
långt bort i värden, 

vart vi än stäva på levnadens ström, 
styr dock vår tanke 
jublande färden 

hit till vår hembygd i längtan ock dröm. 
Sjung, den som kan det: 
Här ligger landet, 

Uppland, vår hembygd med skördar ock järn. 

Med detta vällyckade samkväm vore spelmanstävlingarna 
officiellt avslutade. Söndagens konserter hörde ju ej direkt dit. 
På söndagen ock måndagen återvände spelmännen till sina hem-
orter i olika trakter av Uppland. Säkert förde de då med sig 
idel angenäma minnen. De kände säkert, att den folkliga 
musiken, som för de flästa av dem ända sedan barndomen varit 
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deras käraste sysselsättning, men ofta förr av andra föraktats, 
från ock med dessa tävlingsdagar åter skall komma att intaga 
sin hedersplats i Uppländskt allmogeliv. De förde Med sig 
minnet av några dagar tillbragta uteslutande i folkmusikens 
tecken under samvaro med ett hundratal män, som alla trofast 
tjänade samma kulturfaktor. De förde också med sig i tacksamt 
minne erinringen om att deras konst numera mötes av entusi-
siastisk förståelse ock beundran av de många hundrade åhörare, 
som under tävlingarna ock konserterna genom sitt intresse 
uppmuntrat ock äggat dem. 

För spelmännens trevnad utom tävlingstiderna hade man 
sökt ordna på bästa sätt. Som redan nämnts, intogo de alla 
sina måltider på kafé Valhalla, där ett par rum ställts till 
<leras förfogande. Här utvecklades vid måltiderna ock även 
-ofta eljes ett muntert spelmansliv. Nästan alla spelmännen 
buro ständigt sina instrument med sig, ock på Valhalla kunde 
man få höra musik samtidigt från flera tiotal spelmän, som med 
liv ock lust trakterade sina olika instrument. Ja ibland kunde 
de inte ens låta bli att spela ute på gatorna. Ett par gånger 
under tävlingsdagarna hade t. o. m. väldiga folksamlingar 
bildats ute i staden, då någon spelman gick gatan fram trak-
terande sin fiol eller nyckelharpan. Om gubben Menlös berät-
tades det, att han en gång stigit upp i en spårvagn, ock då han 
saknade pängar, erbjudit sig att i stället spela en låt, vilket 
betalningssätt också godkändes. 

Under de båda tävlingsdagarna företogos expeditioner ut i 
staden för att visa spelmännen domkyrkan, universitetet o. s. v., 
vilket väckte deras tacksamma erkänsla. 

I en skildring som denna bör också en redogörelse för 
tävlingarnas ekonomi få plats. Från början hade man nog 
fruktat, att ekonomiska svårigheter skulle inställa, sig, i syn-
nerhet som man ju utfäste sig att betala samtliga spelmäns 
såväl resor som mat ock logis. Tack vare en sällsynt offer-
villighet ock ett rent av storartat intresse från allmänhetens 
sida blevo emellertid affärerna i stället icke blott goda, utan 
till ock med lysande med ett överskott av kr. 1,167: 70. Den 
ekonomiska ställningen framgår av följande tablå: 



36 	DE UPPLÄNDSKA SPELMANSTÄVLINGARNA 1909. 

Inkomster: 
Kontanta bidrag 	  1,050: — 
Försålda biljetter till tävlingar, konserter in. m 	2,250: 75 

Utgifter: 
Kost ock logis åt spelmännen 	  489: 15 
Reseersättning »   353: 60 
Utdelade priser 	  412: — 
Ersättning åt de spelmän, som deltogo i söndagens 

konserter 	  100: — 
Trycknings- ock annonskostnader 	  171: 36 
Övriga utgifter 	  606: 94 2,133: 05 
Överskott 	  1,167: 70 

Kronor 3,300: 75. 
Behållningen har av kommitterade överlemnats till Upp-

lands nation för att bilda en fond, som skulle möjliggöra, 
anordnandet av nya spelmanstävlingar för Uppland. Jag vill 
i detta sammanhang uttala alla den uppländska folkmusikena 
vänners tacksamhet gentemot dem, som genom frikostiga gåvor 
bidragit till det vackra ekonomiska resultatet, ock samtidigt 
härmed också nämna, att utom dessa direkta gåvor en hel del 
personer hade tecknat garantisummor, som skulle utbetalas i 
händelse av förlust. Nu uppstod ingen sådan, vilket emellertid 
icke förringar tacksamheten gentemot dem, som på så sätt velat 
ge tävlingarna sitt ekonomiska stöd.' 

Vi sluta med ett uttalande om tävlingarna, som en av pris-
dommarna, redaktör K. P. LEFFLER, haft vänligheten tillställa 
oss. Han skriver: 

1) Direkt ekonomiskt understöd hade lemnats av följande personer: 
landssekr. K. Hamilton 150 kr., professor A. Erdmann 150 kr., lands-
hövd. Hammarskjöld 30 kr., rådman K. W. Herdin 15 kr., rektor J. Vi-
otti 15 kr., Jaktvårdsföreningens ledamöter 160 kr., doktor E. Wester-
lund 50 kr., dir. W. Ulander 25 kr., dr T. Brunnberg 15 kr., gross-
handl. Carl Åberg 25 kr., fabrikör K. G. Markström 10 kr., auditör 
J. Åström 10 kr., grosshandl. G. Nordlöf 25 kr., kapten A. Sjöstedt 
25 kr., Ågren & Karell 20 kr., dir. H. Svanfeldt 2 kr., häradshövd. 
G. Ribbing 25 kr., dir. G. F. Stadenberg 20 kr., disponenten Ström-
berg 20 kr., greve H. Wachtmeister 20 kr., frih. C. J. Beck-Friis 20 kr., 
kassör A. Haglund 20 kr., kand. K. Håkansson 25 kr., docenten C. 
Benedicks 10 kr., Gimo bruks A.-B. 50 kr., kommissarien J. 0. Carls-
son 10 kr., prof. 0. Quensel 50 kr., patron 0. Söderman 10 kr., pris-
dommarne 10 kr., två studentskor 2 kr. Summa kr. 1,005: —. 

Kronor 3,300: 75. 
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»Det var ett synnerligen vackert intryck som man fick av 
de första spelmanstävlingarna i Uppsala. Så väl genom mäng-
den av deltagande spelmän som genom rikhaltigheten ock vär-
det av en repertoar för tre olika instrument, fiol, klarinett ock 
nyckelharpa, torde dessa tävlingar få anses stå i främsta ledet 
bland de hittils i landet hållna. Beaktansvärt är också, att ett 
första anordnande av tävlingar inom en provins företer ett så 
präktigt resultat, som här blev fallet, ock då det hittils i all-
mänhet visat sig, att ett upprepande av tävlingar för en viss 
trakt med ett års mellantid ökat spelmansintresset ock stegrat 
värdet av vad som presteras, giva dessa första allmänna Upp-
landstävlingar förhoppning om en den vackraste utveckling av 
detta led i det svenska kulturarbetet. 

Det torde dock vara skäl att i tid tillse, att icke tävlings-
saken får iivertagas av diverse föreningar ock ingå i deras fäst-
program, till men för bedömningens grundlighet ock sakkunnighet 
ock därmed för repertoarens bibehållande i äkta ock värdigt skick. 

Det var en synnerligen präktig samling spelmän, som Upp-
salatävlingarna hade att uppvisa. De funnos 1. alla för uppträ-
dande spelmän tänkbara åldrar — från extra pristagaren för 
klarinett, 85-åringen Jan Andersson, ned till 14-åriga fiolspelarna 
Henning Karlsson, Älvkarleö, ock Gustav Bergström, Kulla, samt 
14-åringen Ture Larsson, vilken för ett år sedan började spela 
harpa. Ock dessa olika åldrar representerade också en mängd 
olika yrken: hemmansägare ock statdrängar, smeder ock maski-
nister, hantvärkare av olika slag, bruksarbetare, korporaler, båts-
män, kyrkvaktare o. s. v. 

Folkmusiken inom provinsen har sålunda varit mångsidigt 
företrädd vid tävlingarna, men den har även varit ganska jämt 
ock vackert representerad i proportion till fiolens, klarinettens 
ock nyckelharpans förekomst inom landskapets olika delar ock 
i förhållande till den repertoar, som brukar föredragas. Mollmelo-
dier ha varit ganska sällsynta, men de förekomma icke häller 
ute i bygderna annat än i vismelodier samt några få instrument-
melodier, mäst polskor, vilka av spelmännen själva tros vara 
inlån från Dalarne eller Hälsingland. Särskilt utmärkande för 
dessa tävlingar har varit den glädjande talrika förekomsten av 
klarinetter, ock flera av klarinettblåsarna ha varit präktiga 
sådana. Dock har landskapets sydligare del icke sänt så många 
klarinettister, som man kunnat vänta med hänsyn till klarinettens 
åtminstone för några år sedan flitiga användning i dessa trakter, 
ock särskilt saknade jag de många granna 16-dels-polskor, som 
förr brukade blåsas inom Trögden ock cangränsande bygd. Men 
de kanske komma fram ett annat år. Attondelspolskan har där-
emot varit synnerligen rikhaltigt ock väl representerad. Det-
samma kan sägas även om gammalvalsen, om man bortser från 
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att en ock annan harpspelare, som eljes hade en god repertoar, 
ibland överraskade med att komma fram med en förvanskning. 
av någon känd släpstegsvals (»modern vals»). 

Vad som också angenämt överraskat vid tävlingarna har 
varit förekomsten av gott samspel mellan två instrument. Förut 
hade jag otta hört talas om samspel mellan fiol ock harpa eller-
klarinett ml harpa, t. ex. vid bröllopsmarscher, inom Uppland, 
men däremot fått höra litet eller intet därav. Må nu tävlin-
garna bland mycket annat även leda till ett flitigt odlande av-
samspel mellan närboende spelmän. 

Ett annat faktum, som man vid tävlingarna med glädje-
konstaterade, var att så många unga spelmän trädde upp ock 
i allmänhet visade sig ha tillägnat sig ock odlat den gamla, 
goda folkmusikrepertoaren. Detta bådar också gott för folkmu-
sikens framtid inom landskapet. 

Må då dessa första allmänna spelmanstävlingar inom Upp-
land, vilka omsorgsfullt arrangerats ock på det mäst värdiga 
ock lyckliga sätt försiggått, bli en kraftig impuls till bevarandet. 
av den äkta svenska folkmusiken inom den självständiga svenska 
odlingens stamprovins.» 

Vi skola nu meddela en förteckning på de deltagande 
spelmännen samt en del personupplysningar om dem. För att. 
få dessa uppgifter så tillförlitliga som möjligt ha vi ej velat 
nöja oss med de anteckningar, som gjordes under själva tävlings-
dagarna, utan vi ha anskaffat skriftliga uppgifter från spelmännen 
själva. I början på juni utsände kandidat Ernst Ålander till 
samtliga i tävlingarna deltagande spelmän ett frågeformulär ar 
följande utseende: 

Till 	  
Med anledning af en skildring af 1909 års uppländska spelmanstal-

Ungar i Uppsala, som Upplands nations mottagningskommitté kommer att 
utgifva, ombedes ni härmed vänligast att före den 20 juni i år insända 
detta cirkulär till Kandidat Ernst illander, Malmby, Kårsta, Uppland, 
med svar på om möjligt alla här gifna frågor. (Skulle det cirkulär, som 
tillsändes Er, ej räcka till för alla meddelanden, så kanske Ni på sär-
skilda papper ville till cirkuläret bifoga de öfriga uppgifter, som Ni kan 
ha att lemna.) 

Edert fullständiga namn? 

Edert yrke? 



Födelseår och födelsedag? 

Födelseort (gård eller by samt socken)? 

Eder fars yrke? 

Har det funnits eller finnes det någon 
bondespelman inom Eder släkt? 

Hvilka bondespelmän känner Ni till? 

Berätta det viktigaste, som Ni vet om 
dessa spelmän: hvar de voro bosatta (gård 
eller by samt socken), hvad de voro till sitt 
yrke, hvilket instrument de använde, hvilka 
låtar de brukade spela och vid hvilka till-
fällen de brukade spela dem (bröllop, dans-
tillställningar o. s. v.), om folket i deras 
hembygd och annorstädes mycket ofta anli-
tade dem att spela, om de voro särskildt 
omtalade och berömda, när de lefde (om det 
var i Eder barndom, så att Ni själf mins 
dem, eller om Ni blott hört dem omtalas). 
På samma sätt, om Ni känner till någon ännu 
lefvande gammal bondespelman, så berätta, 
hvad ni vet om honom. Vidare, om Ni känner 
till några gamla sägner om äldre bonde-
spelmän, så var vänlig och meddela dem. 
Uppgif äfven på samma gång de namn, som 
spelmännen fingo af folket i sin hembygd 
och annorstädes. 

Hur gammal var Ni, när Ni själf bör-
jade spela? 

Hvem lärde Er spela? 

Hvilka stycken kan Ni spela? (Ni 
torde då uppgifva, huru många låtar Ni kan 
spela, huru många valser, huru många polskor 
och huru många marscher. Äfven torde Ni 
särskildt nämna, angående låtarna, om det 
är vallåtar, gånglåtar, steklåtar och dricks-
låtar o. s. v., angående polskorna, om det 
är brudpolskor, prästpolskor, trettitvåendels-
polskor o. s. v., samt de olika slagen af 
marscherna, för så vidt Ni kan uppgifva 
det.) 
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Hvar har Ni lärt Er spela dessa 
stycken (Ni torde då äfven uppgifva, om Ni 
själf har komponerat några)? 

Hafva dessa stycken några särskilda 
namn (såsom t. ex. Rövästen, Rongstasågen, 
24 oktober o. s. v.)? 

I så fall, vet Ni något om huru de 
fått dessa namn? 

Vet Ni för öfrigt något om dessa 
stycken (huru de uppkommit, om några säg-
ner äro förbundna med dem eller dylikt)? 

Uppgif, så vida det är möjligt för 
Er, hvilka stycken Ni spelade i Uppsala vid 
de särskilda tillfällena. Försök att uppgifva 
det så fullständigt och noggrant som möjligt? 

Vet Ni något om de gamla låtarnas 
användning, vid hvilka tillfällen de spelades 
(när t. ex. gånglåtarna spelades, när präst-
polskorna spelades o. s. v.)? 

Obs.! De stycken, som Ni torde hafva 
godheten att meddela upplysning om, få 
naturligtvis endast vara sådana, som kunna 
räknas till folkmusiken, vare sig Ni lärt 
dem af gamla spelmän eller själf komponerat 
dem. 
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Från de allra flästa erhöllos formulären åter försedda med en 
mängd intressanta upplysningar. Det är huvudsakligen på grund-
valen, av dessa som avdelningen om äldre uppländska spelmän i 
början av denna redogörelse är utarbetad. Förteckningen, som 
nu följer, har bl. a. av utrymmesskäl inte kunnat göras så ut-
förlig, som det rikhaltiga materialet medgåve. Blott de upp-
gifter, som synts oss viktigast ock mäst intressanta, ha medtagits. 
Måhända skulle en noggrannare bearbetning av dessa spelmans-
anteckningar senare kunna åstadkommas. 



I tävlingarna deltagande spelmän. 
I denna förteckning upptages varje spelman blott en gång. De, som tävlat å 

flera instrument. t. ex. å fiol ock klarinett, nämnas därför blott vid första instru-
mentet. Deltagaresiffran på klarinettblåsare blir härigenom något mindre än den eljes 
skulle bli. Gruppbild av spelmän ock prisdommare s. 32. 

I. På fiol. 
(66 tävlande.) 

Adolf Andersson, Runsa, Väsby, Eds socken, trädgårds-
mästare, född d. 29/2  1849 i Nykyrka, Nyköping; bar spelat sedan 
sitt tionde är; lärt av sina bröder. 

A. G. Andersson, Peterslund, Uppsala, arbetare, född d. 
5/4  1843 i Nora stad; spelat sedan ungdomen. 

A. P. Andersson, Rånäs bruk, Fasterna socken, statkarl, 
född d. 5/9  1862 i Ubby, Fasterna; spelat sedan sitt nionde år. 
Uppgiver sig kunna spela minst 60 valser, 40 polskor, 6 brud-
marscher, 1 vallåt, 4 gånglåtar ock 6 drickslåtar. 

Gustaf Josef Andersson, Tobo, Tegelsmora socken, snic-
kare, född d. 6/6  1888 i Gyllby, Tegelsmora. Farfadern ock dennes 
två bröder voro spelmän. Har spelat sedan sitt åttonde år. Kan 
spela 20 valser, 15 polskor ock 2 brudmarscher. 

Herman Andersson, Mälhamra, Närtuna s:n, slöjdare, kallas 
»Slev-Anders», född d. 11/12 1845 i Mjölsta, Fasterna s:n. Bör-
jade spela vid 9 eller 10 års ålder. Har lärt sig själv efter gehör. 
Kan oräkneliga polskor, valser ock marscher, bland de sistnämnda 
en mycket gammal brudmarsch, som han spelade vid flera till-
fällen i Uppsala. Andersson erhöll fjärde pris för gamla spelmän. 

C. E. Bergström, Nyby, Kulla s:n, skomakare, född d. 
15/9  1839 i Vista, Giresta s:n. Har spelat sedan sitt tionde år, 
lärt av sin far, som blåste klarinett. Kan spela 35 polskor, 30 
valser, 12 marscher. Bland låtarnas namn omtalar han »Häggeby-
polskan», »Vill du dansa med min gumma?», »Kerstin på Lybeck», 
»Guckupolska» (med göksvar). ock »Råmvalsen» (kon svarar på 
flickans rop). 

C. W. Bergström, Vilunda, Villbärga s:n, skomakare, född 
d. 21/6  1871 i Håtuna s:n. Fadern var en mycket anlitad klari- 
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nettblåsare. Har spelat sedan 7 års ålder. Kan spela omkring 
50 valser, 20 polskor ock några marscher. Bergström medförde 
vid tävlingarna två sina söner, 12 ock 10 år gamla. Den 10-årige 
Henry erhöll »två studentskors extrapris». 

Gustaf Magnus Bergström, Nyby, Kulla s:n, född d. 25/11 
1895. Fosterson till ovannämnde C. E. Bergström, som också 
lärt honom spela. Erhöll prisdommarnes extrapris åt minderårig 
spelman. 

E. Björk, Vattholma, Lena s:n, dragon, född 1839. Började 
spela vid 13 å 14 års ålder. Spelade vid tävlingarna tillsammans 
med F. 0. Ekström en vals, två polskor ock en marsch ock 
erhöll tillsammans med honom tredje pris i samspel. 

E. N. Blank, Krogsbo, Faringe s:n, hemmansägare, född 
d. 16/1. 1850 i Bladåkers s:n. Började spela vid 15 års ålder. 
Kan en mängd gamla låtar, som han lärt av nu döda spelmän 
i hans hemtrakt. 

August Bohlin, Överbo, Skuttunge s:n, lantbrukare, född 
d. 7/7  1877 i Försäters by, Oster-Lövsta s:n. Bohlin tillhör en 
äkta gammal uppländsk spelmanssläkt. Hans far J. Bohlin ock 
hans bror C. E. Bohlin, båda nyckelharpspelare, deltogo också 
i tävlingarna. Vidare ha hans farfar, farmors far ock farmors 
farfar varit väldiga spelmän, kända ock berömda ej blott i 
Oster-Lövsta, där de bott, utan vida omkring. Hans far-
mors far hette Per Hellsten ock omtalas av många spelmän, 
som också säga, att denna släkts medlemmar åtnjutit nästan 
samma anseende som Byss-Kalle på sin tid. August Bohlin 
började spela vid 12 års ålder ock spelar så gott som uteslu-
tande låtar, som gått i arv i släkten, bland dem minst SO polskor, 
40 valser ock 20 marscher. En polska efter Byss-Kalle, kallad 
»Storsvarten», väckte vid tävlingarna särskild uppmärksamhet 
ock har upptecknats av häradshövding Andersson. August Bohlin 
erhöll första pris i fiolspelning samt tillsammans med fadern 
andra pris i samspel. 

August Borg, Sämjesta, Rasbo s:n, smed. Erhöll vid täv-
lingarna fjärde pris för gamla spelmän. 

August Ludvig Cederborg, Lundby, Ytter-Grans s:n, ladu-
gårdskarl, född d. 4/9  1850 på Ekhamns gård, Vassunda 8:11. 
Hans farfar var fiolspelman. Har spelat sedan sitt tionde år. 
Kan spela 25 polskor, 20 valser ock 5 gånglåtar. Vid tävlin-
garna spelade han bl. a. två valser, som han uppger härstamma 
från en klockare Cederberg i Vassunda. 
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F. 0. Ekström, Vattholma, Lena s:n, född 1867. Spelade 
tillsammans med E. Björk. Dessa båda erhöllo tredje pris i 
samspel. 

C. E. Engström, Måsta, Balingsta s:n, skomakare, född 
d. 3/12 1827 på samma gård, där han ännu bor Hans farfar, 
far, farbror ock bror voro spelmän. Så är även hans systerson 
Oskar Karlsson, som deltog i tävlingarna. Började spela vid 
9 års ålder. 

F. A. E. Engvall, Segersta, Knivsta s:n, fiskare, född d. 
28/1  1840 i Kumla by, Haga s:n. Började vid 6 års ålder lära 
sig spela klarinett av sin far, som själv spelade fiol. Kan nu 
på fiol eller klarinett spela omkring 50 valser ock 50 polskor 
samt 20 marscher. Då han var ung, brukade han om nätterna 
drömma olika melodier, vilka han sedan dagen därpå kunde 
spela. Han minnes ännu några av dessa melodier. Engvall 
erhöll andra hederspris för gamla spelmän å fiol samt andra 
pris i klarinettblåsning. 

Karl August Eriksson, Järlåsa s:n, f. d. snickare, född 
d. 28/12 1838 i Dalkarlsbo, Järlåsa. Far ock farfar voro nyckel-
harpspelare. Började spela 8 år gammal. Erhöll extra pris. 

C. II. Erlandsson, Rickombärga, Bondkyrko s:n, koppar-
slagare, född d. 2/4  1857 i By s:n, Dalarne, men kom redan som 
barn till Uppland. Började spela vid 10 års ålder. Har lärt 
en del låtar av »Gamle Tall» i Stavby. Erhöll fjärde pris. 

Johan Arvid Fjellstedt, Älvkarleby s:n, värkstadsarbetare, 
född d. 31/8  1882 vid Falai gruva, Dalarne. Fadern var fiol-
spelare, farfadern en beryktad bondspelman från Dalsland. 
Började spela vid 14 års ålder. Kan spela ett 50-tal gamla 
låtar, de flästa polskor. Erhöll extra pris. 

Johan Peter Forssell, Tärna s:n, organist ock folkskol-
lärare, född d. 20/2 1859 i Forneby, Möklinta sm, Västmanland. 
Erhöll extra pris. 

August Fredriksson, Nybyholm, Tensta s:n, lägenhets-
ägare, född d. 23/7  1842 i Gryta by, Tensta s:n. Farfadern var 
harpspelman. Började spela vid 16 års ålder. Kan spela en 
hel del av Gås-Anders' låtar. 

Ivar Maffias Frisk, Lunda, Alunda s:n, arbetare, född 
d. 28/2  1890 vid Osterby bruk, Films s:n. Har spelat sedan sitt 
15:de år både på fiol ock flöjt. Spelar dels gamla spelmäns 
låtar, dels egna kompositioner. Frisk erhöll det enda priset 
för flöjtspelare »av prisdommarna till uppmuntran.» 
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Wilhelm Gehtte, Skutskär, Älvkarleby s:n, förman, född 
d. 20/2 1859 vid Alvkarleö bruk. Började spela 8 är gammal, 
spelade vid 10 års ålder första gången på ett bröllop. Kan 
spela 17 valser, 25 polskor, 1 gånglåt ock 1 skänklåt, därav 
en hel del efter Byss-Kalle ock Gulamåla-Viten. Har själv-
komponerat en polska ock två valser. Erhöll vid tävlingarna 
andra pris. 

Karl Fredrik Haglund, Landholmen, Skå s:n, skräddare, 
född d. 18/2  1846 i Ventholmen, Hillersjö s:n. Fadern var skicklig 
fiolspelare i yngre år. Av honom har han lärt en mängd polskor. 
Har spelat sedan sitt 13:de år. Kan spela 150 valser ock 50-
60 polskor samt rätt många marscher. Har själv komponerat 
en del låtar, måst valser. Haglund erhöll tredje pris för gamla 
spelmän. 

Gustav Helmer Hedberg, Älvkarleö bruk, Älvkarleby s:n, 
järnarbetare, född d. 23/2  1868 vid Alvkarleö bruk. Började 
spela vid 25 års ålder. Kan spela ungefär 60 låtar. 

Fredrik Jansson, Arby, Rasbo s:n, lantbrukare, f. d. näm-
deman, född d. 20/io 1840 i Hovgården, Funbo s:n. Började 
spela vid 10 års ålder. Spelade för kyrkbrud första gången vid 
14 års ålder. Kan en massa gamla låtar ock har själv kompo-
nerat en del. Jansson erhöll fjärde pris för gamla spelmän. 

Johan Tiburtius Jansson, Älvlösa, Fittja s:n, jordbruks-
arbetare, född d. 14/4  1882 på samma ställe, där han nu bor. 
Böljade spela vid 12 års ålder. Kan spela 10 valser, 15 polskor, 
2 brudmarscher ock 2 gångmarscher. Har förut spelat ock spe-
lade vid tävlingarna tillsammans med klarinettisten A. F. Frank. 

Jan Erik Johansson, Skuttungeby, Skuttunge s:n, snickare, 
född d. 18/12 1837 i Skuttunge. Har lärt sig spela dels av sin fader, 
dels av andra äldre spelmän såsom Tjäder ock Ljungqvist. 
Johansson har varit mycket anlitad vid bröllops- ock danstill-
ställningar inom såväl Skuttunge som grannsocknarna ock hade 
mycket stort anseende som spelman, levde en tid till stor del 
på denna sin konst ock kallades allmänt »Spelmans-Jan». Han 
har själv förfärdigat en hel del instrument, fioler, nyckelharpor 
ock gitarrer. Tiden närmast före tävlingarna hade Johansson 
varit sjuk, vilket måhända gjorde, att han där ej så kom till 
sin rätt, som han själv ock de som kände honom hade väntat. 

Henning Karlsson, Kronsågen, Älvkarleby s:n, född d. 13/4  
1896. Började spela vid 9 års ålder. Erhöll prisdommarnas 
extrapris åt minderårig spelman. 
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Karl Oskar Karlsson, Torslunda, Torstuna s:n, statkarl, 
född d. 14/4  1862 i Råby, Biskopskulla s:n. Morfadern ock två 
morbröder voro spelmän. Började spela vid 13 års ålder, då 
han lärde av morfadern. Erhöll vid tävlingarna extra pris. 

Lars Petter Larsson, Broholm, Huddunge s:n, torpare, 
född d. 30/4 1834 på samma ställe, där han nu bor. Började 
spela vid 12 års ålder. Har. spelat tillsammans med bl. a. en 
berömd klarinettblåsare från (5.-Våla vid namn Erik Nordström. 
Kan spela 20 polskor, 20 valser ock 10 brudmarscher. 

Simon Larsson, Västanå, Älvkarleby s:n, flottningsarbetare, 
född d. 5/1. 1892 i Fredsbro by, Tierps s:n. Började spela vid 
13 års ålder. Kan spela 35 polskor, 26 valser ock 11 marscher, 
vilka alla han lärt av gamla spelmän, som i sin tur lärt de 
flästa av Byss-Kalle. Erhöll tredje pris. 

Frans Lindqvist, Erikslund, Uppsala, snickare, född d. 21/7  
1865 i Falun. Började spela 25 år gammal. 

Karl Lindström, Skutskär, Älvkarleby s:n. Spelade vid 
tävlingarna en gammal vals efter en berömd spelman vid namn 
Boström från Dala i Val bo s:n, Gästrikland, samt en av Byss-
Kalles polskor. 

Karl August Loberg, Skärplinge, Öster-Lövsta s:n, slaktare, 
född d. 18/1  1870 i Falun, men kom till Uppland vid 11 års 
ålder. Farfadern, fadern ock tre bröder äro spelmän. Började 
spela 9 år gammal. Spelar på fiol en hel del gamla polskor 
ock valser, som han lärt av harpspelmän ock framför allt av 
J. Bohlin, nu bosatt i Skuttunge. 

Johan Lundin, Funbo es:n, handlande, född den 314 1849 
i Långängen, Björklinge s:n. Började . spela vid 16 års ålder. 
Kan spela ungefär 20 polskor, 10 valser ock 3 marscher. 

Karl Erik Lundström, Lälunda, Gamla Uppsala s:n, odal-
bonde, f. d. fjärdingsman, född d. 20/jo 1856 i Husby, Gamla 
Uppsala s:n. Fadern spelade nyckelharpa. Började spela vid 
10 års ålder. Kan spela 28 polskor, 18 valser, 2 skänklåtar, 
12 marscher ock gånglåtar. Från sitt 20:de år var han 15-20 
år framåt den måst anlitade spelmannen vid bröllop ock danser 
i Gamla Uppsala ock närgränsande socknar. Lundström, som 
lemnat en hel del synnerligen intressanta upplysningar om 
äldre spelmän, opponerar sig ivrigt mot användningen av ordet 
»låtar», som han anser vara importerat till Uppland på sista 
årtiondet. Det gamla uppländska uttrycket för samma sak 
var »lekar». »Ordet 'lekar' torde också», skriver Lundström, 
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»ge en god ledning om hur dansen ock folkmusiken uppstått. 
Med säkerhet sjöng man i forntiden åtskilliga kväden, till 
vilkas melodi folket lekte olika lekar, "efter sångens rytm 
ock innehåll. Efterhand som tongivande instrument kommo i 
bruk, övertog° dessa sångarnes roll, därvid en del förenklingar 
i de lekandes rörelser småningom försiggingo, då sångernas 
innehåll ej mera dikterade dem. Ja, till slut glömde de flästa 
bort sångerna, ock blott melodierna blevo kvar, fortfarande dock 
kallade 'lekar'». 

Gunnar Malmquist, Skärplinge, Öster-Lövsta s:n, snickare, 
född d. 3/n 1890 i Bodarne, Älvkarleby s:n. Hans farfars far 
var en stor bondspelman. Malmquist började spela vid 10 års 
ålder. 

Johan Mattsson, Gottsta, Häverö s:n, hemmansägare ock 
kyrkvärd, född d. 1/7  1846 på samma gård, där han bor. Hans 
förfa',der i flera generationer ha varit nyckelharpspelmän. Bör-
jade spela vid 18 års ålder, men sålde sin fiol 7 år senare, 
emedan »läseriet», som då spred sig i trakten; gjorde honom så 
hatad, att han ej vågade fortsätta. Vid 37 års ålder gjorde 
han sig emellertid en ny fiol ock har sedan dess spelat en mängd 
gamla melodier, som han hört av äldre spelmän. 

Per Persson Menlös, Brunns by, Hedesunda s:n, arbetare, 
född d. 26/2  1833 på Melensens gård, Rångsta by, Hedesunda s:n. 
Fadern Per Larsson ock brodern Lars Persson voro spelmän, den 
senare mycket skicklig. Började spela vid 8 års ålder. Har lärt 
av sin bror ock fått en hel del melodier från en skicklig spelman 
vid namn Jonas Boström, »Lärk-Jonas», från Bastfallet, Hede-
sunda s:n. Han har ett nästan' outtömligt förråd av gamla 
polskor, valser ock marscher. 1 motsats mot vad fallet är i 
fråga om de flästa övriga spelmän, har Menlös namn på en 
mängd av sina låtar. Så t. ex. »Hedesunda brudlåt», »Tyska 
klockorna», »Rövästen», »Rångstasågen», »24 oktober», »För god 
åt bönder», »Karl XIII:s begravningsmarsch», »Kasen», »Systrarna», 
»Känner du Lasse vånn?» »Pannkakorna smaka bra» o. s. v. 
Menlös erhöll vid tävlingarna första hederspris för gamla spel-
män samt kandidat K. A. Håkanssons extrapris, en pokal. 

Algot Molander, Hökhuvuds s:n, född 1885. Har spelat 
sedan sitt tolfte år. Lärt en mängd gamla låtar av fadern. 
M. spelade vid tävlingarna två gamla polskor ock 2 knäppvalser. 
Erhöll andra pris samt »hederspris åt ung spelman för gammal 
god repertoar ock särdeles musikaliskt föredrag». Fick dessutom 
tillsammans med brodern Arvid Molander extrapris för samspel. 
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Arvid Molander, Hökhuvuds s:n, född 1879. Har spelat 
sedan sitt 16:de år, lärt av fadern. Spelade tillsammans med 
brodern Algot Molander. 

F. Nyberg, Rånäs, Fasterna s:n, född 1845. Spelade vid 
tävlingarna en brudmarsch, två valser ock en polska. 

P. E. Nyström, Uppsala, gårdskarl, född 1827 på Bredsjö, 
Järlåsa s:n. Böljade spela vid 12 års ålder. 

Hjort Anders Olsson, Altuna, Börje s:n, hemmansägare, 
född d. 27/10 1865 i Rättviks finnmark, Dalarne, bosatt i Uppland 
sedan 1906. Erhöll första pris vid Zorns spelmanstävlingar i 
Mora. En synnerligen framstående spelman, ehuru ej represen-
tant för uppländsk folkmusik. Erhöll vid tävlingarna en pokal, 
greve Knut Hamiltons extrapris. 

Jan Olof Olsson, Skutskär, Älvkarleby s:n, sågare, född d. 
13/9  1861 i Osta by, Nora s:n. Fadern var bondspelman. Bör-
jade spela vid 10 års ålder. Spelar en hel del av Struts-
Gustavs låtar. Erhöll fjärde pris. 

Lars Isak Sand, Skoklosters s:n, f. d. soldat, född d. 16/7  
1832 å Sjö ägor, Holms s:n. Började spela vid 10 års ålder. 
Erhöll extra pris. 

Johan Schedin, Hedkarlsbo, Nora s:n, hemmansägare, född 
d. 23/2  1853. Började spela vid 12 års ålder. Hade då lärt 
sig en hel del gamla melodier, vilka hans mor brukade sjunga 
vid spinnrocken. Även fadern brukade sjunga gamla polskor. 
En gammal gubbe vid namn Jon Larsson, som bodde i närheten, 
lärde honom att stämma fiolen o. d. Senare lärde han sig 
tekniken bättre, då han några år vistades i Bälino.e ock där 
spelade tillsammans med en trumpetare, som hett Ekeberg. 
Så småningom hade fiolspelet i dessa trakter dött ut, ock en 
tid var Schedin den ende spelmannen i Nora. De pietistiska 
strömningarna tyckas här ovanligt nog inte alldeles ha tagit 
död på musiken. De använde den blott för sitt ändamål. En 
tid på 1870-talet spelade man allmänt icke blott gitarr, utan 
även fiol till andliga sånger, t. o. m. i bönhuset. Schedin 
spelar en del av Struts-Gustavs gamla polskor. Vid tävlingarna 
spelade han tillsammans med sonen John Schedin, som är 
klarinettist. Dessa båda erhöllo första pris »för synnerligen 
gott samspel mellan klarinett ock fiol». 

Anton Sundelius, Gräna, Dalby s:n, hemmason, född 1887, 
där han nu bor. Morfadern var spelman. Började spela vid 
11 års ålder. Spelade tillsammans med sina båda bröder. 
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Emil Sundelius, Gräna, Dalby s:n, hemmason, född 1886, 
där han ännu bor. Började spela vid 12 års ålder. 

Karl Sundelius, Gräna, Dalby sal, hemmason, född d. 4/5  
1884, där han nu bor. Började spela vid 14 års ålder. Bröderna 
Sundelius erhöllo extra pris för samspel. 

Otto Säfström, Bålsta, Över-Grans s:n, skomakare, född 
1861. Började spela vid 9 års ålder. Spelade vid tävlingarna 
en knäppolska, en brudmarsch ock en gammal vals, som alla 
härstamma från en mycket berömd bondspelman vid namn 
Karl Nilsson, vilken spelat för Karl XIV Johan. Säfström lärde 
sig styckena av Karl Nilssons bror, Magnus Nilsson, som var 
93 år gammal vid sin död. Nilssönernas syster var Säfströms 
mormor. Säfström erhöll 'extra pris. 

Anders Gustav Tärngren, Tärna s:n, snickare, född d. 
16/2  1848 i Tärnaby, Tärna s:n. Morbrodern var skicklig fiolist. 
Började spela vid 12 års ålder. Spelar gamla polskor, som han 
hört sin mor sjunga, bland dem sådana, som kallas »Den trasiga 
kjolen», »Tegelerker» o. s. v. 

A. Törnlund, Andersby, Dannemora sal, lantbrukare, född 
1873. Började spela vid 13 års ålder. 

Anders Gustav Wallander, Lustigkulla å Vrå ägor, Knivsta 
s:n, kyrkvaktare, född d. 5/11 1832 i Skoklosters s:n. Har spelat 
sedan sitt 12:te år. Kan nu spela bl. a. ungefär 50 valser, 30 
polskor ock 6 marscher. En polska kallas »Klockarmors livstycke», 
en annan »Gammel-Jerker ock gumma» på finnskogen». Den 
sistnämnda skall föreställa en gumma, som går i skogen ock är 
rädd ock därför sjunger sakta för sig själv. Det är första reprisen. 
Så möter hon »Gammel-Jerker», ock då sjunger han på sitt vis. 
Det blir andra reprisen. Wallander har spelat på 11 baler ock 9 
midsommardanser hos baron Cederström på Krusenberg, 10 stora 
bröllop ock en mängd »bonddanser». Då han var 18 år gammal, 
spelade han en jul 17 nätter efter varandra. Erhöll extra pris. 

J. W. Weljnitz, Myrby, Skuttunge s:n, distinktionskorpral 
vid Upplands infanteriregemente. Har spelat sedan 6 års ålder. 
Erhöll vid tävlingarna fjärde pris. 

II. På nyckelharpa. 
(36 tävlande.) 

Karl Anderdn, Åkerby, Öster-Lövsta s:n, hemmansägare, 
född d. 2/2  1856, där han nu bor. Började spela dragspel vid 14 
års ålder, nyckelharpa först då han var 46 år gammal. Uppger 
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sig nu kunna spela ett 50-tal polskor, lika många valser samt 
10--15 marscher. 

Karl August Andersson, Uppsala, bageriarbetare, född d. 
22/1  1861 i Sandbro, Björklinge s:n. Morfadern var den förut 
omnämnde berömde spelmannen Anders Persson från Sandbro, 
Björklinge. Började spela vid 20 års ålder. Spelar gamla polskor 
etter Gås-Anders ock Anders Persson m. fl. gamla spelmän. 

E. N. Berlin, Bandarby, Bälinge s:n, hemmansägares», född 
1878. Har spelat sedan sitt 23:dje år. Spelade vid tävlingarna 
bl. a. en polska benämnd »Gamla travaren». Erhöll extra pris. 

Per Johan Bodin, Karlbolms bruk, Vesslands sm, sågare, 
född d. 6/2  1855 i Gårdskär, Älvkarleby s:n. Började spela vid 
8 års ålder ock hade till läromästare den framstående harp-
spelaren Daniel Skärberg. Kan minst ett hundratal gamla polskor, 
däribland många av Byss-Kalle. »Grönsiskan», »Tranan», »Stor-
skrikaren», »Abborrhålspolskan» äro namn på några av hans låtar. 
Vid tävlingffima spelade han två av Byss-Kalles polskor, en 
vals samt Älvkarleby sockens av ålder begagnade brudmarsch. 
Erhöll andra pris. 

Johan Bohlin, Överbo, Skuttunge s:n, f. d. lantbrukare, född 
d. 10/io 1841 i Ralbo, Tolfta s:n. Började spgla vid 10 års ålder. 
B. har en stor del av sitt liv varit bosatt i Oster-Lövsta. Som 
redan nämnts i fråga om sonen Aug. Bohlin, är släkten Bohlin 
utan tvivel en av Upplands märkligaste spelmanssläkter, med 
musikaliska anor ända från 1600-talet. J. Bohlin bodde under 
12 år som närmaste granne till Matts Wesslen, vilken också 
noterat många av hans låtar, som uppgå till flera hundratal. 
En annan spelman säger, att alla spelmän i Oster-Lövsta utan 
undantag räkna J. Bohlin som sin läromästare. Vid sidan av 
By'ss-Kalles polskor nämnas också alltid i dessa trakter Bohlins 
valser. Bland de polskor, han spelar, hette en »Karl de Geers 
polska», emedan excellensen de Geer aldrig deltog i balen, förrän 
J. Bohlins morfar spelade denna polska. Vid 50 års ålder erin-
rade sig Bohlin 58 bröllop, vid vilka han spelat. Vid tävlin-
garna erhöll 'Bohlin professor Erdmanns pokal »till god spelman 
från Skuttunge» samt tillsammans med sonen August andra pris 
för samspel mellan nyckelharpa ock fiol. 

Karl Erik Bohlin, Tierps s:n, jordbruksarbetare, född d. 
18/3  1868 i Försäter, Oster-Lövsta s:n, son till J. Bohlin. Började 
spela vid 23 års ålder. Spelar endast låtar, som härstamma 
från hans förfäder ock som han lärt av sin fader. Erhöll extra pris. 

P. J. Boström, Tierps s:n, smed, född d. 24/lo  1871 i 
Valby, Tierp. Började spela vid 27 års ålder. 

4-092314 Uppl. speltävl. 1909. 
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Klas Erik Ekblom, Bredåker, Gamla Uppsala s:n, smed, född 
d. 9/6  1842 vid Söderfors bruk. Böljade spela vid 12 års ålder, 
lärde då av en i vida trakter berömd spelman, Erik Sjöberg, 
fiskare vid Söderfors. Från honom har Ekblom också de %sta 
stycken, som han spelar, bland dem en polska, som heter »Röda 
strumpor ock dom som duger», samt en vals kallad »Usch, det är 
så kallt, jag frysen. Ekblom erhöll fjärde pris. 

Erik Gustav Englund, Mickelsbo, Tierps s:n, smed, född d. 
V« 1862 i Munga by, Tierps s:n. Började spela vid 12 års ålder. 
Hans läromästare var Gustav Svedmark, deltagare i tävlingen. 
Av honom har Englund lärt de flästa av sina låtar. Namnen 
på några av dessa äro «Sjöfrun», »Tierps-polskan», »Symnvalsen», 
som kallas så, därför att Svedmark alltid spelar den, då han 
vid danstillställningar börjar bli sömnig, »Tuppolskan» o. s. v. 
Englund spelar också åtskilliga av Byss-Kalles polskor. Vid 
tävlingarna erhöll han första pris. 

Jan Erik Fors, Upplanda, Tegelsmora s:n, arrendator, född 
d. 19/2  1859 i Uddarby, Dannemora s:n. Började spela vid 15 
års ålder. Lärde sig av en morbror, som var duktig spelman. 
Erhöll extra pris. 

Karl Oskar Norits Gullbergson, Uppsala, kamrer vid 
Uppsala stads pantlånekontor, f. d. fanjunkare, född d. 8/2  1850 
vid Tobo bruk, Tegelsmora s:n. Gullbergson började spela först 
vid 37 års ålder, riktigt på allvar knappast förrän 1899, då han 
fick sin nykonstruerade harpa färdig. Den nyckelharpa, Grill-
bergson tillvärkat ock nu använder, skiljer sig genom sin kon-
struktion högst betydligt från de vanliga harporna ock är försedd 
med sådana uppenbara förbättringar, att dessa säkerligen komma 
att få mer än kuriositetsintresse. Det må därför vara lämpligt 
att något utförligare omnämna detta försök att göra nyckel-
harpan till ett musikaliskt mera tillfredsställande instrument. 
G:s harpa är gjord så, att dimensionerna äro hållna små, där 
detta underlättar armrörelserna under spelet, men däremot rela-
tivt stora i det parti av lådan, som därav är beroende. Alla 
tangenterna ligga i ett ock samma plan ock sticka lika långt ut 
från halslådan•, tangenterna glida om två stift, varigenom det 
ofta ganska störande skramlet av dessa minskats ock hela spelet 
torde kunna vinna i fasthet ock klang. Slutligen är klaviaturen 
fullständig i avseende å hel- ock halvtoner inom de två (tre) okta-
verna ock innefattar jämväl två tangenter för basen (g ock a) 
ock en tangent för kontrabasen (d). Stämningen är a, e, f, e, a, 
alltså fåm strängar i stället för de vanliga fyra med stämningen 
a, e, g, e. Harpan har 50 toner fördelade med 25 på första, 
7 på andra, 3 på tredje, 2 på fjärde ock 13 på fämte strängen. 
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Redaktör Leffler anser, att denna förbättring bör kunna bli till 
avsevärt gagn för harprnusiken, särskilt därför att den möjliggör 
åstadkomtnandet av olika basackord ock sålunda minskar de värsta 
olägenheterna med den vanliga harpan. Härigenom bör denna 
harptyp göra, att hela föredraget blir mera njutbart, ock genom 
dessa förbättringar kan också — ock detta är av den största 
betydelse — harmonisinnet ock den musikaliska nivån hos harp-
spelarna väsentligen höjas. Gullbergsons förtjänst om nyckel-
harpmusiken måste därför anses vara mycket stor. Han deltog 
utom tävlan. 

Johan Hallberg, Barbo, Tierps s:n, f. d. soldat, född d. 
,/2  1836 på samma ställe. Började spela vid 12 års ålder. 
Spelar ett 50-tal låtar efter den berömde spelmannen Elin i 
Bäggeby, Tierp, ock efter Byss-Kalle. Erhöll extra pris, en 
pokal, för »originell ock värdefull repertoar.» 

Per Hellgren, I4orråsen, Films sai, gruvarbetare, född d. 
25/2  1850 på samma ställe. Morbrodern 0. Westerblom, Gyllby 
i Tegelsmora s:n, var en berömd spelman. Han lärde Hellgren 
spela, då denne var 19 år gammal. Spelar hundratals gamla 
låtar på sin harpa, som han själv förfärdigat. 

Anders Holmgren, Gävle, bokhållare vid Gäfie Dagblad, 
född d. 8,12 1852 vid Holmsånger, Vesslands s:n. Hans morfars 
far var en skicklig harpspelman. H. började spela vid 7 års ålder 
med Erik Andersson, »Pingeln», ock Daniel Skärberg som läro-
mästare. Kan spela ett 80-tal låtar, därav de flästa 8:dels- ock 
16:dels-polskor, ett 20-tal valser, ett par gamla skänklåtar ock 
några brudmarscher ock brudpolskor. Bland polskorna äro tre 
i molltonart. Bland dessa har han lärt en del av »Pingeln», 
några efter Mats Wesslen ock ett tjugotal efter Byss-Kalle 
genom Daniel Skärberg ock dennes samtida. Byss-Kalles polska 
»Storsvarten», som Holmgren ock flera andra spelade vid täv-
lingarna, säges ha tillkommit så, att då en gång en häst icke 
förmådde dra upp sitt lass för Alvbacken vid Karl XIII:s bro 
i Älvkarleby, satte sig Byss-Kalle upp på lasset ock spelade 
denna polska: den livade hästen, så att han drog upp sitt lass. 
Hästen var svart 	därav polskans namn. H. erhöll tredje pris. 

Anders Gustav Jansson, Ingstarbo, Öster-Lövsta s:n, hem-
mansägare ock häradsdommare, född d. 21/8  1852 på samma ställe, 
där han ännu bor. Hans farfars far, Jan Ersson, som även var 
bonde på samma gård, var spelman. Dennes yngste son Anders 
Engström blev en berömd spelman. Han spelade för kyrkbrud, 
då han var 12 år gammal, blev sedan favoritspelmannen för Lövsta 
bruks unghärrar på av dem anordnade s. k. matsäcksbaler. 
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Dessa beredde honom tillfälle att lära sig spela orgel, han tog 
examen ock blev klockare ock organist i Björklinge s:n, där 
han dog vid slutet av 1840-talet som en förmögen man. Hans 
harpa, halvtannat sekel gammal, äges nu av Jansson. Nämnde 
Jan Ersson hade vidare en sonson J. Engström, hammarsmed 
vid Lövsta bruk, som var en stor spelman. Han hade yttrat, 
att »han hade 23 midsommarnätters dagg på sin harpa» (han 
spelade på dansbryggan vid Lövsta bruk). Janssons far ock 
två morbröder voro också skickliga harpspelmän. Sålunda ha 
vi här ännu en äkta spelmanssläkt. Jansson själv började vid 
8 års ålder spela harpa, senare även fiol. Han sökte då lära 
av äldre spelmän. »Den förnämsta av mina ideal var ock är 
ännu Joh. Bohlin», säger han. Vid 20 års ålder lade han bort 
harpan ock fiolen för dragspelet, som då kom i ropet. Harpan 
kastades undan på en vind ock fick ligga där glömd i 30 år. 
I början av 1900-talet letade han åter upp den, satte strängar 
på ock började uppliva de gömda skatter av gamla låtar, som 
han lärt som barn. »Nu har», säger han, »harpan åter blivit 
mitt käraste sällskap som en vederkvickelse efter arbetets mödor.» 
Många av Janssons låtar ha namn efter den täxt, folket sjöng 
till melodierna, t. ex. »Fjol om jul, när jag var brud», »Lite ost 
ock bulla», »Två trappor opp i Urvädersgränd», »Si va loppor 
mor har», »Aldrig blir den bruden jungfru mera» o. s. v. Jansson 
erhöll fjärde pris. 

J. E. Jansson, Kärven, Hållnäa s:n, f. d. hemmansägare, 
född d. 7/2  1848 på samma ställe. Farfadern var spelman. 
Började spela vid 10 års ålder. De flästa stycken han spelar, 
har han lärt av Janne Wedin. Erhöll extra pris. 

Gabriel Johansson, Råstaholm, Tensta s:n, statkarl, född 
d. 7,2  1850 i Bärgby, Vendels s:n. Fadern, farfadern ock en 
farbror voro harpspelmän. Johansson började spela vid 12 års 
ålder. 

Erik Alfred Källberg, Tinnerånger, Vesslands s:n, f. d. 
båtsman, född d. 378 1847 i samma by, där han nu bor. 
Började spela vid 12 års ålder med Erik Andersson i Nöttö 
ock Janne Wedin som läromästare. Erhöll extra pris. 

Ture Larsson, Gryta s:n, född 1895. Har spelat blott ett' 
år. Erhöll prisdommarnes extra pris »till uppmuntran». 

Erik Petter Levin, Skutskär, Älvkarleby s:n, fabriks-
arbetare, född d. 24/7  1877 vid Väsby gård, Tierps s:n, sedan 
uppfödd i Gillbärga, Tolfta s:n. Morfadern var spelman. Levin 
började spela vid 23 års ålder. 
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Aug. Lundgren, Gävle, född 1892 i Österänge, Öster-Lövsta 
s:n. Farfadern, som nu är 86 år, har spelat nyckelharpa på 
Skansen samt deltagit i de förut omnämnda tävlingarna vid 
Vigelsbo. Lundgren började spela vid 13 års ålder. Har lärt 
av farfadern. 

Olof Lör, Hesselby, Tuna s:n, smed, född 1866. Började 
spela vid 37 års ålder. Har själv förfärdigat sin harpa. 

Johan August Löfström, Harnäs, Älvkarleby s:n, hytt-
arbetare, född d. 22/5  vid Hillebola bruk, Öster-Lövsta s:n. Fa-
dern ock en bror, båda döda, voro nyckelharpspelare. Först 
vid 27 års ålder började Löfström spela, sedan han fått ärva 
sin brors harpa. Något senare flyttade han till Harnäs ock 
var nu rätt duktig spelman, men de talrika dansgillena ock 
därmed ofta förenade dryckeslagen gjorde, att han försummade 
sitt arbete ock av sin arbetsgivare ställdes i valet mellan att 
skriva under ett löfte att ej spela ock supa eller också få 
avsked. Löfström valde att avstå från dansgillena ock har 
sedan dess »ej smakat en enda droppa dricksvaror», men harpan 
har han ej kunnat undvara, utan flitigt spelat på den i ensamma 
stunder. Erhöll vid tävlingarna fjärde pris. 

Albert Nordling, Snatra, Vesslands s:n, bondson, född d. 
2/1.3 1879, där han nu bor. Började spela harpa först vid 28 
års ålder. 

Per Persson, Salberga, Öster-Lövsta s:n, timmerman, född 
d. 22/7  1849 i Skärplinge, Oster-Lövsta. Började spela vid 
14 års ålder, har lärt av Joh. Bohlin. 

E. G. Rönnbom, Lunda, Tolfta s:n, f. d. skogvaktare, 
född d. 20/1. 1836 vid Strömsbärgs bruk, Tolfta s:n. Började 
spela vid 10 års ålder. Lärde av J. Jansson i Gillbärga, en 
då mycket ansedd spelman. 

Jonas Spets, Knaby, Morkarla s:n, möbelsnickare, född 
1842. Har spelat sedan sitt 14:de år. Spets har också gjort 
sig förtjänt om nyckelharpmusiken genom att tillvärka utmärkta 
harpor. Inte mindre än ett 50-tal sådana har han förfärdigat. 
Erhöll extra pris. 

Johan Peter Strömberg, Tobo, Tegelsmora s:n, arbetare, 
född d. 8/jo 1858 i Rönnvik, Films s:n. Lärde vid 14 års ålder 
spela av sin far. Ban spela 40 polskor, 35 valser, 20 marscher. 
Samtliga dessa har han lärt av gamla spelmän. 

N. Strömberg, Stångörn, Börstils s;u, vagnmakare, född 
d. 21/3  1839 i Golvsta by, Alunda s:n. Började spela egentligen 
först för 6 år sedan. 
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Gustav Svedmark, Bredbäck, Tierps s:n, skomakare, född 
II. 7/6  1833 i Månkarbo, Tierp. Fadern ock farfadern voro 
spelmän. Fadern var lärjunge till Byss-Kalle. Svedmark bör-
jade spela vid 12 års ålder. Han kan spela otaliga gamla 
låtar, de flästa har han lärt av sin far. Han är i sin trakt en 
synnerligen omtyckt ock mycket anlitad spelman ock har bl. a. 
lärt förste pristagaren Englund spela. Vid tävlingarna var 
Svedmark på grund av reumatism indisponerad ock korn därför 
säkerligen ej till sin rätt. 

K. 31. Svensk, Österby bruk, Films s:n, maskinist, född 
1874. Började spela vid 15 års ålder. Erhöll extra pris. 

Johan Vilhelm Söderlund, Gibo, Öster-Lövsta s:n, ar-
betare, född d. 23/6  1864 vid Lövsta bruk. Inom släkten ha 
funnits många spelmän. Fadern, som nu är 80 år, var som 
yngre en mycket anlitad harpspelman. Söderlund började 
spela vid 7 års ålder. Kan många gamla låtar. Spelar även fiol: 

Vilhelm Tegenborg, Lövsta bruk, Öster-Lövsta s:n, född 
1840. Började spela vid 16 års ålder. Har lärt en hel del 
gamla polskor av Mats WessMn. 

Sven Johan Anders Wadman, Vela by, Vesslands s:n, 
bondson, född d. 13/2  1875 i Vela. Började spela fiol vid 11 
års ålder, nyckelharpa vid 27 års ålder. Har lärt _mycket av 
en skicklig harpspelman vid namn Gustav Wallin från Ostra Vad, 
Vessland, vilken ägde en riklig repertoar av gamla låtar, men 
aldrig blev riktigt uppskattad, emedan han levde under en tid 
av förfall för nyckelharpmusiken på 1880- ock 1890-talen. 

Karl Johan Westerfund, Österänge, Öster-Lövsta s:n, 
skräddare, född d. 12/io 1856 på samma ställe, där han ännu bor. 
Fadern var spelman, hade lärt av Mats WessMn. Westerlund 
började spela vid 17 års• ålder. Spelar endast låtar, som han 
hört nu döda spelmän föredraga. 

Karl Adolf Österberg, Österby bruk, Films s:n, bruks-
arbetare, född d. 27/11 1842 vid Osterby bruk. Började spela 
vid 15 års ålder. Som läromästare hade han då »Klas Harpare.» 

III. Klarinettblåsare. 
(8 tävlande.) 

Jan Andersson, ktångarnö, Villbärga s:n, f. d. hemmans-
ägare, född d. 1/9  1824 i Ostra Veppeby, Veckholms s:n; tävlingar-
nas nestor. Började spela vid 15 års ålder. Kan en mängd gamla 
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låtar, som han lärt av äldre spelmän i Trögden. Vid tävlin-
garna spelade han bl. a. »Doktor Börjessons polska», som spela-
des, då denne dansade med brudarna. Erhöll vid tävlingarna 
extra pris, en pokal skänkt av häradshövding G. Ribbing. 

, Johan Ericsson, Annelund, Vittinge s:n, målare, född d. 7/7  
1862 i Vansjö by, Väster-Lövsta s:n. Farfadern, fadern ock en 
farbror voro spelmän. Farmodern blåste vallhorn. Ericsson 
började spela vid 17 års ålder; lärde av sin far. Kan en 
mängd — omkring 200 -- gamla låtar, som han lärt av fadern, 
vilken i sin tur hört sin far spela dem. Erhöll fjärde pris. 

August Ferdinand Frank, Skarpåsen, Fittja s:n, torpare, 
född d. 2/3  1855 i Vängsta, Jällsta s:n. Fadern var fiolspelare. 
Frank började spela vid 14 års ålder. Kan minst ett hundra-
tal gamla låtar, som han hört spelas av andra spelmän. Vid 
tävlingarna, där Frank erhöll första pris, spelade han bl. a. en 
ståtlig gammal brudmarsch ock en polska, som kallas »Börj-
ströms polska» efter en nu död spelman. 

Anders Gustav Jansson, Knypplan, Dannemora s:n, målare, 
född d. 8/4  1871 i Gillbärga by, Tolfta s:n. Fadern, _dennes 
farbror ock morbror voro alla klarinettister. Började spela vid 
13 års ålder, lärde av fadern. Kan spela ett 40-tal gamla låtar, 
de flästa har han lärt av fadern. 

Jan E. Jansson, Gillbärga, Tolfta s:n, f. d. hemmans-
ägare, född d. 13/2  1839 i Myra by, Dannernora s:n. En far-
bror ock en morbror voro klarinettister. Av dessa lärde han 
spela, då han var 14 år gammal. Jansson är nu den ende 
spelman på klarinett i sin hemtrakt. J. E. Jansson ock ovan-
nämnde A. G. Jansson spelade vid tävlingarna dels var för sig, 
dels tillsammans. Erhöll fjärde pris. 

F. A. Lindvall, Grillby, Litslena s:n, urmakare, född 1864. 
Började spela vid 11 års ålder. Spelar både klarinett ock 
fiol. Spelade vid tävlingarna tillsammans med C. E. Engström, 
Balingsta. 

John Erik Schedin, Hedkarlsbo, Nora s:n, lantbrukare, 
född d. 4/3  1876 på samma ställe, där han nu bor. Fadern är 
fiolspelaren Johan Schedin, som tillsammans med sin son erhöll 
första pris i samspel. John Schedin böljade spela vid 9 års 
ålder. Har också spelat flöjt några år, men övergivit den för 
klarinetten, som passar bättre vid dansmusik. John Schedin 
erhöll tredje pris på klarinett. 
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Karl Olof Sundberg, Fyrsta, Litslena s:n, ladugårdskarl, 
född d. 6/8  1839 i Viggeby, Lillkyrka s:n. Började spela vid 
17 års ålder. Har lärt alla de låtar han kan av andra spel-
män utom två polskor, som han själv komponerat. Sundberg 
har spelat vid 22 midsommardanser på Ekolsunds slott. Han 
erhöll vid tävlingarna fjärde pris. 



Rsurr-l& 

L'ancienue musique populaire de la Suede, tombee de plus en 
plus en desuetude sous l'influence des mceurs modernes, est de-
venue eeg dernikes annees l'objet d'un interft passionne, qui s'est 
efforce de retrouver et de faire connaltre, dans un hat national, 
historique et civilisateur, les vieilles melodies populaires, les 
vieux musiciens encore en vie et les vieux instruments. Dans 
cette ceuvre de eulture conservatriee, les concours de musiciens 
que l'on vient d'inaugurer dans plusieurs provinees ont une place 
trU importante. Cc fåt done tout naturel que la province d'Upp-
land, la souche de Pancien royaume de Sukle, se mit aussi å eon-
servor ses tresors de musique populaire et prit part å l'ceuvre de 
renaissance de cette musique, d'autant plus qu'en Uppland, non 
seulement il existait dejå un vieux repertoire pour les instru-
ments ordinaires, le violon, la clarinette et la flåte, majs on 
possedait encore un instrument caracteristique de cette province, 
la « nyckelharpa, qui fait pendant en pays germanique å la 
v iell e f'rangaise. 

L'histoire de la musique populaire d'Uppland posskle toutc 
une serie de noms de musiciens connus et retes, dont les melo-
dies vivent encore et dont la memoire est fort honoree. Au 
premier rang entre eux se trouve «Byss-Kalle », ne en 1783, 
mort en 1847. C'est de lui qu'on tient la plupart des vieilles 
« grandes polonaises » = « storpolskor » d'Uppland, encore jouees. 
Sa famille etuit d'origine wallonne et s'appelait d'abord Bousard. 
Le nom de « Byss-Kalle » a ete entoure d'une vraie aureole, et 
il eircule encore des histoires innombrables du pouvoir sur-
naturel qu'exer9ait son jeu sur les homrnes et les choses. Parmi 
les autres vieux musiciens celebres, fort nombreux du reste, 
nous citerons « Gås-Anders,, « Gulamåla-Viten », « Pingeln » et 
« Speltuss ». 

C'est M. AXEL ERDMANN, professeur å l'universite d'Uppsala, 
qui a eu le premier l'idee d'arranger un concours de musiciens 
upplandais; &est encore lui qui, avec le secretaire general de la 
prefecture d'Uppsala, M. le comte KNUT HAMILTON, a travailie 
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le plus pour mener å une bonne fin cette entreprise. Au mois 
de janvier 1909, on a publie des invitations pour prendre part 
au concours, et bientöt les musiciens ont commence å se faire 
inscrire. Comme juges du concours on a invite six personnes, 
expertes sur le domaine de la musique populaire, å leur tete le 
notaire de la ville de Lund, M. NILS ANDERSSON, qui plus que 
personne dans le pays tont entier å travaille å la renaissance 
de la musique populaire. 

Dans la nation» des etudiants d'Uppland, dans la rnaison 
de laquelle la plus grande partie du concours devait avoir lien, 
un comite s'etait form e qui dirigeait en debil les arrangements 
locaux. 

Le 7 et le 8 maj 1909 le concours eut lien. Les rnusiciens 
etaient au nombre de 100, venus de differentes parties d'Upp-
land. Entre eux 56 ont joue du violon, 36 de la vielle (»nyckel-
harpa »), et 8 de la clarinette. Il y a eu aussi des ensembles 
de ces instruments. Les äges les plus differents etaient artssi 
representes, ainsi on a remarque d'un cöte un clarinettiste de 
85 et nu violoniste de 81 ans, et de Pautre cöte un joueur de 
vielle de 14 et un violoniste de 13 ans. 

Un nombreux auditoire d'interesses a assiste au concours, et 
aux quatre concerts publics qu'on a donnes, Paffluence a ete si 
grande que la miuorite seulement de tons ceux qui desiraient 
des billets a pu en avoir. 

Apres le concert du second jour la distribution des prix a 
en lieu. Mme EKMAN, femme de Parcheveque d'Uppsala, a di-
stribue les prix aux meilleurs concurrents. Au soir, une fete a 
termine ces journees memorables, qui sans doute ont ete d'une 
grande importance pour la musique populaire d'Uppland et le 
seront encore davantage. 



Ärg. 1906: 
NYBLIN, Staffanssjungning. 
KJELLIN, Predikodeklamation. 
JOHNSSON, En svartkonstbok från Ö. Göinge. 
KULLANDER, Samtal på Västgötamål. 
KALLSTENIUS, Tillägg o. rättelser till »Värml. bärgslagsmålets 

ljudlära». 
HULTMAN, Nuckömålets »fyra». 
SUNDBÄRG, Ordlista öfver Jemtskan. 
NORLIND, Melodier till folkvisor ock folkdanser. 
KALLSTENIUS, Tre visor av Pär Jonsson (»Dresk-Pär»). 
WEISS, Sägner ock historier på Aspelandsmål. 

Bilagor: 
DANELL, Nuckömålet, s. 5-180. 
HELLQUIST, Sjönamn I, s. 611—.812; II—V, s. 35-130; VI, 

s. 1-26. 

Ärg. 1907: 
STORCKENFELDT, Västgötasägner. 
DANELL, Nöckömålets flur 'fyra'. 
SAHLGREN, Om Svenska apiko-gingivaler. 
KALLSTENIUS, Värmländska bärgslagsmålets formlära. 
BO£THIUS, Oremålets ställning inom dalmålet. 
ZETTERQVIST, Minnen från Gärdslösa. 

Bilagor: 
H. & E. Folkminnen, s. 375-532 (IX. 1). 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 133-244 (XIV. 1). 
Kungl. bibliotekets visbok i 8:0, s. 81-159. (Bih. III. 2). 

Ärg. 1908: 
CAPPELIN, Arvid i öshult. 
LAMPA, Bjärke härad. 
SAHLGREN, Edsbärgs härads sjönamn. 
OLSSON, Visor. 
MJÖBERG, Visan om älskaren Nid gluggen. 
BUERGEL GOODWIN, Det moderna isländska uttalet. 

Bilagor: 
WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 405--452. (VIII. 3). 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 245-356. (XIV. 1). 
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 3-114. (XIX. 1). 
LÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60. (XIX. 6). 
KARLGREN, Folksägner från Tveta ock Mo härader. (B. 2.) 



Förslag till tidskriftens bindning. 
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två 

årgångar tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07, 1908-09. 
Av »bihanget» bindas 5 nr tillsammans, sålunda nu nr 1-5. 

Av den äldre serien äro följande band kom-
pletta till bindning: 

1878-81. 
h. 1881 A B F, 1882 A, 1883 A B, 

1884 C E, 1885 A, 1886 C. 
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41. 
hl:. 23, 28, 32, 33, 35. 
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44. 

XI: hh. 54, 57, 58. 
XIII: hh. 49, 50, 51. 

XV: ith. 59, 62, 66, 68. 
XX: hh. 80, 82, 89, 94. 

Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A. 
II: hh. 16, 30, 52. 

Övriga band äro under arbete ock skola bliva 
färdiga så fort som möjligt. 

SVENSKA 

LANDSMÅL 

1 — 5 

Ve, 1 & r 
Tvela-IN 

Spinsagor 

Smord. 2ei 

Spdthl, 
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