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Förord 

Från Bingsjö i Dalarna till Roslagens spelmanstraditioner 

kan vägen tyckas lång. Men där, en kväll i Pekkos-Gustafs 

storstuga, upptäckte jag för min personliga del den svenska 

folkmusiken. Det var inte spelmansstämma utan vanlig vardag 

i skördetid. Tillfälligheterna förde mig dit och jag satt där 

medan mörkret föll och upplevde en musik, som jag inte 

visste att den fanns. Året var 1971. Upplevelsen satte spår för 

livet. 
Spelmanstraditionen i Roslagen har varit på väg att helt 

falla i glömska. Jag har här sammanställt vad jag lyckats samla 

av minnen och äldre dokument i hopp om att kunna sprida 

lite kunskap om den musiktradition som tidigare funnits här 

ute. I sökandet efter fakta kring storspelmannen »Gåsvikarn» 

dök allt flera spelmän upp i folkminnet. Berättelsen har 

koncentrerats till spelmän, som varit verksamma som dans

spelmän i större eller mindre omfattning. Några har säkert 

ändå blivit glömda. Instrument fanns lite var stans i stugorna. 

Främst är det musiktraditionen före dragspelsepoken som 

skildras. 

Boken slutar hos »Mosse-Fridolf» på Singö. Hos honom 

fick jag själv viktiga lärospån och han har bidragit med 

mycket av bokens innehåll. Tyvärr gick han bort endast några 

dagar efter det att han granskat mitt manuskript. Han fyllde, 

liksom alla sina musikaliska förfäder, under sin tid en uppgift 

som glädjespridare med sin musik till dans och fest i byarna. 

Heder åt deras minne. 
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Ur äldre källor 

På många ställen finns . gamla gårdar som går under 
benämningen »Spelmans». Ingen minns kanske längre vem han 
var, men gårdsnamnet vittnar om att ägaren spelade någon
ting. I Husinge i Väddö socken finns en sådan gård. Den har 
ibland trotts ha samband med storspelmannen »Gåsvikarn», 
men så är inte fallet. Under Gåsvikarns tid levde emellertid på 
gården en familj där flera personer hade samma namn som i 
gåsvikarsläkten. Gårdens namn är av äldre datum. Där skall 
ha bott »en som spelade nyckelharpa». Kanske var han en av 
de spelmän, som omnämns i det tidigaste skriftliga doku
mentet om spelmanstradition på Väddö, som jag kunnat 
finna. Det är en dagbok från mitten av 1700-talet, där en 
amiral Carl Tersmeden beskriver hur han under en resa till 
Finland får bevista ett bondbröllop i Toftinge by på Väddö. 
Tersmeden var enligt samtida vittnen en väldig man - en av 
de största karlar man skådat. Han gör också sitt bästa för att 
framställa sig sådan, i mer än ett avseende, i denna festliga 

skildring av händelserna. Vi låter Carl Tersmeden själv berät
ta: 

December 17 48 

Från Grisslehamn, dit vi komma på lördagen, kunde 
jag för storm med snö ej tänka på någon få"rd över hafvet, 

utan for till Wäddö probstgård, då"r jag blef ganska vänligen 

mottagen af probsten och probstinnan samt 3 hurtiga, 

raska och muntra döttrar. Heder/igen fägnad och väl logerad, 

underrättades jag vid aftonmåltiden, det i morgon vore uti 

kyrkan ett ungt brudpar af rika föräldrar, hvars bröllop i 
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Toftinge by de måste bevista. De obligerade mig göra så·ll

skap. Jag kunde ej refusera att se ett Roslagsbondbröllop 

och en vacker 18 års brud, hvars brudsäta den mellersta af 
döttrarna, en vacker och oå·ndlig glad flicka var. 

Söndagen den 29 december följdes vi åt i kyrakan, där 

brudskaran med två violer och två nyckel-gigor kom intå
gandes. Efter vigseln foro vi med slå.dar, visst 40 a' 50 i rad, 

en liten 1/2 mil till Toftinge. Jag körde för brudsätan närmast 
bruden, och med ömkan såg jag den stackars unga flickan uti 

sin granna bruddräkt och krona frysa och huttra, endast 
betå.kt med ett vitt lakan omkring axlarna. 

Emottagna i en ganska stor, vacker och vå·lstå·dad stuga 

med brå·nnvin i silfkoppar och hvetbröd, förrättade probsten 

den vanliga delen av brudmå·ssan, hvarefter det stora dukade 

hå·stskobordet för 30 personer fylldes med skinkor, bringor, 

kål, fisk och tårtor på 12 fat. 

Probsten utmed brudgummen och probstinnan på andra 

sidan utmed brudsätan obligerade mig att sitta emellan moder 

och dotter. God, vällagad mat och silfkoppar med brå·nnvin -

6 st. på ett fat - samt två stora silfverbågare med skäligt god 

cirkulerade jämt under maten ifrån det vi satte oss till dess 

vi stego upp. Brudså·tan skulle, efter landets sed, animera 

bruden att låta intet passera.Flickan måste läppja litet, då 

brännvinskoppen kom. Probsten, av smma orsak, yrkade på 

brudgummen, en unger, rask, vacker bonddräng av några och 

20 år, som tog sin sup, så att både han och gubbarna vid 

bordet voro muntra och pratsamma, då vi steg upp och fördes 
öfver förstugan uti en snygg kammare, då·r kaffe stod tillreds 

för bruden och probstfolket, men ingen bonde eller brudgum
men kom in till oss. 

Vi rökte våra pipor under kaffe, medan stora stugan 
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städades till dans, och gubbarna drucko friskt om och sorla

de. Brudens fader kom med en bägare öl, om vä"lborne herrn 

inte ville dansa första dansen med hans dotter? Han drack 

mig till på ett halfpart och krusade mycket. 

Jag tog bägaren, drack brudens skål och svarade: »Fördan

sen hör brudgummen till, men sen skall jag gä·rna göra vad ni 

begä"r» - hvarpå jag tömde bägaren och vände den upp och 

ned, att visa det jag druckit i botten. Brudgummens moder 

kom straxt efter med en dylik bägare, neg och bad mig ej 

neka hennes son samma heder! - »Ja, gör som er sons svärfa

der, kä"ra moder, drick mig till, så skall jag ej neka!» - Gum

man, en 50 års mä·nniska, satte bägaren till, tömde i en 

dryck vä·l hälften och sade: »Se nu kä"ra herre, om jag ej håller 

af min gosse, mitt enda barn. Drick ni nu hans skål!» Jag 

drack med ut, vände honom upp och ned, tog gumman i 

famn och klappade henne. Och hon välsignade mig. 

Detta behagade probstfolket oändligen väl De tackade mig 

tusenfallt, som ej försmådde hederligt bondfolk. Flickorna på 

lika sätt. 

Nu börjades dansen vid en nyckelgiga och 2 violer. Menuet, 

bruden och brudgummen och jag med brudsätan, sedan med 

bruden, och brudgummen med brudsä·tan, hvarefter kom de 

andra bägge probstflickorna, den ena med mig och den andra 
med länsman. Hä"rmed slutades menuetterna, och polska bör

jades i fläng, jag med bruden. Men kronan hindrade mig 

kunna med henne göra några armsvängningar öfver hufvud, 

dem jag så mycket mera vä"rkstä"llte med probstflickorna. Och 

måste jag allt emellan på värdens enträgna begäran dricka och 
taga en sup, under det jag ibland hvilade. 

Kl. 7 tog jag avsked af probsten och probstinnan, som reste 

hem, och sedan hade jag ett friare spel, haslerade, dansade, 
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drack och söp med gubbarna, så att jag blef firad som ett 

helgon. Då de må·sta voro vå·l fulla, hörde jag dem sins emel

lan säga: »Hå. vå· en oförskiämd herre!» - som skulle vara en 

stor kompliment. 

Kl. 3 om morgonen dansades kronan af bruden, hvarefter 

hon skulle uti brudkammaren och klädas i sina egna kläder, 

som är brudså"tans göromål. Jag haslerade med brudsätan att 

få vara med vid afklädningen, och hon, hjärtelig glad, svarade: 

»Kom om en liten stund!» Jag gick ut, fick se en kammare på 

gården, där de gingo in, och dröjde till dess bruden kunde 

vara afklädd. Jag kom i lagom tid, tog i största hast först 

bruden i famn och klappade och kysste henne och sedan 

brudsätan, som ej gjorde mycken resistance, och skyndade 

mig på dörren. 

Jag gick nu in i dansen och svå·ngde mig lustigt med de 

andra 2 probstdöttrarna, och nå·r bruden i sin egen drå.kt 

inkom, svå~ngde jag en lång stund om kring med henne och 

brudsätan, till dess jag var genomblött och måste begära en 

sup brännvin. Men de lå·mnade mig ej lå·nge ro. Jag måste åter 

upp, och på detta sättet höllt jag ut till kl. 8 om morgonen, 

då dansen slutades och i andra rummet stod frukost tillreds 

med kaffe, smör, bröd, sötost, stekt korf och brännvin. 

Aldrig en enda karl syntes, utan den ena här och den andra 

där, fulla som ök, borta, eller sutto på bänkarna och snarka

de. Jag gjorde mig mera full å·n jag var, för att hafva fritt spel 

med bruden och flickorna. Jag sparade ej gummorna att 

kyssa och klappa dem, tala tok och hafva allehanda upptåg, 

så att det var en outsäglig glädje till kl. 10, då vi togo afsked 

och följde med till probstgården, då·r ajg på flickornas begå·

ran klädde af mig och gick till sängs. 

Jag sof till kl. 5 om afon, då Jacob vå·ckte mig och tillsade, 
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att jag borde laga mig ned till Grisslehamn för att i morgon 

segla öfver. Inkommen till probsten stod bordet dukat, 
flickorna, klädda rå"tt nåUa, voro tillstå·des, och jag måste 

blifva kvar och äta. 
Vi skrattade åt gårdagsbröllopet hjärteligen, som uppehöllt 

mig till kl. 8, då jag tog afsked med oändelig tacksågelse. Kl.9 
kom jag i mörkret till Grisslehamn och kå.nde mig ej må det 

minsta illa. Jag gick till sängs och tackade innerligen den 

nådige Guden för all lycka och välsignelse, jag igenom dess 

barmhärtighet det förflutna året njutit.» 

Carl Tersmeden var mer intresserad av kvinnorna än av 
spelmännen. Det kan vi i dag bara beklaga, annars hade vi 
kanske vetat lite mer om vilka som spelade och vad de 
spelade. Nu fick vi i alla fall reda på att man dansade menuet 
och polska vid den här tiden. Spelmannen Svilund från 
Massum kan möjligen ha varit en utav musikanterna vid 
bröllopet. Så här i efter hand kan vi i alla fall berätta, att de 
som gifte sig var Jan Andersson i Toftinge, i vars hem bröl
lopsfesten hölls, och Brita Ericsdotter från Norrbyle. 

I ett gammalt protokoll från vintertinget 1811 kan man 
läsa om en annan spelning, som dock inte var så lyckad. 
»Drängen Olof Olsson i Sterbsnå·s hade infunnit sig i bonden 

Anders Janssons bod och med spelande på nyckelharpa 

åstadkommit ett för Anders Jansson högeligen obehagligt 

oljud.» För detta blev han således stämd till tinget.Alla har ju 
inte förmågan att njuta av musik. 

Från båtsmansutskrivningarna till 1808 - 1809 års krig 
finns en gammal visa bevarad efter mor Märta, som var 
anställd som barnsköterska i prästgården hos prostinnan 
Edling. (Det är väl otänkbart att prosten hade något med 
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barnskötseln att skaffa.) I visan räknas båtsmännen upp och 

däribland finns även en spelman Stor-Olle, om vilken vi dock 

inte har några vidare upplysningar. Men visan förtjänar att 
återges i sin helhet: 

Visa efter barnsköterskan mor Märta i Väddö prästgård. 
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Den störste av ortens spelmäm, storspelmannen »Gåsvi
karm>, har vad historiken beträffar bevarats åt eftervärlden 
tack vare hembygdsforskaren Edvin Gustavssons hängivna 
arbete. Alla hans källor är i dag döda, men han har plockat 
samman väsentliga delar av spelmannens historia i ett par 
uppsatser som här nedan delvis citeras. Ur andra källor och 
i bild har historien här kompletterats. Kanske framför allt de 
här samlade låtarna kan förtydliga bilden av Gåsvikarn som 
spelman. De utgör givetvis bara en bråkdel av hans repertoar 
men är vad som kunnat uppbringas ur tidigare tryckta not
häften och genom muntlig tradition från olika spelmän. 

Spelmansbiografierna presenteras här nedan i den ordning 
personerna uppträtt på scenen. 

Jan Jansson 

Semmersby, Väddö socken. Fiolspelman 

Jan Jansson var bonde, född den 12/7 1783, och har av sin 

sonson Anders Petter Jansson uppgivits såsom spelman med 
en låtrepertoar från början av 1700-talet. Han var gift med 

Lisa Andersdotter och dog 1863. 
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Anders Andersson »Gåsvikarn» 

Gåsvik, Väddö socken. Spelade fiol och klarinett 

Anders Andersson föddes den 1 mars 1816 i Väddö som 
son till unge bonden Anders Andersson och dennes hustru 
Maria Mattsdotter. Om Anders Anderssons uppväxtår och hur 
han lärde sig spela är ingenting längre bekant. Han var emel
lertid känd vida över sockengränsen , som den vid danstill
ställningar och bröllop mest anlitade spelmannen. Historierna 
om hans spelkunnighet och övernaturliga förmåga berättades 
långt omkring i roslagsbygderna. Det är heller inget tvivel om 
att han i sin konstutövning gott kunde jämföras med andra 
trakters legendariska storspelmän som Byss-Kalle, Gulamå
la-Viten och varför inte Gås-Anders, som han säkert i en del 
fall förväxlats med. 

Gåsvikarns instrument var fiolen och kanske framför allt 
klarinetten, eller »klane'ten» som det sas. »Då han kom 

brukade han höras på långt håll blåsande i klane 'ten, så man 

visste i gården eller byn dit han var kallad, att nu var han i 

annalkande.» Möjligen spelade han även nyckelharpa, men det 
är mer ovisst. Enligt en uppgift skall dock en nyckelharpa ha 
sålts på auktion efter Gåsvikarn. Den sågs senare som leksak 
ute på gården hos köparens barn. Gåsvikarn medförde in
strumenten i en låda som rymde två fioler och hade ett extra 
fack, som troligen användes för noter Denna fiollåda figu
rerade på en auktion i Veda på Väddö i mitten av 1970-talet, 
men har sedan inte gått att återfinna. 

I längderna står bonden Anders Andersson som ägare av ett 
halvt mantal nr 2 i Gåsvik. Han övertog gården 1839 då han 
gifte sig med jämnåriga Brita Jansdotter från Rangarnö. I 
äktenskapet föddes barnen Maria Margreta, Johanna Karolina 
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(Lina), Anders Gustav, Jan-Erik och Carl. Gåsvikarn har be

skrivits som »en stor, grov karl, lite krokig på gammeldomen 

och med grått skepparskå'gg.» Edvin Gustavsson skriver i sin 

Storspelmannen Gåsvikarn fotograferad vid Bems salonger i 

Stockholm, i vilket sammanhang är dock okänt. Lägg må.rke 

till klarinetten på bordet. 
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uppsats: »En sagesman fällde om honom yttrandet: »Han kom 
sig ingenting han heller med fiolen.» Vad detta skulle inne
bära blev inte klarlagt. Men ekonomiskt gick det inte så bra 
för honom. Hemmanet måste han efter iråkat obestånd, som 
medförde konkurs, frånträda 1865. Vilka omständigheter 
som inverkade därvidlag låter sig inte direkt anges. Kanske 
kom det an på spelmansblodet och livsföringen - vi har hört 
berättas om flera 60-talsbönder i socknen som söp sig bort 
från sina gårdar. 

Sin tillflykt med sin stora familj fick han efter detta i 
moderns f.d. undantagsstuga, på den s.k. Anders-Pers tomten 
mitt emot nuvarande 5 :3. Det var en mindre stuga av den 
vanliga ortstypen med kök och kammare, nu för länge sedan 
riven.» 

En vy över Gåsvikssjön visar något av miljön då"r Gåsvikarn 
levde. Till höger syns den numera rivna undantagsstugan, där 
han bodde sedan han lå'mnat gården. Av de ursprungliga 
gårdbyggnadema finns ingenting kvar. 
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Om nu inte jordbruket förvaltades så som det borde, så 
hade Anders Andersson i alla fall gott rykte om sig som 
spelman. Han var, som alla mer beryktade spelmän, trodd om 
att »kunna mer än andra» och vara i besittning av förmågan 
att förvända synen på folk. Så kunde det till exempel hända, 
att han frampå natten, när han blev lite i tagen, dansade 
omkring på golvet och sjöng och spelade samtidigt, men med 
fiolen omvänd, så det såg ut som om han spelade på baksidan 
på bara trät. Hur han bar sig åt visste ingen, men bra lät det i 
alla fall. En visstump som han sjöng finns bevarad: 

Pojkar och flickor tycker om varann 
Stick opp 'en, stick opp 'en. 

Under spelandet skulle det då och då vara en spelmanssup 
till att hålla spelman i den rätta formen, och Gåsvikarn lär ha 
varit en av dem av hans skrå som fordrade många injektioner. 
Ofta var spelmännen två och Anselm Boman spelade som 
pojke tillsammans med honom. De spelade då antingen på 
två fioler eller så fick unge Anselm sekundera klarinetten med 
fiolen. En vanlig tonart var A dur. Många av danserna gick i 
turer såsom »Skojar'n» med 16 takter vals omväxlande med 
16 takter marsch. Man dansade också »Lybeckare», som väl 
var detsamma som schottis. 

I en gammal notuppteckning från Skansen efter »Erik i 
Locksta» finns en intressant notering om vår storspelman: 
»Gåsvikarn, bonden Anders Andersson i Gåsvik, Väddö 
socken, var en mycket anlitad spelman på 1840-50-talet. 
Kunde spela på 8 strängar och flytta strå·ngbron till höger och 
vå·nster, upp och ned! Kunde trolla! Blåste äfven klarinett, 
och kunde få den att tystna i annans mun, men afhjå"lptes 
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med brännvin. Som synes var A. en stor spjufver, som dock 
spelade fiol ovanligt bra.» Gåsvikarn experimenterade således 
med flera strängar på fiolen för att få ut mer klang. Vad 
uttrycket »flyttade strängbron» innebär är dunkelt. Möjligen 
kan det ha varit någon typ av Capo tasto som anbringades 
för att underlätta spel i andra tonarter. 

Ryktet om att »kunna mer än vanligt folk» var inget som 
Gåsvikarn b~mödade sig om att verderlägga. Historierna om 
hans hemliga kunnande stärkte anseendet gentemot konkur
renterna. Edvin Gustavsson skriver i sin uppsats: »Var och en 
av dem ville vara den förnämste och bevakade svartsjukt sin 
spelmansära. När därvid inte annat hjälpte fick »svartkonst» 
träda till. Berättelserna om kupper spelmännen emellan, vid 
vilka instrumenten förgjordes» och andra spratt utövades, 
är väl i mycket allmängods som brett ut sig från den ena 
bygden till den andra. 

En gång skulle Gåsvikarn jämte en annan spelman spela för 
brudparet på ett kyrkbröllop i Ununge. Den andre var en 
storskrytare, som hade påstått sig vara väl så god i konsten att 
föra stråken som spelman i Gåsvik. Men det skulle han inte ha 
sagt så högt, ty denne tog hämnd på det obehagliga viset att 
han lagade, att kamraten just utanför kyrkan och inför 
ögonen på allt folket tappade byxorna, så att det blev ett 
stort spektakel utav. 

En annan gång höll rusthållaren i Norrby, Söderby-Karl 
bröllop åt enda dottern, och det var så storslaget, att det inte 
hade gått för sig med mindre än att tinga spelmän från 
Stockholm. Dock hade även Gåsvikarn fått bud att komma 
och spela tillsammans med dessa, som skulle anses vara 
förmer än han. Detta var en värdesättning, som han natur
ligtvis inte tyckte om, men han kom i alla fall, ehuru han 
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förklädde sig och sa' att han bara var en medhjälpare åt 
Gåsvikarn, som denne skickat i sitt ställe. 

Nå, så speltes det, men de där herrarna från Stockholm 
frågte nog ändock stort efter den saknade, och alltid undrade 
de med »medhjälparen» när de tog upp en ny bit, om Gåsvi
karn brukade spela den med. Ja, fick de då till svar, han hade 
nog hållit på och klumpat med den, fast det inte hade blitt 
något vidare med den för honom. Och så gick det undan för 
undan,tills det var lidet långt fram på natten, då han slutligen 
bad att få ta upp en dans själv. Och det gjorde han så att 
strängarna tvärt sprang av för de andra, när de skulle ta efter. 
Varav de begrep till sist, att det var mästaren själv, som de 
hade framför sig. 

Till Gåsvikarns utrustning hörde också en s.k. spelmans
flaska. Det var en flaska med brännvin, tillsatt med något 
illaluktande »kolijox», förmodligen vitlök eller dyvelsträck 
eller bådadera. Spelmansflaskan var spelmännens skyddsmedel 
mot den trolldom som kunde hota dem från någon annans 
sida. En klunk ur flaskan förekom misstänkt förgöring. När 
någon sådan var å färde brukade det knäppa till i instrumen
tet, och då var det att fort ta en klunk ur flaskan. Gåsvikarns 
spelmansflaska tycks även ha innehållit en spiritus eller 
spjertus, som var ett slags tjänsteande som gav innehavaren tur 
och seger i sina förehavanden.Här skulle en geting i dekokten 
i flaskan ha representerat den mystiska sprejtusen, som det 
varit svårt att få fram något verkligt vetande om. 

Alltid lyckades dock inte konststyckena om man får tro en 
av Viktor Svensk återgiven historia. En av »Byle-pojkarna», en 
aktad spelman från Fasterna, hade anlitats att spela på ett 
bröllop i Edebo. »Det sades att spelmannen Gåsvikarn från 

Vå"ddö hade blivit förbigången, och denne som var trollkun-
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nig hade sänt sin gumma till Edebo kyrka för att förgöra 
spelet för fasternaspelmannen. Gumman stå"llde sig i förväg på 

vänstra sidan i vapenhuset, väl vetande att fasternaspelman

nen skulle göra sammaledes enligt tidens sed, med vänstra 
foten före. (en trollformel) I tå.ten för bröllopsföljet intrå"dde 

spelmannen i vapenhuset med sin klarinett, blåsande brud

marschen och då igenkå"nner han gumman, som visat sig 

framför klockstycket. Gumman försökte göra slut på spelet 

med sin trollkonst och genom att se in i klockstycket. Men 

fasternaspelmanen som var ännu starkare med den magiska 

kraften, hade anat argan list och vände upp klarinetten i 

ansiktet på gumman samt utstötte några trolltoner, med 

påföljd att gumman satte sig en rova och hennes makt var 

bruten. Det sades att de trolltoner spelmannen då använde 

voro lärda av näcken.» 

Vid detta bröllop, som varade i två veckor, förtjänade 
spelmannen 200 kr samt två silkesvästar. Lönen utbetalades 
med hälften av vardera brudens och brudgummens hem. 
Lönen för en bjudnigsdans, där kollekten uppsamlades i en 
mössa, kunde uppgå till 10 kr. 

Gåsvikarns kunnande inskränkte sig likväl inte bara till 
spelmanstriks. Han förstod sig också på och anlitades för 
sådana folkliga läkekonster som att stämma blod och bota 
tandvärk. 

Gunnar Bergman återger en berättelse av en »trovärdig 
person», som blivit botad från tandvärk av Gåsvikarn. »Det 
blir ingen annan råd än att vi får gå till spelman, sa mormor. 

Spelman hade en stor kniv. Den strök han på min kind och 

mumlade några obegripliga ord. Sen högg han kniven i väggen 

och sa: Nu värker det inte lå·ngre, men jag ska säga en sak. 

När du tar på dig strumporna i morgon, ta den vå·nstra först.» 
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Gåsvikarns fiol i renoverat skick med den gamla greppbrädan 

liggande framför. 
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Nå, tandvärken försvann och kom inte åter. 
Frida Holmgren i Skeppsmyra berättade så här: »När 

Österstu 'gumman på Arholma låg sjuk så"ndes bud efter 

Gåsvikarn, för att han skulle komma och skjuta bort det 

onda. Han kom och sköt över hurset då·r gumman låg, med 

vad verkan har jag ej hört.» 

Om Gåsvikarns sista år skriver Edvin Gustavsson: »Fortfa
rande på 1880-talet spelade A~ders Andersson på bröllop och 
danser. Sista gången det skedde var1887 på midsommardan
sen i Stab by, där vid>10lv-Ors» en dansbana fanns några år. 
Mest spelte han då fiol, ty klane'ten orkade han längre just 
inte så mycket med. Men det var kallt och han förkylde sig 
sannolikt vid detta tillfälle. När han en vecka senare var på 
gravöl, efter kyrkvärden Anders Andersson i »01-Massgården» i 
Massum, var han dålig. Han dog samma år i augusti och ligger 
begraven i varvet på södra sidan av kyrkogården. Änkan blev 
åldrig och levde till in på 1900-talet. » Gåsvikarns dotter 
Karolina »Spelmans-Lina» blev kvar hemma i den lilla stugan i 
Gåsvik och blev mycket gammal även hon. 

I Svenskt Visarkiv fann jag en avskrift av en gammal 
notbok som en tid lär ha tillhört Gåsvikarn. Avskriften har 
gjorts av Karl Sporr, som fått sig boken tillsänd från Rosla
gen. Gunnar Bergman har omnämnt boken i en uppsats i 
Rospiggen 1955 och är troligen den som sände boken till 
Sporr. Den är intressant genom att den tydligen varit i flera 
personers ägo och småningom hamnat i Gåsvik. Enligt en 
inskription i boken är noterna: »Skrefne vid lediga stunder af 

Carl Gustaf Godhe.» År 1831 har en mjölnare vid Penningby 
qvarn , Lars Magnus Lindgren född 1794, satt sitt namn i 
boken, och den 22/3 1864 tecknade Anders Andersson i 

Gåsvik sin namnteckning på pärmens insida. Boken inne-
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håller ett stort antal kadriljer och valser, som tydligen är 

avskrivna ur utgivna nothäften. I slutet av boken finns 

emellertid en hoppvals och en polketta inskrivna av en annan 

hand än den som börjat boken. Dessa kan alltså vara Gåsvi

karns nedteckningar av egna låtar, eller i varje fall låtar som 

han haft på sin repertoar. De finns återgivna nedan. 

Det kan tyckas märkligt att inte mer av Gåsvikarns 
låtrepertoar har levt vidare. En förklaring är, att de som lärde 

hans låtar, t.ex. Anshelm Boman och Edvard Jansson, inte 

fört arvet vidare till en yngre spelmansgeneration. Man skulle 

nog också kunna säga att dragspelet kom emellan. Det slog 

igenom tidigt här ute på öarna i och med sjöfarten, och 

många av Gåsvikarns låtar var säkert inte lämpade för de en

och tvåradiga dragspelen. Gamle skepparen Per Eliard Anders

son från Skeppsmyra beskrev dragspelets utbredning så här, 

när jag frågade vem som spelade när det var dans? 

- Jaa, det var vilken grabb som helst det - vilken sjögrabb 

som helst. 

- Så det var rätt vanligt att man kunde spela då? 

- Jaa, om man kunde sjunga kan man vå-Z spela - det kunde 

jag med nå·r jag var yngre. 

- Vad spelade du då -- dragspel? 

- Ja, dubbelradigt. Det har jag gjort. Jag spela fel ibland, så 

vart de te' hugga tag igen och ta nya tag. Det var inte farligt. 

- Vad spelade du för låtar då? 
- Såna som var moderna, som man hade hört, som man 

kunde. Man kunde inte spela en låt som man inte kunde 

sjunga själv se. Man måste kunna först. 

Nog är det en härligt frimodig inställning till musiken och 

samtidigt en fin bild av hur den folkliga musiken har utveck

lats och förts vidare. »Man måste kunna'n först». 
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En annan förklaring till att Gåsvikarns låtar förskingrats 
fick jag av hans sondotter Svea Sandberg i Stockholm. I 
»Spelmans-Linas» stuga fanns det kvar notpapper efter 
Gåsvikarn. Lina }Jade besök av ett syskonbarn som fick 
använda papperen att rulla strutar av. »För hon var Linas 
ögonsten hon se, så hon fick göra som hon ville.» 

Av de här återgivna låtarna kan ingen med bestämdhet 
sägas vara Gåsvikarns egna kompositioner. Det är låtar som 
andra spelmän uppgivit att de har efter Gåsvikarn och som vi 
kan anta att han har spelat. I några fall har jag tagit med 
varianter för att visa hur låtarna har uppfattats av olika 
spelmän och hur enstaka repriser ibland förekommer i olika 
konstellationer. 

Hopp Wals 
Ur »Gåsvikarns notbok». 
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Gånglåt »Björklingelåten» 
Står som nr 39 i Oscar Petterssons notbok och är av Anders Pettersson 
uppgiven att härstamma från Gåsvikarn. A P lärde sig en del av Gås
vikarns låtar av sin svåger Oskar Ahlen, som varit på Vå'ddö och lärt sig. 
Det å'r troligt att låten ursprungligen har spelats på klarinett. 

&~;, I ti] cJ I J) PI gj cJ I f bi I 
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, LJ r cf r I u J ij) 1 Htr I r& r r I d: 11 
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Skänklåt 
Samma låt finns även som gånglåt i Oscar Petterssons notbok, men där 

saknas en del av andra reprisen. I den här formen finns låten i John 

Olssons hå"fte med Låtar från Björklingetrakten. 

· Jt~ P IHJl.r C: LJ I tJ 91 
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Vals 
Upptecknad efter Anders Pettersson i Björklinge. ( John Olsson: Låtar 

från Björklingetrakten) 
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Gåsvikarns vals 
efter »Erik i Locksta». Upptecknad på Skansen efter Johan Rydberg. 
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Gåsvikarns vals 

Samma vals så som Oscar Pettersson har den upptecknad efter Anders 

Pettersson i Björk/inge. 
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Vals efter »Marsätrarn» 

Karl Peter Leffler har uppgivit att denna vals »möjligen kommer från 

Gåsvikam». Spelas av Ragnar Karlsson och Nisse Nordström. 

,~ r E [ E f I Er F f r f IF r f t f I Qr C EL F I 
~ • f ~ I lj, i ut..tcJ IO-F2rFlrrPrr1r1= 
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Gammelvals 
Upptecknad efter Johan Edlund av K P Leffler. (Om nyckelharpospelet 

på Skansen) 
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Gammelvals 

Upptecknad efter Johan Hedlund. (Om nyckelharpospelet på Skansen) 
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Gåsvikarns vals 
eft. Erik i Locksta. 
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Vals 
upptecknad efter Nisse Nordström, SV A. 

4~n,r Etc 1r kt c1cJcyrlcJgr1 
~ :7. :,<. ~ l r ij F I ( lt ( I cJ u @I r :Hr H 

:J 

4 Hf (J f I cJ O F ID cy Jigt fr'rlf1 

4 cf O f I rJ (J F I cJ Q cy I r· 1II 
32 



Polska 
Upptecknad efter Tore Lindkvist i Närtuna, som lärt den i ungdomen 
från en grammofonskiva med uppgiften att den skulle vara efter Gås
vikarn. Skivan har inte gått att återfinna. Varianter av polskan finns på 
andra håll bl.a. en polska efter Sven Larsson i Björk/inge. 
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Polska 
Nr. 39 ur Oscar Pettersson notbok 
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Polska 
Står som nr 49 i Oscar Petterssons notbok. 
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Polska (mazurka) 
I Karl Peter Lefflers bok »Om nyckelharpospelet på Skansen» anges att 
dessa båda polskor eventuellt tidigare spelats som mazurka. ,~Cl r; 125 J IQ'gJl(;cJJI 

4 Gf F J I ..c1 J I (J U tJ I EJ f 11 
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Polska (mazurka) 
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Polska 
efter Jan Petter Jansson i Fasterna och Gåsvikarn. Upptecknad av 

Viktor Svensk. 

t~ rep qJ I fJJJ a In J r.rb r P1 
'-'r rp EfJ 11) fJ fJ I fJ ij & 1 J) J J:11 
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En variant av ovanstående polska upptecknad efter M Söderberg i 

Hökhuvud. 
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Polska 
Står som nr 12 i Oscar Petterssons not bok, Björklinge. 

~]3 J å 1jf (f31 P3 J ! I t;{(Y@I 
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Polska 
upptecknad efter Nisse Nordström, SV A. 
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Polketta 
Ur »Gåsvikama notbok». 
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Av Gåsvikarn Anders Anderssons instrument finns en fiol 

bevarad. Han hade två fioler, varav sönerna Carl och Anders 

Gustav ärvde varsin. De kunde också spela men gjorde det 
bara till husbehov. Carls fiol blev inhängd i en garderob, där 
den föll ned och blev söndertrampad av barnen. Anders 

Gustavs fiol gick vidare i arv och ägs nu av Gåsvikarns sonson
son Karl Ekmark i Grisslehamn. Den har innan den kom i 

hans händer blivit illa behandlad och bland annat vid något 
tillfälle blivit ihopspikad ! , när den gått upp i limningen. Den 
gamla greppbrädan var av furu och otroligt nedsliten. Höst
veden låg som höga åsar i längdriktningen och måste ha gjort 
fiolen närmast ospelbar. Nu är den renoverad och är inte 
ovillig att ge ifrån sig en liten vals efter Gåsvikarn. 
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- -----~ -------~--==~-----

Koppar Matts Jansson 
Byholma, Väddö socken. 

Koppar-Matte 

med gammel

harpan. 

Nyckelharpospelare 

Matts Jansson föddes den 30 april 1818 i Kävringe, 
Häverö socken och var son till sockenskomakaren Johan 
Mattsson och Anna Larsdotter. Även Matts lärde sig skoma
karyrket. Han kom till Byholma år 1853, då han blev antagen 
som båtsman för Byholma rote och antog namnet Koppar. 
Efter några år kom han ur båtsmansledet men bodde kvar i 
Humlegårdsbacken i Byholma, där han sysslade med skoma
keri. Han var gift två gånger. Först med Catharina Persdotter 
och därefter med Carolina Andersdotter, som dog några 
månader före mannen. 
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»Som kunnig på nyckelharpa var han en på trakten 
anlitad spelman på bröllop och andra tillställningar. Därjämte 
»kucklade» han med s.k. stöpning och andra svartkonster, för 
vilket rykte barnen var rädda att gå förbi hans stuga vid den 
krokiga vägen mellan Grisslehamn och byholmabyn. Han var 
nog också en rätt lurig berättare ibland.» (Edvin Gustavsson, 
Grisslehamnsminnen.) 

Albert Engstörm har skrivit en berättelse om »Båtsman 
Fånglina», som lär handla om gubben Koppar. 

Koppar Matts Jansson dog den 8 juni 1909. 
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- ~ ----- - -~------------

Anders Eriksson »Sengsmyrs-Ante» 
Rumshamn, Björkö, Vätö socken. Fio [spelare 

Anders Eriksson föddes den 6/12 1829 som son till 
sjömannen Erik Ersson och Greta Ersdotter. Han har uppgivit 
att han lärde sig spela vid 12 års ålder av Gåsvikarn. Hur de 
träffades är obekant men det var ju inte så långt sjövägen till 
Gåsvik. Ante blev sjöman och skeppare och hade som yngre 
näsa för goda frakter. Men det var också äventyr. Harald 
Lindberg berättar i Rospiggen 1956: »Då Ante och Per-Olof, 
som också spelade fiol, seglade på skonaren Elida höll hon 
på att förlisa vid Västra banken. Lasten var osläkt kalk. 
»Kapa riggen!» skrek Per-Olof. »Nej», sa Sengsmyrarn, »Jag sir 
en ångbåtslanterna.» De blev räddade -- och på kajutdurken 
flöt de båda fiollådorna i halvmeterhögt vatten.» Fiolen hade 
Ante köpt i Visby 1856 och den finns kvar i släktens ägo. 

Sengsmyrs-Ante blev flitigt anlitad som spelman vid 
danser och bröllop och spelade bl.a. låtar efter Gåsvikarn men 
även andra så kallade »Sengsmyrare». Om dessa var hans egna 
kompositioner går nu inte att fastställa. Ibland spelade han 
tillsammans med Isach Mickelsson från Idö. Polskor, vals och 
schottis spelade han men även kadriljer. Det dansdes av 
herrskapet på Lidö. Om det inte gick så bra så slog han takten 
istället på baksidan av fiolen. Ante var inte notkunnig. 

När Sengsmyrarn spelade hade han en »Spelmansflaska» 

framme vid stolen. »Gubben var för för ofta i den där så han 

somna av till sist. Då var det en annan gubbe då'r i byn som 

fick spela ett par timmar. Sen var Sengsmyrarn klar igen han 
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och var uppe och spela.» Han beskrivs som en liten, mager
lagd, kvick man med kroknäsa, och ögonen hade en särskild 
blick. Han spelade oftast med fiolen i knät men sprang ibland 
upp och utstötte ett »Huh!» och kommenterade sedan låten: 
»Så går han.». 

Speciella festtillfällen var när fartygen kom hem om alla 
var väl i hamn. Då blev det dans och då var det huvudsaken 
att man fick komma in någonstans. »Norrgårdslogen» var en 
vanlig dansplats på Björkö. Då skulle man vara 18-20 år innan 
man fick följa med på dans. Nog var det en del som försökte 
lura sig med tidigare även på den tiden, men de blev hemvi
sade av de äldre ungdomarna. Danserna var på söndagskvällar, 
aldrig en helgdagsafton. 

I Skeppsmyra anordnades juldanser på annandagen eller 
trettondagshelgen. Var det i Skeppsmyra på annandagen så 

Konstnären 

Harald Lind

berg passade på 

att teckna 

»Sengsmy rams» 

karaktäristiska 

profil. 
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ordnades dansen på Arholma trettondagen och så bjöd man 
varandra. Bjudningen var det noga med. Den som inte hade 
blivit bjuden kom inte. De större gårdarna fick ta emot 
ungdomar som övernattade. Pojkarna gick runt och samlade 
ved att värma danssalen med och flickorna ordnade med 
förtäringen. 

Dansen varade sen i tre nätter. Första natten dansade 
de uthålligaste till ladugårdsdags. Mat och bröd och kaffe 
intogs i pauserna. Flickorna drack dessutom punch och 
pojkarna brännvin. Andra nattens dans varade till framåt tre. 
»Då dansade man på sumpen». Tredje natten tog orken slut 
vid midnatt. Värdfolket fick cirka 10 kr i hyra och spelman
nen fem till tio kronor per natt för sin musik. Vid bjudnings
danserna togs det upp kollekt till spelmannen. Två pojkar 
gick runt med en hatt eller mössa till de övriga pojkarna och 
sjöng: 

Nu komma vi till gossarnas land 

för att hå"mta pengar till vår duktige spelman 

som så lustigt spela kan. 

Tack och tack skall gossen ha 
för sin skå"nkta gåva 

en vacker flicka ska han ha 

på armen skall hon sova. 

Inte bara ungdomarna anordnade danser. Gubbarna ville 
också visa sig på styva linan ibland och bjöd till »Gubbdans». 
Från Arholma har Kalle Andersson i sin bok »Arholma» givit 
en målande skildring från en sådan dans: »~pelmännen 

anlände, men Sengsmyrs-Ante från Rumshamn hade med sorg 
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i hjärtat mast sända återbud. Mycket snö och osäkra isar 

gjorde det lite riskabelt för en sån gammal orkel som han. 

Men i andanom lovade han vara med. Han skulle blunda och 

dra en låt, så skulle han nog höra stampet. Kasken kunde han 

få vid tillfå'lle. Spelmå'n fattades emellertid inte. Styrman 

Jan-Olov gå·stade »Hagas» och hade sin fiol med sig. Skomakar 

Edvard från Skeppsmyra var i byn och skomakrade och hade 

sitt stöddiga dragspel, å·kta magdeburger, med. Vidare fanns 

en del musikanter hemma i byn, det skulle nog ordna sig. 

Det började bli rörligt i de olika rummen. Fiolerna 

stämdes så de skulle dra jämt med dragspelet, kaffelukten 

började sprida sig i rummen, gubbarna började i förbifarten 

kittla flickorna i veka livet.» 

Någon riktig arbetsmyra kanske han inte var Sengsmyrs

Ante. Frida Holmgren minns när han skulle laga nät och 

ryssjor hos »Lycko»: »Då satt han och sjöng då"r och det sluta 

med att han tog med sig fiolen och sen blev det inte mycket 

nätlagande. Han satt mest och spelade och sjöng slagdå·ngor. 

Ja Herre Gud såna tider det var då för tiden. Vi skratta vi 

pigor åt alltihop.» 

Namnet »Sengsmyrs-Ante», egentligen Sänksmyrs-Ante, 

kommer av stugan där Ante bodde. Den var uppförd av virket 

från en gammal bastu vid Sänk~myren i Skeppsmyra. Stugan 

var så låg att man kunde ta i takfoten. 

Antes törst var omvittnad och han tvingades sluta med 

sjömansyrket. »När dom bjöd Sengsmyrs-Ante var dom tvug

na att ta fram glas och hå"ll'opp, för annars hade han druckit 

ur och tagit hela kaffekoppen full med brännvin.» Som äldre 

levde han på pensionen från sjömanshuset och på fiske. Vid 

ett tillfälle spelade han på en godtemplardans ute på Gran

skär. Då fick han hålla sig nykter. 
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»Simes-Ville», en känd arholmabo, ska ha lärt sig spela fiol 

av Sengsmyrs-Ante. Lektionen ägde rum en natt på Rums

hamns kyrkogård. Simes-Ville spelade för övrigt även enradigt 

dragspel och lite nyckelharpa, på ett instrument som han 

byggt själv. 

Sengsmyrs-Ante deltog i spelmanstävlingen i Uppsala 1912 

men var då gammal och inte vid särskilt god vigör. Vid något 

tillfälle hade han blivit spådd att han skulle bli 90 år, och det 

blev han också med råge. För att uppfylla spådomen måste 

han dock vid närmare nittio års ålder ta sig iland på egen 

hand, då han kommit i vattnet vid fiske. Frusen men vid liv 

tog han sig hem till stugan. Han dog 1921. 

»Sengsmyrarns» 

fiol i handen 

på Erik Holm. 
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Isach Mickelsson 
Idö, Vätö socken 

»Gubben Mickel» 
Fiolspelman 

Isach föddes den 26/3 1838 i Bötom i Finland och 
flyttade först till Arholma, där han gifte sig 1876 med 
Margareta Lovisa Andersson. Hustrun medförde till äkten. 

sakpet en tioårig son, Anders August, som även han antog 
namnet Mickelsson. Familjen flyttade till Idö år 1892. 

Isach försörjde sig som skomakare och fiskare. Han lagade 
och tillverkade nya skor och sydde även seldon. Som skoma

kare kunde han tillbringa en hel månad i en och samma familj 

för att förse alla med skodon. Medan han arbetade sjöng han. 
»Var det skomakaren som var hemma så sjöng han om sko

makaren, var det skräddaren så sjöng han om skräddaren.» 
Kanske ett sätt att hålla yrkesvärdigheten högt. 

Dessemellan anlitades Isach som spelman på logdanser, 
juldanser och bröllop. Han spelade ibland så stolarna hoppade 
på golvet. Frida Holmgren i Skeppsmyra berättar: »Det var vå"l 

någe kuckel med det då"r naturligtvis, men dom tyckte vå"l det 

var roligt då när stolarna var med ute på golvet och valsade.» 

Han kunde spela också bakpå fiolen och det lät lika bra. 
Ibland spelade han ihop med Sengsmyrs-Ante. »Om det inte 

lät så bra alla gånger så var det inte så noga, bara dom höll 

takten och filade på. Dom hade en kopparflaska med hem

brå"nt mellan bena och tog sig en klunk mellan låtarna. Så 

småningom ramla dom av stolen med fiol och alltihop. Sen 

var det väl några andra killar då som fick tag i instrumenten 

och låtsades spela. Det kunde ju inte bli någon fason på de. 
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Men det lät vå·l i alla fall lite grann och då var dom vå·l så 

dragna allihop, så dom dansa väl utan spel tå.nker jag.» 
Gubben Mickel» kunde lite annat också. Han kunde bota 

sjuka och ställa tjuvar och namnge vilka det var. Om någon 
skulle stjäla något, så kunde han få bli stående och hålla i det 
tills Gubben Mickel kom. Ett exempel på hur han botade 
sjuka var när Frida Holmgrens mor hade fått en svulst i 
anskitet. »Den hade elaka människor satt på henne.» Hon 
hade så ont att hon kröp omkring på golvet och skrek.Då 
var man tvungen att hämta gubben Mickelsson. Fridas far fick 
dessutom, så nykterist han var, skaffa ett kvarter brännvin, 
för det skulle gubbe ha. »Det drack han upp på en gång. Sen 

tog han upp alltihopa i flaskan igen och sa åt far att han 

skulle smörja svulsten med det där så skulle den falla in och 

gå bort. Och det gjorde den.» 

Om gubben Mickelssons svartkonster har Gunnar Berg
man berättat utförligare i boken »Rospiggar under segel». 

Sista juldansen i Skeppsmyra hölls 1902 i ett hus som 
numera är rivet. Gubben Mickelsson och Sengsmyrs-Ante 
spelade. >Då var det inte fråga om ungdomar. Det var gamla 

gubbar och gummor, dom gick man ur hus och hoppa och 

strutta. Danserna slutade sedan när mor Klara kom med väck

elsen. Hon lyckades vända om folk och samla ihop pengar till 

ett bönhus, och sen blev det samlingslokalen. Då vände det 

om, då. vart det religiöst hå·r och då skulle alla gå till bön

huset. Det var en helt annan sort då. Dom sjöng och spelade 

och dom hade kaffefester och syföreningssuktioner, och det 

var mor Klara det som ordnade det.» 

Vintern 1908 skulle Isach iland med smör och gick över 
isen mellan Idö och Bullerholmen. Smörbyttan stod kvar vid 
vakkanten där han hde gått igenom. 
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Gustav Gustavsson 
Massum, Väddö socken. Fio [spelman 

Gustav Ferdinand Gustavsson föddes i Edsbro den 11/9 

184 7 som son till Gustaf Olsson och Anna Cathrin Jans

dotter. Han började tidigt spela fiol och han hade hört, att 

om det skulle bli något riktigt av det där så skulle man lära sig 

av näcken. Tre torsdagsnätter skulle han sitta nere vid bron 

och den tredje natten skulle mötet ske. För Gustav blev det 

emellertid så, att han blev skrämd av en stor hund den tredje 

natten, så att han gick hem och gick inte ner tillbaka. Spela 

lärde han sig ändå på något vis och har kallats storspelman. 

Sedan han flyttat till Massum på Väddö var han flitigt anlitad 

som spelman på olika danser och fester. 

Gustav var bara fyra år då hans mor dog. Som sjutton

åring flyttade han till Ununge, där han blev dräng hos Jan 

Petter Jansson, och sedan vidare till Väddö, där han gifte sig 

med Anna Matsdotter. De övertog stället i Massum efter 

hennes föräldrar, men sålde det för att köpa ett mindre ställe 

en bit ifrån själva byn. Stället var på 15-20 tunnland och de 

hade tre kor och ett par hästar. 
Anledningen till att Gustav köpte sig ett mindre ställe 

var troligen hans stora intresse för jakt.Han var ute både var

dag och söndag och levde praktiskt taget i skogen vissa 

tider. Ofta berättade han att han hört skogsfrun locka på 

korna. Om han sett henne var mer osäkert, men det berätta

des att hon var väldigt vacker framifrån men bakifrån ihålig 

som ett baktråg. Gustav hade en jaktkamrat som dog hastigt 
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Gustav Gus

tavsson med 

hustru Anna 

och jakthun

den Boy. 

och som han saknade mycket. En söndag när han var ute 

på jakt mötte han kamraten som en uppenbarelse och kom 

hem skakad. Sen den dagen gick han aldrig mer ut på jakt en 

söndag. 
En av Gustavs spelkamrater var Rudolf Jansson, som en 

tid var handlare i Massum. Denne spelade senare mest inom 

missionsförsamlingen. Hans farfar hade tillverkat nyckelhar

por, och som pojke hade Rudolf »gjort båt» av en sådan 

harpa. Polskor, schottis, Hoppsare och polka spelades på 
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danserna, och Gustav hade även lärt låtar från Dalarna, t.ex. 

Gärdebylåten, som han tyckte mycket om. Han var dock inte 

notkunnig. 
Gustavs hustru var religiös och lyckades även få Gustav 

omvänd. Ibland när de fick besök spelade Gustav ändå »en 

lättare låt», men fick då höra av hustrun: »Men Gustav då!» 

Det skulle dras lite allvarsammare låtar efter hennes smak. 

Gustav hade annars varit glad och livad och även smakat 

starkt när han spelade på danser. 
Tre söner föddes i äktenskapet varav en, Mathias, blev 

sjöman och förliste på Nordsjön. De hemmavarande Johan 

och Karl lärde sig spela till husbehov och ärvde småningom 

varsin fiol efter fadern. Instrumenten finns fortfarande kvar i 

släkten. Gustav Gustavsson dog 1926 och hustrun ett par år 

senare. 
Johans dotter Jenny Levin har fortsatt den musikaliska 

traditionen genom att skriva egna visor. 
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» Vagnmakarn» 

på ett gammalt 

atelje'foto. 

August Andersson »Vagnmakarn» 
Granö Väddö socken. Fiolspelman 

Karl August Andersson föddes den 24/7 1853 i Berga, 

Ununge socken som son till gårdssmeden Anders Gustav 

Persson och Anna Greta Andersdotter. Som yngre arbetade 

August som betjänt åt dåvarande ägaren av Skebo bruk. 

När tjänsten upphörde bekostade denne Augusts utbildning 

till vagnmakare, en syssla som han sedan försörjde sig på i 

Rangarnö på Väddö.Hans verkstad lär ha varit mycket primi

tiv och det mesta skapades för hand. Om någon kom på 
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besök kunde det emellertid hända, att personen i fråga fick 

hjälpa till att trampa fart på träsvarven. En likvagn tillverkad 

av »Vagnmakarn» finns bevarad vid hembygdsgården Kista. 

Var Vagnmakarn lärt sig spela vet vi inte, men han var 

notkunnig och kunde sekundera när han spelade ihop med 

andra. Den närmaste spelkamraten var Gräsö..Jansson och de 

båda spelade ibland tillsammans till dans, ibland även med 
I 
Henning Eriksson. 

Vagnmakarn hade en dålig fiol, som man nu inte vet vart 

den tagit vägen. Vid ett tillfälle lånade han fiol i en grann

gård för att åka till Bj örkö och spela. Efter riklig traktering 

användes stråken så illa att lacken nöttes av mot strängarna 

och lade sig som ett rött damm på fiollocket. Som förklaring 

till detta påstod han vid hemkomsten att dom hade haft rött 

harts där nere. 
De gamla kunskaperna från åren som betjänt användes 

även på Väddö vid begravningsbjudningar, då frun, Katarina 

Matilda F Sundman, skötte kokningen och August passade 

upp. 
Vagnmakarn var känd för att vara »rä~d om pengar». 

Portmonnän lindade han in i en stor snusnäsd uk. Han tog 

gärna nubben när han blev bjuden, men var för ekonomisk 

för att köpa ut själv. Försiktig var han på flera sätt. När 

vännerna vid något tillfälle blev berusade hemma hos honom 

kröp han under sängen för att slippa bli vittne till slagsmål. 

Genom sitt ekonomiska sinne hade han till sin död sparat 

ihop 10.000 kr. Då hade emellertid stugan förfallit till den 

grad, att den rasade samman när den skulle repareras. August 

Andersson dog 1926. 
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Anders Petter Jansson 
Semmersby, Väddö socken. Fiolspelman 

Anders Petter föddes i Semmersby den 31/8 1851 som 
son till bonden Jan Jansson och dennes hustru Brita Matts
dotter, som kom från Vätö. Det mesta vi vet om Anders 
Petter är hämtat ur ett frågeformulär som utdelades vid 
spelmanstävlingen i Uppsala 1912. Så här berättar han där om 
sig själv: 

»Jag vill nu meddela angående min spelning. Jag började 

spela violin då jag var 7 år gammal, det första bröllop som jag 

spelade på så var jag 11 år gammal och nu så å·r jag 69 år och 

huru många låtar och stycken jag kan spela det å·r mig omöj

ligt att bestemma, jag spelar tyska, engelska, Amerikanska, 

Franska, norska och danska. Men framför allt så är di gamla 

svenska danserna di mjukaste och finaste av alla dessa natio

ner. Jag spelar låtar och stycken efter min farfader och di 

å·ro från början av 1700-talet. Min morbror var storspelare, 

min bror var också en styv fiolspelare så det har gått i inom 

hela slegtet. 
Jag spelade två av di gamlaste stycken i Uppsala men jag 

tror att di voro intitt för publiken der i alla fall. Jag har varit 

i Sverige i 9 år och jag har varit på fyra spelmanstevlingar, 

första pris på två och andrapris på en och i Uppsala der var 

jag intett hörd men jag är vel nöjd ändå. Snart så å'ro mina 

dagar slut och då följer di gamla låtarna med. Jag håppas att 

ni kan lå·sa denna Dåliga Skrivelse. Med Högakt och Vördnad 

Tecknar jag mitt namn A.P.Jansson.» 
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Anders Petter var alltså en befaren man. När han kom 
hem till Sverige gifte han sig med änkan Kristina Josefina 
Gustafsson. Äktenskapet blev barnlöst. Tyvärr fick han inte 
så mycket tillfälle att sprida sin gamla låttradition vidare. 
Men vi är tacksamma för hans korta men innehållsrika 
självbiografi. Anders Petter dog 1924. Hans bröder hette 
Matts och Johan. Åtminstone en av dem var alltså spelman. 

I 

En bild från en midsommardans vid Granö, där »Gräsö
Jansson» och» Vagnmakarn» spelar. 
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Johan Adolf Jansson »Gräsö-Jansson» 
Granö, Väddö socken. Spelade fiol, nyckelharpa 

och klarinett 

Johan Adolf föddes i Djurstens fyrbåk den 19/6 1859 som 
son till fyrbiträdet Olof Petter Jansson och Carin Stina 
Öman. Han växte upp på Gräsö, där han fiskade och brukade 

en hemmansdel vid Klockarboda tillsammans med hustrun 

Anna Karolina Vahlberg, även hon från Gräsö. De fick ett 
fosterbarn på så sätt, att en ung moder helt enkelt lämnade in 
barnet till dom för att sedan fösvinna till Amerika. Senare tog 

paret ytterligare två fosterbarn 

Vem som lärde »Gräsö.Jansson» att spela vet vi inte, men 

han hade en stor repertoar av gammellåtar från Gräsö, bortåt 
200 stycken. En del lär ha varit mycket gamla och han 
spelade helst sin gamla repertoar även sedan han flyttat till 

Väddö. Kanske var Gräsö.Jansson den störste spelmannen vi 

haft här ute efter Gåsvikarn. 
Johan, eller Janne som han också kallades, och Karolina 

käpte strax före sekelskiftet ett lite större ställe på Granö i 

Väddö socken. De hade åtta-nio kor och två hästar, och 

förutom jordbruket ägnade sig Janne åt finsnickeri. Hem

manet har senare sålts till Barnens ö. 
Gräsö.Jansson ägde två fioler, två nyckelharpor och en 

klarinett. En av fiolerna var byggd i Ryssland. Den var svart 

och sammanfogad så att lock och botten inte sköt ut över 

sargen. Tillsammans med spelkamraten »Vagnmakarn» i 
grannbyn spelade Gräsö.Jansson på danser vid Barnens ö 

och längre upp på Väddön fram till 1920-talet. Han var 



otroligt intresserad av att spela och tog ofta ned fiolen, då 
han kom in för att spisa middag och satte sig att spela istället. 
Han nynnade med när han spelade och han spelade allt på 
gehör. Hans instrument såldes på auktion efter hans död 
1930. 

Några av Gräsö-Janssons gammellåtar lärdes av fiskaren 
John Fredriksson från Granö, men denne spelade mest 
hemma och i vänkretsen och någon gång som avbytare på 
dans, och efter honom finns ingen levande tradition. Hela 
Gräsö-Janssons repertoar är alltså borta. Det modernaste han 
kunde var en fiskarvals från Bohuslän. 
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Emanuel »Emil» Lundberg 
Rangarnö, Väddö socken. Spelade fiol, klarinett, dragspel 

mm 

Emanuel »Emil» Lundberg föddes i Värmdö församling 

den 16/7 1861 som son till inspektör Anders Lundberg och 

Adelaide Maria Hubendick. Föräldrarna flyttade till Gåsvik 

på Väddö där de köpte granngården till Gåsvikarn Anders 

Anderssons. Det låg därför nära till hands att den musikin

tresserade sonen fick lektioner av storspelmannen. Bland 

kvarlåtenskapen efter Emil Lundberg finns ett litet nothäfte 
med »Dansmusik för violin eller flöjt» daterat 1870 med 

Anders Anderssons namnteckning skrivet med bläck. 
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Ett gammalt nothäfte med »Dansmusik för violin eller 
flöjt» daterat 1870 med Gåsvikarns namnteckning 

nedkanten. 
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Det är osäkert om Emil varit verksam som dansspelman. 

Det skall i så fall ha varit i ungdomen som sekundant åt 

Gåsvikarn, men han är intressant som elev åt denne och han 

odlade rika musikaliska intressen. Förutom fiol och klarinett, 

som även Gåsvikarn spelade, tillägnade sig Emil kunskaper på 

enradigt dragspel, taffel och på äldre dar ocari 'na. 

En intressant detalj är att Emil, liksom Anshelm Boman, 

försett fiolen med en liten mekanism, som möjliggjorde att 

fiolen försågs med fyra extra strängar. Det kan tyda på att 

fiolen använts för dansspel, men kan också vara gjort av ren 

nyfikenhet. Mekanismen var ett patent från Eskilstuna 1892 

av August Pettersson. Gåsvikarn experimenterade ju också 

med strängantalet men hade inte tillgång till den här skruv

mekanismen. 
Emanuel Lundberg gifte sig 1890 med Ebba Jeanette 

Kjellgren och flyttade till Rangarnö, där han hade ett jord

bruk och en tid även bedrev sågverksrörelse. Sågen låg invid 

ångbåtsbryggan i Rangarnö och drevs av en uråldrig ångma

skin, som tidigare lär ha drivit en av Sveriges absolut äldsta 

jordbruksmaskiner. Jordbruket blev på senare år den huvud

sakliga inkomstkällan, ibland förstärkt med husbehovsfiske. 

Han var en man med egna ideer Lundberg, och ville gärna 

»göra om» saker och pröva om de kunde göras bättre. Han 

konstruerade en trehjulig cykel, som hade den egenheten att 

man fick trampa baklänges för att färdas framåt. På denna 

cykel körde han sedan omkull och bröt axeln så illa, att han 

fick sluta spela såväl fiol som dragspel. Klarinetten hade han 

fått lägga åt sidan när inte tänderna stoppade längre. På 

ålderns höst spelade han mest bara ocari 'na. Då satt han 

ibland på balkongen eller på en sten ute på tomten, så att 

musiken hördes runt om i byn. Tänk er den tiden då inget 
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motorbuller hindrade tonernas flykt genom luften. De kunde 
ibland ljuda även mitt i natten, ty Emil Lundberg hade sin 
helt egna dygnsrytm. Det fick även korna finna sig i. De blev 
mjölkade på helt andra tider än andras kor. 

En notsamling och en trave stenkakor vittnar om att det 
odlades flera olika musikaliska intressen inom familjen 
Lundberg och inte bara spelades folkmusik. Alla Emanuels 
instrument finns bevarade. 

Emanuel och Ebba fick två barn, varav det ena dog vid 
späd ålder efter nöddop. Sonen Tore f 1890 ärvde faderns 
musikalitet och spelade ofta enradigt dragspel till dans på 
logar och hemma hos folk på »skramlingsbaler». Om han 
tillägnade sig något av Gåsvikarns repertoar är ovisst, men där 
slutar i alla fall en traditionsgren efter storspelmannen. 
Emanuel Lundberg dog 1945. 



Erik Nyström 
Edeby, Väddö socken. Fiolspelman 

Erik Mathias Nyström föddes den 18/12 1863 och var 
son till sjömannen Erik Nyström i Mälby och dennes maka 
Maria Sophia Bergström. Erik gifte sig med Anna Lovisa 
Pettersson och de fick tio barn under en tidrymd av 22 år. 
Erik arbetade som maskinist till sjöss och var bland annat 
på den lilla bogserbåten Emil, som trafikerade Väddö kanal. 
En tid var han även anställd av Kronan som timmerman och 
byggde kanonmål -åt kustartilleriet. Kan man tänka sig ett 
mer oinspirerande arbete - att bygga något med avsikt att 
det skall bli sönderskjutet. Kanske var det beroende av detta 
som Erik uppfattades som en »slarver», som hade svårt att 
låta bli spriten. 

Erik spelade fiol och i ungdomen även lite klarinett. Han 
spelade polskor och annan dansmusik till danser i byn. 
Låtarna lärde han delvis efter noter, som han skickade efter. 
Eriks spritmissbruk och hetsiga humör ställde till besvär för 
fru Anna, som många gånger hade svårt med försörjningen av 
den sora barnskaran. Men på äldre dar slutade han att dricka. 
»De va så lätt te dö, så han tog vå'l inge då». Om det berodde 
på detta eller ej vet jag inte, men Erik blev nästan 90 år 
gammal och dog 1952. 
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En idyllisk bild av Anna och Erik Nyström på ålderns dar vid 
stugan i Edeby. 
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Gotthard Pettersson 
Söderby Singö, Häverö socken. Fiol- och nyckelharpospelare 

Erik Gotthard Pettersson föddes den 5/5 1865 i Söder
byn på Singö och var son till bonden Erik Pettersson och 
Fredrika Charlotta Pehrsdotter, en syster till »Mosse-August» 
Janssons far. Gothard var en av Singös mest befarna sjömän 
och for på sjön i hela sin tid. Ibland kunde han vara borta i 
4 - 5 år, och när han kom hem undrade barnen: »Vad är det 
där för en gubbe som kommer?» 

Som spelman trakterade Gothard både fiol och nyckel
harpa, mestadels bara för att roa sig själv och omgivningen, 
men även till dans ibland tillsammans med träto- och spel
brodern Carl Carlsson. En gång ordnade dom »orkester». Då 
hade Gothard riggat upp lock och burkar på en enstör. Calle 
spelade fiol till och Gothard klämde till dom där burkarna så 
det lät förfärligt. »Det här låter bra det!» tjoade Gothard, och 
dom hade hjärtligt roligt medan dom höll på. Snuset rann i 
mungiporna på dom och så liksom morrade dom medan 
dom spelade, som för att hjälpa till. 

Fridolf Jansson har berättat: »~othard var en riktig sjö

hamper och han levde och han söp och han slogs. Han vart 

sönderslagen ibland och fick stryk men gav nog igen me1, för 

han var nog ganska så"ker.» En gång skulle han som straff 
skrapa ett rå, som satt svår till högt uppe i riggen. Då lade han 
sig att sova där i bramsalningen, en nog så riskfylld viloplats 
kan man tycka. En annan gång höll han på att drunkna på ett 
något ovanligt sätt. Han var i land när man låg i hamn i något 
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främmande land. När fartyget skulle segla måste kusinen 
Mosse-August iland och leta efter honom. Gothard blev 
funnen sovande i vattenbrynet med bara huvudet ovanför 
vattenytan. Tidvattnet hade kommit och överraskat honom 
när han låg och sov ruset av sig. När vattnet började rinna in 
i munnen på honom värjde han sig liksom med armen i söm
nen: »Jag vill inte ha mer nu!» August fick ett riktigt besvär 
att få honom med sig tillbaka till båten. 

Efter alla äventyr till havs på dom stora segelfartygen blev 
Gothards slut en verklig västgötaklimax. Han ramlade ned 
från sjöbodtaket där hemma, och slog sig så illa att han avled 
av skadorna. 
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August Jansson »Mosse-August» 
Boda Singö, Häverö socken. Fiolspelman 

Anders August Jansson föddes på Gräsö den 30/111868 
som son till bonden Johan Persson och Lena Mattsdotter. 
Som de flesta skärgårdspojkar var August till sjöss en tid på 
segelfartygen. Han lärde sig spela i unga år. I början tvingades 
han sitta under »backen>> på fartyget och öva, då kamraterna 
förklarat, att dom annars skulle kasta både honom och 
hans spel över bord. Så småningom blev det i stället så, att 
kamraterna kom och bad honom spela. Han fick sedan spela 
på många danser och bröllop på Singö, dit han flyttade. Där 
gifte han sig med Anna Katharina Pettersson och de fick två 
barn, Frida och Fridolf, vilken senare också blev en skicklig 
spelman. 

Fridolf och 
August Jans
son, två ar
betskamrater 
vid båthuset. 

67 



När Fridolf föddes befann sig Mosse-August på ved
backen, där han hölls för att hålla neverna i styr medan 
barnmorskan gjorde sitt. Det hann bli många pinnar huggna 
innan hon kom ut på trappan och ropade: »Ja nu Jansson, nu 
har Janson fått en pojke!» Varpå August svarade: »Nej vad 

säger du, då å·r Sverige rå.ddat!» Detta blev sedan ett talesät på 
Singö, »Nu är Sverige räddat, sa Mosse-August». Mycken 
sanning kan också ligga i detta, ty hade Sverige enbart för
setts med så redliga pesoner som Fridolf, så hade det nog inte 
varit någon fara. 

Mosse-August blev pråmskeppare och färdades längs 
norrlandskusten. När man låg i hamn sköt man ihop pråmar
na så, att man kunde äntra relingarna om där var någon som 
spelade. Så lärde man nya låtar och tog med hem. Det var 
både fiollåtar och en del visor, vilka inte alltid var helt 
begripliga. Ibland kunde de vara på portugisiska ibland någon 
blandning av andra tungomål. Arbetssånger var vanliga på 
segelfartygen när man utförde tyngre arbeten där flera skulle 
hugga i samtidigt. August var gladlynt och sjöng gärna, när 
han inte hade ont i magen. Sådana stunder blev humöret 
desto häftigare. Det blev med humöret som med spelet: 
»Ibland sörga det till sig». August Jansson dog på Singö 1937. 

Visa efter Mosse-August 

~J1unr n1HAJ P1J :!f J1J[Jf'r" ,1 
P:. ,/Jn d< 4.ol""' ,._ d, ,1.;. !..Id, F.iJ-. - / 4. • .(e, fil• l,., j« oj"- o c', •••7 -"<I j< /(pm 

f .P)H? Zh f'1u u r Cr I r .(h ~ I r -' _J 11 
~pp p• P' k:,,,n "l'l' p, P' I.,,, ,ppi;1f•4-1.,. (._. 4c r,;, l<oj"' )' •"'- S;•$ sJ- -'" 
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Polskor efter »Mosse-August» 
Dessa polskor lärde sig August nå·r han var ute med pråmarna längs 
norrlandskusten. Upptecknade efter »Mosse-Fridolf». 

~~; J I J V t1 I Ja µ rJ I Q:'tt Cl I C Cl t; J} 

t J fj µ 1 A µ Cf I EJ«c;r Gi I 0: t41 

'll'ft ffiHJlqr l JIPJ J,1cy1JegG( I 
' It, + llz. -., l 
!(It! Cl 'Gt J. J l]l V Q' I w =·H 411 

Första reprisen av denna polska å·r lik en polska från By. Andra reprisen 
har i Augusts tappning blivit annorlunda. 

:, 

~ r ftct GtlQ V f lq Jj J l@S r I 
;• r • Qtl@ s r I O J7j .Li I J J 4 

ftr Etf Q' I fil J U} .0 J I .t1 J1 F I 
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Hoppsare efter MosseAugust 

'%(tfi C_ [J: I [J7 g fl I {ffP P7 I 
r--: 

,. Elt s r:J ,, Ur Ht I Cl rt n 1 

' 'd u c11 ut n 1nd oo 1 
~ 

~•p 114jJ 1;fS g7 rj1Cffi EE I 

fp:O ID 1p H wid g:EliU p 
Sitter du på pottan ... ? 
Schottis eller »Hoppsare», som Mosse-August sjöng för Fridolf när han 
befann sig på den plats titeln anger. Texten finns kvar i fragment. 

,~ b n , J1ti r I b ~lwl 
s,u.~ ,1~ ,,;. ,,.n ... ,,1,. ,.., ..,. ,.;, ,~ ........ 
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tnu,P ,n H w 1ta n !jJ,a 1n Jt 
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~~ffll.@1.'u1DJJDJJiPJ1Jn 

tmm14p ruP. 93-aH-MiH:,~ 
Mitt under valsen 
Spelades av August och var hustruns favoritlåt. Upptecknad efter 

»Mosse-Fridolf»: 
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Carl Carlsson »Carl-Carls-Calle» 

Norrvreta Singö, Häverö socken. Fiolspelman 

Carl Johan Carlsson föddes på Singö den 20/3 1869. Han 

for tidigt ut på sjön. Från de stora segelfartygen har han 

berättat om usla förhållanden med mycket dålig mat. Man 

kokade på nästan vad som helst och det var inte lönt att 

klaga. 

En tid var Calle på en bogserbåt, en av Östhammarsbå

tarna, som gick längs ostkusten. Den gick på grund utanför 

Singö. Skepparens enda kommentar till detta var: »Jaha ja, 

det här har jag väntat på lå'nge jag!» Sen blev Calle pråm

skeppare och var det i många år. Det var förr ett mycket 

vanligt yrke på Singö. 

Carl gifte sig med Anna Mathilda Mattsson från Gräsö, 
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och de bodde på ett litet ställe i Norrvreta. De hade en ko, 
som Calle kallade för »Kumeliutta», och fiskade för husbehov. 
Han höll på med näten mest varje dag när han var hemma, 
lagade och lade ut. Kom det förbi någon när han satt och 
lagade, så slutade han och tog fiolen istället och började 
spela. Fiolen följde honom också på sjöfärderna längs kusten. 
Han spelade för både folk och fä med samma glädje, och 
Kumeliutta stod vid grinden och lyssnade istället för att 
beta, så länge han spelade. 

Troligen hade Calle lärt sig att spela av sin far Carl Peter 
Häggrot, som också var spelman.De spelade tillsammans på 
logdans hos Oskar i Boda på norra Singö och då kom folk 
över från Herräng för att dansa. Hans främste spelkamrat var 
sedan Gothard Pettersson. De spelade tillsammans till dans 
bl.a. på Enön. Inte var dom väl några framstående spelmän, 
men dom roade både sig själva och omgivningen med sin 
musik och med yviga resonemang om både det ena och det 
andra. »Han hade svårt att uttrycka sig på fiolen men hade 
några enklare låtar som han höll på med tag i tag, och så 
morrade han till när han spelade och snusade så det rann i 
mungiporna», berättade Fridolf, som Calle gärna besökte för 
att spela och prata. Fridolf mindes nedanstående vals efter 
Carl-Carls-Calle. 

Calle hade en tämligen bra fiol, som blev bortbytt mot en 
sämre när den en gång var inlämnad för lagning. Man räknade 
väl inte med att en snusgubbe från skärgår'n skulle lägga 
märke till det. Vart det senare instrumentet tagit vägen är 
ovisst. 

Ända in på ålderdomen var Carl Carlsson en frisk och 
rörlig person, som gillade umgänge och glada meningsutbyten. 
Carl dog 1954. 
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Vals efter Carl Carlsson 
Spelades av »Mosse-Fridolf» med rikliga kruseringar allt efter humör 
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Edvard Jansson 
Östernäs, Väddö socken. Fio !spelman 

Johan Edvard Jansson föddes den 23/11871 som son till 
bonden Jan Erik Mattsson i Westernäs och Catharina Marga
reta Ersdotter. Om sin tidiga ungdom har han själv berättat 
för Gunnar Bergman i Rospiggen 1941: »Jag var inte gammal 

då jag som andra pojkar sprang runt hos skeppare för att få 

komma ut på sjön. Jag var endast tio år då jag blev anställd 

som kock på skonaren Familjen av Våädö. Med skolgången 

var det inte så noga på den tiden. Jag travade barfota till 

Björkö, där skutan låg, och så bar det av ut på min första 

seglats. Tre kronor hade jag i månaden och efter sju månader 

hade jag förtjå'nat 21 kr. Då köpte jag mig skor i Hamburg, 

och sen var det inte mycket kvar av kassan. Stryk och sjö

sjuka hör till minnena från den tiden - det var inte så gott att 

vara alla till lags. Klockan fyra på morgonen fick jag stiga 

upp för att hinna svå'lla korngrynen till den tidiga frukosten. 

Korngryn och fläsk bitar användes mycket för att spara in på 

potatisen. På måndag och fredag var det ärtsoppa och salt

soppa med sviskon och sagogryn. Och så förstås lappskojs av 

potatis och kött som blev över och rördes ihop till en tjock 

mos. »Familjen» var min första skuta. Sedan var jag på flera 

tills jag vid 15 års ålder fick egen sjöfartsbok.» 

Trots denna tidiga start i arbetslivet hann Edvard medan 
han var hemma lära sig spela fiol. Edvard kunde några låtar 
efter Gåsvikarn och har kanske någon gång spelat med denne. 

Edvard gifte sig 1904 med Anna Maria Björkman och de 
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fick två barn. I ungdomsåren spelade han på danser runt om i 
byarna både på ön och fastlandet. Han spelade bara på gehör 
och repertoaren var polskor, valser, schottis och vad som var 
på modet. 

Edvards första fiol försvann vid en förlisning på sjön. Den 
andra blev förstörd under en transport efter hans död. I 
45 år var Edvard till sjöss och har berättat mer om detta i 
Rospiggen. Han föll emellertid ned i ett lastrum och slog sig 
illa. På senare år försörjde han sig istället som skomakare. 
Han byggde även fartygsmodeller, av vilka flera finns beva
rade. Edvard Jansson dog 1942. 

Edvard har ta
git en paus i 
skörden för att 
spela en låt för 
hustrun och 
fotografen. 
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Anshelm Boman 
Senneby, Väddö socken. Fiolspelman 

Carl Anshelm Boman föddes i Senneby den 21/4 1872 

som son till snickaren Eric Boman och Johanna Fredrica 

Jansdotter. Redan som pojke lärde sig Anshelm spela på en 

gammal fiol, som hans farfar byggt, enligt uppgift utav virke 

från en kyrkbänk från gamla kyrkan i Väddö. Även fadern 

spelade lite, men de mesta lärospånen kom nog från Gås

vikarn Anders Andersson, som Anshelm fick spela med som 

pojke. Han har berättat att många av danserna gick i turer, 

som »Skojarn» - en 16 takters vals följd av 16 takter marsch 

och »Lybeckare», som var detsamma som schottis. 

Anshelm var snickare, skräddare, smed, ja »han var en 

tusenkonstnär». Men främst var han en skicklig möbelsnicka

re. Mest aktiv som spelman var han i slutet av 1800- och 

början av 1900-talet. Han blev känd i byarna och anlitades 

vid logdanser och bröllop. »Han spelade på alla bröllop 

hå"rikring, de va han som skulle va me om de skulle va någe. 

De va inte någon annan som kunde som han inte.» Bland 

annat spelade han på bröllop hos Vågman i Hammarby, hos 

gästgivaren Karl Andersson i Älmsta och hos Frans-Jans i 

Sund. 
För att få mer ljud ur fiolen hade Anshelm försett den 

med fyra extra strängar, som under snäckan var fästade i en 

skruvmekanism av mässing och i andra ändan vid fyra 

träpluggar, som borrats in i sargen. Fiolen var eljest tämligen 

tonsvag. Den ägs nu av polisman Uno Eugenius, vars fader 

köpte den och även spelade lite, dock ej folkmusik. Till dans 

spelade Anshelm ibland ihop med en dragspelare som hette 

Axel Karlsson, »Karl-Ers-Axel». Det var en livad prick. Han 
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hade en häst, som han kunde få att dansa medan Anshelm 
spelade till. Förutom på logdanser spelade Anshelm också till 
dans på Djävulsön, mitt emot sågen i Älmsta, dit man vinter
tid tog sig över isen och kunde värma upp huset tillräckligt 
för att dansa i. Ön ägdes då av en bryggare vid Ortala bruk. 
Senare, på 30-talet, spelade Boman tillsammans med sko
makare Hildor Ferde vid danser på Vikingalunden. Ferde 
spelade då fyraradigt dragspel, »men det var bara såna där 
modernare bitar de -- Lördagsvalsen och så». Ferde hade dock 
även spelat fiol på ett instrument, som hade resonanssträngar 
och som var byggt på Raggarön. 

En midsommar under trettiotalet var det så kallt när man 
skulle dansa vid Vikingalunden, att man ringde till lands
fiskalen Karl Lundin i Hallstavik och frågade om man fick 
göra upp eld att värma sig vid. Senare på natten började det 
snöa. 

Det är osäkert i vilken mån Anshelm gjorde egna låtar, 
men om man kom till honom när han var på humör, kunde 
han spela sin egen komposition »Drömvalsen», som han 
kommit på i sömnen och stigit upp och spelat direkt. Tyvärr 
har den låten återgått till drömstadiet vid det här laget. 

Men Anshelm kunde även »religiösa bitar». »En gång så var 
prå'sten Erfors från Vå"ddö hit. Han vill höra musik då -
höra 'n spela. Då visste han inte vad han skulle spela utan han 
började spela psalmer. -- Kan inte Boman några andra bitar, 
några lättare? sa prästen han. - Ja, om kyrkoherden vill höra 
de så ... Då klämde han i då och spela gamla valser.» En lite 
märklig spelning lär Anshelm Boman ha haft, då han 1897 
spelade vid en danstillställning under Stockholmsutställ
ningen. Förutom fiolen spelade han även lite magdeburger
spel. Anshelm Boman dog 1939. 
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»Han såg pigg ut den där Anshelm - Han såg ut som en 
skollå·rare ju - /ånger och spänslig», här tillsammans med Karl-

Ers Axel. 
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Henning Erik~on »Klarinettblåsarn» 

Ortalalund, Väddö socken Klarinettspelman 

Henning Eriksson föddes den 19/9 1885 i Holms försam
ling i Fittja socken strax söder om Uppsala. Föräldrarna var 

torpare under Sjö slott, där Henning gjorde sina första 

dagsverken. 
Henning började tidigt spela klarinett inspirerad av den 

berömde klarinettspelmannen August Frank, som bodde i 

samma socken och som blev hans läromästare. Av honom 

lärde sig även Hennings yngre bröder Henrik Och Abel 

konsten att blåsa klarinett. De har sedan blivit mer beryktade 

än Henning. Inte för att de spelade så mycket bättre, utan 

mer för att att de blev kvar på hemorten, där även »Franken» 

fanns. Av dem lärde sig sedan Curt Tallroth låtarna och förde 

traditionen vidare. 

Som tjugofemåring flyttade Henning till Lingslätö, där 

han tog tjänst som bonddräng. Samma år 1910 deltog han i 

spelmanstävlingen i Vaxholm. Bara två klarinettister ställde 

upp och den andre vann priset. Men Henning omnämndes i 

Aftonbladets referat från den sista kvällens spelningar: 
»Söndagens spelmansafton i Vaxholm var ingen täf[an utan 

uppvisade endast de bå·sta från lördagen uttagna och pris

belönta spelmännen, vilka slutligen i klunga ackompanjerade 

några roslagsdanser, spelade af klarinettblåsaren Eriksson från 

Väddö. Ahörarna jublade och hade då nog mera roligt åt 

gubbarnas högst originella minspel och gester än åt själfva 

musiken.» 
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Under det år Henning bodde på Lingslätö träffade han 
spelmännen »Gräsö.Jansson» och · »Vagnmakarn» och de 
började spela tillsammans. Det fortsatte dom med även sedan 
Henning bytt anställning och flyttat till Väddö, där han fick 
arbete på prästgården. De spelade tillsammans på olika 
danstillställningar bl.a. i godtemplarlokalen och på en dans
bana i Hammarby vid Tive, en hage strax norr om Boham
marn. 

Vid prästgården träffade Henning sin tillkommande Signe 
Kristina Hermansson från prästtorpen. De flyttade samman 
och bodde i hennes föräldrahem under några år, innan de 
köpte ett ställe i Ortalalund. Efter en tid som bonddräng fick 
Henning arbete som byggnadssnickare och blev småningom 
sin egen. Han utförde bland annat större arbeten åt kronan 

Henning Eriks

son uppklädd 

med ena sonen 

på armen. 
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ute på Mellstern och Nåtarö. Då hade han fått sönerna Bertil 
och Sven som medarbetare i rörelsen. Till stället i Ortala hör
de några tunnland skog, och familjen hade ett par kor och 
gris för hushållet att sköta jämsides med byggnationen. 

Före dansspelningar kunde Henning sitta med spelkam
raterna i kök 1et och öva. Han var gehörs pelare och hade tal om 
sig, att ha så starka läppar att han kunde blåsa hur länge som 
helst. En gladlynt och godmodig själ var han, och kunde i 
ungdomen roa sig själv och andra med att bara gå runt 
i stugorna och dansa och sjunga. Men dragspel gillade han 
inte. Det låter bara »Bom ta ta bom ta ta», sa han. 

När han blev äldre blev det väl inte så mycket spelat. 
Henning blev nästan 80 år och bodde i Ortalalund till sin död 
1964. Hans låtrepertoar har inte förts vidare, men klarinetten 
finns kvar och vårdas ännu i släkten. 
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Oscar Andersson 
Massum, Väddö socken. Fiolspelman 

Oscar Andersson föddes i Östervåla den 29/4 1897 och 
kom till Massum i Väddö 1904, då fadern Per Johan Anders
son övertog affärsrörelsen där. Den gick senare vidare till 
sönerna Oscar och Gunnar F 13/2 1902. 

Pojkarna Andersson visade tidigt musikaliska anlag. 
Äldste brodern Georg lärde sig spela både fiol och klarinett av 
Sven Porat och fick bl.a. spela på biograf i Norrtälje. Han dog 
som ung men hann dessförinnan lära Oscar spela fiol. Fadern 
köpte sen en gammal fiol på auktion efter hemmansägaren 
Anders Ersson i Husinge. På denna fiol, som tros komma från 
en fiolbyggare i Råda, spelade Oscar sedan i många år till 
danser runt om i hela Roslagen. Tillsammans med brodern 
Gunnar på dragspel och Halvar Törnkvist på banjo bildade 
han »Väddö Stjerntrio». Alternerande medlemmar i gruppen 
var Allan Nilssson på banjo och Arvid Nordberg på dragspel. 
Även Oscar spelade dragspel men fick sällan praktisera det, då 
brodern var skickligare på instrumentet. »Men på fiolen 

kunde man hundratals bitar förr i världen», säger Oscar. 
Andra spelkamrater som Oscar haft genom åren är Eskil 
Nilsson, Leonard Andersson och Sven Blomkvist. 

Dansplatser fanns på många ställen och Oscar berättar, att 
han spelat bl.a. vid Tive i Hammarby, i Godtemplarlokalen i 
Älmsta, i Sjöängen i Edeby, i Folkets hus i Hallstavik och 
Nysätra, på Vikingalunden, hos Hesslings, på Arholma och 
Ljusterö. Dessutom på »bondbaler» och logdanser, där det 
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även spelades gamla polskor, som nu dessvärre fallit i glöms
ka. Oscar kunde tidigare spela en »Hinspolska» efter Gås

vikarn. På en bondbal spelade sotare Leonard dragspel, och 

rätt som det var tystnade musiken tvärt. Leonard hade då 

ramlat baklänges ned fråm en slå där han satt och spelade. 
»Han kunde ha slagit ihjå"l sig. Då kom dom och sa: Vilken tur 

att du var här Oscar, annars hade vi inte haft nån som spelat.» 

Oscar gifte sig med Elisabet (Betty) Hägglund och de bor 

på sin ålders höst i en pensionärsbosad i Älmsta. Även om det 
går knaggligt kan Oscar ännu när detta skrives plocka fram 

gökvalsen och andra låtar på både fiolen och dragspelet. 
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Oscar har tagit 

fram fiolen och 

återupplivar en 

gammal låt. 



» Vå"ddö Stjerntrio» sådan den såg ut 1933 med Oscar och 

Gunnar Andersson och Halvar Törnkvist. 
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Fridolf Jansson »Mosse-Fridolf» 
Boda, Singö. spelade fiol, nyckelharpa, dragspel mm 

Karl Johan Fridolf Jansson föddes i Boda på Singö den 

26/9 1914 som son till hemmansägaren August Jansson och 

Anna Katharina Pettersson. Fridolf blev tidigt musikin

tresserad, då han hörde fadern och dennes kusin Gotthard 

spela, och fadern Agugust lärde Fridolf de första grunderna 

på fiolen då han var 7 år. Det var en hård skola. August ritade 

på med krita var Fridolf skulle sätta fingrarna. Blev det fel 

kunde han få sig en örfil så tårarna droppade ned på fiolen 

när övningen fortsatte. Att det under sådana omständigheter 

kunde födas ett så levande och ihärdigt musikintresse kan ju 

förvåna, men Fridolf fick rätt snart höra gubbarna säga: »Du 

får till'et mycke' bättre du!» och då var det ju bara att 

fortsätta. När Fridolf någon gång på senare år spelade de 

gamla låtarna efter far och Carl Carlsson blev dom nog 

åtskilligt utbroderade mot när gubbarna spelade. »Jag tycker 

inte dom e' någe annars jag», sa han. »Det blir som lite mer 

Hin-farbror i dom då!» 

Snart byggde Fridolf sin första fiol av en cigarrlåda, som 
han satte hals och strängar på.»Där har du nånting att spela på 

för råttorna!» kommenterade Mosse-August. Men inte bara 

råttorna fick höra musiken. Fridolf fick ta med sitt instru

me.nt till Boda godtemplarlokal och spela och prästen gick 

runt med hatten och samlade in spelpengar. Efter mer musik 

och »ett notvarp till med hatten» hade Fridolf förtjänat 15 kr 

på sin första spelning. Det var bra betalt då. 
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Under en båt

resa underhål

ler unge Fri
dolf med sin 

cigarrlådefiol 

med Far Au

gust lyssnande 

i bakgrunden. 

Snart var nästa instrument på väg, en riktig fiol. Fridolf var 
då 14 år. Fader August sa till att börja med att »Det där 
kunde väl inte bli någe'». Men när locket kom på och det 
faktiskt såg ut som en fiol och lät som en fiol, då tog han 
pojken vid handen och gick till en granne och bad om hjälp 
att få fiolen riktigt betsad och lackad. Försedd med dessa 
instrument fick Fridolf sedan följa en på Singö sommarbo
ende fru Bertine in till Stockholm och Skansen. Nordiska 
museet lånade ut en Häverödräkt och unge Fridolf fick spela 
utanför Älvrosgården. Han fick också erbjudande om arbete 
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på Skansen men valde att återvända till Singö. Där var visser
ligen lite isolerat på ett sätt men fritt med sjö och båtar 
omkring. 

»Mosse-Fridolf» blev hemtrakten trogen och bebodde 
den gård som var hans föräldrahem. Han bodde där tillsam
mans med »systran» Frida, som var hans trogna livskamrat 
och hushållerska. Dom hade nog båda sina egna ideer om hur 
saker och ting skulle gå till men höll god fred i stugan. När 
hon dog, några år före Fridolf, var han en tid deprimerad 
och grubblande. När jag hälsade på ägnade vi ofta den första 
timmen åt vidlyftiga resonemang i religiösa och politiska 
frågor. Men sen tyckte han att »Vi får väl ta fram instru
menten och spela bort tråkigheterna, för det är väl ingen ide' 
att gräva ned sig för djupt i det där.» Men inflationen tyckte 
han att jag skulle skriva något om, så politikerna förstod att 
dom måste göra något åt den. Det var ju på tok när fioltill
behören snart kostade mer än han brukat ta betalt för en 
färdig fiol. 

På Singö fann Fridolf sin utkomst som båtbyggare, en 
omvittnat skicklig sådan, och som instrumentbyggare. Båt
byggaryrket lärde han av sin morfar, som hade rykte om sig 
att bygga otroligt snabbt och rejält. Som instrumentbyggare 
var Fridolf självlärd men hade läst åtskilligt om fiolbyggar
konsten och var ständigt intresserad att diskutera och studera 
när han träffade andra byggare. Han prövade gärna nya 
lösningar när det gällde nyckelharporna. Till en början var 
det nog lite för mycket av stabil skötbåt över skroven. Han 
var rädd att det inte skulle hålla. Men harporna blev lättare 
vart efter han fick höra detta. Och sen var det ju dc1mer som 
började spela och dom kunde väl inte ha så tunga instrument, 
tyckte han. 
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Fridolf som fjortonåring i lånta flädrar på Skansen spelande 

framför Älvrosgården. Någon folkdräkt har annars aldrig hört 

till Fridolfs utstyrsel. 
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I ungdomen gjorde Fridolf även dagsverken på andra 

gårdar tillsammans med fadern, som då under arbetet kunde 
sjunga underliga visor som han lärt till sjöss. 

Under krigsåren var mycket folk förlagt i beredskap på 
Singö. Hur det var med kuppberedskapen är dock mera 
tveksamt, ty bland dem som var förlagda på ön fanns »Vik
sta-Lasse». Han fick där träffa en långvuxen yngling vid 

namn Fridolf och sen blev det musik och dans i den ena 
stugan efter den andra kväll efter kväll. »Dom dansade så dom 
tappade byxorna landsstormarna!» Den perioden betydde 

mycket för Fridolfs utveckling som spelman, även om reper

toaren sen blivit en annan än Lasses. En del låtar hade Fridof 
ändå kvar så som han lärde dom av Viksta-Lasse, däribland 
»Byggnan» av Byss-Kalle, som inte precis hör till det lättaste 
på fiol. Även som dragspelare utvecklades Fridolf mycket 
under krigsåren, då en annan inkallad musikant, dragspelaren 
Kurt »Kurre» Pettersson blev hans spelkamrat. Dragspelet har 
sedan följt med genom åren och under en period spelade 
Fridolf till dans mest varje lördagskväll på en dansbana vid 
Örnängen på södra Singö.»Där har jag spelat och blivit mygg

beten», som Fridolf uttryckte det. Dit kom mycket folk och 
dom kom i båtar ända från Gräsön och Herräng, så det var ett 
uppskattat nöje. Vid den tiden spelade Fridolf tillsammans 
med Arne Carlsson, som var son till Carl Carlsson i Norrvreta. 

Arne spelade också dragspel. 
Genom boplatsens tidigare isolering utökades Mosse-

Fridolfs repertoar sedan genom radio, grammofon och 
tillfälliga besökare, som riksspelmannen Ivar Karlsson från 
Sörmland. Repertoaren omfattade därför låtar från olika 
delar av landet, med viss förkärlek för Hälsingland. Hälsinge
spelmännen i sina granna dräkter såg lite förvånade ut, när 
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»Mosse», med vegamössan i snygg vinkel, klämde sig in mitt 
bland rullstråken på Delsbostämman och hängde på i god stil. 
En av de sista låtar han lärde sig var Gelottes g-mollpolska. 
Den tyckte han om och spelade på Norrtäljestämman 1980, 
som blev den sista spelmansstämma han besökte. Där drog 
han också specialaren »V als i lekstugan» på fiolen 

Lagom till pensioneringen lämnade Fridolf båtarna därhän 
och ägnade hela sin uppmärksamhet åt de fioler och nyckel
harpor som propsade på att bli byggda och reparerade. 
Otaliga är de gamla instrument som Fridolf har satt i spelbart 
skick, däribland en fiol som varit »Gåsvikarns». Nybyggena 
omfattar drygt trettio fioler och mer än dubbelt så många 
nyckelharpor.Det har även blivit några gitarrer, för skoj skull, 

En glad spele
man med sina 
instrument i 
köket på Singö. 

Foto: Kristina 
Björnerstedt. 
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och 6-7 stycken hardingfelor. Efterfrågan har det heller inte 

varit något fel på. Inte efter båtar heller för den delen; vilket 

föranledde följande historia: 
Vid uppfarten till Mosse-Fridolfs gårdstun stod en vit skylt. 

Tidigare stod där »F Janssons Båtbygge». Men Fridolf hade 

beslutat att han frusit nog där ute på båtverkstan och skulle 

ta det lite lugnare på äldre dar, så han sa ifrån sig båtbeställ

ningar. Skylten stod emellertid kvar, och en dag letade sig 

en »Stockholmare» in på gården för att beställa en träbåt av 

äkta singökvalitet. Fridolf sa som det var, att han slutat 

med det där och bara ägnade sig åt »såna här småbåtar nu-

Fridolf och Frida i solskenet på bodtrappan med spe/kamra

ten Ingrid Dahlgren, dotter till riksspelmannen Ivar Karlsson. 
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mera», pekande på nyckelharporna. Stockholmaren lät sig 
emellertid inte nöja med detta utan blev småningom påstridig 
och hävdade: »Det står ju båtbygge där nere på skylten, då 
ska han väl bygga båtar då!» - »Jaha, om det är så då så», sa 
Fridolf, som ledsnat på resonemanget, tog en pyts vit färg 
och gick ned till skylten och målade i stockholmarens åsyn 
över ordet »Båt». Skylten stod kvar, visande till »F Janssons 
bygge» - »så får dom väl tro att det är för sorts bygge dom 
vill!» sa Fridolf. 

Sedan bron byggdes i början på femtiotalet har trafiken 
till Singö tätnat,och med den nya folkmusikvågen ökade 
besökarantalet vid »F Janssons· bygge» högst väsentligt. Vi 

I församlingshemmet spelade Fridolf vid många tillfällen, 
Här tillsammans med Valle Fredriksson och Allan Nilsson. 
Foto:Anette Hallsenius. 
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kom dit både äldre spelkamrater och nybörjare och vi blev 
uppmuntrade att spela, även om det lät krattigt många 
gånger. Själv barnlös, men med barnasinnet kvar, tyckte 
Fridolf det var speciellt roligt att se och höra de allra yngsta 
musikanterna. 

Mitt i slutarbetet på den här boken når mig budet att 
Fridolf blivit funnen död, sittande vid hyvelbänken i instru
mentverkstan, där han skulle lägga sista handen vid en ny 
nyckelharpa. Vi får aldrig höra honom själv spela mer, men 
han finns dokumenterad på band och på en skiva från Dels
bostämman. Det sista året har han varit lite ur form och i
bland tackat nej till erbjudna spelningar. Han tyckte att han 
slitit tillräckligt med dansspelningar och ville ta det lite 
lugnare. Vi unga kunde ta över nu, för han kände sig inte 
stark som förr. Vi anade inte hur pass skröplig han kände sig, 
ty när han kom igång att spela blev han ung och livad. Men 
han anade nog sjäv vartåt det led. När vi en dag i våras disku
terade vedfrågan sa han, att han hade så mycket ved i vedbo
den så det skulle räcka i hans livstid, så han tänkte inte bry 
sig om det där i år. Nu lät han sin religiositet komma i dagen 

och tvekade inte att säga obekväma sanningar ens i offentliga 
sammanhang t.ex. om spritens skadeverkningar. Så köpte han 
en elorgel och friskade upp gamla minnen från pojkåren, då 
han hade fått spela på orgeln i bönhuset. En »högre farbror» 
hade sagt honom att han skulle ge sig råd till det. På den 
trevade han sig fram till psalmmelodier han tyckte om. 

I nära sextio års tid gladde »Mosse-Fridolf» sina medmän
niskor med sin musik till dans och fest och till vardags i 
vänkretsen. Han var den siste här ute i havsbandet som kunde 
dela med sig av en levande tradition från de äldre bygde
spelmännen och han blev vår inspirationskälla med sin 
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taktfasta stråke och sina målande uttryck, både vad gäller 

musiken och det rent språkliga. Källan har sinat men den 

hann ge näring åt många friska skott. 
Fridolf var en medmänniska i ordets bästa mening och 

tog gärna de svagares parti. En episod som visar hans starka 

medkänsla med de olyckliga var, när han spelade tillsammans 

med en spelbroder på ett kalas. Några starkare drycker hade 

väl intagits under kvällen och kamraten råkade i olycka med 

sin fiol så att den gick i spillror. Fridolf förstod den smärta 

kamraten kände över det inträffade och ville inte stå där och 

känna sig bättre lottad, varför han själv drämde sin fiol i 

dörrposten. Delad sorg är halv sorg, heter det ju. 

Fridolf Jansson dog mitt i sitt värv 66 år gammal den 25 

juni 1981. Kanske bäst så. Ålderdomshem hade han inte haft 

mycket gott att säga om. Vi kommer tacksamt att minnas de 

glada spelstunderna i Fridolfs spartanskt möblerade kök och 

den sista gången vi träffades. Han satt i solskenet på lillstu

gutrappan med kaffekorgen och fiolen och med vithårs

testarna fladdrande i sommarvinden. 

Under många 

år spelade Fri

dolf till lekarna 

runt midsom

marstången på 

Kista tillsam

mans med Ake 

och Inga Gus

tafsson. Hå'r 

med Ake i inst

rumentverkstan. 
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K-A Grantlin skaldade till Fridolfs minne: 

En spetsgattad båt på vårblåa vatten, 

en nyckelharpslåt i midsommarnatten, 

stormbrus från havet och vindsus från skogen, 

dragspelets bå'lgbrus, fiollek från logen -

drömmare, spelman med barnasinne, 

solvåg och tonvåg vaggar Ditt minne! 

Blodnävan brinner mot urgråa hällar, 

koltrasten sjunger i djupnande kvällar. 

Få'rger och toner har alltid hört samman 

och fört till vårt hjärta glå'dje och gamman. 

Drömmare, spelman med sökarsinne, 

färger och toner hå'gne Ditt minne! 

När sommaren stod i fagraste grönska 

och livet gett oss allt skönt vi kan önska 

lade Du verktyg och stråke åt sidan, 

till synes i frid och stilla förbidan. 

Drömmare, spelman med skaparhanden 

hörde du tonen från andra stranden? 

Spelar Du nu i de himmelska landen 

en låt, som blev till på Singö vid stranden? 

Jag tror att Ditt spel och Din lustiga visa 

är något som himlens å'nglar vet prisa. 

Drömmare, spelman med längtans sinne, 

välsignat lever bland oss Ditt minne. 



Blyertsteckning av Birger Björnerstedt. 
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Matsgårdsvalsen 
Komponerad av Fridolf Jansson till invigningen av hembygdsgården 
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Vals 
efter Fridolf Jansson. 
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Vals 
efter Fridolf Jansson 
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Grisslehambo 

Den hå·r låten komponerade Fridolf under en bilfdrd till Gamla Grissle
hamn. Han satt och knäppte på en hardangerfela, som han just skulle 
leverera 
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Polska 
komponerad av Fridolf Jansson. 
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Gånglåt 
efter Fridolf Jansson. 
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Väddö Spelmän 1980 

Vå.ddö Spelmän kallar sig spelmanslaget, som nu för spelmanstradi

tionen vidare på Vå.ddö med omnejd. Storleken varierar från gång till 

gång, men så hå·r såg laget ut vid ett övningstillfå.lle våren 1980 i By

holma. Stående fr. v. Erling Holmström Veda, Ingrid Akraka Älmsta, 

Iris Joelsson Rangarnö, Bo Eckman Norrvreta Singö, Holger Jansson 

Bredsund Herräng, Valle Fredriksson Fogdö, Eva Fredriksson Gåsvik, 

Birger Hållinder Byholma, Doris Hansson Edeby, Karin Karlsbro 

Roslagsbro, Fridolf Jansson Boda Singö, och Marianne Mattsson Norr

sund Väddö. Knästående fr. v. Birger Bjömerstedt Edeby (lagledare), 

och Thure Lindholm Gåsvik. 

Foto: Sigrid Hållinder 
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»Blåklinten blommar», gånglåt. 
Komponerad av Fridolf Jansson en lycklig ju/idag på 70-talet. Upp

tecknad efter hans egen bandinspelning. 
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