
1

Hambo/polska

Ur AF:s krönika 1957.
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Hambo från Östra Harg

Melodin är en starkt rytmisk tretaktsmelodi som spelades av Elsa Uhr som hambo
till olika folkdanslag. Melodin är inte en typisk hambo enligt dagens sätt att se
utan liknar mer en mazurka. Det stämmer troligen med att den tillkom i mitten
av 1800-talet, vilket var innan hambon blev populär i Sverige runt 1900.

Östra Harg är en socken nära Linköping.

Danser och Låtar nr 19
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Damernas hambo
av John Olsson
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Hambo a-moll

Kommer från Philochoros’ album ”Gamla svenska danser och låtar”.

Elsa Uhr framför pianot. Ur
AF:s jubileumsskrift 1962.
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Jämthambo
efter Elsa Uhr

Låten är en rättvikspolska, komponerad av fiolspelmannen Höök Olle, Rättvik
(1860–1930). Den upptecknades med en något längre andrarepris år 1907 och
publicerades som nr 1115 i ”Svenska låtar, Dalarna” år 1922.

Uhret framför pianot. Ur
AF:s krönika 1950.
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Hambo
av Gösta Runnqvist
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Hambo från Småland 1
efter Salomon Uhr

Varianter finns i Uppland och Sörmland och många andra landskap. De har ofta
en text som börjar ungefär: ”Min lilla lön, den är inte stor, den går åt till snus och
brännvin…..”.

Salomon Uhr. Bild från Ingrid Hermerén, Lund.
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Hambo från Småland 2
efter Salomon Uhr

Ur AF:s krönika 1955. Elsa Uhr och
Åke Carlestam.
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Det finns en text av Wendela Hebbe (1808–1899) till melodin:

Huset det står vid Siljan,
och blommor växa kring alla knutar,
uppå taket sitta duvorna och titta,
kroka snällt på fönsterrutan.
Trala-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la,
la-la-la-la-lal-la, lal-la.
Hända kunde det att där innanför
ibland han och jag vi gnabbas också litet grand,
han och jag vi gnabbas också litet grand,
tra-la-la-la-la-la, lal-la.

Rödaste solen skiner,
och lindelöven i gräset fulla,
björkarna de susa, bäckarna de brusa,
fåglarna och jag vi tralla.
Trala-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la,
la-la-la-la-lal-la, lal-la.
Vi kvittra muntert under sommarhimlen blå,
kivas smått som de, men trivas bra ändå,
kivas smått som de, men trivas bra ändå,
tra-la-la-la-la-la, lal-la.

Västbergapolska
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efter Lisen Uhr

Hambo

Elsa Uhr, Axel Myrman och Arne
Blomberg. Ur AF:s krönika 1963.

Bild från Ingrid Hermerén, Lund.
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Klubba/polka/polkett

Ur AF:s krönika 1957.
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Fröléns klubba

”Gamla pappa Frölén spelade åt SFV” sade
Olle Schager på en bandinspelning. Detta
har ett samband med låtens namn. En
mycket snarlik variant av denna låt spela-
des in på skiva 1910 med de dragspelande
bröderna Oscar och Ragnar Sundqvist un-
der titeln ”Skuttapolka”. Senare kallades den
”Polka från Hammarby”, och då anges R.
Sundqvist som kompositör.

enligt Elsa Uhr. Originalet enligt Danser och Låtar

Elsa Uhr, c:a 18 år. Bild
från Ingrid Hermerén, Lund.
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Klubba
Efter Elsa Uhr

Elsa Uhr och Axel Myrman.
Ur AF:s krönika 1967.
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Klubba

Hittad bland Uhrets egna nedteckningar. Var hon fått den ifrån är okänt.

Elsa Uhr. Ur SFV:s
jubileumsskrift 1943.
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Klubba
Skotsk melodi

Melodin heter ”My love is but a Lassie yet”.

Ur AF:s krönika 1968.
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Klubba
Efter Salomon Uhr

Salomon Uhr. Bild från
Ingrid Hermerén, Lund.
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Klubba
Efter Olle Ek

Olof  Knut-Ekwall (1877–1965) var violinist och violinpedagog från Tranås-
trakten. Han var också anlitad som Skansenspelman på 1910-talet, och kallade
sig för ”Olle Ek” eller ”Olle på Öa”. Under sin tid i Stockholm spelade han
mycket åt SFV.

Uttringe. Ur SFV:s jubileumsskrift 1943.



23

Klubba ”Galopede”
Skotsk folkmelodi



24

Klubba
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Gånglåt efter Anders Frisell
Upptecknad 1910 av Karl Sporr

Lisen och Elsa Uhr. Bild från Ingrid
Hermerén, Lund.
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Solskensgånglåten från Mockfjärd

En av de låtar AF dansar klubba till.

I samlingen Dalalåtar, utgiven av Dalarnas Spelmansförbund, finns det 42 låtar, vari-
bland många av de oftast spelade. Som nummer 20 finns en ”Gånglåt, Solskensgång-
låten från Mockfjärd”. Den är i A-dur och är samma melodi som fröken Uhrs ”Klubba”.

I  Karl-Erik Forsslunds ”Med Dalälven från källorna till havet”, Mockfjärdsdelen, finns
det många låtar. Bland gånglåtarna finns melodin i A-dur som nummer 24 ”Gånglåt.
Efter Anders Frisell. Uppteckn. av Karl Sporr 1910.” Som kommentar under notraderna
står det ”Den låten kan man vid hembygdsfester och spelmansstämmor få höra utförd
av ett tjog fiolister eller fler från hela Dalarna samfällt i spetsen för ett långt taktfast tåg
– liksom förr här i spetsen för en prunkande brudskara av de gamla mästerspelmännen”
etc.

Låten var alltså i början av seklet ofta spelad i Mockfjärdstrakten och kan från början ha
varit en brudmarsch. Men hur fick låten sitt namn, Solskensgånglåten? Enligt forskaren
Gunnar Ternhag skulle Karl Sporr ha lanserat namnet och ha fått inspiration vid hem-
färden i soluppgången efter nedtecknandet. Gunnar Ternhag anser dock detta vara
sekundärt, och hänvisar i stället till noteringen i ’Dalälven’: ”En strålande melodi, vars
solsken dock dämpas, särskilt i slutfallet. ”Emellertid syftar inte detta på denna melodi,
utan på gånglåten nummer 20 ”Första gång i världen, jag dina blå ögon såg”, som står
på sidan innan.
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Klubba ”Solskensgånglåten”
Efter Anders Frisell, Mockfjärd

Denna låt finns även i Svenska låtar som nummer 1028 Brudmarsch, Skullbräddlek.
Den spelas ofta ihop med låten ovan som repris 3 och 4. Att spela ihop två kända
brudmarscher ligger nära till hands. Och att utnyttja ordet ”solsken” i texten till båda
eller bara den ena är inte helt orimligt.

När Gustav Ankarcrona (1869–1933) i Tällberg fyllde 50 år den 11 maj 1919 använder
Forsslund den andra melodin till en födelsedagshyllning med bland annat texten ”... 
och han vill att vi ska gå tillsammans ner till kullu-rullu-rullorna i byn...”. Denna visa 
trycktes i tidningen Strix och blev genast populär och fick namnet ”Kullerullvisan”. 
Som sådan trycktes den bland annat i Gröna visboken 1953 och fick en ytterligare 
spridning. I ’Dalälven’ kommenterar Forsslund blygsamt detta ”Med ny text av K. E. 
F. tryckt för några år sedan i Strix, lär den vara spridd under namnet Kullurullvisan.”

Hur spelas den i dag av spelmännen? Ett gott exempel kan nog CD-skivan Fiolen min
från 1990 vara. Där kallas de hopspelade gånglåtarna Solskenslåten/Kullerullvisan 
och sägs vara efter Knis Karl Aronsson, Leksand, mångårig ledare av Dalarnas Spel-
mans-förbund. Med hans dominerande ställning i åtanke kan man förutsätta, att man 
har spelat så under lång tid.
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Olles polka
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Olle var John Olsson (1872–1909), en av de första spelmännen i SFV. Han kompone-
rade mängder med melodier som finns samlade i bl.a. ”Olles melodier”. Han upp-
trädde under tre olika namn: ”Olle”, ”Spel-Olle” eller ”Jonas”. Uhret efterträdde ho-
nom som spelman i SFV. Om man vill spela Uhrets version av Olles polka så ska man
ta bort introduktionen, ta bort alla repristecken och ta bort dubbelnotraden på 8:e, 9:e
och 13:e raden.
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Polka
av John Olsson
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Polka
av Gösta Runnqvist

Elsa Uhrs tolkning av ”Danser och Låtar” nr 12, som finns på nästa uppslag.
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Polka
av Gösta Runnqvist. Danser och Låtar nr 12
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Elsa Uhr spelade denna i Dess-dur i ett något annorlunda arrangemang. Se dessa
noter på sid 33.
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Skåningen eller Stoppen
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Polkett

Gånglåt eller polkett efter Johan Björkman, Enviken.

Elsa Uhr på Högloftet c:a 1965. Ur SFV:s
jubileumsskrift 1983.
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Järnapolka
av Wilhelm Törnell
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När man lyssnar på inspelningar med Elsa Uhr så spelar hon repriserna i ord-
ningen ABACDD, dvs. hon spelar först första reprisen en gång, sedan den andra
en gång och sedan återigen första reprisen en gång. Hon spelade inga repriser på
repriserna med undantag för den fjärde reprisen.

Polkan är skriven c:a 1870. Wilhelm Törnell var folkskollärare i Järna i Sörmland.
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Polkett från Uppland

Ur Einar Lundbergs spelbok (1893), heter ”Trollhättan”.
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Mazurka

Ur AF:s krönika 1944.
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Polketta
efter Olle Ek

Spelas även till skånsk mazurka.
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Skånsk mazurka
efter Elsa Uhr
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Skånsk mazurka
efter Lisen Uhr

Lisen Uhr. Bild från Ingrid Hermerén, Lund.
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Schottis

Ur AF:s krönika 1944.
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Blue-Bell Polka
Folkdans från Irland

Ett exempel på hur fröken Uhr lånade melodier, som hon gillade, och anpassade
dem till nya användningsområden. Den här melodin blev i hennes hjärna en schottis.

Bild från Ingrid Hermerén,
Lund.
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Schottis
efter Manne Algurén

Manne Algurén var musikanförare i SFV 1916–1917.
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Schottis
efter Lisa Steier, som Elsa Uhr spelade den.

Schottis efter Lisa Steier är en av de Uhr-låtar vi fått i arv. Lisa Steier (1888–1928)
dansade i Operabaletten och fröken Uhr spelade på deras övningar. Låten är inte
alls en schottis från början. Den utkom 1901 under namnet ”Pardansen Orion”
och var skriven av en dansk kompositör, Louis Forgeron alias för balettrepetitören
vid Det Kongelige Theater, Ludvig Smith (1850–1924). Den skrevs som jubileums-
melodi till en cykelfabrik i Århus. Lisa Steier har troligen varit på Det Kongelige i
Köpenhamn och lärt sig melodin. Sedan uppe i Stockholm har hon förmedlat
den till fröken Uhr och låten har hux flux blivit en schottis.
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Schottis

Hittad bland Uhrets egna nedteckningar.
Var hon fått den ifrån är okänt.

Från början kallades dansen schottis för ”schottisch” på svenska. Ordet kom-
mer från tyskan. Det förenklades så småningom till ”schottis”. Hur länge man
använde man då stavningen schottisch?  År 1928 utkom Ungdomsringen med
Svenska folkdansmelodier, och där stavas det schottisch.

 I Philochoros-Album 1900 användes Rheinländer. I äldre låtsamlingar för spel-
män finns inte dansen med, den var väl för modern. I uppslagsbok från 1954 är
det modernt stavat.
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Schottis

I Sörmlandslåtens schottisnummer 1972 skriver Henry Sjöberg/Arne Blom-
berg:
”... Att man i Tyskland kallar dansen för Schottisch är ganska följdriktigt, liksom
att man i de södra och västra delarna av vårt land kallar den för skotsk. Men i
mellansverige är det tyska namnet vanligast...”

Intressant är också Gustaf  Wetters (1901–1977) uppteckningar. Han använder i
sina handskrivna rubriker schottisch, men övergår till schottis, sannolikt ganska
sent, eftersom dessa låtar har högre nummer i samlingen. Han använde schottisch
åtminstone 1941, vad jag kan utläsa. Den första gången han har schottis är
1964. Däremellan hittar jag inga upptecknade schottisar.

Så det är nog både lokalt och personligt hur spelmännen skriver.

Detta är en rheinländer från Norge och har en text som börjar
”Kom till mig om kvällen...”. Det finns en tredje repris i d-moll.
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Schottis 7 h:n

Ur AF:s krönika 1962.



55

Schottis från Enviken

Låten har första reprisen efter låt nr 49 och andra reprisen efter låt nr 48 i K.E.
Forsslunds ”Med Dalälven från källorna till havet”, del III, bok 1. Bägge två är
schottisar efter Vilhelm Hedlund, Enviken.
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Schottis från Östergötland
Danser och Låtar nr 26
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Ur AF:s sångbok. Teckning av Harriet Ekdahl.
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Schottis
efter Elsa Uhr

Ur AF:s krönika 1949.
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Schottis
efter Elsa Uhr

Denna melodi är pefekt anpassad för ”Schottisch i turer” såsom AF och SFV
dansar den, nämligen i 3×3 turer. Det var på detta sätt som dansledaren Axel
Österlöf  i Philochoros och sedermera SFV på 1890-talet arrangerade några
schottischvarianter för scenbruk.
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Vinjerkaschottis
som Elsa Uhr spelade den

Se även sidan 124 och 125.

Bilder från Ingrid Hermerén, Lund.
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Vals

Ur AF:s krönika 1945.
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Der Haxenschmeisser
”Schwedisch” från Steiermark, Österrike
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Borgholmsvalsen
Danser och Låtar nr 3



65

Många känner nog igen den här melodin i formen ”Drömmen om Elin”. Den kände
dragspelaren Calle Jularbo fastnade uppenbarligen för melodin, ändrade litet grand,
och försåg den med text. Här har vi i alla fall den ursprungliga valsen.

Elsa Uhr med dragspelet. Bild från Ingrid Hermerén, Lund.
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Carinas harpa
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Carina är balettdansösen Carina Ari. Elsa Uhr var en av hennes nära vänner och
tillika hennes pianist. Valsen har sitt ursprung i Småland och heter egentligen
”Vals från Småland”. Jämför Vals efter Elsa Uhr.

Carina Ari (1897–1970) hette egentligen Carina Johansson och var även kore-
ograf  och skulptör. Hon var utbildad vid Kungliga Teatern och turnerade dels
med ”Svenska baletten”, dels med en egen trupp under 1920-talet. År 1932 blev
hon balettmästare vid Opéra Comique i Paris och prima ballerina där. Hon läm-
nade scenen 1938 och grundade Carina Ari-stiftelsen.

På SFV:s Uttringe står en byst av Elsa Uhr, som Carina Ari gjort.
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Vals efter Elsa Uhr
som Olle Schager spelade den
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Ursprunget till denna vals är troligen Carinas harpa (se denna). Denna ned-
teckning är på det sätt Olle Schager spelade långt senare på 1970-talet.

Carina Ari. Bild från Ingrid Hermerén, Lund.
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Hardangervalsen
av Henning Weidling, efter Elsa Uhr



71Under många år var detta Elsa Uhrs slutvals. Det finns också en speciell vals 
som heter “Hardangervals”, 



72

Hastabergsvalsen
av Christoffer Wallroth (1841–1917)
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Hastaberg ligger i Filipstadstrakten. Fröken Uhr har anknytning till Värmland via
sin pappa, som kom därifrån. Man kan spekulera i att han lärt sig valsen i Värm-
land.

Tyresta. Ur AF.s krönika 1945.

http://www.pdfediting.com
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Jägarn
Blom
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Jägmästare Blom, som var medlem i SFV, lär ha skrivit denna vals år 1910.
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Jämtvals nr 1
Danser och Låtar nr 6
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Korkskruven och Ritsen
Två valser av Gösta Runnquist

Uhret spelade ibland ett par-tre valser i potpurriform. Anledningen var nog 
bland annat att hon ansåg, att valser skulle vara långa och det då blev tjatigt om 
melodin bara hade ett par repriser.

I det här exemplet har fröken Uhr på ett kongenialt sätt vävt samman två av Gösta
Runnquists valser.
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Hälsingevals
av Thore Härdelin d.ä.

Thore Härdelin d.ä. hade med denna komposition i ett häfte han gav ut c:a
1930, ”25 spelmanslåtar från Hälsingland”. Den är även tryckt 1928–29 som
nr 235 i ”Svenska låtar, Hälsingland”.
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La comédienne dansante
Paris 1911
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L’Evonienne
Skotsk vals
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Luffarvalsen
efter Lisen Uhr

Ur AF:s jubileumsskrift 1962.

Lisen Uhr. Bild från Ingrid Hermerén, Lund.
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Magyarvalsen
efter Elsa Uhr
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Magyarvalsen är en av Uhrets mest omtyckta melodier. Den blev populär
efter Amaranterbalen 1850. Ursprungligen, 1849, hette den Magyarerna (med
sex repriser) komponerad av Josef  Gung’l och återfinns bl a i Barnens dans-
album på 1890-talet. Gung’l var ungrare och hovkapellmästare hos kejsar
Franz Joseph. Med ”magyarerna” avses ungrarna. Det är en hyllning till den
delen av dåvarande dubbelmonarkiin Österrike–Ungern.

Uhret har fått melodin via sin morbror, och den är då i tre repriser. När hon
kom till SFV hade de emellertid på sin repertoar Gung’ls första repris och en
tillskriven av Gösta Runnqvist i SFV. Så är den också tryckt i Olles melodier.
I bandupptagningarna spelar hon Gung’ls tre första samt SFV:s.

Historien går vidare. Uhret spelade mycket ihop med Anders Soling (1890– ?)
från Boda i Dalarna. Denne har spritt valsen till Boda spelmanslag, vilket syns
på omslaget till en grammofonskiva inspelad i Laggar-Anders kök i Boda. På
skivan finns första reprisen och SFV-reprisen.  Älvdalingarna, en grupp som
var mycket populär på 1970-talet, hade valsen på sin repertoar, hämtad från
grammofonskivan. I slutet av en av AF:s polskeaftnar 1978 annonserade spel-
ledaren en ”gammal fin vals från Rättvik som vi tycker så mycket om”, och
vad fick vi väl höra! På så sätt kom valsen ”hem” igen. I Svenska Låtar,
Värmlandsdelen nr 70, kan man hittar ytterligare en variation på temat Magyar-
valsen, med fler repriser.



86

Möckelmyrsvalsen
av Olof  Tillman
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Orr-Jonkes vals
Norrbo, Hälsingland

Lär vanligen ha spelats i B-dur.

C C
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Ryska valsen
efter Hommage-valse av Florian Hermann
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Fröken Uhr lär ha spelat litet annorlunda. Nedteckningen är efter en inspelning
med Olle Schager.
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Tornvallers vals

En variant (med längre andra repris) av denna låt kallas ”John Strömblads vals”.
På Uhrets noter är Strömblads överstruket och ersatt med ”Tornvallers vals”.
Piano- och fiolspelmannen Strömblad var stockholmare, Skansenspelman och
spelade åt SFV redan 1912. Han dog på 1950-talet.

Uttringe. Ur SFV:s
jubileumsskrift 1943.
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Uttringevalsen

På bandinspelningen spelar Uhret Uttringevalsen i kombination med Borgholms-
valsen.

Uttringe är SFV:s sportstuga i Uttringe. Föreningen fick den i 10-årspresent från
Helen Berg 1903.
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Tre valser

Notraderna 1 till 4 är ”Möckelmyrsvalsen” av Olof  Tillman, Dala-Floda.
Notraderna 5 till 8 är ”Orr-Jonkes” vals från Norrbo, Hälsingland (vanligen i
B-dur). Notraderna 9, 14 och 15 är återigen Möckelmyrsvalsen. Notraderna
10 till 13 är en variant av Vals från Rättvik. Olle Schager sade vid något tillfälle,
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att den sista av dessa valser kallade fröken Uhr för ”Lomjansgutten”. Lom-
jansgutten var en värmländsk 1800-talsspelman.

Olof  Tillman (1878–1962) var redan som 12-åring en fullfjädrad spelman, som
själv kunde spela på bröllop i Dala-Flodatrakten. Han fick uppleva många av
de stora spelmanstävlingarna i början av seklet, och han reste sällan förgäves.
Han var en bredbent säker karl, som var väl medveten om att han var en av de
dominerande spelmännen i Västerdalarna. Att så mycket av den gamla Floda-
musiken bevarats är till stor del Olof  Tillmans förtjänst. Han intresserade sig
också för hur låtarna dansades och hans största insats är att han lyckades åter-
uppliva Huppleken.
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Unges vals
Kälkbacksvalsen
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Valsen är tillägnad en av systrarna von Unge (Britta eller Greta). Dessa var
medlemmar i SFV. Jämför med Elsas vals.
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Vals efter Lisen Uhr

Ur AF:s sångbok. Teckning av
Harriet Ekdahl.
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Vals efter Jönsagubben

Det här är en vals från Hälsingland, publicerad i Svenska låtar nr 625. Jönsagubben
var Olof  Jonsson från Arbrå (1816–1899), elev till From-Olle i Järvsö (1794–
1873). Valsen var mycket spelad, speciellt i södra Hälsingland.
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Elsas vals
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Troligen skriven av Gösta Runnqvist i SFV någon gång i början av 1910-talet
och tillägnad Elsa Uhr när hon var ny i föreningen. Det var en tradition inom
SFV att skriva melodier som tillägnades olika personer.

Uttringeorkestern. Ur SFV:s jubileumsskrift 1943.
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Vals

Låten heter  ”Iduna-vals” efter fiolspelmannen August Medin (1834 – 1897).
Han kallades ”Necken” och var från Svenljunga, Västergötland. Den publi-
cerades (med pianoarrangemang i G-dur) c:a 1901 i häftet ”Neckens dans-
musik, häfte 1”.
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Vals

Hittad bland Uhrets egna nedteckningar. Var hon fått den ifrån är okänt.
Vad gäller repris 2, jämför med Vals från Enviken.
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Vals från Rättvik

Denna ingår i något annan skepnad som vals nummer 3 i ”Tre valser”.
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Vals från Enviken

De två första repriserna är upptecknade efter Vilhelm Hedlund. Den tredje 
reprisen upptecknades efter Olof Måhlén, Enviken, 1924. Melodin är nedteck-
nad såsom Fröken Uhr spelade den.

D7
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Östgötavalsen nr 2
efter Elsa Uhr och Olle Ekvall

Elsa Uhr. Bild från Ingird Hermerén, Lund.
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Ur AF:s jubileumsskrift 1962.
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Bondvals
av Wilhelm Törnell

Detta är troligen Elsa Uhrs tolkning av Färnebovalsen (se denna, tryckt version).
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Äggavalsen
Efter Wilhelm Törnell och Elsa Uhr

Äggavalsen trycktes 1915 i häftet ”På Förstukvisten”. Det var låtar från södra Öster-
götland ”spelta på Skansen utå Lars i Svarven”. Lars i Svarven hette egentligen Lars
Johan Sundell (1874– 1923) och var en fiolist från Västervik. Cirka 1915 spelade han
in den på skiva, vilken är återutgiven på skivan Äldre Svenska Spelmän, vol. II.
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Färnebovalsen
av Wilhelm Törnell
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Wilhelm Törnell var organist i Färnebo landsförsamling vid Filipstad 1874–1886.
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Östgötavalsen nr 1
efter Wilhelm Törnell, Olle Ekvall  och Elsa Uhr
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Vals i Ess-dur
av Wilhelm Törnell efter På svallande våg av Edvard Strauss, utgiven 1877

Markeringen ”>” betyder att Uhret ibland gjorde en drill, ibland arpeggio
eller ibland spelade ett förslag.

Kommentar till förra sida:
Östgötavalsen nr 1 gavs ut i A-dur i ett nothäfte från Nils Axbergs musikförlag
(årtal okänt) med titeln ”Östgötavalsen No. 1, upptecknad och arr. af   ”Ek-Uhr”.”
Ek är Olof  Knut-Ekwall, violinist från Tranås.
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Vals
av Wilhelm Törnell (efter Elsa Uhr)
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Vals från Enviken
av Vilhelm Hedlund
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Övrigt

Ur AF:s krönika 1945.
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Menuett ur ”Elverhøj”

Detta är en variant på en melodi som kallas ”La Folia”, känd från många europe-
iska länder. I Sverige finns många polskevarianter på denna grundmelodi. Den
tysk-danske kompositören Friedrich Kuhlau (1786–1832) använde melodin i
”Elverhøj”, ett skådespel med sång som hade premiär i Köpenhamn 1828.

Dm 7

DmA7
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”Rokoko”, menuett
av Christian Danning
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Christian Danning (1867–1925) var en dansk kapellmästare.

Siv Boalt, Elsa Uhr, Astrid Lissenius.
Ur AF:s krönika 1961.
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Uhrets Larousse

Låten heter egentligen ”La russe” vilket betyder ”Den ryska (dansen eller kvinnan)”. I
England uttalas ”Russe” med o-ljud. De två sista repriserna är egentligen en separat låt
som heter Astleys Ride. De är snarare engelska än skotska. Till en början spelades bara de
två första repriserna. Uhret spelade dem till schottis innan vi ”kände till” dansen Larousse.
Denna skotska dans tog SFV:s dansledare Stellan Bergqvist med hem till Stockholm 1952.
Fröken Uhr lär ha fått melodin från gymnastikdirektör Svalling.
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Sarabande Grandiose
ur Olles melodier

Inom SFV uppstod en tradition i början
av 1900-talet att musik spelades när dan-
sarna skulle ställa upp till Gammalpolka.
För detta ändamål skrev John Olsson
Sarabande Grandiose. Det har sedan bli-
vit en tradition i SFV, och senare i AF, att
detta stycke spelas vid uppställning till
Gammalpolka.
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La véritable polka
av A.E. Titl



123

Spelas till Gammalpolka som framfördes första gången år 1839 på Kungliga
Teatern i Stockholm. Damen som dansade var Emelie Högqvist men vem
kavaljeren var är okänt.
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Vengerka

Kallas på andra noter ”Ungarisches Lied”. Vengerka är ryska och betyder ”ungersk”. Detta är
ursprunget till Vindeliska. Utgavs 1895 i S:t Petersburg med arrangemang av G. Aleksevitja.
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Vindeliska
efter Axel Myrman och Elsa Uhr

Ur SFV:s jubileumsskrift 1943.
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Åttetur frå Asker
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Detta är en norsk dans och norsk melodi. Asker ligger nära Oslo. Elsa Uhr
spelade genomgående ackompanjemanget i valstakt. Detta skiljer sig mot vad
som nedtecknats i t.ex. ”Gillesdanser i Norden”.
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Schubertvals
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Ludvig XIII:s gavott
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Förkortningar

AF Akademiska Folkdanslaget

SFV Svenska Folkdansens Vänner

Uhret Smeknamn på Elsa Uhr

Kort om olika personer som nämns

Olof  Knut-Ekwall (1877–1965) var violinist och violinpedagog från Tranåstrakten. Han var
också anlitad som Skansenspelman på 1910-talet, och kallade sig för ”Olle Ek” eller ”Olle på
Öa”. Under sin tid i Stockholm spelade han mycket åt SFV.

John Olsson (1872–1909) var en av de första spelmännen i SFV. Han komponerade mängder
med melodier som finns samlade i bl.a. ”Olles melodier”. Han uppträdde under tre olika
namn: ”Olle”, ”Spel-Olle” eller ”Jonas”.

Manne Algurén vad musikanförare i SFV 1916–1917.

Carina Ari (1897–1970) hette egentligen Carina Johansson och var balettdansös, koreograf
och skulptör. Hon var utbildad vid Kungliga Teatern och turnerade dels med ”Svenska balet-
ten”, dels med en egen trupp under 1920-talet. År 1932 blev hon balettmästare vid Opéra
Comique i Paris och prima ballerina där. Hon lämnade scenen 1938 och grundade Carina Ari-
stiftelsen.

Olle Schager var ordförande i SFV 1957–1969 och föreningens dansledare 1948–1954. Han
spelade på Uttringe ibland, dock inte på några dansövningar.

Gösta Runnquist var en av många som skrev musik under SFV:s första decennier. Fröken Uhr
införlivade många av dessa musikstycken i sin repertoar.

Kommentarer
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Urval av källor
(fler finns i de texter som står i
anslutning till respektive noter)

Olles melodier (1924) Samlade av Gösta Runnquist på initiativ av Svenska Folkdansens Vän-
ner. A. Börtzells tryckeri A.-B. Stockholm.

Danser och Låtar från Svenska Folkdansens Vänner (1921) Elkan & Schildknecht Emil Carelius
Kungl. Hof  musikhandel.

Inspelningar med Elsa Uhr genomförda 1955–1956.

Information från Ulla Lundgren, Sten-Axel Julin och Allan Westin.

Enstaka nothäften

Spelmanslåtar från Hälsingland

Spelmanslåtar från Dalarna

”Dansboken”, Svenska Folkdansens Vänner, Stockholm 1992.


