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1. FINNSKOGEN
Var ligger Finnskogen?
Det fi nns fl era fi nnskogar i Sverige, men den vi pratar 
om i det här sammanhanget fi nns på båda sidor av 
gränsen mellan Värmland och Norge. Finnskogen är 
ett stort skogsdistrikt som omfattar östra delarna av 
Solørkommunerna i Hedmark fylke samt västra 
Värmland. Grovt kan man säga att Finnskogen 
sträcker sig från älven Glomma i väst till Klarälven 
i öst, och 15 mil längs riksgränsen från Gravbergs-
området/Aspberget i norr till Aurskog/Eidskog/Eda/
Charlottenberg i söder. 

Det var naturen, d.v.s. fjällen i norr, och befi ntlig 
bebyggelse i söder, som satte gränsen för de fi nska 
bosättningarnas och svedjebrukets expansion.

Svedjebruk
De bönder som bodde i östra Finland (Savolax/
Tavastland) under 1500- och 1600-talet skiljde sig 
från sina västliga landsmän när det gällde näringssätt. 
Östfi nnar var »svedjebrukare«, medan västfi nnar, 
svenskar och norrmän var åkerbrukare. 

Svedjebruk är en raffi nerad teknik som gör det 
möjligt att utnyttja den näring som under årtionden 
lagrats i den sura vuxna granskogen. Man förfi nade 
och utvecklade metoden i Finland under 1500-talet.

Metoden innebär att man bränner ner alla kvistar 
och träd, och sedan sår i askan medan marken är 
varm. Östfi nnarna sådde en speciell typ av råg som 
gav mycket bra avkastning. Man kunde dock bara 
odla en gång på samma ställe, vilket innebar att de 
var tvungna att förfl ytta sig med jämna mellanrum.

Den fi nska »invandringen«
Behovet av nya marker tvingade östfi nnarna att röra 
på sig under 1500- och 1600-talet. Klimatet under 
denna »lilla istid« krävde större odlingar och befolk-
ningstillväxten var stor. Mot mitten av 1500-talet 
började det bli trångt Finland, och svedjebrukarna 
började röra på sig.

De letade efter platser som hade de rätta förhållan-
dena för svedjebruk. Sverige och Finland var ett rike 
på den tiden och i Mellansverige var det gott om obe-
bodd granskog som lämpade sig väl för ändamålet. 
Dessutom ville man gärna ha bosättningar till dessa 
områden, och lockade fi nnarna genom sex skattefria 
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år. Runt 1640 nådde de gränstrakterna i Värmland. 
De fick speciellt tillstånd från kungen att driva sitt 
svedjebruk där. 

Innan finnarnas inflyttning till Finnskogen bodde 
det ingen där, utan området användes mest till jakt 
och fiske. Jordmånen var för dålig för att användas till 
åkerbruk, vilket var det rådande näringssättet i områ-
det, och skogen/timret hade inget stort värde då. Fin-
narna, med sin odlingsteknik, kom med nyckeln som 
öppnade det mellansvenska barrskogsområdet för 
bosättning och kolonisation. 

Med tiden upphörde svedjebruket, och den finska 
befolkningen och deras kultur smälte gradvis ihop 
med den svenska. 

Finnarnas kultur
De finska bosättningarna i Finnskogen var bland de 
största befolkningskoncentrationerna i Skandinavien 
med finsk-ugrisk kulturbakgrund. Det var stora områ-
den och många bygder där finska språket och kultu-
ren var närmast enarådande under lång tid. På en del 
håll levde språk och kultur kvar mycket länge, bero-
ende på hur isolerat man bodde och hur länge lag-
stiftningen gjorde det möjligt. 

I dessa finsktalande, finskkulturella samhällen var 
redan från början kontakterna över riksgränsen inten-
siva. I praktiken har gränsen varken då eller senare 
haft någon betydelse för invånarna i området. Ingif-
tena på vardera sidan var många. Flyttning inom 
området och arbetspendling var mycket vanlig. 

Carl Axel Gottlund (1796–1876) växte upp i Savo-
lax i Finland, men studerade senare till präst i Upp-
sala där han fick höra talas om finnar som bodde i 
skogarna i Dalarna, Hälsingland och Värmland. Han 
gjorde två längre vandringar till finnskogarna. Resul-
tatet blev en stor mängd insamlat material om folk-
liga traditioner till finska arkiv. 

Idag är de finska dragen utvattnade. Man kan hitta 
lite finsk tradition, men den musik vi hittar idag är 
yngre än invandringen och de finska kulturtarditio-
nerna är assimilerade av svenska och norska traditioner. 

2. MUSIKEN

Södra delen av Hedmark har tillsammans med västra 
Värmland stor mångfald i den lokala folkmusiken. I 
Solør, Odal och Finnskogen har det gjorts en rad upp-
teckningar (alla runt 1920–1940), varav det största 
arbetet gjordes av Ole Mørk Sandvik på 1930-talet.  
På svensk sida har vi uppteckningarna från Norra och 
Södra Finnskoga av Nils Stålberg. Även Einar Över-
gaard har gjort uppteckningar från Värmland. Något 
tidigare var Ludvig Mathias Lindeman i Grue och 
Brandval och tecknade upp ballader, 1864. Senare har 

det gjorts en rad inspelningar med traditionsbärare i 
disktriktet. 

Finska musiktraditioner?
Ända sedan de första finnarna kom har det varit 
regelbunden kontakt mellan Finland och Finnskogen. 
Med tanke på detta är det naturligt att undra om det 
fortfarande kan finnas rester kvar av finska musik-
traditioner och i vilken grad traditionsmusiken påver-
kats av att det har levt finnar i området under cirka 
400 år. Ett par av Sandviks källor sjöng några finska 
visor för honom utan att han kommenterade det på 
något sätt. 

Senare undersökningar har visat att det som fortfa-
rande finns av finska musiktraditioner är ett litet 
antal visor med finsk text. De flesta av dessa visor är 
troligtvis yngre än den tidigaste invandringen från 
Finland, och troligtvis av västfinskt ursprung. 

Det finns dock en del melodier, ramsor och besvär-
jelser som visar nära släktskap med de finska runo-
traditionerna som var utbredda i Savolax-området 
under 1500- och 1600-talet, och som senare tecknats 
ned till det stora finska nationaleposet Kalevala. 
Denna tradition är idag närmast försvunnen från 
Finnskogen, men delar av den finns dokumenterad 
med noter och inspelningar. 

När det gäller instrumentaltraditionerna är det 
nästan omöjligt att hitta något konkret släktband med 
finsk musik, varken från 1500–1600-talen eller senare. 
Det som idag finns dokumenterat av instrumental-
musiken från Finnskogen visar starka band till mot-
svarande musik i övriga Östnorge och Västsverige.

Storgårdsmusik på 1800-talet
Finnskogen är en del av ett område, som enligt de 
källor vi har, bestod av storgårds- och ämbetsmiljöer 
under 1800-talet, där nya umgängesformer och nya 
moden på alla områden (även inom musik och dans) 
tidigt fick fäste. 

Delar av de gamla skicken från tidigare tider, och 
tillhörande musik, fortsatte sannolikt att existera ett 
tag framöver. Antagligen var detta så självklart och 
vardagligt att det tedde sig som mindre väsentligt för 
dem som förmedlat något om musik på 1800-talet. 
Det är det nya som gärna blir synligt i sådana sam-
manhang.

Samhällsförhållandena säger att det även fanns en 
mindre »påaktad« kultur, den bland »husmän« och 
i miljöer i skogsbygderna, alltså i Finnskogen.

Låt-typer
Genomgående dansmusik.

Äldre (före 1800 och ytterligare en tid): pols, 
 halling, marsch, brudmarsch, polonäs. 

Yngre (dök upp efter 1800): vals, reinlender, polka 
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(polkett, galopp, hamborger, rister är lokala benäm-
ningar på polka), mazurka, hambo.

Olika benämningar på pols i regionen: i Sverige polska, 
i Norge pols, polsdans, springar och springdans (även 
polsk och rundtom, lokala benämningar i Rendalen 
respektive Løten, lite längre in i Hedmark. De vanli-
gaste benämningarna tycks ha varit polska i Sverige 
och pols/polsdans i Norge. 

Rytm i polskan
Finnskogen är en del av ett större område med 
gemensam rytmprincip. Lite förenklat kallas detta 
ofta »kort 3:a«. Det är en asymmetrisk 3/4-takt där 
treje taktdelen är kort, och de andra långa. Det första 
taktslaget är något längre än det andra. Rytmen blir 
alltså: lång – något kortare – allra kortast. Asymme-
trin kan variera från gravt asymmetrisk till närapå 
helt jämn. Tyngden ligger på de två första taktdelarna 
medan den tredje är mindre betonad, ibland till och 
med obetonad. Hela karaktären kan beskrivas som 
lätt, så egentligen bör man tänka: lätt – något lättare 
– allra lättast. Det typiska är att spelmannen stampar 
på 1 och 2, och låter 3:an hänga i luften. Men han kan 
också välja att stampa på alla tre taktdelarna. Då 
avspeglas det i musiken genom att den blir något 
 jämnare, tyngdmässigt sett.

Man måste skilja på tyngd och tid när man pratar 
om asymmetrin. En relativt symmetrisk rytm som har 
tyngden i huvudsak på taktslag 1 och 2, upplevs som 
mer asymmetrisk än den faktiskt är om man ser 
enbart till tid. 

Graden av asymmetri varierar:
a/ mellan olika spelmän
b/ mellan olika låtar
c/ mellan olika distrikt
d/ från gång till gång med samma spelman
e/  inom samma låt under en och samma genom-

spelning, inte konstant genom låten alltså
f/  mellan olika tidsepoker (Detta är viktigt att 

komma ihåg när vi pratar om »rätt« och »fel«. 
Under olika perioder har olika ideal varit 
rådande. T.ex. påverkades polskan av mazurkan 
när den kom.)

Man har spekulerat i om denna variation kan ha 
något samband med spelmännens skiftande erfaren-
het när det gäller att spela till dans; hur längesedan 
det var de spelade till dans, hur mycket de hade spelat 
till dans, om de alls hade spelat till dans o.s.v. Men 
variationer finns också bland de inspelningar med 
spelmän som man vet har spelat mycket till dans, 
samt bland de allra äldsta inspelningarna. Så det tycks 
ha varit varierande asymmetri enligt ovan.

Förvirrning i forskningen om rytmprincipen
Det har tidigare varit en viss diskussion om hur ryt-
men i polsdansen i delar av södra Hedmark ska upp-
fattas. Detta har främst handlat om Elverum och res-
ten av SørØsterdalen. Anledningen till detta var att 
polsdansen i Sør-Østerdalen har en markerad rytmisk 
asymmetri med kort 3:a, medan de norra delarna av 
Østerdalen har en jämnare takt, eller asymmetri med 
kort 1:a. Då man inte hade undersökt förhållandena 
längre söderut i Hedmark tillräckligt grundligt, fram-
stod bygderna i Sør-Østerdalen som ett mycket litet 
avgränsat område med den speciella korta 3:an. Vissa 
menade att detta var osannolikt, och var mycket skep-
tiska till dessa traditioner.

När man så utforskade polstraditionerna i Hed-
mark, från Våler och söderut, fann man att ett stort 
antal spelmän hade tydlig asymmetri med kort 3:a. 
Detta gällde både fiolspelmän, durspelare och trallare.

»Kort 3:a«-områdets utbredning
Om man undersöker motsvarande traditioner ett 
stycke längre österut, söderut och västerut finner man 
att det mesta av det relativt sparsamma arkivmateria-
let pekar på asymmetri med kort 3:a. 

Man har kommit fram till att en stor del av syd-
östra Norge har springar- och polstraditioner med i 
princip samma typ av rytmisk asymmetri med kort 
3:a. Området omfattar södra Hedmark (begränsas av 
Løten, Åmot/Yttre Rendal, södra Trysil i norr), 
Akershus, Østfold, Vestfold, delar av Värmland, Dals-
land, delar av Bohuslän och kanske Särna (oenighet). 
En ganska lik rytmprincip var känd sedan tidigare i 
Telemark, Numedal och Agderfylkena. 

Gemensam rytmprincip: 
asymmetri med »kort 3:a«.
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I Norge har man mer källor än man har i Sverige, 
och vet mer säkert vad som varit rådande. I Sverige 
vet man inte säkert hur utbredd den här typen av 
asymmetri har varit. 

Einar Övergaard har i sina uppteckningar varit 
mycket intresserad av att förmedla hela musikaliska 
bilden, inte bara melodierna, och har antecknat 
mycket om asymmtrin. 

Notationsproblematik
Det har experimenterats med att skriva musiken i 
2½/4-takt eller 5/8-takt, bara för att få med asymme-
trin i notbilden. Man riskerar då att det inte framgår 
att det helt klart handlar om tredelad takt, och 
noterna kan läsas som femdelad takt, vilket blir helt 
fel. Det är heller inte möljigt att få med alla variatio-
nerna i asymmetrin på det sättet, så det blir hur som 
helt fel i förhållande till den klingande ljudbilden. Det 
bästa är att följa vanlig notationspraxis och skriva 3/4-
takt. Man måste i vilket fall som helst ha kunskap om 
traditionen för att få till det rätta svänget i musiken. 

Tempot i polsdansen
Tempot har varierat i olika tider. Einar Øvergaard 
skrev ut tempobeteckningar i ett par enskilda fall: i 
anslutning till uppteckningen av en polsdans från 
Elverum 1896 skriver han 32 takter på 36–40 sekun-
der. Man måste ta hänsyn till att tempot var individu-
ellt och att han inte gjorde sina uppteckningar till 
dans. Översatt till 4-taktersperioder blir det 4½–5 
sekunder.

Den norske folkmusikupptecknaren O.M. Sandvik 
skriver i Østerdalsmusiken: »Tempot i polsen var 
förr betydligt långsammare än nu, nämligen 4 takter 
på cirka 6 sekunder. Hastigheten är nu gärna 4 takter 
på 4 sekunder«. Samtidigt säger han i en kommentar 
längre in i boken att tempot i Elverum, Engerdal, 
Glöte m.m. var 4 takter på 5 sekunder. Inspelningar 
som gjordes i dessa svensknorska gränstrakter 1969 
pekar på samma tempo, 4½–5 sekunder.

Varken inspelningarna eller uppteckningarna gjor-
des under pågående dans, men borde ändå ge en fing-
ervisning om tempot i polsdansen. Och man borde 
alltså kunna dra slutsatsen att tempot har ökat med 
tiden. Det varierar ju mellan olika spelmän, men idag 
rör det sig runt 4 takter på 4½ sekund. Men längre 
tillbaka har man alltså spelat lite långsammare.

Spelsätt
Det vanligaste var solospel. Det var gehörsspelmän, 
som inte spelade efter noter och som hade en tradi-
tionsmusikalisk stil, långt från konstmusikens ideal. 
Musiken hade låg status, den var inte »fin«. Man 
favoriserade rytmen framför tonens kvalitet. Och pre-
cis som i andra svensknorska gränsområden var det 

en musik med enkla melodier, musiken byggde mer 
på takt och rytm än på melodi. Spelmännen hade god 
takt och ett lätt och luftigt stråkbruk. Graden av bor-
dunspel varierade mellan spelmännen, men gemen-
samt för allt bordunspel var att det oftast handlade 
om medklingande lösa strängar, inte så mycket dub-
belgrepp. Även graden av ornamentik varierade. Den 
var inte särskilt framträdande i musiken, utan mest 
små korta förslag. När det gäller tonaliteten var det 
varierande grad av svävande tonalitet, med störst 
 variabelt tersintervall.

Instrument
Fram till andra halvan av 1800-talet var fiol det domi-
nerande instrumentet i Finnskogen. Ända från 1600-
talet hade fiolen haft denna position, och den har i 
allra högsta grad utformat den instrumentala tradi-
tionsmusiken i distriktet. Det finns också belägg för 
klarinettspel i Solør och det finns en del langeleikar 
och harpor i museisamlingar. Det finns muntliga 
 källor om kantelespel i Finnskogen, men man har 
inget instrumentfynd. Langeleiktraditionen var borta 
redan när Carl Axel Gottlund var där 1821. Vidare har 
man spelat på trummor (militärtrummor) och flöjter. 
Näverlur och bockhorn (nära knutet till fäboddrift) 
fanns det många som var rena mästare på. Vallfolkets 
toner hördes milsvis över skogen. Gottlund berättar 
att han under sin vandring en morgon hörde över 50 
olika lurblåsare runt om i alla berg. 

När det enradiga och tvåradiga durspelet kom, 
trängdes fiolen undan. Durspelet blev enormt popu-
lärt i Solør.

 
Vokal
Det har varit rika balladtraditioner runt om i distrik-
tet, melodier av både yngre och äldre typ. Balladerna 
har försvunnit ur bruk, men det finns fortfarande res-
ter av dem. 

Andra vokala traditioner var klart bruksinriktade, 
t.ex. vallvisor, vaggvisor och komihåg-visor. Dess-
utom fanns det en hel del psalmer och religiösa folk-
melodier som hade lokal prägel, både i kyrkosången 
och utanför den kyrkliga religiösa miljön. På 1800-
talet blev Skillingtrycken mycket populära, ofta med 
melodier från den lokala traditionen. Mot slutet av 
detta århundrade gick flera religiösa väckelseböljor 
över området, och det förde med sig en repertoar av 
visor med förkunnande och moraliserande karaktär. 

Nationalromantiken
Traditionsmusiken i södra Hedmark var opåverkad av 
de nationalromantiska strömningarna i slutet av 
1800-talet. Spelmännen här var inte medvetna om att 
deras musik var »folkmusik« eller vilket nationellt 
symbolvärde motsvarande musiktraditioner fick i 
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andra delar av landet. Detta påverkade hur musiktra-
ditionen togs till vara och hur den utvecklats fram till 
idag. 

Musiken i området var bruksmusik och traditio-
nerna hölls vid liv så länge behov och efterfrågan 
fanns. När viktiga förutsättningar för existens för-
svann startade en utveckling där gamla former lång-
samt gick ut ur bruk och försvann, eller blev ersatta av 
nya. 

Gamla traditioner försvinner
Den gamla polsdansen försvann när gammeldansen 
kom under sista halvan av 1800-talet. Efter hand 
trängdes också fiolen undan av durspelet. Efter 1900 
kom foxtrot och tango, vilket ytterligare försvagade 
fiolen och de gamla dansernas position. En bit in på 
1900-talet försvann de gamla traditionerna som var 
knutna till fäboddriften, samtidigt som denna nästan 
upphörde. 

I början av 1900-talet var samhället starkt präglat 
av industriell tillväxt och utveckling, och folkets 
 levnadsstandard höjdes. De bombarderades av nya 
intryck, bl.a. genom nya media, och intresset för tra-
ditionsmusiken minskade kraftigt. Associerade man 
det gamla till fattigdom och elände? Var det nya en 
symbol för en ljusare framtid? Kanske. 

Eftersom utövarna var så omedvetna om musikens 
nationella symbolvärde blev de miljöer och utövare 
som i viss utsträckning fortsatte med de gamla tradi-
tionerna opåverkade av de nationella och romantiska 
föreställningarna. Det innebar att man inte höll lika 
hårt på det gamla, eftersom det inte fanns någon ide-
ologisk motivation för att ta vara på de äldsta tradi-
tionerna. Nya impulser konkurrerade lättare ut det 
gamla i jämförelse med med andra distrikt i Norge 
där de nationalromantiska strömningarna var krafti-
gare. 

Å andra sidan blev de traditioner som trots allt 
levde vidare heller inte särskilt påverkade av national-
romantikens idéer, utan stannade kvar i sin autentiska 
form som bruksmusik, även om de bruksmässiga för-
utsättningarna blev mindre. 

Ole Mørk Sandvik hittade mycket »original-
material«/»autentiskt traditionsmaterial« under sina 
uppteckningsresor. Detta förklarar varför melodierna 
är så enkla här jämfört med t.ex. Gudbrandsdalen, 
som har mer avancerade och utbyggda melodier.

3. SPELMÄNNEN

Av fiolspelmännen är det framför allt två som det 
fortfarande går historier om där de färdades, nämli-
gen Halteguten och Lomjansguten.

Halteguten
Ola Porkkala Lekmoinen föddes på Porkkala, en 
 finneplats under Vålberget i Grue Finnskog. Han var 
halt (på grund av klumpfot) och måste ha två stavar 
till hjälp för att kunna ta sig fram. Han var av släkten 
Porkka. 

Man vet inte mycket om Halteguten, men man 
 gissar att han var född runt 1780 och att han möjligen 
dog cirka 1840–1850. Det är bara en liten liten del av 
hans repertoar vi känner till idag. 

Det går historier om Halteguten på båda sidor av 
gränsen. Dansen gick bäst när Halteguten spelade, sa 
folk. Han är Finnskogens störste pelman genom alla 
tider. 

Han var med tanke på den tidens förhållanden en 
relativt förmögen man. Han ägde själv torpet han 
bodde i, Lindtorpet. Trots handikappet ska han ha 
varit en ståtlig karl. Han var ogift och levde tillsam-
mans med en kvinna som kallades Pulsu som både 
omtalsa som hans hushållerska och hans flickvän. De 
lär ha fått en son i alla fall, som också var halt, Pulsu-
guten. 

Sina egendomar hade han tjänat ihop på spelupp-
drag. Förutom Porkkala ägde han också mycket skog 
vid Vålberget. Krympling som han var klarade han 
inte att sköta sin egendom. Det var flera som hävdade 
att de var arvtagare till Halteguten, men han vägrade 
lämna något ifrån sig så länge han levde. Dessa »arv-
tagare« såg till att hyra några karlar som skulle göra 
sig av med honom. Men han blev varnad och Pulsu 
hämtade hjälp och de klarade sig med nöd och näppe.

Pulsu fick ofta bära hem honom efter bröllopsspel-
ningar, inte för att han inte kunde gå med sin klump-
fot, utan för att han helt enkelt var för full efter att ha 
fått betalningen i form av brännvin. 

Det berättas om den gången Halteguten lärde sig 
spela av Näcken. Tre torsdagsnätter i rad skulle man 
sitta vid forsen, och man fick inte bli rädd eller upp-
rörd, inte skratta och inte gråta. Inte fick man syssel-
sätta sig med något, inte fick man prata, bara sitta och 
lyssna på forsens brus. 

Näcken bodde i sjön Røgden, men om nätterna 
gick han upp i forsarna i Sandsjøbekken för att 
stämma harpan eller felan. Han trivdes bäst i Kalnes-
kvenna, för den var störst. Det var dit Halteguten 
gick för att lära sig spela. Första natten var de tre i 
sällskap – Halteguten, Lomjansguten och en tredje 
som rymde redan efter första natten, hans namn har 
man glömt bort, han blev aldrig någon stor spelman.

Den första natten kom två små möss och drog ett 
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helt hölass. Men detta tyckte spelmännen inte var så 
farligt. De blev sittande, och fick höra många under-
liga toner och melodier. Andra torsdagsnatten var det 
bara Halteguten och Lomjansguten som kom till for-
sen. Forsen var vildare nu, det spelade och lät i den 
som bara den, och vid midnatt kom en flådd get med 
sitt eget skinn hängande på hornen. De blev sittande 
till gryningen, och den musik de då fick höra gick inte 
att beskriva. Den tredje torsdagsnatten blev Haltegu-
ten aldeles ensam vid forsen, som nu var så vild att 
den vrålade och sjöng som om åskan gick. Det blev så 
ljust som mitt på dagen, och Halteguten var helt säker 
på att han såg kvarnhuset brinna. Då kom Näcken. 
Vad som hände sedan ville Halteguten inte berätta, 
men någon har berättat att Näcken stod bakom 
honom och styrde fingrarna på vänsterhanden samti-
digt som han höll i stråkhanden. Han blev sig aldrig 
lik efter den natten och det fanns inte en låt han inte 
kunde spela på sin fela. Hans vänsterhand var alltid 
böjd till spelställning och felan sägs ha klingat milsvis. 
Låtarna han spelade hade ingen hört förut, och folk 
måste skratta, gråta och dansa när de hörde honom 
spela. 

Ryktet om Halteguten spreds vida omkring. En 
version av historien berättar att han träffade Ole Bull 
som då ska ha erbjudit honom musikutbildning, 
medan en annan version säger att Henrik Wergeland 
bjöd Halteguten till Christiania och blev så begeistrad 
av hans spel att han erbjöd sig att betala fullständig 
undervisning. Men Halteguten trivdes inte i staden, 
han ville hem till skogen och forsen. Där var han född 
och där ville han dö. Det sägs att en känd musiker i 
staden spelade ett mycket krävande stycke efter noter. 
Det sägs också att Halteguten spelade samma stycke. 
Utantill. Han träffade någon gång Myllarguten 
(1799-1872) och fick några låtar av honom.

Han levde sedan i skogen, där han var självskriven 
spelman på alla fester och bröllop. Folk påstod att 
hans fela spelade av sig själv när han la den ifrån sig 
på bordet. När polsdansen gick som bäst trivdes Hal-
teguten. Då stampade han med den friska foten i gol-
vet så att det dundrade och halmen (som lagts där för 
att minska dunsarna) yrde. När någon tog takbjälken 
i rökstugan skrek han rätt ut. Då var han på gott 
humör. 

Halteguten komponerade också en del egna låtar, 
bland annat en som djävulen spelade uppe i en tall då 
Karlstad och domkyrkan brann. Det är en vild låt som 
kan sammanliknas med Fanitullen.

En gång var Halteguten bjuden till bröllop i Hof 
Finnskog, men han var så halt att han inte kunde bära 
med sig felan. Men det löste sig då två karlar gick 
över alla berg till Lindtorpet för att hämta den. Då de 
rodde hemåt med felan på sjön Røgden i skymningen 
började felan låta helt vidunderligt vackert. De hade 

aldrig hört något liknande och det höll sig hela vägen 
över sjön och under vandringen genom skogen, ända 
tills solen gick upp och det blev dag. Det var Näcken 
som hade känt igen felan och ville prova om det var 
samma fina ton som första gången då den blev stämd 
under Kalneskvenna. 

När Halteguten dog rörde sig fingrarna i ytterligare 
tre dygn. Pulsu som trodde att det var trolldomi fela, 
bar den till skogs och gömde den så bra att den inte 
gick att hitta. Man trodde att hon sänkt den i Røgden, 
för att den skulle komma tillbaka till Näcken. Men 
när man 1905 skulle bygga ny tullstation i Rögdåfors 
efter unionsupplösningen hittade man en fela 
instucken mellan stenar. Inlindad i näver och helt 
täckt med mossa och med alla limfogar uppplösta. Då 
tulltjänstemannen Olaus Olsson tog upp den sa det 
»klong« när sista strängen gick. Stråken hade bara 
kvar lite tagel och benbitar. Trävirket i felan var i 
någorlunda gott skick. Snäckan/huvudet var utskuren 
som ett fantasihuvud, som skulle föreställa Näcken 
eller nåt sånt. Det var inga tvivel om att det var Hal-
tegutens fela. Den blev reparerad och har sedan varit i 
olika privatpersoners ägo fram till tidigt 2000-tal då 
den återfördes till Finnskogen. Nu finns den inlåst i 
ett brandsäkert skåp på ålderdomshemmet i Svulrya, i 
väntan på säker förvaring på tullstationen. 

Lomjansguten (Lumiansguten)
Per Jönsson Lumiainen eller Lomjans Per (1816–
1875), har blivit en ren sagofigur i Finnskogen trots 
att det inte är så väldigt länge sedan han lät stråken 
gå. Han är finnättling från Gräsmark och föddes i 
Lumianstorpet vid Mangen och var av släkten Lumi-
ainen. 

Han är Värmlands mest omtalade spelman och 
ovan berättas om när Halteguten och Lomjansguten 
skulle lära sig spela av Näcken. Lomjansguten »slu-
tade« ju innan han blev fullärd, men blev ändå en 
skicklig spelman. Han var nio år då han började spela 
och det sägs att han först lärde av Metbäcken från 
Östmark. Senare var han i Arvika, Karlstad och Chris-
tiania, där han hade ingen mindre än Ole Bull, Nor-
dens Paganini, som lärare. Man har nämnt Lomjans-
guten och Ole Bull som »världens bästa spelmän«. 

I Christiania spelade han på privata fester och till-
ställningar tills han blev anställd som teaterspelman. 
Han tålde dock inte livet i huvudstaden, utan blev 
beroende av alkohol och blev avskedad från teatern. 

Han kom tillbaka till Finnskogen som fin herre 
med bonjour och hög hatt. Men hemma kunde han 
inte vara, han kunde inte arbeta. Så han tog felan 
under armen och gav sig ut på vandring, och överallt 
togs han emot med öppna armar. Vart han än kom, 
förvandlades den grå vardagen till glädje och fest. Det 
var ett liv som Lomjansguten tyckte om! Han gick 
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från den fest till fest, levde livets glada dagar, drack 
och festade oupphörligt. Felan söp han bort många 
gånger, men han lyckades alltid lösa ut den igen. 
 Torpet förföll och hustrun måste ty sig till socknen. 

Per kom längre och längre bort från Finnskogen. 
Det bar norrut. Än idag kan man följa Lomjansgutens 
väg mot Norrland genom hans låtar som spelas på 
spridda platser. Det var framför allt valser han spe-
lade, herrgårdsvalser (omgjorda wienervalser) som på 
den tiden var modernt bland herrskapsfolket på de 
stora herrgårdarna i Sverige. Han komponerade även 
nya valser efter eget huvud, vilka spridits i Sverige 
och ut ur landet. En vals av Lomjansguten var något 
att höra på och dansa efter, då det spelades en 
 Lomjansvals blev det fullt på dansgolvet. 

Tids nog kom han till Jämtland, där det var många 
från Finnskogen på skogsarbete och timmerflottning. 
Per bodde med sitt folk i timmerkojorna och levde 
gratis tills han fick jobb. En gång skulle länsmannen i 
Glöte, Stenquist hette han, ha stort kalas i mellan-
dagarna, men det fanns ingen spelman som dög. Det 
skulle vara något utöver det vanliga. En kvällkom han 
till affären och frågade handelsmannen om han kunde 
skaffa honom en riktig spelman. »Det ligger en finne 
i skogen i en timmerkoja, och om man ska tro vad 
ryktet säger, skall han vara något helt fantastisk på att 
spela«, svarade köpmannen. »Men«, la han till, »han 
är visst inte i det tillstånd att han kan spela för fiska-
len«. »Se till att få hit honom, och det lite snabbt«, 
sa länsmannen. »Kan han spela ska det nog ordna 
sig«. Man skickade skjuts efter Per, som inte var 
någon fröjd för ögat; blek, trasig, smutsig och med 
det långa svarta håret hängande ner på axlarna efter 
veckor av slarv. Men felan hade han under armen. 
Han fick ett par styrketårer och blev ombedd att 
stämma felan och visa vad han dög till. Per bad om 
ännu en sup, han rentav skälvde då han fick se flaskan. 
Han fick så en till och började vakna till liv, fick felan 
stämd. Sådan musik hade länsmannen inte ens drömt 
om att få höra. Affären blev snart full av folk, och kön 
ringlade sig långt ut på vägen, för maken till musik 
hade ingen hört tidigare. Länsmannen belv så 
begeistrad att han lät köpmannen utrust Per med det 
han behövde, av finaste kvalitet, och så skulle festen 
avslutas, med spelman. 

Tvättad, fin och uppstramad stod Per hos länsman-
nen och bockade åt höger och vänster. Föra sig som 
en herreman kunde han ju sedan sin tid i de finaste 
hus i Christiania. Det blev en fest som man minns än 
idag över hela Jämtland. 

Lomjansguten släppte loss stråken och snålade inte 
med harts, hans valser klingade som aldrig förr, folk 
dansade som galna, det var trolldom i hans spel. Läns-
mannen blev vida berömd, för maken till fest hade 
ingen varit på förut. Lomjansguten blev rikligt belö-

nad, han fick behålla kläderna och fick en större 
summa pengar. Kläder och pengar söp han bort tills 
det inte var någonting kvar. 

Det var en fattig och trasig stackare som en tid 
senare lämnade Glöte. Han gick längre norrut, mor 
Norrland, och där stannade han så länge han levde. 

Huset är borta. hustrun dog på ålderdomshemmet. 
Barnen sägs ha flyttat norrut de också. Men Lomjans-
gutens minne lever fortfarande kvar genom hans 
 valser. 

Spelmän i Våler och Norra Finnskoga
Text om spelmän finns att läsa i annan litteratur,  
(se lästips) och kanske kommer här i en uppdaterad 
version också. 

Theodor Risberget (1872–1964)
Adolf Haldammen (f. 1871)
Gjermund Bråten (1893–1984)
Magne Halberget (f. 1904)
Oluf Kåterud (1832–1909)
Gustav Kåterud (1882–1941)
 Jon Andersson (1846–1924), Norra Finnskoga, 
Värmland

Spelmän i Åsnes
Text om spelmän finns att läsa i annan litteratur,  
(se lästips) och kanske kommer här i en uppdaterad 
version också. 

Tarald Digermannshaug (1854–1903)
Jon Østhaug (1886–1964)
Gunnar Østhaug (f. ca 1920)
Steffens Henrik ()
Ole Henriksen ()

Spelmän i Grue
Text om spelmän finns att läsa i annan litteratur,  
(se lästips) och kanske kommer här i en uppdaterad 
version också. 

Olaf Skaslien (f. 1904)
 Ola Porkkala Lekmoinen »Halteguten« (ca 1780?–
1850?)
Kåre Langholmen (f. 1909)

Spelmän i Kongsvinger/Eidskog
Text om spelmän finns att läsa i annan litteratur,  
(se lästips) och kanske kommer här i en uppdaterad 
version också. 

Laurits Tangen (1886–1964)
Ole Perkerud (f. 1864)
Sigurd Olsen Perkerud (f. 1906)

Andra spelmän i Värmland
Text om spelmän finns att läsa i annan litteratur,  
(se lästips) och kanske kommer här i en uppdaterad 
version också. 
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4. PoLSDANSEN

Fram till 1800-talets början dansade man mest pols-
dans och lite halling. Förmodligen har även 
1700-talets modedanser menuett, feier och engelska 
förekommit i mer välbärgade miljöer runt omkring på 
de stora gårdarna centralt i Glåmdalsbygderna och 
Odalen. 

Vi måste räkna med att valsen (som första gammel-
dans) fick fotfäste i traditionen tidigt på 1800-talet. 
Senare kom polkan, mazurkan och rejlendern. Sång-
lekar har man också dansat och i mer konditionerade 
kretsar dansades de utbyggda potpurridanserna lancer 
och francese samt turdanserna fandango och figaro. 

Polsdansen försvann när gammeldansen fick fäste 
under sista halvan av 1800-talet. Efter 1900 kom fler 
nya dansformer, foxtrot och tango, vilket ytterligare 
försvagade de gamla traditionernas position. 

Gravberget
Polsdansen har alltså varit ute ur bruk, och man har 
på 1990-talet rekonstruerat den utifrån arkivfilm och 
samtal med äldre människor med minnesbilder om 
hur polsdansen dansades. Medan dansen dött ut har 
musiken till viss del överlevt i tradition, så slutsatser 
baseras nödvändigtvis på det kvarvarande låtmateria-
let. 

1968 var Egil Bakka och Geir Egil Larsen på resa 
genom Solør, och på ett köksgolv i Gravberget i Våler 
Finnskog (längst norr i Finnskogen) dansades på 
begäran en lokal polsdans, vilken de spelade in på 
film. Det var Astrid och Hans Kørra som dansade 
mellan vedlåren och köksbordet. Arkivfilmen är 
mycket kort, ljuset är dåligt och dansparet otydligt. 
Dessutom var det längesedan de hade dansat polsdans 
senast, och man kan se hur de trevar sig fram i minnet 
under tiden som filmen går. Till exempel upptäcker 
de plötsligt att de dansar med ombytta roller.

Gravberget är den enda platsen i Solør där pols-
dansen hållit sig någotsånär i minnet. Där bodde ett 
par familjer isolerade. 

Källmaterial
Det finns ytterligare ett par film inspelningar, men det 
är denna enda på Astrid och Hans som kom att 
användas som källa i det vidare arbetet med att rekon-
struera dansen. Detta beror på att det vid det tillfället 
fanns en klausul som gjorde det omöljigt att se de 
andra filmerna. Senare har dock klausulen tagits bort 
och man kan numera titta på hela det befintliga mate-
rialet. När man fick tillgång till ett mer omfattande 
filmmaterial fanns det behov för att revidera dansste-
gen. Se mer om detta i kommande avsnitt. Samtliga 
filmer finns nu tillgängliga på Rådet for Folkemusik 
og -dans, Rff, i Trondheim. 

Namnproblematiken
Filmen med Astrid och Hans Kørra från 1968 är ett 
tunnt underlag som dokumentation av en danstradi-
tion. Det finns de som av den anledningen menar att 
benämningen »Polsdans etter Astrid og Hans Kørra« 
vore mer korrekt. Man har dock valt att kalla det 
»Polsdans frå Finnskogen«. Det råder enighet om  
att detta ska ses som en lokal polsdansform som före-
kommit i hela det område som omfattas av Solør, 
Odalen och Finnskogen, d.v.s. med stor sannolikhet 
även delar av västra Värmland. När det gäller 
begräns ning av det traditionsområde där dansen varit 
i bruk, stödjer man sig på det område där musiken är 
dokumenterad. Det ger alltså området Finnskogen på 
norsk och svensk sida, Solør-Odal, delar av Värmland 
samt en bit västerut i Hedmark fylke; Hedemarken 
och Romerike. Eftersom musiken dessutom är nära 
besläktad med motsvarande material i granndistrikt 
kan man inte se några gränser som exakta. 

Eftersom dansformen ses som representativ för 
hela Finnskogen, och då man inte ser den som 
 »färdig« eller som en fast form, har »Polsdans frå 
Finnskogen« känts som en passande och beskrivande 
benämning. Sverre Halbakken kallar dansen för 
»Gravbergspols«. »Polsdans frå Gravberget« 
 förekommer också och är en korrekt benämning.

»Finnskogspols« har man överhuvudtaget inte valt 
att kalla dansen. Det är något som utvecklats i folk-
mun de senaste åren, i alla fall på svensk sida. 

Med tanke på det tunna källunderlaget bör man 
vara varsam med bestämda slutsatser. 

Rekonstruktionsarbetet
Tidigt på 1990-talet tog Heidi Arild och Sinikka 
Langeland fram inspelningen från 1968 till sitt 
special arbete under sin tid på Folkdansutbildningen 
vid universitetet i Trondheim. Man höll polsdanssam-
ling med Egil Bakka och provdansare från hela regio-
nen. Heidi Arild presenterade sedan ett förslag till 
enkel nedteckning av en grundform av dansen, vilken 
byggde på hennes och Sinikkas arbete samt på pols-
danssamlingen. Det var detta man sedan utgick från  
i det vidare arbetet. 

Tanken bakom den nedteckning Heidi Arild har 
gjort är inte att visa någon kopia av en eller flera 
arkivinspelningar, utan att etablera en grundform av 
dansen som kan användas till utprovning av grund-
steg, rytm och dansstil för polsen i södra Hedmark. 
Allteftersom kan man ändra på detaljer, införa flera 
motiv eller sätta upp fler alternativ när det gäller 
motiv- och stegval. 

Arbetet med dansen lades upp som samlingar på 
olika platser i Finnskogen där man har provade ut 
dansmaterialet, diskuterade olika lösningar, strävade 
med att lära takt och steg tillsammans, och fick kultu-
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ren bakom dansen in i kroppen. Hela tiden var Heidi 
Arild och Sinikka Langeland drivkrafterna i arbetet. 

När Heidi Arild flyttade från Hedmark fortsatte 
Bjørn Sverre Hol Haugen och Veslemøy Nordset 
arbetet med dansen. De har sedan hållit kurser både  
i Hedmark och på andra platser i Norge, i Värmland 
och i Stockholm.

I Sverige blev dansen omåttligt populär i början av 
2000-talet, mycket tack vare skivan Gränslandslåtar 
som medförde att många började spela dessa låtar 
med asymmetrisk rytm och »kort 3:a«. Dansarna 
längtade efter en dans som passade till musiken, och 
när Bjørn Sverre kom på fest i Sverige och dansade 
den här polsdansen ville många lära. Sedan blev det 
en riktig boom som varade i många år. Det har hållits 
otaliga kurser runt om i Sverige.

Till att börja med lärde man ut den variant som 
kommit fram efter det tidiga rekonstruktionsarbetet. 
Men när hela filmmaterialet blev tillgängligt gjordes 
en revidering av Bjørn Sverre Hol Haugen, Veslemøy 
Nordset, Eva Karlsson och Anton Schneider. Det var  
i huvudsak omdansningssteget som justerades. 

Men nu hade polsdansen fått eget liv, och dansare 
som gått kurs i den första versionen lärde nu i sin tur 
ut den versionen på kurser. Samtidigt som den nya 
justerade versionen började läras ut. Detta skapade till 
en början lite förvirrning hos en del kursdeltagare. 
Numera finns nog två parallellea dansversioner, men 
det ser ut som att de flesta dansar den justerade ver-
sionen idag.

På kappleik var Bjørn Sverre och Veslemøy det 
enda par som deltog med polsdansen, till att börja 
med. Men i och med dansens nyvunna popularitet har 
det nu kommit fram fler deltagande par på kappleik. 
Man har till och med ställt upp i »lagdans«.

5. DANSBESKRIVNING
POLSDANS FRÅ FINNSKOGEN

Den här dansbekrivningen tar utgångspunkt i den 
nedteckning till grundform som Heidi Arild gjorde 
(men med senare justering av det snabba omdans-
ningssteget), Sverre Halbakkens beskrivning, och det 
vi sett på det senare tillgängliggjorda filmmaterialet 
där Astrid och Hans Kørra dansar igen vid flera till-
fällen, samt Thor Olastuen och Anne Tviberg.

Dansens karaktär
Tre markerade svikter i takten, där tredje svikten är 
något kortare och lättare än de två första. Detta varie-
rar så klart. Spelar spelmannen mer symmetriskt så 
blir svikten och stegen i dansen förstås därefter.

■  Dansen kan karakteriseras som mjuk, lätt och 
avslappnad, men samtidigt spänstig och energisk (inte 

springande, även om musiken ibland spelas snabbt). 
Sverige som har en något mjukare dansstil än Norge, 
kan med fördel tänka att svikten är aningens vass eller 
kantig.

■  Steglängden är kort. Detta är särskilt viktigt att 
poängtera bland svenska yngre dansare, eftersom det 
har vuxit fram ett ideal med stor framåtdrift i svensk 
dans. Framåtdriften är även ganska liten jämfört med 
andra norska danser. Det kommenterar Sverre Hal-
bakken i sin uppteckning av dansen: stegen är mindre 
än i t.ex. Elverum, dansen har formats av de små rum-
men i Finnskogen.

■  Platt fotisättning. Hela fotsulan sätts alltså i 
 golvet på en gång, ingen tydlig rullning från häl till 
fotblad.

■  Tydlig svikt, men inte särskilt djup.
■  Tre svikter genom hela dansen, där den tredje 

svikten är mer eller mindre kort jämfört med de två 
första.

■  Låg tyngdpunkt, man utgår från »noll« och svik-
tar nedåt. Från normalläge böjer man på knäna på 
både 1 och 2 och 3 och man går aldrig upp på tå. Man 
befinner sig alltså aldrig högre upp än utgångsläget.  

Uppställning
Parvis efter varandra i motsols ring.

Varianter av fattning vid uppställning
■  Fast handfattnig
■  Arm i arm
■  Korstag med kavaljerens högra hand överst
■   Kavaljeren lägger sin högra arm runt damens 

midja, hon sticker vänster arm fram under hans 
och låter handflatan vila mot sin egen mage

Stegtyper
Ordet trinn är norskt, men jag kan inte komma på 
nån passande motsvarighet på svenska. Så jag använ-
der trinn. Se beskrivning av de olika stegen längre 
fram.

Tretrinns-steg (SSS): både framåt och runt, det mest 
centrala steget i dansen

Tvåtrinns-steg (SSs): runt, används av kavaljeren 
under den snabba omdansningen

Fyratrinns-steg (SSTS): runt, används av damen 
under den snabba omdansningen

Entrinns-steg (Sss): framåt, Sverre Halbakken har 
det med som variation till tretrinns-steget framåt

Något om beteckningen av stegen
SSS, SSs, SSTS och Sss: versalt S betyder steg på ny 
fot med tyngden på denna, gement s betyder svikt på 
samma fot som föregående taktslag, T betyder att 
man gör ett fotombyte utan att tyngden förs över på 
den nya foten. 
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Turer
Det är ganska få turer i grundformen. Man kan dela 
upp dansen i tre delar: försteg, långsam omdansning 
(tvåtakts-snurr) och snabb omdansning (entakts-
snurr). Ordningsföljden och utformningen av dessa 
ser ut att ha varit ganska fast. 

Paret startar med ytterfoten och går framåt med 
tretrinns-steget (försteg). Därefter dansar de medsols 
tvåtakts-snurr, innan de går direkt in i medsols 
entakts-snurr på tecken från kavaljeren som stampar i 
golvet. 

Under försteget kan man göra några turer, vänd-
ningar och utsmyckningar om man vill. Se slutet av 
dansbeskrivningen.

Tretrinns-steget framåt (försteg) – SSS
Kavaljer och dam startar på motsatt fot. Kavaljeren 
börjar med vänster fot på 1, vidare fram med höger i 
ett aningens kortare steg på 2, och så fram med vän-
ster fot igen som denna gång inte går förbi, utan 
trampar brevid eller aningens förskjutet bak (halv fot 
cirka). På sista steget kan man till och med låta steget 
falla helt på den plats där foten var tidigare. Mönstret 
upprepas nu med motsatt fot. Enligt Sverre Halbak-
ken vände man sig tydligt mot varandra och från var-
andra under försteget. Steget sätts i med platt fot. 
Tydlig svikt som sitter i knäna, dock inte särskilt 
djup. Och så kort steglängd. Det är viktigt att dansen 
inte stannar upp när man »samlar« på 3. 

Entrinns-steget framåt (försteg) – Sss
Variation till tretrinns-steget framåt, när man inte 
behöver komma fort framåt eller har lite plats. Man 
kliver fram med ena foten på 1, sätter den andra foten 
intill på 2, utan tyngd men med markerat stöd i golvet. 
På 3 vilar man, men behåller danssvikten i kroppen. 

Tretrinns-steget runt (tvåtakts-snurr, långsam 
omdansning) – SSS
På två takter (d.v.s. sex taktslag, sex steg) rör vi oss ett 
varv medsols. Steget är precis samma som ovan 
nämnda tretrinns-steg, med den enda skillnaden att vi 
rör oss runt istället för framåt. Det känns naturligt att 
gå över i denna rotation när man först gör förstegen 
med tydliga vridningar. 

Rotationen blir inte rund, utan oval, och man dan-
sar med rygg–mage i dansriktningen. Det mesta av 
rotationen sker mellan taktslag 2 och 3. Fötterna är så 
gott som samlade på 3, men inte bredvid varandra. 

Den här snurren är bara möjlig att påbörja varan-
nan takt, de gånger kavaljeren har höger steg på 1. Då 
vrider han sig in framför damen med ett längre vän-
stersteg på 2 (så att han får ryggen i dansriktningen) 
och sätter sedan ner höger fot lite snett framför vän-
ster. 

Tvåtrinns-steget runt (entakts-snurr, snabb 
omdansning) – SSs [KAVALJER]
På en takt (d.v.s. tre taktslag) rör vi oss ett varv med-
sols. Man går direkt över från långsam till snabb 
omdansning på tecken från kavaljeren, som stampar 
sin högra fot i golvet på 1. Detta stamp är kavaljerens 
första steg i snurren. 

Den snabba omdansningen kan bara påbörjas då 
kavaljeren är vänd framåt i dansriktningen på 1:a 
taktslaget. Med en snärtig energi sätter man i höger 
fot medan den andra foten lättar från golvet. På det 
2:a taktslaget hoppar man över till sin vänstra fot 
samtidigt som man har vridit kropen något i rota-
tionsriktningen. På På 3:e taktslaget ska den lediga 
högra foten stöttas i golvet (utan att tyngden läggs på 
foten) en bit från dansfoten (vänster). Samtidigt 
utförs ett mycket litet hopp, det kan nästan inte kallas 
hopp, men man måste lätta något från golvet för att 
samtidigt kunna utföra en sista liten vridning i rota-
tionsriktningen. 

Själva steget påminner alltså mycket om till exem-
pel svensk vanlig rundpolska eller Rørospols. Men 
den snärtiga karaktären, och att man i princip aldrig 
står med båda fötterna i golvet mellan taktslagen, 
utan lyfter den förra foten innan man sätter i nästa, 
gör att steget ändå blir olikt dessa.

Tvåtrinns-steget runt (entakts-snurr, snabb 
omdansning) – SSTS [DAM]
På en takt (d.v.s. tre taktslag) rör vi oss ett varv med-
sols. Man går direkt över från långsam till snabb 
omdansning på tecken från kavaljeren, damen har då 
ryggen i dansriktningen. 

Damen sätter ner vänster fot på 1:a taktslaget, pre-
cis på samma sätt som om man skulle ha fortsatt den 
långsamma omdansningen ett varv till. Men med 
kavaljerens markerade stamp, ändade energi, och en 
viss förändring i fattningen förstår damen att den 
snabba omdansningen har börjat. 

På 2:a taktslaget kliver damen fram med höger fot 
mellan kavaljerens båda. På andra halvan av 2:a takt-
slaget, vi kan kalla det »å«, trampar hon raskt med 
vänsterfot lite åt sidan åt vänster (utan att föra över 
tyngden på den foten) och låter höger fot följa efter 
med ett steg på 3:e taktslaget. 

Alternativ: Halbakkens dansbeskrivning har ett 
alternativt omdansningssteg för damen. Kavaljerens 
steg är de samma som ovan, om än med något annan 
karaktär. Den stora skillnaden ligger hos damen, som 
istället dansar vänster – vänster – höger, SsS. 

Astrid Kørra dansar fyratrinns-steget nästan hela 
tiden, endast i en film dansar hon det alternativa 
 steget, och dansen är just då så otydlig att man skulle 
kunna tolka det som att hon råkar dansa kavaljer.

Historiskt sett har den alternativa snurren varit 
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vanlig i polsdansen i ett större område, medan fyra-
trinns-steget är mer vanligt i mazurkan. Det kan där-
för sägas att de representerar ett äldre och ett yngre 
lager i traditionen. Eftersom vi inte vet hur mycket de 
båda använts då dessa dansare var som mest aktiva på 
dansgolvet, har de fått stå som två alternativ att välja 
mellan i den här beskrivningen. 

Varianter av fattning vid omdansning
Man behåller samma fattning i den snabba omdans-
ningen som man hade i den långsamma. Eventuellt 
kan man hålla lite tätare på grund av farten.

■  Valsfattning
■  Hambofattning
■  »Armen i krok« – ovanlig fattning idag, som är 

funktionell då musiken spelas snabbt. Man utgår från 
den sista av fattningarna som finns beskriven under 
fattningar vid uppställningen. Vid omdansningen 
behåller damen sin vänsterarm instucken under kaval-
jerens högra, så att hennes underarm befinner sig 
mellan kavaljerens och hennes bröst. Den andra han-
den kan ha såväl valsfattning eller hambofattning.

Utsmyckningar i första delen, försteget
Thor Olastuen berättar att det var vanligt att kavalje-
ren släppte damen, varpå bägge snurrade runt. Astrid 
Kørra bekräftar och säger att damen alltid snurrade 
motsols och tog tretrinns-steg. 

Hans Kørra kunde ibland dansa försteg i en hel 
repris, ibland gick han direkt därifrån över i omdans-
ningen utan att göra några utsmyckningar alls. 

Kørra dansade den långsamma rundsnurren före 
den snabba, medan Olastuen gjorde tvärtom.

■  Om man vill kan kavaljeren snurra damen mot-
sols under armen några gånger före den långsamma 
rundsnurren. Kørra håller damens högra hand i sin 
högra, medan Olastuen håller damens vänstra hand i 
sin högra.

■  Man kan också göra pannkaksvändning, där man 
vrider sig mot varandra och vänder sig under sina 
egna armar – kavaljeren medsols och damen motsols – 
medan de dansar med tretrinns-steg i dansriktningen.

■  Olastuen hade en vändning som inte Kørra hade: 
medan damen snurrar motsols gjorde han i slutet av 
reprisen en entaktssnurr medsols under damens arm. 
Entaktssnurren sker under ett tvåtrinns-steg som 
startar på höger fot. Därefter gick han direkt in i 
omdansningen, höger fot är då klar. Ibland gjorde 
han ytterligare ett entrinnssteg där han hann med en 
handklappning före omdansningen. 

6. FÖR DEN SOM VILL VETA MER

Skivor
■  24 polsdanser frå Finnskogen, Mats Berglund, Göran 

Håkansson, Atle Lien Jenssen och Olav Sæta (Finn-
skogen kulturverksted)

■  Puken i kjerketårnet – Feletradisjonen frå Solør, Odal og 
Finnskogen, Diverse traditionsbärare, arkivinspel-
ningar (Finnskogen kulturverksted)

■  Merraflåar’n – Tradisjonsmusikk på trekkspill, Diverse 
traditionsbärare, arkivinspelningar (Finnskogen kul-
turverksted)

■  Sjugurd og Trollbrura – Sangtradisjonen frå Solør, Odal 
og Finnskogen, Diverse traditionsbärare, arkivinspel-
ningar (Finnskogen kulturverksted)

■  På gränsen, Mats Berglund och Magnus Thörnblad 
(Cinnober)

■  Gränslandslåtar, Mats Berglund, Göran Håkansson, 
Fredrik Lundberg och Anders Nordlöf (Giga)

■  Mats Berglund trio (Giga – GCD-59)

Böcker med text om dansen och musiken
■  Solørmusikken – O. M. Sandviks opptegnelser fra Solør, 

Odalen og Finnskogen, Atle Lien Jenssen (Solørforla-
get 1996)

■  Så surr nå, kjæring! – Musikk- og dansetradisjoner i  
Sør-Østerdal og Våler, Sverre Halbakken (Blåmann 
musikkforlag 1997)

Noter
■  Einar Övergaards folkmusiksamling, Märta Ramsten 

(Svenskt visarkiv)
■  Svenska Låtar Värmland
■  Solørmusikken – O. M. Sandviks opptegnelser fra Solør, 

Odalen og Finnskogen, Atle Lien Jenssen (Solørforla-
get 1996)

■  Så surr nå, kjæring! – Musikk- og dansetradisjoner i  
Sør-Østerdal og Våler, Sverre Halbakken (Blåmann 
musikkforlag 1997)

■  Feleverket: Slåtter for vanleg fele. Bind 4
■  Østerdalsmusikken, O. M. Sandvik
■  Norske Danse og Slaatter for Violin optegnede efter gamle 

Spillemænd fra 1856 till 1861 samt en Erindring efter Ole 
Bull af Anders Heyerdahl

Den här texten är en uppdaterad och kortad version 
av tidigare text, som florerar ute på nätet i en version 
från 2003. Texten från 2003 har inte en aktuell dans-
beskrivning då det har hänt saker i revitaliserings-
processen sedan dess. 
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