


Till Björne!

Käre spelkompis och vän sedan urminnes tider. 
Den här plattan är till dig. Ett litet tack bara, för alla 
underbara minnen och spelstunder tillsammans. 
För alla tokerier och långa, kringlande samtal om 
människan i universum. Om vibrationer och spiraler i 
materien och musiken. Om kärleken och livet.

Tack!

Bengan och Per



 1.   Hjeltamôs (Trad. Arr. Gudmundson / Janson) 3:04

 2. Grattis Lotta (Per Gudmundson) 3:33

 3.  Polska efter Höök Olle (Trad. Arr. Gudmundson / Janson) 3:09

 4.  Kringelleken (Trad. Arr. Gudmundson / Janson) 3:29

 5.  Tacklåten (Trad. Arr. Gudmundson / Janson) 2:45

 6.  Hambraeuspolskan (Trad. Arr. Gudmundson / Janson) 1:55

 7.  Orsa Brudmarsch (Trad. Arr. Gudmundson / Janson) 2:27

 8.  Dal Jerks Jässpôdspolska (Trad. Arr. Gudmundson / Janson) 2:22

 9.  Banomes Faras Polska (Trad. Arr. Gudmundson / Janson) 2:45

 10.  Orsa-Blanken (Trad. Arr. Gudmundson / Janson) 2:07

 11.  Flugsvampen (Trad. Arr. Gudmundson / Janson) 2:51

 12.  Favoriten efter Hedlund (Trad. Arr. Gudmundson / Janson) 3:09

 13.  Brödrapolskan (Per Gudmundson) 2:56

 14.  Polska efter Monis Olle (Trad. Arr. Gudmundson / Janson) 2:13

 15.  Polska efter Söderholm (Trad. Arr. Gudmundson / Janson) 2:57

 16.  Polska efter Anders Forsman (Trad. Arr. Gudmundson / Janson) 1:25

 17.  Mariannas Vals (Björn Ståbi) 2:28



Hjeltamôs
Musiken vi spelar är traditionsmusik, där varje framförande bygger på en lång 
kedja av historiskt förmedlad kunskap. Musikens rötter finns i bonde samhället, i 
vallmusiken, barock- och kyrkomusiken. Den rymmer fantastiska möjligheter till 
nyskapande genom att smälta samman historien med egen musikalisk prägling, 
nutid och omvärld.

Det behöver inte nödvändigtvis ske med buller & bång, utan kan uttryckas på 
mycket subtila nivåer i musiken. I Sverige ser vi ofta på tradition som något 
statiskt och musealt. Visst kan det vara så, om man låser in den och kastar 
nyckeln. Inget kan vara mer fel! 

För Bengan har folkmusiken varit en hörnsten i musicerandet sedan första mötet 
med Björn Ståbi 1989. Det var också genom Björn som Bengan och Per kom i 
kontakt med varandra något år senare. Som spelman på fiol och säckpipa har 
Per en lång och slingrande musikerbana i Frifot och tillsammans med Björn och 
andra spelmän. Vår musikaliska prägling spänner från jazz, world och klassiskt till 
Rättviks- och Orsamusikens rika källor.

Några av låtarna på denna CD kommer från den repertoar vi spelat tillsamman 
med Björn. Resten är rättvikslåtar efter spelmän vi mött eller inspirerats av genom 
inspelningar och uppteckningar. Här spelar vi utan medvetna sidoblickar och 
agendor, en musik som vi under merparten av våra liv lärt oss älska och uttrycka 
på vårt vis.

Per & Bengan





1. Hjeltamôs
Hjeltamôs betyder Hjeltes på gammalt Rättviksmål – 
Hjeltes polska (ô uttalas som ö i mört). Anders Hjelte 
(1881–1964) från Söderås i Rättvik var jägare och spelman 
och kallades allmänt för Hjelt’n. Per har låten efter Funk 
Anders, som var en av Hjeltes spelkamrater. Den som 
hört Frisells storpolska från Gagnef anar släktskapet.

2. Grattis Lotta
Låten gjorde Per som födelsedagspresent till käraste 
livskamraten.

3. Polska efter Höök Olle
Höök Olof Andersson (1860–1936) hör till de stora 
stilbildarna och traditionskällorna i Rättviksmusiken. 
Han var en av konstnären Anders Zorns favoritspelmän 
och deltog i flera av de tävlingar som Zorn anordnade 
med start i Gesunda 1906. Höök Olles nervösa läggning 
medverkade nog till att han aldrig placerade sig bättre än 
tvåa. Zorn gav honom ett särskilt hederspris i stället.

Höök Olof 
Andersson 
(1860–1936), 
Söderås, Rättvik 
Foto: Wiborghs 
Ateljer, Svenskt 
visarkiv



4. Kringelleken
Ytterligare en låt efter Anders Hjelte. Den är något av en 
musikalisk överraskning, som skiljer ut sig från mycket 
av det man tycker sig känna igen som Rättviksmusik. En 
utmaning kanske, för alla som vill att det ska låta ”rätt” 
– på ett vis. Hjelt’n hade den efter Hjerp Far. Som låt-typ 
lämpar den sig även fint som ”stavgångare” i lurarna vid 
lättare motion. 

5. Tacklåten
En Orsapolska som vi tillsammans med Björn länge pre-
senterade lite högtidligt som en skänklåt, tills Per i arkivet 
på Dalarnas museum hittade en notuppteckning av låten 
med en liten anteckning nere i hörnet – ”Denna polska 
spelades om våren när tackorna släpptes ut på bete”.

6. Hambraeuspolskan
Denna vackra och rytmiskt spänstiga version av en 
Orsapolska efter Gössa Anders Andersson (1878–1963), 
spelar vi som vi lärt oss den av Björn. 

Anders Hjelte 
(Strides 
Anders Olsson) 
(1881–1964), 
Söderås.
Kortet taget 
omkring 1900 
med hunden 
Tiger, som gick 
på älg och allt 
innan Hjelt’n 
blev ofärdig 
i exercisen. 
Rättviks 
spelmanslag 
(Texten tagen 
från fotots 
baksida.)



Kanders Erik 
Olsson (Banomes 
Far) (1820–1896) 
med makan Ollas
Brita Larsdotter 
(1820–1905), 
Blecket, Rättvik 
Folkmusikens 
hus

7. Orsa brudmarsch
En variant av en brudmarsch från Orsa som vi har efter 
Björn. Låten finns upptecknad av Karl Sporr efter Gubb 
Olof från Viborg. Gubb Olof tyckte att hans version var 
”ålderdomligare och värdigare” än den som Gössa Anders 
spelade och då så mycket av Orsamusiken ändå doftar 
blod och hedendom har vi presenterat denna version 
spelad med Björn, som Orsa inihelvete gamla brudmarsch.

8. Dal Jerks Jässpôdspolska
En bröllopspolska spelad av Anders Forsman (1886-1961) 
från Lerdal. Låten tecknades ner av spelmanskollegan 
Erik Nordqvist, som hörde Forsman spela låten en tidig 
midsommardagsmorgon. 

9. Banomes Faras
En polska efter Kanders Erik Olsson (1820–1896) från 
Blecket, eller Banomes Far som han också kallades. Han 
var trallare och storsångare och far till den framstående 
hornblåserskan och vallkullan Ris Kerstin Persson.



10. Orsa-Blanken
Blank Anders (1904–1980) från Blecket kunde fånga 
upp en melodi och forma den fritt efter sitt eget kynne. 
Vi kallar denna låt Orsa-Blanken för att skilja den från 
andra polskor efter honom och därför att den i första 
reprisen liknar en av Gössa Anders Orsapolskor. I andra 
reprisen drar det däremot åt Hälsingland. 

11. Flugsvampen
Ytterligare en polska efter Blank Anders. I en anteckning 
till en inspelning där han spelar låten står ”Lärd efter 
noter”. Man anar ytterligare en av polskorna som 
Gössa Anders hade efter Blecko Anders, om än formad 
av ”Blanken” som om under inflytande av något 
centralstimulerande… 

12. Favoriten efter Hedlund
Denna bitterljuva vals efter skomakaren och spelmannen 
Wilhelm Hedlund (1868–1946) från Enviken, väcker 
nyfikenhet om vilka vägar den vandrat innan den nådde 

Gössa Anders 
Andersson 
(1878–1963), 
Viborg, Orsa 
Foto: Karl Lärka, 
Mora bygdearkiv



Hedlunds fiol. Den manar fram bilder från järnbrukens 
herrgårdssalonger i de djupa finnskogarna runt Enviken 
– ensam fiol ackompanjerad av en taffel, damer i krinolin 
och cigarrökande herrar med punchbägare i handen. På 
en liten lapp där Hedlund själv hade tecknat ner valsen 
står i ena hörnet ”Favoriten”.  

13. Brödrapolskan
Per gjorde låten till sönerna Calle och Erik en nyårshelg i 
Hälsingland för många år sedan nu. 
 
14. Polska efter Monis Olle
Mornils Olof Ersson (1824–1881) från Västberg var en 
framstående spelman som ofta nämns som källa till 
repertoar hos flera av senare tiders Rättviksspelmän. 
Denna polska finns upptecknad i Svenska Låtar Dalarna 
efter Sparf Anders.  



15. Polska efter Söderholm
I sena tonåren arbetade spelmannen Hjort Anders 
Olsson (1865–1952) tillsammans med sina bröder i 
Djupvikens sågverk utanför Söderhamn. Föraren av en 
ångslup i trakten var spelman och hette Jonas Persson 
Söderholm (1842–1910). Ångsluparna nyttjades bl a för 
att bogsera timmer till sågverken. Av Söderholm lärde 
sig Hjort Anders flera låtar. Viksta Lasse, Päkkos Gustaf 
och Ole Hjort förde dem med sig in i vår tid.

16. Polska efter Anders Forsman
En polska från Rättvik som har den sällsamma känsla i 
sig, som vi brukar kalla vemods dur. 

17. Mariannas Vals
Denna valspärla skrev Björn vid spelkompisen Pers Hans 
dotters födelse.



Inspelad 15–20 oktober 2017 i Ateljén 
på Långollas i Leksand. 

Producerad av Per Gudmundson, Bengan Janson 
och Bengt Berger.

Inspelad och mixad av Sigge Krantz. 
Mastering Claes Persson, CRP Recording.
Engelsk översättning: Fred Lane.

Målning av Anna Sjons-Nilsson.
Grafisk form: Jon Edergren/Spektra.
Foto: Viktor Gårdsäter.

Tack till Svenskt visarkiv och Mora kulturnämnd.

Video: www.youtube.com/countryandeasternse





To Björne!

Dear playmate and friend down all the days – this 
record is for you. Just a little ”Thank you!” for all 
those wonderful memories and the times we’ve played 
together. For all those crazy moments and long, 
whirling talks about us humans in the universe. About 
vibrations and spirals in matter and music. About love 
and life.

Thanks!

Bengan & Per



Hjeltamôs
The music we play is traditional music in which every performance builds on a 
long chain of historically-transmitted knowledge. The roots of the music are found 
in Sweden’s peasant society, in the music of the summer pastures, baroque music 
and church music. It offers fantastic openings for us to create something new by 
fusing history with our own musical identity – which has been formed by music 
that has left a lasting impression on us – and the world around us today. This 
fusion need not be dramatic – the music thrives on subtlety. In Sweden we often 
look upon the tradition as something static and museal. Yes – it can be, if we lock 
it up and throw away the key. Nothing could be more wrong!

Folk music has been a corner stone of Bengan’s music-making since first he met 
Björn Ståbi in 1989. Björn also helped Bengan and Per to get in touch with one an-
other around a year later. With his fiddle and his Swedish bagpipe, Per has a long 
and winding musical road behind him as a member of Frifot and together with 
Björn and other musicians. Our musical identity spans from jazz, world music and 
classical music to the rich springs of the music of Rättvik and Orsa.

Some of the tunes on this album are from the repertoire we have played together 
with Björn. The rest are tunes from Rättvik learned from fiddlers we have met, or 
been inspired by through recordings and notations. Here we play – without con-
scious sideglances or agendas – music that we have, for most of our lives, learned 
to love and express in our own way. 

Per & Bengan



1. Hjeltamôs
Hjeltamôs means ”Hjelte’s” in the old Rättvik dialect – 
this is Hjelte’s polska. Anders Hjelte (1881–1964), from 
Söderås in Rättvik was a hunter and fiddler  and was 
generally known as ”Hjelt’n”. Per has the tune after* 
Funk Anders, one of Hjelte’s fellow-fiddlers. If you have 
heard ”Frisells storpolska” from Gagnef, you can hear 
that the two are related.

2. Grattis Lotta 
[Congratulations, Lotta!]
Per wrote this tune as a birthday present for his dearest 
life companion.

3. Polska efter Höök Olle
Höök Olof Andersson (1860–1936) is one of the great 
foreground figures of the Rättvik music tradition, 
with many tunes after his fiddling. He was one of the 
artist Anders Zorn’s favourite fiddlers and took part 
in a number of the competitions that Zorn arranged, 
starting in Gesunda in 1906. He suffered from nerves, 
which meant that he never did better than second 
place. Zorn gave him a special prize instead. 

4. Kringelleken
Another tune after Anders Hjelte. Something of a 
musical surprise, in that it differs from our picture of 
Rättvik music. A challenge, perhaps, for all who want 
things to sound ”correct”. Hjelt’n learned it after Hjerp 
Far. It works well in a pair of earphones when keeping 
fit with the help of walking poles. 

5. Tacklåten
A polska from Orsa which we, together with Björn, 
presented somewhat formally as a serving tune. After a 
while, Per read in the archives at Dalarna Museum that 
”Denna polska spelades om våren när tackorna släpptes 
ut på bete”. [”This polska was played in the spring when 
the ewes were let out to graze”]. (The confusion arose 
because the Swedish word ”tack” means ”thanks” – for 
the food served – whilst ”tacka” means ”ewe”.)

6. Hambraeuspolskan
We play this lovely and rhythmically-supple version 
of a polska from Orsa after Gössa Anders Andersson 
(1878–1963) in the way we learnt it from Björn.



7. Orsa Bridal March 
A variant of a bridal march from Orsa that we learned 
from Björn. The tune was notated by Karl Sporr after 
Gubb Olof from Viborg. Gubb Olof felt that his version 
was ”more archaic and dignified” than the one that 
Gössa Anders played, and since a lot of Orsa music 
in any case reeks of blood and paganism we have 
presented this version – when playing with Björn – as 
” Orsa inihelvete gamla brudmarsch.” (”Orsa Helluvan 
Old Bridal March”.)

8. Dal Jerks Jässpôdspolska
A wedding polska played by Anders Forsman 
(1886–1961) of Lerdal. This tune was notated by his 
fellow-fiddler Erik Nordqvist, who heard Forsman play 
it early one Midsummer morning.

9. Banomes Faras
A polska after Kanders Erik Olsson (1820–1896) of 
Blecket, or ”Banomes Far” as he was also called. He 
was a diddler and a great singer, and father of the 
prominent hornblower and summer pasture lass Ris 
Kerstin Persson.

10. Orsa-Blanken
Blank Anders (1904–1980) of Blecket could capture 
a melody and shape it freely to suit his own 
temperament. We call this tune ”Orsa-Blanken” in 
order to distinguish it from other polskas after him, and 
because its first theme resembles one of Gössa Anders’s 
Orsa polskas. Its second theme, however, tends more 
towards Hälsingland.

11. Flugsvampen
(”Flugsvamp” is the Amanita family of funghi. Some 
members of this family have been used as ”Magic 
Mushrooms”). This is yet another polska after Blank 
Anders. In a note to a recording he made of the tune, it 
says ”Learned from sheet music”. One senses that this 
is one of a number of polskas that Gössa Anders played 
after Blecko Anders – even if it has been reshaped by 
”Blanken” as though he was on 
some central stimulant.



12. Favoriten efter Hedlund
This bitter-sweet waltz after the shoemaker and fiddler 
Wilhelm Hedlund (1868–1946) of Enviken makes 
one wonder which ways it wandered before reaching 
Hedlund’s fiddle. It evokes images of manorial lounges 
in the foundry villages of the deep forests around 
Enviken: a lone violin accompanied by a piano, ladies 
in crinolines and cigar-smoking gents with goblets of 
arrack punch in their hands. In the corner of a piece 
pf paper upon which Hedlund had notated the tune, it 
says ”The Favourite”.

13. Brödrapolskan
Per made this tune for his sons Calle and Erik, one New 
Year in Hälsingland many years ago.

14. Polska efter Monis Olle
Mornils Olof Ersson (1824–1881) from Västberg was 
a prominent fiddler, often named as a source of the 
repertoire of a number of Rättvik fiddlers who came 
after him. This polska is notated in Svenska Låtar 
Dalarna after Sparf Anders.

15. Polska efter Söderholm
When in his late teens, the fiddler Hjort Anders Olsson 
(1865–1952) worked with his brothers at Djupviken’s 
sawmill outside Söderhamn. The captain of a steam-
driven sloop there was a fiddler, Jonas Persson 
Söderholm (1842–1910). The sloops were used to tow 
timber to the sawmills. Hjort Anders learned a number 
of tunes from Söderholm. Viksta Lasse, Päkkos Gustaf 
and Ole Hjort have carried them forward to us.

16. Polska efter Anders Forsman
A polska from Rättvik with that singular feeling about it 
that we call ”melancholy major”.

17. Mariannas vals
Björn wrote this pearl of a waltz when the daughter of 
his fiddle-friend Pers Hans was born.



Recorded at Lång Ollas in Leksand, 15–19 October 2017.

Recorded & mixed by Sigge Krantz.
Mastering by Claes Persson, 
CRP Recording. 

Cover by Anna Sjons-Nilsson.
Graphics by Jon Edergren/Spektra.
Photos by Viktor Gårdsäter.
English translation by Fred Lane.

Page 9: Kanders Erik Olsson (Banomes Far) (1820–1896) 
and his wife Ollas Brita Larsdotter (1820–1905), Blecket, 
Rättvik Photo: Folkmusikens hus

Page 10: Anders Hjelte (1881–1964), Söderås, Rättvik. 
The photo was taken around 1900 with his dog Tiger, 
which hunted elks and all else until Hjelte was injured 
when doing military service. (Text from the back of the 
photo). Photo: Rättviks spelmanslag

Page 13: Höök Olof Andersson (1860–1936), Söderås, 
Rättvik Photo: Wiborghs Ateljer, Svenskt visarkiv

Page 15: Gössa Anders Andersson (1878–1963), Viborg, 
Orsa Photo: Karl Lärka, Mora bygdearkiv

* ”after” is a direct translation of the Swedish word 
”efter”. It simply means that this tune is from the 
repertoire of the fiddler who is named – there have 
often been a number of versions of the same tune. Some 
fiddlers, long gone, live on in the names of tunes.  

Video: www.youtube.com/countryandeasternse


