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Lekstulaget-en jämtländsk folkmusikgrupp
Prolog:
Sitter en vacker sensommarkväll hösten 1972, med fönstret på vid gavel i den lilla campingstugan
på Odenslingan i Östersund. Alla stugorna på campingen är bebodda av studerande vid den
nystartade Socialhögskolan i Östersund. (Vilken ännu hade sina lokaler ute på nuvarande Frösö
strand!) Nyss hemkommen från en föreläsning sitter jag och klinkar på gitarren och sjunger någon
av mina anglosaxiska folksånger. Genom fönstret materialiseras då tonerna av en fiol och jag
tystnar och lägger ifrån mig gitarren och går ut för att lokalisera källan. En spelkompis kanske?
Fiolspelaren, som bor några stugor bort visar sig vara en kurskamrat, Gustav Berglund och vi
inleder vår bekantskap den kvällen. Några veckor senare stegar jag och en annan
musikintresserad kurskamrat, Göran Andersson, in på Hamm och Nilssons musikaffär och köper
oss en varsin fiol för 250:-/styck. Vi tre bildar snart en liten musikgrupp tillsammans med flöjtisten
Lars Ernström under namnet Sopis Skänklåt Stompers. I samband med en spelning på en

studentkårhus-fest på Frösön några veckor senare har vi bestämt träff med en intressant typ,
Ville Roempke, ursprungligen från Stockholm men med fästmö på Norderön. Vi hade fått nys om
att denne en tid ägnat sig åt att åka runt och lära sig jämtlåtar av äldre spelmän ute i bygderna.
(Han hade även orsakat en insändarfejd i lokalpressen något år tidigare angående Länets
spelmansförbunds verksamhet.) Det tyckte vi lät spännande. När jag kommer ut ifrån festen
senare den kvällen sitter en skäggig typ ensam utanför på en grästuva och kvintilerar med spröda
toner på sin fiol. Det låter inte mycket för världen men i mina öron, ändå magiskt. Senare den
hösten och vintern ansluter två andra likasinnade, Håkan Roos från Frösön och Olle Simonsson
från Brunflo, men bördig från Offerdal. ”Å då vare klart, å sen blev det fart” och därmed var
grunden lagd till den relativt lösa samling unga män som snart skulle bli kända under namnet
Lekstulaget.

!2
Ville och Håkan hade sedan tidigare etablerat ett samspel på grundval av traderade jämtlåtar efter
framförallt Offerdals-spelmännen Erik Nirsa boende i Backen, Ås och Ante Falk från Stavre,
Offerdal. Dom hade också varit med om att ta initiativ till Jämtlands spelmanssällskap, en

utbrytargrupp ur länets spelmansförbund som värnade den levande traditionen och det
folkmusikaliska idiomet. (se min artikel i Jämten 2016 om Folkmusikvågen i 70-talets Jämtland.)
https://www.spelmansforbundet.se/wp-content/uploads/2017/06/Folkmusikv%c3%a5gen.pdf
Repertoaruppbyggnad.
Nu lärde dom ut dom första jämtlåtarna till de andra i gruppen och året framöver byggde vi i olika
konstellationer på repertoaren genom egna besök hos de gamla spelmännen. Här, Håkan och
Rickard hemma hos hos Harald Johansson i Nästeln i södra Jämtland. (notera Håkans slips!)

Ville och Rickard tillsammans med Erik Nirsa, Backen, Ås i samband med ett bröllop på Jamtli 1973-74

!

!33

!

Två andra favoritspelmän vi ofta besökte och lärde oss nya gamla låtar av, tiden framöver: Ante
Falk i Stavre och Pe Ersa i Finnsäter, Offerdal. (foto Olle Simonssson)
Jag och Göran var ju kurskamrater och övade flitigt på låtarna! Fram med fiolerna så fort tillfälle

gavs, i tid och otid, oavsett årstid och väderlek, mellan lektioner och föreläsningar på
Socialhögskolan..här på fikarast på Café Slalom på Frösön!
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Olle, Ville och jag spelar på lövad loge med Gustav Persson i Västbacken, Alsen.
Under våren och sommaren 1973 konsoliderades laget och Ville föreslog namnet Lekstulaget i
enlighet med vad Pe Ersa i Finnsäter berättade om hur byns ungdomar förr samlades för spel och
dans lite varstans, i ett kök, en loge, en kornlada eller överhuvudtaget där det fanns plats för en
svängom. Ibland kom även det mer fornnordiskt klingande ”Leikstulaget”att användas.
Redan från början odlade vi parspelet med egengjorda andra stämmor. Det kom ofta att bli vårt
signum i opposition mot allspelet och notkulturen med arrangerade understämmor som då var
förhärskande i Jämtland vid den tiden. Först ut i radion var Ville och Håkan med en spelmanskvart
där jag fick förtroendet att vara presentatör.

Jag, Göran och Olle hemma hos Tage Lundqvist, durspelare och slöjdare i Brunflo 1973?
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En av Ola Gerhard Henrikssons tecknade kommentarer till generationsklyftan:

!6
Först sommaren 1974 började det ta fart ordentligt. Nu fick vi landstingsbidrag för en veckolång
vistelse på Lapp-Nilstorpet i Önet, Offerdal. Det blev en ytterst händelserik vecka. Syftet var att vi
med torpet som utgångspunkt skulle åka runt i byarna och spela in och lära oss låtar. Därtill fick vi
besök av ett TV-team som skulle göra ett TV-program som skulle komma att sändas i januari-75
och orsaka en riktig tittarstorm i den jämtländska ankdammen. Dessutom kom Björn Ståbi och
Gert Palmkranz från skivbolaget Sonet på besök. Dom planerade en LP-skiva i landskaps-serien
och nu gjordes inspelningar av allehanda slag. Vi bjöd också in några av våra vänner bland de
äldre traditionsbärarna att förevigas. Här Harald Johansson från Nästeln ”in action”..

Jag och Göran for en dag västerut och efter att knackat på
dörrarna i byarna vi passerade för att höra oss för om gamla
spelmän, hamnade vi så småningom i Björkede vid norska
gränsen hos spelmannen Kristian Oscarsson. När vi kom
tillbaka till torpet på kvällskvisten satte vi oss med våra
bandspelare och tog ut ett par favoritlåtar i kvällssolen..
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I samband med 1974 års spelmansstämma på Römmen i Mörsil framträdde vi utan vare sig noter
eller folkdräkter och väckte ett visst uppseende i lokalpressen efteråt. ”Lekstulaget svartspelade
på stämman” stod det att läsa i en insändare bl.a. Och efter att det timslånga TV-programmet
sänts i januari-75 tilltog insändarstormen i lokalpressen:

Men den mediala uppmärksamheten ledde också till att vi började få en massa olika spelningar i
en mängd olika sammanhang och vi började så smått bli lokala kändisar…
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Utlandsturnéer.
Sommaren 1975 blev vi inbjudna till en månadslång turné till Västtyskland där man anordnade folkmusikfestivaler
över hela landet. Där var folkmusiker och grupper från Europas alla hörn och vi representerade Sverige.
Sommaren 1976 fick vi återkomma och då lånade vi ”Grus i doijans” turnèbil.
Norges representanter var Lillebjörn Nilsen och Steinar Ofsdal och dom ”hängde vi med” båda turnéerna.
Vi hade också varje år en gästartist med oss: ”Lekstulaget und Simon Simonsson”
och ”Lekstulaget und Jan Danielsson” som det står på affischerna
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Lillebjörn Nilsen, sedermera känd som en av Norges främsta vissångare diktade i samband med
andra årets turné följande rader: ”I Ingelheim vare bättre före, då fick man ittje ett ägg i öre” o.s.v.
Steinar Ofsdal har även han sedan dess gjort en karriär som Professor vid Musikhögskolan i Oslo.

Festivalen I Ingelheim var höjdpunkten på turnéerna med tusentals deltagare från hela Europa…
Tv. Simon

Simonsson
och till höger 1976 års ”gästartist” Jan Danielsson på sightseeing någonstans i Västtyskland..
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Vi åkte på spelmansstämmor i Dalarna och Hälsingland varje sommar och ofta tittade vi in hos
Harald Johansson i Nästeln på nervägen och frågade om han ville följa med. Vilket han oftast ville.
Han tog på sig en cheviot-kostym, stoppade en tandborste i ena innerfickan på kavajen och en
liten flaska med örtkryddad starkvara i den andra. Förutom fiol och sovsäck. På stämmorna blev
han ofta en centralgestalt och jag har minnesbilder där han står i den ljusa sommarnatten och
spelar och berättar, omgiven av en stor klunga fascinerade unga spelmän! Han försåg oss ibland
med egentillverkade nävermössor och näverväskor. En gång när vi tagit oss fram till hans långt
ute i skogen belägna lilla torp står han med en påse havregryn i handen intill en liten bäck och
kastar ned nävar med gryn i det rinnande vattnet. Vi tänkte att något hade slagit slint hos den
originelle enslingen så vi frågar då försiktigt vad han sysslar med? ”Jag matar fiskarna” svarade
han. ”Jaha, men äter fiskar havregryn?” Varpå han svarade med de bevingade orden: ”Da jär som
da vill!” I bäcken hängde även en del bleck-saker i små rep och gav ifrån sig olika ljud…som
klirrande sällskap ute i skogen?

Här ett par foton från ett besök på Landskappleiken i Oppdal, Norge sommaren 1974,
med Gustaf Berglund, Jan Danielsson m.fl . Samma år for vi till Västerdalstämman i Transtrand
där vi stod och spelade Skraevapolskan efter Erik Nirsa och någon i publiken som samlats runt
omkring oss utbrast: ”Det där låter lite turkiskt!” Så då fick polskan gå under namnet ”Turken” en
period..
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I september -76 for vi iväg på en turné till Färöarna. Då plockade vi upp dåvarande prästfrun och
kantorn i Åre, tillika fiolisten Cristina Lindén (numera Cochrane-Eketorp) som ”gästartist”. Det
ledde sedermera till att hon blev ihop med den skotske trubaduren Alistair Cochrane och resten är
lokal musikhistoria.
Här ses vi ovan t.v. poserandes framför Ole Bull-statyn i Bergen i väntan på att få gå ombord på
fartyget som skulle ta oss till Färöarna. T.h tillsammans med andra artister som medverkade vid
de olika konserterna runtom Färöarna.(Jan Danielsson bakom kameran?

Ville, jag och Christina uppträdde senare det året i direktsänd TV på Skagen Visefestival, (ett av de
”gigs” vi fick via Björn Ståbi, som var något av mentor för Lekstulaget under 70-talet! ”Lekstulaget
som noget af det bedste indenfor
spillemandsmusiken i Sverige!”står
det i det här klippet!
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Från och med sommaren 1978 fram till mitten av 80-talet hade vi årligen återkommande
kursveckor, dom första tre åren hos min farbror Olle i Handöl. Senare i Mörsil, Kall och Kluk i

”Ärsn” och i Bydalen m.fl orter..Dagar när vädret tillät det förlade vi lektionerna uppe på fjället..en
av veckorna i Handöl hade vi besök av konstnärinnan Kerstin Bränngård som sedan hade en
utställning med de tavlor hon målade med motiv från spelkursen.
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Vi sidan av en stor mängd spelningar och konserter arrangerade vi i flera års tid ”lekstugor” d.v.s
spel och danskvällar bl.a på Gröngatan 32 i Östersund. Dit bjöd vi in spelmän från Jämtland och
även från Dalarna.
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..här med bland andra Röjås Jonas
och Jonny Soling, Kristian Oskarsson
Skogsby-Lasse m.fl som också ofta
höll helgkurser i samband med
lekstuge-kvällarna.

LP-skivor 1977-1983.
I början av 1977 kom vår första LP: Mitt uti Jämtland med visor och låtar från Jämtlands alla hörn.
Av olika anledningar blev det bara vi fyra som medverkade: Ville, Göran, jag och Olle. Vi spelade
in skivan i en gymnastiksal i Oviken med naturligt reverb. Många sånger med egna och andras
texter, som ”Jänsmässtia” av Ville Roempke, ”Mitt uti Jämtland” av Leif Olsson, båda till
jämtländska brudmarscher, Olles egen ”Lillth-Pe i Floa”, den gamla revyvisan ”För i väla” samt ett
20-tal traditionella låtar med olika instrumenteringar och besättningar..
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Att Lekstulaget var en tämligen lös sammanslutning är uppenbart så här i backspegeln. I
samband med en spelning i Duveds kyrka i mars 1977 repade vi hemma hos Olle Näslin i Handöl
och då var förutom Ville och jag också Gustav Berglund och Jan-Olov Beljom med! Vid ett senare
tillfälle det året kunde Olle Simonsson och Håkan Roos delta! Eller så kunde Ville och jag åka på
en 3 veckor lång turné för norska Rikskonserterne i Tröndelags skolor…
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Redan sommaren 1976 gick Ville och jag Föllinge-kursen med Ola Jonasson, Alfred Rönnqvist
och Ulf Andersson som lärare. Det blev en kulturkrock för både dom och oss, då kursdeltagarna
samlades framför notstället för att öva in låtarna..vi var inte så bra på noter utan lärde oss ganska
snabbt på gehör, vilket skapade en viss spänning som jag minns det! Så småningom blev gehörsinlärning regel även i Föllinge..

Sommaren 1978 for jag och Göran Andersson österut i länet för att träffa östjämtska
traditionsbärare och lära oss låtar. ”Östjämtska resan” ledde oss till nya bekantskaper som: Kjell
Brännlund i frisersalongen i Hammarstrand, Harald Danielsson i Nyhem, Hendor Lindgren och
Anselm Näslin på Stuguns ålderdomshem och så småningom till Karl Ersa från Hucksjöåsen, Carl
Lignell m.fl. Året därpå spelade vi in en parspels-LP med östjämtska låtar i Mikael Rapp-tradition.
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Vid årsskiftet 1979-80, på producenten Göran Sjöléns initiativ, spelade vi även in en LP-skiva med
Lapp-Nilslåtar från Västra Jämtland. Vi valde då, på det att inte de andra i laget skulle känna sig
förbigångna, att undanta Lapp-Nilstraditionen från Offerdal och Norra Jämtland. Vi fick många fina
recensioner på de båda skivorna men särskilt gladde det när Sven Nyhus, som då arbetade på
Norsk Rikskringkasting i ett personligt brev till mig skrev: ”Disse inspillingene har gledet meg
personlig mere enn jeg kan gi uttryck for, og jeg vill plasere dem bland de beste folkemussikplater
jeg har hört på svensk side. Dere har selvsagt gjort et kjempearbeid med å få dette stoffet fram, og
i särdeleshet med å få framfört låtarna så sikkert, så musikalsk, så jamtlandsk, må jeg väl kunna si.”
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1979 blev jag invald i styrelsen för det av oss så förkättrade Heimbygdas spelmansförbund och
året efter i interimsstyrelsen för den nybildade Ås hembygdsförening. Varpå jag tog itu med att
teckna upp Erik Nilsson i Backens låtar. Efter otaliga besök hos Erik ,då 95 år gammal på
Ranågården i Dvärsätt och under handledning av en notkunnig musiklärare gav vi ut nothäftet
som Nr 1 i den av hembygdsföreningen planerade skriftserien.
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Sedan var det dags för Ville Roempke att ta initiativ till en LP-skiva med Erik Nirsas Offerdalsrepertoar. Det var ju Ville som var Eriks favoritelev så det var ju flott av honom att ta med Olle
Simonsson och mig på den plattan. (Senare på 90-talet kom Ville att ge ut en soloplatta med
Offerdals-låtarna..)
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Under andra halvan av
80-talet ägnade vi alla
oss åt egna projekt
men inför
Folkmusikåret 1990
var det dags att samla
gänget igen, nu
förstärkta med Anders
Jonsson, Anders
Wedlund och Lasse
Sörlin på Bouzuki.
(Olle Simonsson var
fullt upptagen med sitt
Offerdals spelmanslag
och Gustav Berglund
hade sedan länge
lämnat länet.) Nu
skulle vi slå ett slag för
Lapp-NIlspolskan.

!21
”Men varför gör Leikstulaget come-back” frågar journalisten bakom det här reportaget, varpå
Ville svarar sanningsenligt: ”Leikstulaget återuppstår inte-vi har funnits hela tiden”
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Det blir nu en period av turnerande runtom i länet bl.a med en skolkonsert-turné för Rikskonserter,
men också till Stockholm och Göteborg samt till Norge. LP-skivan får utmärkta recensioner och
väcker ett visst uppseende med sin varierade instrument-uppsättning och sina omväxlande
arrangemang av polskorna. (Om vilket Anders Norudde från folkmusikgruppen Hedningarna får
”bära syn för sägen!)
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Epilog.
Sommaren 2006 blev vi inbjudna till en nostalgi-tripp med buss runt i Offerdal där vi stannade till
och konserterade i de byar där de gamla spelmännen bodde som vi lärde oss låtar av 30 år
tidigare..

I egenskap av ordförande för spelmansförbundet
fick jag i samband med spelmansstämman det
året äran att fästa Lapp-Nilsmedaljen på Olle
Simonssons väst..Olle har nu tyvärr lämnat oss,
frid över hans minne! Men vi andra kan ju träffas
igen

