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Spelman bland bönder 
- en fråga om stor betydelse men låg status

Ett enda fotografi finns bevarat av spelmannen Hans Haglöf från Torsång. Den 
suddiga bilden visar en äldre man i fluga och mörk kostym. Det vita håret är kam
mat i snedbena, skägget välansat och blicken vänlig. Förmodligen togs kortet i 
början av 1890-talet. År 1893 lade Haglöf ned fiolen för gott, 72 år gammal. 
Under 1970-talet vaknade intresset för hans spelmansgärning på nytt. I dag är 
Hans Haglöf ett välkänt namn bland folkmusikintresserade i södra Dalarna. 

Bland Haglöfs efterlämnade tillhörigheter finns en mängd handskrivna noter, 
men också dagböcker och åtskilliga prov på måleri och skrivkonst. Fram skym
tar bilden av en mångsidig och hängiven skapande människa, men också av en 
person som på många sätt måste ha avvikit från det gängse mönstret. Tanken med 
den här artikeln är att teckna en bild av Haris Haglöf som människa och spelman, 
men också som medlem av det samtida by samhället. Vem var han och hur kom 
hans liv att gestalta sig? Hur var det att leva som spelman, målare, diktare och 
-mindre framgångsrik - bonde
i 1800-talets Dalabergslagen?

Bondson och bonde 

Kyrkböckerna berättar att 
Hans Haglöf föddes som Hans 
Andersson 1821 i byn Tronsjö, 
Torsångs socken. Gården hette 
Hages. Syskonskaran omfat
tade sex pojkar och fyra flickor. 
Hans var det åttonde barnet i 
raden. År 1844 gifte Hans sig 
med Catharina Larsdotter som 
kom från Kyna, också det en by 
i Torsång. De var då 26 respek
tive 23 år gamla. Några dagar 
efter bröllopet födde Catharina 
tvillingar, som dock dog efter 
bara några dagar. Två år se
nare föddes dottern Greta Lisa. 
De första åren bodde den unga 
familjen i Catharinas föräldra
hem. När Hans och Catharina 
år 1847 fick överta Tjös i Dal
vik, som var Catharinas mor
fars gård, flyttade den lilla fa-
miljen dit. Barnaskaran utöka- Ett enda suddigt fotografifinns bevarat av spelmannen 
des efter ytterligare ett par år Hans Haglöf Fotot togs ett par år före Haglöfs död.
med sonen Gustaf. Hans och Foto i privat ägo.
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