
Bondkomiker i Eskilstuna 

Bondkomiken uppstod i studentkretsar i Uppsala redan mot slutet av
1800-talet och lanserades från 1893 som ett inslag i arrangemangen av
folkdans och folklekar på Skansen i Stockholm och repertoaren bestod
av visor till dragspel, folkmusik på munspel och berättande av komiska
historier på dialekt. Bondkomikern klädde sig gärna i en lätt överdriven
lantlig utstyrsel. Företeelsen slog an en ton hos de nyblivna stadsbor-
na i det kring sekelskiftet 1800- till 1900-tal industrialiserade Sverige,
en längtan till det som de lämnat – landsbygden.
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Lasse Spång och John Blomkvist 1974



Snart började bondkomikerna även förekomma utanför Skansen där de 
framträdde på varietéer, festplatser och i de begynnande folkparkerna. Jöd-
de i Göljaryd och Lars Bondeson var några av genrens tidigaste företrädare. 
Ernst Rolf, Skånska Lasse och Kalle Nämdeman blev några av de stora 
namnen inom den mer kommersiella folkparksgenerationen. Det fanns 
också bondkomiker från Eskilstuna, av vilka några ska presenteras här.

C.F.W. ”Walle” Boström (1872-1938)
En av de tidigast omtalade är C.F.W. ”Walle” Boström. ”Walle” framträd-
de i folkparker, godtemplarsalonger och friluftsscener i början av 1900-talet 
både som bondkomiker och ”Sigge Wulff-sångare”. Där han framförde vi-
sor och paschaser (humoristiska berättelser) tillsammans med sin ackom-
panjatör Manne Almkvist. Almkvists barnbarn sångerskan Towa Carson 
har fört familjens artisttradition vidare. Sigge Wulff  (1869-1892) var en po-
pulär samtida varietésångare på riksplanet, stilbildande inom kuplettsången.

Walle Boström Walle Boström 1906Manne Almkvist



Linus Ljungkvist (1889-1967)
var en annan bondkomiker från Eskilstuna som sjöng 
och berättade historier. Sonen, sedermera dansmusi-
kern, Sune Ljungkvist (1910-1996) fick tidigt lära sig 
ackompanjera sin far på banjo i mitten av 1920-talet. 
När Linus ibland kom av sig hade han som knep att 
säga: ”Där sitter pojkfan och spelar fel.” Under tiden 
kunde han erinra sig texten och fortsätta. Man åkte 
med hästskjutsar när man skulle ut ”i backarna” och 
uppträda, eftersom det inte fanns kollektiva färd-
medel. Linus Ljungkvist uppträdde också i folkparkerna med Tre Lars-
sons, känd varietégrupp (teater, trapets, musik) från Eskilstuna. I det privata 
var Ljungkvist sadelmakare.

Östgöta-Olle
Östgöta-Olle är en bondkomiker från trakten som omnämns av Thor 
Florentin. Hans egentliga namn har inte gått att belägga. Florentin har be-
rättat att Östgöta-Olle, förutom att han framträdde i parkerna, ofta före-
kom i  Idrottsbyggnaden i Eskilstuna på 1920-talet. Där bildade han ar-
tistpar tillsammans med den starke mannen ”Sörmlands-Björn” (Charles
Pettersson), en atlet som hade som specialitet att riva sönder telefon-
kataloger och hålla emot två T-fordar. Det finns belagt via affischer 
och annonser att Östgöta-Olle turnerade så tidigt som 1915 (Guld-
smedshyttans folkpark) och så sent som 1936 (Folkparken i Östansjö)

Linus Ljungkvist

25 juni 1936 



Erik P:son Friberg (1892-1970)
Den mest kände bondkomikern från våra trakter 
var Erik P:son Friberg, vars egentliga namn var 
Erik Pettersson. Smeknamnet kom från namnet 
på en av fotbollslandslagets yttrar. Vid en fotbolls-
match någon gång 1914-1915, mellan Eriks lag 
IFK Eskilstuna och Djurgården, fick Erik hoppa 
in i motståndarlaget istället för landslagets Friberg. 

Sedan följde smeknamnet med resten av hans lev-
nad. Han var visserligen född i Ransta i Västman-
land, men bodde största delen av sitt liv i Eskilstuna. 
Genom rekommendation av operasångaren Folke 
Andersson (1892-1988), började han redan 1917 att 

turnera i folkparkerna med glada visor ur bondkomikerrepertoaren. En kar-
riär som varade ända in på 1940-talet. I parkerna ackompanjerades han oftast 
av folkparkens ”huspianist”, men också ibland av hustrun Britta Friberg. Fri-
berg framträdde alltid elegant klädd i frack och chapeau claque (cylinderhatt).

Uno ”Myggan” Ericson (1926-2001) betecknar i 
sitt nöjeslexikon Friberg som ”en ovanligt frisk 
grammofonröst” och ökar på berömmet med 
att han ”textade föredömligt på ett musikaliskt 
sätt”. Ericson hade också i sin ungdom sett Fri-
berg framträda livs levande i Växjö folkets park. 
Friberg hade ett sätt att ta publiken med storm 
och inledde alltid med en smittande marschme-
lodi. Han sjöng och agerade och hade en fan-
tastisk publikkontakt. Han kunde komma av 
sig ibland, men var en mästare på att ”spåna”.

Under åren 1928-31 sjöng han in trettiotvå skivsidor på märket HMV (His 
Master’s Voice/Husbondens röst). Debuten innehöll ”Johan på Snibbens 
dammsugsmaskin” och ”Bröllopet på Flänga”. ”Dammsugarn” av Gas-
ton René Wahlberg och Erik Eriksson var Fribergs absolut största succé. 

Erik P:son Friberg



Texternas innehåll var oftast av kategorin ”lantlig typ 
ställs inför tekniska innovationer”, en generalisering
som gäller för många bondkomikers texter. Flera av
hans inspelningar innehöll visor av den på den tiden i
Eskilstuna bosatte Josef  Briné (1899-1976). Denne
blev senare under 1930-40-talen känd som tonsättare av
Nils Ferlins dikter.

Trots framgångarna blev Friberg kvar i hemstaden som 
föreståndare för biograferna Röda Kvarn och Skandia.
Ett engagemang i en revy på Hipp i Malmö 1933 var
enda gången han, förutom folkparksturnéerna, var  
verksam någon längre period utanför Eskilstuna. En av orsakerna till att
Friberg och många andra lokala artister blev hemstaden trogna kan
förklaras med att Folkparkernas Centralorganisations huvudkontor

länge var beläget i Eskilstuna. Det var lätt att via den ordna till en folk-
parksturné. P:son Fribergs gästfria hem, granne med Röda Kvarn i det 
centrala Eskilstuna, fungerade i många år som något av en träffpunkt 
för kulturpersonligheter från orten. Där kunde man ofta träffa på ope-
rasångaren Folke Andersson, konstnären Allan Ebeling (1897-1975), 
författaren Ivan Oljelund (1892-1978), musikdirektören Josef  Söder-
holz, artistkollegorna Thor Florentin, John Blomkvist och Georg Svahn. 

Erik P:son Friberg

Erik P:son Fribergs hem - hörnet Kriebsensgatan-Nygatan Foto: Rolf  Bergström 



Thor Florentin (1879-1979)
Skådespelaren och sångaren Thor Floren-
tin framträdde också som bondkomiker. 
Hans egentliga namn var Thor Eriksson. 
1918 debuterade han inom genren som Jon 
i Nabbetorp. Florentin uppträdde antingen 
utstyrd till bonde eller elegant i smoking. Un-
der åren 1930-32 sjöng han in tolv skivsidor 
på Odeon och Polyphon. Debuten på Odeon 
hade som A-sida den egna visan ”Circus på 

landet” och de flesta av de skivor som sedan 
följde hade oftast med något av hans egen 

penna, gärna i samarbete med Josef  Briné. Inspelningar som förekommit 
på samlingsskivor ända fram i våra dagar är Florentins tolkning av Ejnar 
Westlings ”Auktion i Gökaryd” och den egna ”Mönstringen”.

En av hans mest framgångsrika visor verkar ha varit sjömansvalsen ”Den 
ena är den andra lik”, som 1935 spelades in av inte mindre än fyra olika 
artister, däribland den kände grammofonsångaren Gösta Jonsson. Denne 
populariserade även Florentin & Brinés ”Hönsalösa Rundradio”.  En tid 
reste Florentin med eget teatersällskap och spelade folklustspel i folkpar-
kerna. Sitt sista folkparksframträdande gjorde 
han 1941 tillsammans med artistgruppen Tre 
Larssons. Han var en av de ledande i artist- 
och revygänget Scenknuten i Eskilstuna från 
1945 och framåt och spelade ofta jovialiska, 
komiska roller av typ Pomarel i Kyska Susanna 
och grosshandlaren i Värdshuset Vita Hästen. 
Han skrev även operetten Spökpirater för Scen-
knuten med musik av William Lind. Under hela 
denna sin artisttid övergav han aldrig sitt ordi-
narie arbete vid Gevärsfaktoriet i Eskilstuna. 

Thor Florentin 

Thor Florentin  1940





John Blomkvist (1907-1985)
John Blomkvist, med artistnamnet Sörm-
lands-Olle, var både bondkomiker och drag-
spelare och turnerade med Erik P:son Friberg 
och Georg Svahn i folkparkerna 1940-45
under namnet En Glad Trio. Han framträdde 
även i Eskilstuna Rundradio och i riksradion. 
På 1970-talet utgjorde han bondkomikerpar 
med Lasse Spång Eskilstuna Folkets Park. 

Lasse Spång (f 1920)
Lasse Spång måste räknas som en av de sista bondkomikerna från Es-
kilstuna. (Möjligen kan Walter Kurtsson betraktas som en sentida ättling 
med sina nutida ”paschaser”.) Spångs intresse för genren började redan i 
7-8-årsåldern genom att han lyssnade på radioutsändningar från Skansen 
i Stockholm. Nergårds-Lasse, Kalle Nämdeman och Erik P:son Friberg 
blev några av favoriterna. De mest populära inom bondkomiken kom 
ofta till Parken i Eskilstuna. Spång debuterade på hemmaplan när han var 
sexton år och framförde en visa av Skånska Lasse, ”Johan på Snippen & 
nakenkulturen”. Därefter blev det kabaréer och engagemang i den lokala 
SSU-revyn under flera år. Han turnerade sedan under fem år från 1945-50 
i folkparkerna med artistgruppen Tre Larssons. Från 1945 var han verk-
sam i Scenknuten i Eskilstuna. Under åren 1973-85 framträdde Spång un-
der namnet Spångska-Lasse om somrarna på Kalle Nämdemansstenen 
i Eskilstuna Folkets Park. Ofta tillsammans med John Blomkvist. I det ci-
vila var han resande i jobbet på BM från 1952 och fram till pensionen.

En glad Trio 1942

Lasse Spång



Källor och litteraturförteckning 
Bildningsborg och syndanäste - en dokumentation av verksamheten på 
bygdegårdarna, Folkets Park och Folkets Hus i Örebro län (se: www.folk-
park.nu)
Intervjuer med Sune Ljungkvist (1992), Lasse Spång (2003).
I Eskilstuna kommuns musikarkivs ägo.
Minnesprogram om Erik P:son Friberg, Radio Sörmland (1981)
Minnesprogram om Thor Florentin, Radio Sörmland (1981)
Statens ljud- och bildarkiv : SESAM (databas)
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Diskografier

Erik P:son Friberg – 78-varvare
I. Johan på Snibbens dammsugsmaskin (Gaston René 
Wahlberg/Erik Eriksson)
II.  Bröllopet i Flänga (Ejnar Westling/Svarta Masken)
HMV AL 1135
Stockholm 27 sept 1928, utg ca febr 1931. Pianoackomp av Fred Winter.

Tre Larssons 1942



I. Fruktsaltet (Bedamson/E. Svedberg)
II.  Johan på Snibbens Ford (Gaston René Wahlberg/Skånska Lasse)
HMV AL 1136
Stockholm 3 maj 1929, utg febr 1931. Pianoackomp av Fred Winter.

I.  Priffe (Bedamson/E. Svedberg)
II.  Dansen i Delsbo, vals (Ejnar Westling/Kal-August)
Stockholm 3 maj 1929, utg febr 1931. Pianoackomp av Fred Winter (I); 
Fred Winters trio (II) HMV AL 1140

I.  Bonnauktion (Fritz-Gustaf)
II.  E’ marknadsda’ (C. Backler/E. Svedberg) Stockholm 10 sept 1929,
utg mars 1931. Ackomp. av Curtz’s trio. HMV AL 1137

I. Blombacka valsen (Ejnar Westling)
II. Torparjazzen, foxtrot (Ernst Rolf/Fritz-Gustaf) Stockholm 16 dec 
1929, utg febr 1931. Ackomp. av Curtz’s trio. HMV AL 1138

I. Jazz i drängstugan (Björkvikarn/S. Dolff)
II. (Titta in) I min lilla kajuta (J. Sylvain/N.G. Granath)
Förmodligen Stockholm, 1929. Ackomp. av Curtz’s trio.

I. Totalisatorjazzen (Karl Wehle/Hagberg)
II.  Utställningsresan (Josef  Briné) Stockholm 3 okt resp 30 sept 1930,
utg dec 1930. Ackomp. av Curtz’s Trio. HMV X 3547

I. Är du galen, Sofi, eller har du blivit kär (Holmquist/Dardanell)
II.  Fotgängarvalsen (Bohman/Ahde) Stockholm 30 sept 1930, utg jan 
1931. Ackomp. av Curtz’s Trio. HMV X 3552

I. Klackarna i taket (Ehnwall/P:son Friberg)
II.  Sancta Rosalia (Josef  Briné) Stockholm 30 sept 1930, utg febr 1931. 
Ackomp. av Curtz’s Trio. HMV X 3631 

I. Är du fri är du ledig har du känsla för mig (Josef  Briné)
II.  En sådan dag som i dag (Josef  Briné) Stockholm 30 sept 1930,
utg maj 1931. Ackomp. av Curtz’s Trio. HMV X 3703 

I. Röhällvalsen (Josef  Briné)
II.  Handklaversfröjd (Josef  Briné) Stockholm 30 sept 1930, utg
maj 1931. Ackomp. av Curtz’s Trio.. HMV X 3704



I. En sjöman på torra land (Josef  Briné)
II. Inomskärs (Josef  Briné/Thor Florentin) Stockholm 30 sept 1930 resp 
16 maj 1931, utg aug 1931. Ackomp. av Curtz’s trio. HMV X 3753

I. Kvartslampan (Josef  Briné)
II.  På bonnkalas (Sixtéen/Carrie) Stockholm 16 maj 1931, utg sept 1931. 
Curtz’s trio. HMV X 3776

I. Cirkusresan (Josef  Briné/Hudberg)
II.  En ljuvlig tid (Josef  Briné/Thor Florentin)
Stockholm 16 maj 1931, utg dec 1931. Curtz’s trio. HMV X 3850

I. 50-årskalaset hos nämndeman i Bråten (Axel Lindahl/Calle Johansson
[i Nyköping])
II.  Hastighetstävlan [på Rämen] (Calle Johansson [i Nyköping])
Stockholm 18 sept 1931, utg dec 1931. Ack. av Curtz’s Trio. HMV X 3853

I. Fyrverkerivalsen (Hans Bjerke/Dardanell)
II.  Hambofröjd (Josef  Briné)
Stockholm 18 sept 1931, utg jan 1932. Curtz’s trio. HMV X 3863

Thor Florentin – 78-varvare
I. Circus på landet (Thor Florentin)
II. Auktion i Gökaryd (Ejnar Westling)
Stockholm 8 maj, utg sept 1930. Tore Svensson, dragspel. Odeon D 2129 

I. Stäng spjället (Josef  Briné/Thor Florentin)
II. Utrikiska språk (Pelz/Josef  Briné/Thor Florentin) Stockholm 8 maj 
1930, utg maj 1931. Tore Svensson, dragspel. Odeon D 2260 

I. Johan på Snippen skaffar sig radio. Bonnjazz (Lidman/Thor Florentin)
II. Sancta Rosalia (Josef  Briné) Stockholm april, utg aug 1931. Stjärntrion 
(sång av Thor Flortentin). Polyphon X.S 49382

I. Handklaversfröjd. Bondjazz (Josef  Briné)
II.  Mönstringen (Josef  Briné/Thor Florentin) Stockholm april, utg ca
aug 1931. Stjärntrion (sång av Thor Flortentin). Polyphon X.S 49384

I. När det spelas upp till hambo (Josef  Briné)
II. Anderssons julkalas (Josef  Briné/Thor Florentin) Stockholm sept,
utg dec 1931. Curts Trio (Sång av Thor Florentin). Polyphon X.S 49434



I. Nu har du trampat i klaveret (Josef  Briné)
II.  På bonnkalas (Sixteen/Carrie) Stockholm sept 1931, utg jan 1932.
Curts Trio (Sång av Thor Florentin). Polyphon X.S 49448

ESKILSTUNA KOMMUNS MUSIKARKIV
samlar in musikmaterial med Eskilstunaanknytning: 
 • fonograminspelningar (CD, MC, LP, EP, vinylsinglar, 78-varvsskivor etc.) 
 • video, film, noter, böcker, affischer, tidskrifter, urklipp, foton 

Med Eskilstunaanknytning menas att musikern/musikgruppen ska ha 
levt och verkat i Eskilstuna under en tid av sin karriär. Främst samlar vi in 
lokalt producerat material, men även utflyttade eskilstunabors alster är av 
intresse. Tag gärna kontakt med arkivet om ni tror er ha intressant mate-
rial. Arkivmaterialet är tänkt att ligga till grund för framtida utställningar 
och forskning kring kommunens musikliv. 

Musikarkivets forskning kring ”Jazzen och dansorkestrarna i Eskilstuna 
- 1924-1969” ställdes under sommaren 2005 ut på Faktoriet i Eskilstuna
och var ett samarbete med Stadsmuseet. En mindre del av materialet visa-
des sedan under våren 2006 på biblioteken i Skogsängen, Årby och Tors-
hälla samt på Balsta musikslott. 

Eskilstuna  kommuns musikarkiv/Eskilstuna stads- & länsbibliotek
Att.: Stefan Wistrand
632 20 Eskilstuna
Tel. 016 - 710 17 94
stefan.wistrand@eskilstuna.se
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