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Spelmansböcker för spelmän och dansare är SSRs nya fleråriga satsning. Först ut är 
Östergötlands, Närkes, Sörmlands och Västmanlands spelmansförbund som möts denna 
helg i Borghamn Vadstena i västra Östergötland.

Vi vill med denna kurs ge fler spelmän redskap för att ta sig an det fantastiska arkivmate-
rial som ligger och tiger, tryckt, digitalt eller mödosamt nedpräntat med gåspenna och 
bläck.

Dansare ges här tillfälle att levandegöra orden i dansbeskrivningar och att tillsammans 
med spelmännen experimentera och diskutera vad som känns bäst när man vill väcka 
dem till liv.

Alla deltagare erbjuds föreläsningar och verkstäder i större och mindre grupper. Spel-
männen delas i två nivåer; vana notläsare och lite mindre vana notläsare. Dansare har 
egna pass.

Dessutom middag och helt vanligt buskspel och socialdans.

MIKAEL MARIN
Välkänd och erfaren mästerspelman som bland
mycket annat undervisar på KMH. Han ger oss en
inblick i hur han tänker då han gestaltar låtar och 
hur man söker efter låtar på nätet i Musikverkets 
digitala katalog.

Christina Frohm; Sörmländsk nestor, en källa till 
stora kunskaper i allt som rör folklig tradition, spel, 
dans, dräkt, sång, seder och bruk. Christina låter 
oss pröva sambandet mellan musik och fot, dans-
barheten står i fokus.

Bert Persson; dansmästare, pedagog och artist. 
Han kommer tillsammans med Lena Iggendal att 
illustrera och inspirera dansarna. Fördjupad kun-
skap och högre dansnivåer blir resultatet av denna 
kurs.

Lisa Hellsten Reuber; Östgöte, nyfiken spelman 
och erfaren pedagog. Här kan verkstaden komma 
att handla om variationer, notläsning och hur 
mycket bus man kan tillåta sig då man gräver bland 
låtarna.

Eric Hammarström; spelman och arkivexpert
med ett förflutet på Svenskt Visarkiv. Eric föreläser 
om spelmansböcker och klockare, säkert med 
ljudande exempel och hög lärdomsnivå!

Marie Länne Persson; Sångerska,ballad-
drottning och harpolekare. Maries verkstad 
kan handla om hur man får stavelserna att 
räcka till tonerna, eller tvärtom.
Och vad har foten med orden att göra?

Spelmansböcker för spelmän och dansare 
helgkurs 22-24 mars i Borghamn

Anmälan till spelmansbok@gmail.com senast 15 mars!
Kursavgift: 500 kr, Logi: 350 kr/natt
Matpaket lördag-söndag: 700 kr, Matpaket fredag-söndag: 950 kr
Ange kostbehov och om du vill dela rum med någon särskild i anmälan.
Kurs, kost och logi ska betalas till Östergötlands spelmansförbund PG 496 31 09-6 
Senast 15 mars!

På den här kursen kan 
du få tips om hur du 
tolkar låtar ur gamla 
spelmansböcker, gör 
musik av låtarna och 
hur du skulle kunna 
dansa och sjunga dem - 
idag. 

Programmet pågår hela 
lördagen och söndagen 
med föreläsningar och 
verkstäder. Lördags-
kvällen blir det busk-
spel och social dans! 

Att bo tillsammans och 
arbeta med något är i 
sig en stor gemen-
skapsupplevelse. Lägg 
därtill att vi får dyka 
ner i gamla spelmans-
böcker, som för dåti-
dens spelmän och dan-
sare måste varit guld 
värda. 

Start -och sluttider: 
23.3 9.30 Fika förstås, 
därefter start. 
24.3 15.00 Fika förstås, 
därefter slut.
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Ordförandehälsning
Hej! 

Ett nytt verksamhetsår har startat igen – som ord-
förande är det mitt 5:e som nu tar sin början. Vad 
har vi då att erbjuda under första halvan av 2019? 
Vad efterfrågar ni spelmän och medlemmar? 

Årsmötet är ett bra forum för att föra fram ideér 
och synpunkter – gör gärna det! 2 mars bjuder 
styrelsen in till Spelträff med Årsmöte, se sida 8! 
En spelträff som vi gör tillsammans och där du 
som deltagare kan ta upp just din favoritlåt! 
Gott fika (förbundet bjuder) och mysig samvaro.  

Du som har ett särskilt intresse för att skapa musik 
ur gamla spelmansböcker välkomnas till den 
spännande Helg-Vinter-kursen i Borghamn 22-24 
mars, se sida 2!  

Du och Jag och Vi som har musik som vårt stora 
intresse (för all del även yrke för en del) kanske 
inte alltid tänker dagligdags på vad vi får och ger 
med musiken – den är så självklar för oss. Och 

vad menas med musik? Jag tar internet till min 
hjälp: 

”…Musik är en form av konstnärligt, emotionellt och 
kulturellt uttryck, framförallt i följder av ljud och toner, 
med hjälp av särskilda instrument eller den mänskliga 
rösten…” 

Musikvetaren Jan Ling (1934-2013, en av förfat-
tarna till verket ”Folkmusikboken”) definierar det 
så här;  

”…Musik har blivit ett nästan ohanterligt universalbe-
grepp för olika ljudande företeelser i tid och rum…” 

Ja, så det är bara att fortsätta med våra ljud och 
toner i tid och rum! Själv ska jag uppleva en möj-
ligen annorlunda dans- och musikföreställning 
”Rhytmania”, som ges både i Norrköping och 
Linköping de första dagarna i februari. När vi ses 
på Årsmötet kanske det är någon mer som tog 
chansen till detta – då har vi säkert något att re-
flektera över. 

Välkomna till ett nytt år! 

Ordförande Isabell 

Knytkalaset 4 januari 2019

Årets Knytkalas, det 5:e i ordningen hölls i Kul-
turkvarteret Hallarna i Norrköping. Och vi var ett 
50-tal, unga som äldre, spelmän och dansare som 
åt av den mycket goda maten och trivdes gott med 
varandra.  

Kvällen inleddes med ett allspel i hallen/salongen, 
där antalet spelmän utökades i takt med att folk 
kom på plats. Två cittror, tvärflöjt, elbas, dragspel, 
fioler, altfioler… I ett angränsande rum spelades 
det upp till dans efter spellista. 

För att få det extra festligt till kalasets 5-årsjubi-
léum fick vi lyssna till en Hemlig Gäst! 

Östgötatjejen Frida Johansson, numera musikstu-
derande på Göteborgs Musikhögskola underhöll 
oss med olika låtar som betytt och betyder mycket 
för henne. Mellan låtarna berättade hon om sin 
väg in i folkmusiken och om hur olika spelmän/
lärare har inspirerat henne.  

ÖSF önskar Frida stort Lycka Till med de fortsatta 
studierna! 

Text: 
Isabell Svärdmalm  

Frida ger konsert…
Foto: Malin Svärdmalm

RAPPORTER
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Folkmusik lägret är för mig en av de 
bästa och roligaste sakerna på året. Det 
är mycket roligare än andra läger och 
man lär sig väldigt mycket. Man ser 
fram emot lägret hela året och när det väl 
går av stapeln, är det över på ett kick. 

Det kommer människor från hela Sverige 
och alla spelar ett eller flera instrument och 
alla gillar folkmusik. Åldersskillnaden mel-
lan lägerdeltagarna varierar mycket men det 
finns alltid saker som passar alla. Deltagarna 
delas in i olika grupper. Indelningen beror på 
deltagarnas förmåga och är till för att alla 
ska ha en möjlighet att få utvecklas som mu-
siker. Varje läger har också teman. Tidigare 
år har det t.ex. varit teman som danser, apor 
och efterrätter. Gemenskapen på lägret är 
stor och alla är välkomna att vara med och 
vara sig själva. Man träffar både gamla och 
nya vänner. Man hittar också vänner för li-
vet. Förutom de underbara lägerdeltagare 
finns det såklart också de fantastiska och 
duktiga ledarna på lägret. De lär ut låtar, la-
gar mat och ser till att allt rullar på bra. En 

av dem är Lisa och hon är en av dem som 
varje år planerar hela lägret och gör det möj-
ligt. På lägret finns flera lärare som lär ut 
låtar och arrangemang på sitt instrument 
men det finns också alltid en sånglärare där 
man lär sig många roliga och vackra låtar. 

Lägret hålls varje år på Östgötagården i 
Rimforsa och man bor i de mysiga små hu-
sen på gården. Man får god mat och en 
skön säng att sova i. Sängarna används inte 
så mycket som man kan. Mitt på dagen får 
man fritid och då kan man göra lite vad 
man vill. Man kan spela ännu mer musik, 
gå och bada i sjön, leka lekar, spela spel 
eller bara “hänga” och prata med varandra. 
Man kan också gå och köpa godis, chips 
eller glass i en liten kiosk, vilken några på 
lägret får ta hand om. Jag kommer ihåg att 
när man var liten så sprang man dit en gång 
i kvarten för att köpa mer godis som man 
sedan åt upp direkt. 

Varje kväll samlas alla lägerdeltagare och 

Folkmusik Lägret

Mat och dans - vad kan man 
mer begära av en kväll?

Foto: Isabell Svärdmalm
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leker lekar, sjunger och gör annat roligt. 
Man får också höra en historia ur en sago-
bok vilket jag tycker är en av de bästa sa-
kerna på lägret. Alla sitter nära varandra 
tysta och lyssnar på en av de många roliga 
berättelserna. 

En kväll på lägret är det även en talangjakt 
då man kan få göra lite vad man vill. En del 
spelar musik, andra håller i lekar eller gör 
sketcher. Det är helt frivilligt så man behöver 
inte göra något men vad man än gör så upp-
skattas det alltid! Jag har själv bara varit med 
i talangjakten några få gånger. Första gången 
jag var med gjorde jag och några kompisar 
en sketch om en ko. Det var väldigt roligt 
men det nummer jag kommer ihåg mest, och 
som nog är en av mina favoriter, var när 

mina kompisar gjorde Harry Potter docktea-
ter “The mysterious ticking noise”. 

I slutet på lägret har man en konsert där alla 
grupper får visa både de andra lägerdeltagarna 
och sina familjer vad man har lärt sig under 
lägret. Det är alltid jätteroligt att få höra alla 
låtar som har spelats och sjungits. Efter kon-
serten får man också ett häfte som några på 
lägret har designat med väldigt vacker framsi-
da. Häftet innehåller alla låtar som man själv 
och de andra har lärt sig och spelat. Det blir 
även mycket kramar efter konserten då alla 
ska skiljas åt. Lite sorgligt är det eftersom man 
bara träffar några av deltagarna på lägret. Jag 
längtar redan till nästa läger. 

Text: Rebecka Lindvall 

Folkmusik Lägret, forts.

Överst till vänster:
” Varje kväll samlas 
alla lägerdeltagare 
….  Alla sitter nära 
varandra tysta och 
lyssnar…”

Nederst till vänster:
” I slutet på lägret 
har man en 
konsert”…

Foto: 
Jenny Magnusson
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Intervju med våra riksspelmän: Christer Odén 

Först en mer ordinär presentation… Dvs: jag 
vill gärna att du berättar lite om vem du är och 
vad du gjort tidigare i ditt liv och hur ditt liv nu 
ser ut.  

Jag heter Christer Odén och är uppväxt på 
Bergsäter utanför Motala där min far var lant-
brukare. Min barn- och ungdom handlade myc-
ket om pingis. Alla spelade hemma. Jag har 
utbildat mig och jobbat inom lantbrukssektorn 
men även gjort andra saker. Idag är jag pensio-
när, bor i Strängnäs och har musik som hobby. 

Vad gjorde att du började spela överhuvudta-
get? Hur kom det sig att du valde just detta 
instrument? 

Jag hörde som barn Arne Lamberth och tjatade 
till mig en trumpet innan jag sköljdes med i 
Beatlesvågen i mitten av 60-talet och skaffade 
en gitarr. Upptäckte tidigt jazzen och bluesen 
vilket senare ledde mig in på folkmusiken. 
Bodde i en studentkorridor där vi var fyra som 
införskaffade var sin kinesfiol. 140 kr med 
stråke och låda. Det var mitt i folkmusikvågen 
på 70-talet. Skivan ’Bodalåtar i Laggar Anders 
kök’ blev inkörsporten till fiolspelet. Jag lärde 
mig varenda drill och Pål Olles stämmor så 
klart.  Nja, jag trodde det i alla fall. Vi tog spel-
ningar överallt där vi kunde. Studierna blev 
ibland lidande. Vi träffas fortfarande ibland på 
spelmansstämmor. Sen gick jag i Malung 1979 
där jag träffade min fru Lena och lärde mig fiol 
på riktigt. Båda våra barn har också gått där. 
Inget ovanligt vad jag förstår. 

Hur uppstod idén att bli Riksspelman? Hur 
länge hade du satsat tid och energi på det pro-
jektet?  

Lena, jag själv och en spelkompis fick för oss 
att pröva lyckan 1999. Jag berättade att jag spe-
lat upp en gång tidigare och fick brons, men 
hade aldrig tänkt fortsätta. Men så blev det. 
Alla fick utdelning och jag märket. Jag har säl-
lan varit så chockad. Trodde inte jag var mo-
gen. Lena fortsatte och blev riksspelman 2007. 
Vår dotter Agnes tog märket i Mora 2006. 
Även vår spelkompis Ola är nu riksspelman. 

Vad har det inneburit för skillnad för dig att ha 
den utmärkelsen? I spelkretsar och i vardagen? 
Har det varit värt insatsen? 

Själv fick jag nog märket för lätt. Brukade vara 
avundsjuk på de andra när dom under flera år 
for i väg på uppspelningar och hade trevligt. En 
stor fördel har varit att det blivit lättare att få 
spelningar. Jag gissar att för många utan musik-

skola har uppspelningarna och juryns hjälp-
samma eftersnack varit betydelsefullt. Märket 
betyder kanske allra mest för oss hobbymusi-
ker. En dunk i ryggen. Men alla är säkert stolta 
att få det. 

Hur ser ditt spelande ut nu, till vardags? 

Vi åkte under några år till Minnesota och West 
Virginia och spelade vår musik. Efter diverse 
krångliga turer och mängder av nya kontakter 
spelar vi nu lika mycket bluegrass som folkmu-
sik. Det gäller särskilt vår dotter som turnerar 
med olika band. Lena spelar banjo, jag gitarr 
och Agnes fiol. Just nu är det hur kul som helst. 
Har samtidigt återvänt till låtarna jag började 
med, låtarna från trakterna norr om Motala. 
Spelar även låtarna från Fogdön utanför 
Strängnäs där vi bott en längre tid. Har börjat 
med studiecirklar i fiolspel igen och vi fortsät-
ter ta spelningar när de kommer. 

I den position du nu har – vilket råd vill du ge 
en folkmusikintresserad person som vill börja 
spela ett instrument? Hur börjar man…? Och 
vad finns det för skäl att börja spela just fiol? 

Fiol är naturligtvis vid sidan av nyckelharpa det 
ultimata folkmusikinstrumentet. Fiolen är ock-
så mitt huvudinstrument. Men bluegrassen har 
lärt mig att musiken mår bra av mångfald i in-
strumenteringen. Många fioler tillsammans kan 
låta bra men inte alltid. Som novis: Var nyfiken 
och pröva flera instrument! Själv prövar jag 
polskor på stålsträngad gitarr, flatpicking. Till 
och med Styrlanderpolskorna kan ibland vara 
lättare på gitarr än på fiol. Gitarren är inte bara 
ett kompinstrument. 

Har du någon undanträngd vision om vad du 
skulle vilja göra för folkmusiken om du hade tid 
och möjlighet? 

För mig är det att fortsätta spela i familjen och 
vänkretsen, ha cirklar och att arrangera och 
delta i lokala aktiviteter. Jag har en vision om 
mera utbyte med annan akustisk musik, blues, 
bluegrass, gypsy jazz osv. för att bredda under-
laget. Låta den lokala förankringen vara det 
gemensamma. Men det får komma som det 
kommer. 

Hur har du/ni burit er åt för att få er dotter att 
spela så mycket – som barn? - att hon senare 
ville bli riksspelman? Eller drevs hon av egen 
kraft och bara sögs in i den oemotståndliga 
folkmusiken? Och bara ville spela mer och mer 
och mer? 
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Numrets låt

Låten är kopierad ur Svenska låtar men kommer från Abraham Hagolms notbok som han kanske började skriva 
redan på 1830-talet. Just denna har han enligt uppgift gjort själv. Notboken skickades till Nils Andersson och 
Folkmusikkomissionen av Emil Sundblad, då bonde på Bergsäter. Jag kommer själv från Bergsäter så det är lite 
kul. Sundblad hade kyrkomusiker i familjen som kände Hagholm. Men det är låtarna i sig som gör att dom lig-
ger mig nära. Peter Berry har skrivit en personlig betraktelse över Hagholm och hans låtar som är mycket in-
tressant. Hans spelgäng Klockrike kapell har gjort en fin CD med bara Hagholmslåtar. 

Text: Christer Odén 

Hon säger att Lena och jag varit förebilder 
men jag tror det har varit minst lika mycket 
Jenny Tidman på musikskolan i Strängnäs 
som under många år gjort ett viktigt jobb 
för folkmusiken. Agnes gick också i Rätt-
viksgymnasiet, i Malung och på konservato-
riet i Falun. Ett avgörande ögonblick var i 
barndomen när vår 2 år yngre son Stefan 
tog fiolen och exekverade en låt som inte 
Agnes kunde. Agnes hade då lämnat fiolen 
temporärt och spelade piano. Det tog 
skruv…. 

Text: Christen Odén 

Intervjufrågor: Barbro Wijma 

Tilll höger: Riksspelmansfamiljen Odén: 
Lena, Agnes och Christer.
Foto: Lena Odén

Intervju, forts.
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ÖSF  Spelträff med Årsmöte 
2 mars 2018 14.00-17.00 

KALENDARIUM 
Östergötland 
FiL**ordnar 
Folkmusikcafé/-pub: 
Första onsdagskvällen varje 
månad 20.00  
Dans till spellista. och 
Konsert & danskvällar: 

19-03-02 19.00 Konsert 
och danskväll, Arbis, Rep-
slagarg. 30 Linköping: Sven 
Midgren, Allan Skrobe, Tina 
Quartey 

19-05-11 Konsert och 
danskväll, Landerydsgår-
den, Bokhagsv. 10, Lkpg: 
Olof Andersson. Samma dag 
och lokal: Linköpings Spel-
mansstämma***** 

ÖSF* 
19-03-02 14.00 Spelträff 
med årsmöte, Kyrkliden Sla-
ka, Lkpg, se annons nedan. 

19-03-22 - 24 Spelmansböc-
ker för spelmän och dansa-
re, Borghamn, se annons s. 2. 

Småland *** 
19-03-09 Årsmöte med 
spelstuga, visstuga, konsert 
och buskspel. IOGT-NTO, 
Vattentorget 1, Växjö. 
Södermanland **** 
Medarrangör till spel- 
och danshelg i Borg-
hamn 19-03-22 - 24 
*www.ostgotaspel.se 
**www.folkmusik.nu 
***www.smalandsspelmansfor-
bund.se 
****www.sormlandsspel.se 
*****www.linkopingsstamman.-
se 

Manusstopp för bidrag till nästa nummer är 26.4!   Det är roligt att göra Östgötaspel när så många vill 
bidra!  Redaktören

Var?   Kyrkliden, Slaka, dvs den gamla skolan, se bild. 
   Adress: Gamla Kalmarv. 2, Linköping 

När?   Buskspel från 13.00. Spelträffen startar 14.00 och 
   pågår till 17.00. 

Vad händer?  Allspel, buskspel, årsmöte och fika som ÖSF  
   bjuder på. Frågor som du önskar skall tas upp på 
   årsmötet skickas in senast 16.2 till styrelsen eller  
   framförs muntligt på årsmötet. 

Hur kommer man dit? Buss nummer 555 går från Resecentrum  
   12.30 till busshållplatsen Slaka skola; ankommer  
   12.55. Tar man den får man chans att börja träffen 
   med buskspel medan styrelsen ordnar med arrangemangen. 

Kyrkliden - den gamla skolan i Slaka
Bild: P Lundberg

Rättelse:  I Östgötaspel 18.4 nämndes Sebastian Lindgren i ett tillägg på sida 6.  Rätt text är: Tillägg: Tack till… 
Wictor Johansson… och Sebastian Lindblom för deras ovärderliga hjälp; meddelar Peter Berry. 

http://www.ostgotaspel.se
http://www.folkmusik.nu
http://www.smalandsspelmansforbund.se
http://www.smalandsspelmansforbund.se
http://www.smalandsspelmansforbund.se
http://www.linkopingsstamman.se
http://www.linkopingsstamman.se
http://www.ostgotaspel.se
http://www.folkmusik.nu
http://www.smalandsspelmansforbund.se
http://www.smalandsspelmansforbund.se
http://www.smalandsspelmansforbund.se
http://www.linkopingsstamman.se
http://www.linkopingsstamman.se

