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ÖSF NYTT
Från årsmötet 7.3

Ordförande resp. Sekreterare för mötet var Jan-
Åke Salermo och Ingrid Karlsson. Ett trettiotal 
medlemmar deltog. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Det ekono-
miska resultatet för 2019 var minus 825 kr. 

Val: Ordinarie ledamöter: Klaas Wijma (ordfö-
rande, 1 år), Ingrid Karlsson (fyllnadsval 1 år), 
Christina Karlén (nyval 1 år), Mikael Gustafs-
son (nyval 2 år). 
Suppleanter: Knut Eriksson (nyval 1 år), Eva-
lill Grönberg (omval 1 år), Rebecka Lindvall 
(nyval 1 år), Katja Bergvall (nyval 1 år). 
Revisorer: Ordinarie: Henrik Schön (omval 1 
år), Erik Svansbo ( omval 1 år). Suppleant: 
Kristina Samuelsson (nyval 1 år). 
Valberedning: Jan Andersson (sammankallan-
de), Rune Persson, Tyra Lundberg. 

Årsmötet beslutade att ÖSF skall stå värd för 
Zornmärkesuppspelningarna 2021* efter 
presentation av  några medlemmars preliminära 
planering. Linköpings kommun har beviljat ett 
förlusttäckningsbidrag på 30 000 kr. 

Vid spelmansstämman på Östra Rydsdagen 
200815 medverkar ÖSF med all- och buskspel 
och en låtkurs med Eric Hammarström. Det är i 
dagsläget oklart om hela evenemanget blir av. 

Medlemsavgift: Avgiften höjs: vuxen 300 kr, 
pensionär 210 kr och ungdom 160 kr. 

Östgötaspel i tryckt form kostar ÖSF en stor 
andel av de pengar som finns att disponera, 
bl.a. har portot höjts till 11 kr för varje försän-
delse. En tidning hemskickad kostar därför 
ÖSF knappt 25 kr. Årsmötet beslutade att de 
medlemmar som vill ha tidningen hem i brev-
lådan betalar 100 kr extra (vuxen) respektive 50 
kr (pensionär). 

Frågan om förändring av ÖSF: s namn bollades 
tillbaka till styrelsen för vidare beredning. 

Barbro Wijma 

* senare har Zornmärkesuppspelningarna i Lin-
köping flyttats fram till 2022 och beslut om 
ÖSF arrangerar dessa fattas på årsmötet 2021. 
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Ordförandehälsning
Leva och överleva
När ni ser rubriken tänker nog de flesta på Coro-
naviruset som sedan årsskiftet härjar och skördar 
tusentals offer världen över. Efter första utbrottet 
i Kina spreds det över världen som en löpeld och 
snart dök det också upp i Sverige.  
Den svenska regeringen har fått tillgripa restrik-
tioner angående mänskliga möten och från och 
med söndagen den 29 mars får ”allmänna sam-
mankomster” och ”offentliga tillställningar” ha 
maximalt 50 deltagare…  

Här ingår t.ex. ”danstillställningar”.  
Så har praktiskt taget alla spelmansträffar och 
spel- och danskurser som skulle äga rum nu un-
der våren och sommaren blivit inställda. Detta 
drabbar oss stort eftersom den sociala kontexten 
när vi spelar och dansar tillsammans är en sådan 
viktig ingrediens i våra möten. Att göra musik 
med andra och att dansa med någon, att träffas 
och umgås är länkad till viktiga mänskliga be-
hov som socialt umgänge och gemenskap. Vi är 
rustade med sinnen som gör oss oerhört skickli-
ga på att kommunicera med varandra. Det vi kan 
uppleva när vi möts uppstår på grund av vår 
förmåga att medvetet och omedvetet utsända 
känslor till varandra. Vi reagerar och ger tillbaka 
vad vi upplever medan vi spelar och dansar till-
sammans och i denna interaktion uppstår en pro-
cess som kan skruvas upp i intensitet, skapa lyc-
kokänslor och ge oss minnen som vi långt efteråt 
kan njuta av när vi tänker oss tillbaka till stun-
den. Musik och dans tillsammans med andra är 
hälsofrämjande och en del i vår livskvalitet! 

Emellertid är Coronaviruset ett sådant starkt häl-
sohot att detta väger tyngre och sätter stopp för 
våra fysiska möten, än så länge. En parentes: Att 
vi människor är medfödda sociala är vi inte en-
samma om, så är det med många varelser. I den 
vetenskapliga tidningen Science fanns 2008 en 
artikel om att till och med bakterier är sociala 
(Gibbs KA, Urbanowski ML, Greenberg EP. 
Genetic determinants of self identity and social 
recognition in bacteria. Science 
2008;321:256-9). Kanske upptäcker man snart 
att virus också är det.  

Mitt i påbudens tid om fysisk distans har den 
nya styrelsen, som valdes vid årsmötet haft sitt 
första ordinarie möte 16 april. Några saker som 
där beslutades: 
- Styrelsen vill formalisera ansökningsförfaran-

det gällande stipendier, dvs. att ansökningar 
kan göras av personer som har varit medlem i 
minst ett år. Ansökan skickas in på en blankett 
-  som kommer att finnas på ÖSF hemsida - till 
ÖSF:s kassör. 

- Eftersom Norrköpings Folkmusikfestival pla-
neras 9-10 oktober och att Linköpingsstämman 
2020 har flyttats fram till 28 november har sty-
relsen beslutat att ställa in ÖSF:s höstträff. 
- Alla medlemmar uppmanas att skicka in aktu-
ella post- och mailadresser och telefonnummer  
till kassören Ingrid Karlsson (kassor@ostgota-
spel.se ) för att uppdatera vår medlemsmatrikel.  
- Styrelsen och gruppen som förbereder och or-
ganiserar Zorn-uppspelningen 2021, den s.k.  
Zorngruppen, har träffats för att bestämma en 
arbetsordning och ansvarsfördelning mellan sty-
relsen och Zorngruppen. Vi diskuterade också 
Zorngruppens planer för Zornveckan. Efter sty-
relsemötet fick vi ett meddelande från Zornmär-
kesnämnden att 2020-års uppspelning i Ös-
tersund har skjutits upp till 2-7 augusti 2021 pga. 
den pågående Coronaepidemin. ÖSF har fått en 
förfrågan om att organisera uppspelningen 2022. 
Detta kräver ett nytt årsmötesbeslut, våren 2021. 
Men det betyder också att Zorngruppen har mer 
tid att arbeta med planeringen så att ett väl ge-
nomarbetat förslag på veckans innehållkan pre-
senteras på årsmötet 2021. 
  
Våra svenska myndigheter gör allt för att under-
lätta för befolkningen att kunna tackla Corona-
smittan. Jag hoppas innerligen att många av oss 
blir påhittiga och skapar möjligheter att ändå 
kunna spela tillsammans. I detta nummer finns 
en kreativ idé från Stefan Öberg (s. 8) om hur de 
som längtar efter att spela med någon annan/
några andra ändå skulle kunna skapa spelträffar. 
Jag önskar att flera medlemmar vill fundera på 
och delge redaktor@ostgotaspel.se eventuella 
förslag på spelmöjligheter som vi kan förmedla 
till alla medlemmar. 

Nu tillbaka till rubriken ovan ”Leva och överle-
va”: När jag funderade på att ställa upp som ord-
förande hade jag i tanken att vårt ÖSF, nu 92 år 
gammalt, skall leva och överleva. Om man tittar 
tillbaka på ÖSF:s historia finns det många mo-
ment när dess existens har varit hotad. Ändå har 
förbundet, Sveriges näst äldsta!!, överlevt. Jag 
hoppas att få bidra med att ÖSF överlever samt 
att vårt förbund är mycket levande. Därför be-
höver vi träffas och spela och dansa tillsam-
mans, har konserter och stämmor, festivaler men 
också mer enkla möten för att umgås och upple-
va gemenskap, allt i folkmusikens tecken.  

Jag önskar er alla en god sommar och att vi 
inom snar framtid får ses igen! 

Klaas Wijma, ordförande ÖSF 
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Intervjuer med våra Riksspelmän 
- turen har nu kommit till  Björn Ek

Berätta lite om vem du är, vad du gjort tidigare i 
ditt liv och hur ditt liv nu ser ut.  

Jag är född 1961 och växte upp i närheten av en 
mindre ort i Södermanland. Inget direkt ljus i skolan 
och jag var nog rätt tafatt på många sätt. På närmast 
direkt slumpmässiga vägar, insåg jag i alla fall till 
slut att jag nog inte var helt oäven på matte och lik-
nande. Jag läste in tekniskt gymnasium och flyttade 
till Linköping 1984 och började på LiTH och D-lin-
jen där så småningom fick min civilingenjörs-      
examen.  Jag bodde då många år i trakterna av Lin-
köping och sedan i närheten av Skänninge. Nu är jag 
sjukpensionär, har återigen flyttat tillbaka till Söder-
manland och bor tillsammans med min sambo i den 
lilla orten Hälleforsnäs. 

Vad gjorde att du började spela överhuvudtaget? 
Hur kom det sig att du valde just detta instru-
ment? Var det durspel från början eller har du 
testat olika instrument? 

Jag har spelat lite till husbehov på olika instrument 
sedan mellanstadiet. Bl.a fanns det en taffel, munspel, 
flöjt och ett dragspel hemma. Piano var det jag ville 
spela men efter en termin i musikskolan, tog det slut. 
Det fanns ingen som var villig att stämma vår taffel. 
Vid 16 blev jag sjuk en period och började fingra lite 
på dragspelet, som mamma hade i en garderob (hon 
spelade inte på det själv). I bekantskapskretsen fanns 
ett par dragspelare som bidrog med noter och råd. Jag 
hade skaplig koll på notsystem sedan terminen i mu-
sikskolan och lärde mig t.ex hjälpligt några Taubeval-
ser. Lite senare fick jag en gammal gitarr som jag 
lärde mig grunderna på. Köpte till slut en bra gitarr 
och tog lite lektioner. Fortfarande mest till husbehov 
men antalet instrument jag kunde grunderna på öka-
de. Olika flöjter, trumpet, saxofon och klarinett m.fl 
lades till paletten. Så på sommaren samma år jag 
skulle fylla 25, såg jag en film där en man spelade 
durspel. Mina närmaste tog fasta på att jag tyckte det 
såg intressant ut och köpte mig ett durspel till min 
födelsedag. Vid det här laget var jag van att nästan 
omedelbart lura ut hur ett musikinstrument fungerar 
men lite gick jag bet på durspelet. Det är troligen just 
för att jag fick kämpa lite extra med det, som det blev 
min kärlek. 

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

Runt 1995 fick en jobbarkompis se att jag spelade 
durspel och uttryckte att han närde en dröm om att 
också göra det. Jag erbjöd mig att lära honom det lilla 
jag kunde. Det stod inte på förrän vi var 14-15 perso-
ner, med mig som ledare. Flera av deltagarna var en-
gagerade på olika sätt i Folkungagillet och JAG blev 
erbjuden att vara med och spela på gillets dansträ-
ningskvällar. Det blev i princip första erfarenheten av 
att spela med andra mer drivna folkmusiker. 1998 

hade detta gett mig en nyfikenhet om folkmusik och 
jag ville testa att spela upp. Jag fick brons första 
gången och det sporrade verkligen min vetgirighet 
och mitt intresse ytterligare. Det dröjde 8 år innan jag 
försökte igen mest för att jag insåg hur lite jag kunde 
och förstod. Jag tog bl.a fiollektioner under den tiden, 
i syfte att förstå mer av varför det låter som det gör. 
Mer och mer började jag lyssna på många av de verk-
ligt duktiga spelmännen jag träffade på runt trakterna 
av Linköping. Jag köpte noter och framför allt CD 
och lyssnade och analyserade. Jag fick mitt silver 
2007. 

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

Jag var nog aldrig ute efter utmärkelsen i sig. För mig 
var (och är) det alltid lärandet. Att sikta på att klara 
av att få ett silver, blev en väldigt bra morot för mig. 
Att jag nu är riksspelman, innebär på gott och ont en 
viss press. Mest är det på gott och jag känner ett visst 
ansvar att vårda det fina jag fått. Jag är såklart stolt 
och är tacksam mot institutionen och juryn, för allt 
fint lärande detta inneburit och innebär för mig. Mär-
ket blev liksom ett steg på vägen och jag hoppas att 
jag aldrig någonsin känner att det inte finns mer att 
lära. Det var och är definitivt värt mödan och det 
kommer det att vara så länge jag lever. Jag skulle 
göra om det utan att blinka.  
 
Som Sveriges 8:e durspelande riksspelman och dess-
utom ganska aktiv både bland durspelare och på 
Facebook, så är jag såklart igenkänd. På det sättet har 
utmärkelsen inneburit många fina och trevliga kon-
takter och spelstunder, även om jag hoppas att det 
mest beror på att jag lärt mig spela bättre med tiden. 
Utmärkelsen öppnar nog ändå upp lite, det gör den 
allt. Jag tror också, med den bakgrund jag har bland 
durspelare i Sverige, att jag kanske inspirerat en och 
annan genom att jag fick utmärkelsen. 

Hur ser ditt spelande ut nu, till vardags? 

Jag spelar dagligen. Kanske inte alltid så strukturerat 
men jag håller fingrarna igång. Jag har ständigt mas-
sor av nya låtar jag vill lära mig men det går inte fort 
nog, såklart. Jag har en hel del kontakter via sociala 
media och tecknar bl.a ner rätt mycket låtar när folk 
ber mig om noter. (Redaktörens kommentar: På 
Folkwiki finns en hel rad Pelle Forslåtar i ABC skrift 
av Björn.) En handfull durspelare har också bett mig 
vara deras mentor. Detta renderar nästan dagliga dis-
kussioner och jag spelar in videoexempel etc. Av och 
till spelar vi (min sambo och jag) till dans eller åker 
på någon stämma. Hon har också ambitioner på att så 
småningom få ett silver. Det får ta den tid det tar men 
det gör att vi så gott som dagligen diskuterar folkmu-
sik här hemma. Jag har också fått tillfälle att i lite 
olika sammanhang spela med Malmabygdens spel-
män. 
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Berätta om de folkmusikupplevelser som berört 
dig mest; både en när du spelat själv och en när 
du hört andra spela! 

Min häftigaste stund som spelman, var troligen när 
jag spelade ensam på ett dop i Linköpings domkyrka. 
Jag spelade en doplåt som jag själv komponerat och 
att spela ensam i denna stora kyrka var mäktigt.  
 
Att hitta ett enda extra utmärkande tillfälle när andra 
spelar, är inte enkelt. Det finns ju massor. Men 
kanske ändå att sitta på tu man hand med Östgöten 
Rune Persson, ligger bra till. Han är en person jag 
gillar, både som spelman och person. Jag bad tidigt 
honom vid några tillfällen att spela några låtar för 
mig, för att jag skulle kunna lära mig hans spelstil. 
Att sitta i lugn och ro med honom och bara insupa 
hans spel på fiolen, var häftigt. Jag har fortfarande 
kvar inspelningen, som jag gjorde då. Rune har in-
spirerat mig en hel del. 

I den position du nu har – vilket råd vill du ge en 
folkmusikintresserad person som vill börja spela 
ett instrument? Vad finns det för skäl att börja 
spela just durspel? 

Durspelet har en stor fördel jämfört med de flesta 
andra instrument. Det är väldigt enkelt att lära sig en 
tillrättalagd låt på ett durspel. När man så kan sin 
första låt, så har man s.a.s redan en hel orkester. Man 
har en bas och ett komp samt en melodi. Man blir 
s.a.s direkt en hel liten orkester. Samtidigt är det 
svårt att bemästra ett durspel. Det erbjuder verkliga 
utmaningar, om man så vill. Det finns bra durspel, 
som man utan vidare behåller resten av livet, för ett 
par tusenlappar. Det är m.a.o inget väldigt dyrt ny-
börjarinstrument. Om man så vill finns det handgjor-
da durspel som kostar över 50.000 kr.  
 
Hur börjar man? 

- Spelar du på musikskola, be att få spela låtspel.      - 
Hitta gärna så fort som möjligt ett  sammanhang, 
andra som spelar. Försök åka på stämmor, sök upp 
ett gille eller en spelgrupp.  
- Om du har möjlighet, börja dansa. Att lära mig dan-
sa var kanske det bästa jag gjort, som spelman.  
- Försök hitta en mentor, någon som kan hjälpa dig. 
Det går fortare så.  
- Utöver det så är nog det bästa rådet att tänka på 
vem man lyssnar på. Det finns många olika sätt att 
spela samma låt på och det kan låta väldigt bra på 
väldigt olika sätt. Men är det man lyssnar till repre-
sentativt för det man vill lära sig? Spela och ha kul 
men reflektera också över det du hör. Lyssna kritiskt. 

Hur hamnade du i den norska folkmusiken? 

Det finns helt enkelt väldigt många mycket bra dur-
spelare i Norge men relativt få i Sverige. De som 
fanns i Sverige hade jag skaplig koll på och det blev 
naturligt att lystra åt Norge till. Det fanns ett mycket 
större utbud av CD med durspelare från Norge. Det 
var helt enkelt en herrans massa lärande att få till-
gång till, från Norge. 

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

Jag skulle vilja göra en serie filmer för Youtube, med 
fokus på (spel)teknik, och som steg för steg visar hur 
man kan uttrycka folkmusik genom ett durspel. Från 
nybörjare till mer driven. Planer och utkast till de 
första finns men återstår att se om det blir av.  

Hur ser intresset ut för durspel runt om i landet – 
är durspelarna ett utdöende släkte eller finns det 
tillväxt? 

Det är kanske inte utdöende släkte men i vart fall 
tynande. Det dyker upp nya durspelare lite nu och då 
och jag tycker mig också se ett slags nytt intresse för 
durspel, bland redan etablerade musiker. Däremot är 
det kanske få av dessa nya som direkt kastar sig över 
folkmusiken. Många ger sig hellre på andra genrer. 
Inget ont i det och så var det ju med mig också i bör-
jan. Det blev en stor boom för durspelet under 90-
talet. För några år sedan såg det ut som att pendeln 
svängt väldigt långt tillbaka men nu verkar det 
kanske som att det ökar lite igen. 

Frågor: Barbro Wijma 

YouTubehänvisningar: 
h"ps://www.youtube.com/watch?v=prlawsp9sw8  
h"ps://www.youtube.com/watch?v=9bpK__7wMFA 
h"ps://www.youtube.com/watch?v=TlkMGr0UKFs  

Björn Ek, forts.

Till höger: Björn 
med sitt Castag-
narispel. 
Foto: Edit Hand-
berg 

Nedan: Oktober-
stämma 2018.  
Från vänster: Lars 
Persgren (såg), 
Edit Handberg & 
Björn Ek, båda 
durspel. 
Fotograf okänd. 

https://www.youtube.com/watch?v=prlawsp9sw8
https://www.youtube.com/watch?v=9bpK__7wMFA
https://www.youtube.com/watch?v=TlkMGr0UKFs
https://www.youtube.com/watch?v=prlawsp9sw8
https://www.youtube.com/watch?v=9bpK__7wMFA
https://www.youtube.com/watch?v=TlkMGr0UKFs
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Efter det stora trevliga allspelet, före årsmötet i 
Norrköping den 6 mars, fick vi bänka oss för att 
lyssna på en halvtimmes svängigt spel med delar av 
ÖS Upp - Lisa Hellsten Reubers gäng från sommar-
kurser för ungdomar i Östergötland.  Lisa och dot-
tern Ebba Hellsten ledde spelet. 

Åtta ungdomar i blandade åldrar spelade på fioler, 
altfioler och cello. De flesta av dem var från början 
suzukielever till Christer Samuelsson som satt i 
publiken och säkert gladde sig åt att ungdomarna 
fortsätter spela på sin fritid också. 
 
Lisa Hellsten Reuber inledde med att berätta om 
sina sommarkurser med Ös Upp, de har pågått varje 
år sedan 1996/1997, även andra medlemmar i spel-
mansförbundet medverkar regelbundet där.  
- Varje år tillkommer några yngre, några av de "äld-
re" lämnar, medan andra deltar flera år i rad. Med 
åren har en slags "låttradition" överförts mellan år-
gångarna, men grunden är förstås de östsvenska lå-
tarna, sade Lisa.  Vi får verkligen hoppas att inte ett 
visst virus sätter stopp för kursen denna konstiga 
sommar 2020! 
 
Vid årsmötet fick vi höra en blandad kompott av 
låtar med fantasifulla benämningar:  
Motala-Hurven, Vevlirepolska från Gotland, Suzuki-
Ramsan efter Christer, Groupa-Schottis med kul 
stämma på altfiol/cello efter Christer, HiaHia efter 
Hoven Droven, Dödgrävarschottis med speciellt 
"riff" efter Lisa och andrastämma av Ebba.   
ÖS-Upp medverkade också i allspelet och där visade 
de att de också behärskar både låtar efter Bröderna 
Hellström och andra ofta spelade allspelslåtar, vilket 
gläder oss veteraner. 

Kul att det ser ut som att en ny generation speleflic-
kor och -pojkar börjar arta sig.  Det kan vi bland 
andra tacka Christer Samuelsson, Rune Persson och 
förstås Lisa Hellsten Reuber för. Andra spelmän gör 
i det tysta vad de kan för att föra traditionen vidare 
till exempelvis barnbarnen - själv spelar jag inte så 
sällan en del av mina låtar med min sondotter som 
går ut nian i år. Hon har varit elev till Christer 
Samuelsson under hela åtta år och verkar tycka det 
är roligt att spela med mig ibland. 

Miriam Berger  

DUKTIGA UNGA SPELMÄN PÅ GÅNG - ÖS Upp 
med Lisa Hellsten underhöll vid årsmötet 2020

Överst: ”Det skall bö-
jas i tid det som kro-
kigt skall bli…”
Elliot tar in allt som 
går från pappa Jonas 
gitarrfodral.

Mitten: Redan fixerad 
vid en fiolstråke…

Nederst: Kommande 
generationen Ös 
Uppare med några se-
niorer.

Årets läger kommer att genomföras, men med vissa 
smittskyddsmodifikationer! 

Men sjunga fina och fula visor, spela så det glöder 
och bada i sjön, det ska vi greja! Årets ledare är Pers-
Nils Toft, klarinett, Lisa Johansson, sång, Christer 
Samuelsson på fiol, Jonas Jansson, gitarr och Lisa 
Hellsten Reuber på fiol. Sedan många år har vi också 
en junior pedagog, någon som ”nyss” varit deltagare 
och sedan fortsatt spela. I år är det Torgny Lundberg 
som kommer tillbaka. Vi har egen kocka, Anna Lind 

blad, och dessutom ett gäng unga vuxna som blivit 
för stora att vara deltagare, men inte riktigt kan sluta 
att åka på läger så de kommer och bara… hjälper till. 

Anmälan till lisahellsten66@gmail.com omgående 
om du skall ha en chans att vara med! Från 8 år. 
Kostnad 2700 kr. (Arr: Föreningen Folkmusik för 
barn och ungdom, ÖSF, SSR) 

Lisa Hellsten Reuber 

Östgötskt folkmusikläger 22-25 juni

mailto:lisahellsten66@gmail.com
mailto:lisahellsten66@gmail.com


7

Numrets låtar

Inför Numrets Låt, har jag bläddrat i ett tunt 
litet nothäfte, som jag fått överta från spel-
mansvännen Lennart Andersson. Det som 
väckte min nyfikenhet var delar av rubriken:  
…Dans-Stycken…upptecknade efter gehörs-
spelmän i Östergötland. 
Spännande att se om jag kände igen några av 
melodierna? Jag hittar en Hambo-Polka som 
vi känner igen som ”Elektricitets-
visan” (finns inspelad med Klintetten, på 
CD:n Dansbart Två, spår 7). 
Jag tittar och spelar vidare i häftet…Ja, en av 
de 8 valserna verkar bekant – och efter lite 
letande hittar jag ”samma” i Lindbloms-häf-
tet. Några toner skiljer sig från varandra, 
men visst är det samma låt. Så varsågod till 
en fin Vals att lära sig och lägga till repertoaren! 
Tyvärr finns det inga uppgifter om när häftet är tryckt, 
(men det kostade 1 kr.50 öre!). Vi får  heller inte veta 
vilka dessa östgötska gehörsspelmän var som bidrog 
till häftets innehåll. 

I sammanhanget har jag också googlat på Musikhan-
deln och fick veta följande: 
A TH NILSSONS MUSIKHANDEL  (1891 – 1957) 
A Th Nilssons Musikhandel startades 1891. Den ut-
vecklades med åren till Norrköpings största och till en 

av landets ledande efterkravsaffärer i 
musikbranschen.  
År 1925 övertogs Södermans Musikaf-
fär i Göteborg och 1919 tillkom en 
filial i Norrköping vid Drottninggatan 
62. Huvudaffären låg hela tiden vid 
Slottsgatan i kv Björken, från 1920-
talets mitt, med adressen Slottsgatan 
129-131. 
Kuriosa: På motsatta sidan av samma 
kvarter, med adress Bråddgatan, lig-
ger Broadway Café, där vi flera 
gånger har träffats på ”Folkmusik-
pub” i samband med Folkmusikfesti-
valen. 
 

Rörelsen övertogs efter Axel Theodor Nilssons död 
1934 av sönerna Theodor och Nils Ragnar Nilsson. 
Verksamheten fortsatte - från 1939 under firma A Th 
Nilssons Musikhandel AB - fram till 1957, då den av-
vecklades. Musikhandelns arkiv överlämnades 1972 
som gåva till Norrköpings museum av A Th Nilssons 
sterbhus. Det är sedan 1993 deponerat i stadsarkivet.  
Förteckningen där är upprättad 1994.  
    
Spelledare Isabell S 
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ÖSTERGÖTLANDS SPELMANSFÖRBUND
B POSTÖSTGÖTASPEL

2020 nr 2

Kalendarium  
Östergötland*, ** 
ÖSF* 
20-04-19 10.00-16.00 Kurs del 
1 inför Zornmärkesuppspel-
ningarna: framflyttad. 

2021, troligen v. 26: Zorn-
märkesuppspelningar i Linkö-
ping, i regi av ÖSF. Framflyttad 
till 2022. 

20-08-15 Ö.Rydsdagen med 
låtkurs. Blir eventuellt av (eva-
furenhed@hotmail.com). 

FIL ** 

20-06-03 19.00 Folkmusik-
pub på Palatset, Drottningg. 
23, Linköping. Blir eventu-
ellt av. 

FIL, ÖSF, FOLKUNGA-
GILLET 
20-05-23 (- 24) Linköpings 
spelmansstämma, Lande-
rydsgården: framflyttad till 
20-11-28 

20-10-09 - 10 Folkmusik-
festivalen i Norrköping blir 
eventuellt av. Hur som helst: 
Spelmanslags VM blir av!!! 
(Ebba Hellsten,, 070-208 
4343). 

Utanför Östergöt-
land… 
20-06-27 Mellösastämman: 
Inställd! 
(anitahedlund@blixtmail.se) 

20-08-01 Folkmusikdag 
Himmelsberga, Öland: In-
ställd! (Magnus Lundberg, 
070-277 4748) 

20-07-23 - 25 Korröfestiva-
len: inställd, preliminärt 
framflyttad till 21-07-22 - 24 
*www.ostgotaspel.se 
**www.folkmusik.nu 
www.vatterfolk.se 
http://www.korrofestivalen.se 

Manusstopp för bidrag till nästa nummer: 13.8!   Det är roligt att göra Östgötaspel när många bidrar! /Red. 

Inställt! 
Hur ofta har vi inte läst och hört det? Se t.ex. ovan!Men 
det kan sägas på så många olika sätt - se här (Anonym 
författare): 

Det är med tungt sinne som vi tvingas meddela att vi 
ställer in… Naturens krafter rår vi helt enkelt inte på. 
Ingen här är nöjd. Ingen kommer på framåt Torsda-
gen. Ingen dansar polska på Fredagen. Ingen dansar 
polka på Lördagen på logen.  
 
Om man ska se positivt på det hela så: 
Behöver vi inte längre veta hur många som kommer, 
det vet vi redan. Noll.  
Gemensamma matlaget har få att servera, inga, men 

de är också inga. Matsedeln är redan spikad:  "carte 
blanche". 
Aiolin kommer inte misslyckas i år. Löksoppan 
kommer inte vara för salt. 
Tältet kommer inte ta tid att sätta upp. Elräkningen 
blir lägre. Dassen behöver inte städas på ett år till. 
Ingen kommer vara sliten inför Korröfestivalen  
(som inte heller kommer gå av stapeln). 
Ljudnivån i stenkällaren kommer inte vara för hög. 
Gärdesgårdarna kommer hålla. 
Vädret kommer inte spela nån roll. Ölen kommer 
inte vara för svag och dyr. 

Redaktörens reflektion: Så otroligt mycket 
möda och arbete människor är beredda att satsa för 
att få vara tillsammans och ha roligt! 

Kontakt önskas… 
Fatta mod och ring upp någon du skulle vilja spela med! Vågar du inte själv - kontakta någon i styrelsen så kan du 
kanske få hjälp! Räkna med att det sitter många och saknar spelkompisar! Något glänta utomhus borde väl vara le-
dig….

Redaktören har ordet…

mailto:evafurenhed@hotmail.com
mailto:evafurenhed@hotmail.com
mailto:anitahedlund@blixtmail.se
http://www.ostgotaspel.se
http://www.folkmusik.nu
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