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ÖSF NYTT
Spelträff 5.9 - Äntligen!
När?

5.9 14.00 - 18.00

Var?

Landeryds Hembygdspark, se karta. Åk mot Sturefors, tag till vänster mot golfbanan
och sedan strax till vänster igen och du är framme! Bussar mot Sturefors stannar.

Anmälan? Till Christina Karlèn med mobiltelefonnummer och namn. Se ovan! Max 50 deltagare som
respekterar påbud om god distans till andra.

Kostnad?

Ingen.

Ta med:

Egen kaffekorg. Paraply/ regnkläder*.

Aktiviteter? Allspel, buskspel, spel från scenen efter spellista
Dessutom: Diskussion om hur ÖSF kan blomstra under pandemitid!
Dessutom: Bara träffas - Äntligen!

Välkomna!
Styrelsen ÖSF

Verandan på stugan Bergdalen
Foto: Christina Karlén
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*Om det ser ut att regna hela dagen ordnar vi alternativ inomhuslokal och meddelar de som anmält sig per sms.

Ordförandehälsning
Folkmusiken är hälsofrämjande

Denna fantastiska hälsofrämjande effekt som folkmusiken har på sina utövare har sedan mars fått stå tillbaka. Coronaviruset härjar fortfarande i hela världen, så
vi undviker lydigt varandra fysiskt, och våra vanliga
träffar har upphört. Även om vi behöver respektera
myndigheternas anvisningar, innebär detta ändå att när
vi nu inte får träffas och spela tillsammans, går vi miste om något som gör att vi mår bra.

Det fina med våra folkmusikträffar är att alla får vara
med på sitt eget sätt, på sin egen nivå och med sin
egen skicklighet. Vi kan njuta av att lyssna på en konsert med de professionella musiker vi har bland oss,
och, ofta på samma dag känna njutningen av att hänga
på så gott vi kan när andra spelar. Och i allspelet njuter vi allihop, riksspelmän och mindre duktiga, av att
göra musik tillsammans och ”låta taket lyfta”.

Styrelsen försöker tänka ut möjligheter för medlemmarna att träffas i den mån det går. Första möjligheten
finns lördagen 5 september på Landeryds Hembyggdspark, se annons sida 2. Håll koll på hemsidan där vi
skall annonsera fler träffar!

På våra folkmusikträffar sker något med oss, vilket
man annars sällan upplever. Jag tror att något viktigt
hälsofrämjande för folkmusiker ligger i det som kan
kallas ”gemenskap”, som jag ser som kärnan i upplevelserna i samband med våra träffar. Har du tänkt på
att så många blir oerhört glada, mindre hämmade och
mer spontana efter ett tags spelande när vi träffas?
Förklaringen är att genom att uppleva t.ex. folkmusik i
ett socialt sammanhang frigör vi hormonerna oxytocin
och endorfin. Hormonet oxytocin är viktigt för att
skapa relationer; det minskar rädsla, aggressivitet,
stress, ångest, depression och smärta och är avslappnande. Oxytocin kan därutöver förbättra immunförsvaret, blodcirkulationen, andningen, blodtrycket och
sömnen. Endorfiner gör oss lunga och trygga.

Alla ni som inte har dator/internet etc. kan ringa någon
i styrelsen nu och då och höra er för om det finns träffar planerade. Du kan också anmäla dig till sekreteraren med namn och telefonnummer, så kan vi göra en
lista över personer som vill få ett meddelande när något är på gång.
Jag hoppas att vi snart ses!
Klaas Wijma, ordförande

Stämma i Brevens Bruk 1.8
Vi var ca femton spelmän som träffades.
Synd att inte fler ville komma i det vackra vädret.
Inte många östgötar var där.
Spelutrymme fanns det gott om.
Vi körde igenom allspelslåtarna och mycket annat.
Mycket trevligt.
Text och foto: Jan Andersson

Konsert i Gryts kyrka
28.7

rytmen sitter i kroppen på henne och
går inte att dölja… Härligt att se!
Linnea kompade mest på sin gitarr
men sjöng också några egna stycken
med en helt ljuvlig röst som vi gärna
vill höra mer av! En av dem var Du liv
med text av Dan Andersson.

”Musik i sommarkväll” erbjöd denna
kväll folkmusikkonsert med Eric och
Katarina Hammarström (fiol respektive
cittra), Magnus Larsson (fiol) och Linnea Bragge (gitarr och sång).

Vi lyssnade också bl.a. till Havtorns
Vals efter Ragnar på Slottet – ett småbruk vid Yxningens strand.

Det var en sann njutning och otroligt
fint! Man spelade i stämmor både välkända låtar och sådana i alla fall vi inte
hört tidigare. Cittran och gitarren erbjöd
ett finstämt och svängigt komp.
Katarina sjöng några sånglekar medan
hon skickligt ackompanjerade sig på sin
cittra. När det svängde om slängpolskorna ”dansade” Katarina bakom sin cittra –

Två polonesser av Andreas Dahlgren
(1758-1813) spelades med glöd och
glädje och en av dem utgör numrets
låt.
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Text: Barbro Wijma
Foto: Klaas Wijma

Miriam Berger berättar om hur musiken flyttade in
i hennes hjärta
Redaktören har ställt frågan till Miriam Berger om
hur ”det blev som det blev” - hur uppstod hennes
stora folkmusikintresse? Detta är en kanske en intressant fråga för många att fundera över och ett
tema som Östgötaspel gärna vill återvända till och
få fler berättelser om.

Kanske hade redan Platon svaret - det är musiken
som tränger sig på och hittar in i oss - inte vi som
väljer den…
undrar redaktören

med en svensk från Piteå. Min mamma föddes 1918
i Porjus, på den tiden när statliga Vattenfall dämde
upp samiska marker och byggde kraftverk längs hela
Lule älvsystem.
Mormors släkt var läsande, skrivande, sjungande,
skapande, berättande människor. Hennes mormor
sjöng mycket. En kusin till henne - Granudds-Lasse
- var traktens dansspelman på fiol. Hon var också
kusin med Skaite-Janne, farfar till berömde jojkaren
Johan Märak, samisk präst emeritus i Jokkmokk.
Mormor berättade mycket, sjöng vackert, och förde
intresset vidare till Mamma och hennes syskon, som
också sjöng med oss barn. Mamma lärde sig i ungdomen spela gitarr, mandolin, dragspel, tramporgel
och hon sjöng i vardag och fest. Medan Pappa levde
sjöng och spelade de med halvsyskonen, alltid på
gehör i stämmor med olika instrument, något jag har
ett tidigt barndomsminne av. Mina morbröder sjöng,
och berättade/diktade mycket, de fanns nära oss under vår uppväxt, sedan mormors "klan" flyttat till
Linköping. Min äldste morbror spelade fiol (folkmusik). På alla släktträffar förekom sång och musik,
en annan morbror var släktens "trubadur", han spelade gitarr, gjorde många egna vemodiga visor,
sjöng mycket av Dan Andersson och andra folkliga
sångare.

DEN BROKIGA MUSIKEN I MITT
HJÄRTA
"Musiken och rytmen finner sina vägar till
själens hemliga platser".
Platon, översatt från engelska.
JAG FÖDDES I ETT MUSIKUTÖVANDE HEM
en kall decemberdag år 1941, under brinnande
världskrig, i stiftsstaden Härnösand vid Östersjöns
norra del. Jag blev fjärde generationen "Lundinare"
som växte upp med och utövade musik, min sons
generation är den femte i raden musikutövare. Mina
tre barnbarn är sjätte generationen musikutövare.
Yngsta flickan spelar en del folkmusik och äldre
låtar med mig (på min första fiol), även lite gitarr,
piano, cittra.
Min Pappas släkt kom från Finland,
från svensktalande trakter utanför Vasa i Österbotten, en stor släkt med musikutövare och skrivande/
läsande medlemmar. Att jag föddes i Härnösand var
ingen tillfällighet. Farfarsfar hade flyttat till svenska
sidan när Finland och Sverige ännu var samma land.
Han var klockare/kyrkomusiker i Härnösands Stift.
Min farfar var klockare/kyrkomusiker och skollärare
på Norderön i Storsjön Jämtland, under den gamla
folkskolans tid. På Norderön föddes Pappa år 1880
och han och hans många syskon fick skolgången hos
sin far. Farfar lärde sina barn sjunga och spela tramporgel och andra instrument fanns i hemmet.
Pappa i sin tur lärde sina barn att tycka om och utöva musik. Han hade många barn, men mina halvsyskons mamma dog tyvärr tidigt.
Senare gifte han om sig med min Mamma, som kom
ännu längre norrifrån, och jag och mina yngre syskon kom till - först jag, sedan tre bröder och så tre
systrar. Flera av halvsyskonen bodde kvar hemma,
så jag var först lillasyster, sedan mellanbarn och till
slut storasyster.
Min Mammas släkt kom från den svenska fjällvärlden.
Mormors mor växte upp vid fjällsjön Peuraure, med
många syskon i en lulesamisk/svensk familj/släkt
Tuorda, i väglöst land några mil nordväst om
Kvikkjokk. Mormor var född 1888, och växte upp
hos sin mormor och morfar i Peuraure. Hon gifte sig

FÖRSTA BARNDOMSÅREN JAG TYDLIGT
MINNS bodde vi några år i lappländska seminariebyn Murjek, vid stambanan till Narvik, dit tyskarna
åkte tåg genom Sverige under krigsåren. Senare fick
jag många minnen från mina första skolår i småländska Målilla. I småskolan fick vi stå upp en gång
varje timme och läraren sjöng med oss - psalmer,
visor, enstaka ballader, skolsånger. När min Pappa
dog var jag tio år, och då flyttade vi till den stora
staden Linköping, där mormor och morbröderna då
bodde. Vilken kulturkrock för oss!
Sjöng gjorde jag väldigt mycket som barn, hörde
brokiga sånger och melodier: gamla tradvisor, läsarsånger, morbrors vemodiga visor, en del folklåtar
från norr på gitarr, klassiskt, opera och folkmusik på
radio. Gick på en del konserter med Mamma. Under
första tonåren i Linköping hörde jag swingmusik
genom halvbror Uddo, som spelade trumpet och
startade Hardes Orkester (lärde mig också dansa
foxtrot och bugg).

4

Intervju med Miriam, forts…
NÄR JAG VAR 14 ÅR kom
bror Uddo till mig med en tysk
"fabriksfiol" och stråke, och sa
att Mamma skulle se till att jag
lärde mig spela fiol. Han kände
min musiklärare på flickskolan
(där flickor måste gå om de ville
till gymnasiet), läraren hade sagt
att jag hade "absolut gehör". Det
blev ett stort lyft i min "musikkarriär". Jag blev betagen i fiolen och
övade flitigt på spelläxorna från
kommunala musikskolan. Jag spelade så flitigt att mina syskon klagade hos Mamma: "Säg till henne
Mamma, nu börjar hon gnisslet
igen!" Trots att jag med hänsyn till
dem stod påpälsad nere i vår kyliga källare och övade... Om somrarna fick grannarna sin del av etyder
och den finskzigenska folkvisan Mustalainen (mitt
favoritstycke då) när jag övade i trädgården.
Efter ett år satte läraren ett okänt stycke framför mig
och bad mig spela "a vista" - jag hade ingen aning om
vilka tonerna var och försökte inte ens. "Kan du inte
noter?", frågade han förvånad - nej, jag hade spelat
allt på gehör, härmade hur han spelade. Det blev
rättarting, varenda lektion var det notövningar och
kvintcirkel - det blev jag tacksam för längre fram.

starkt så hartset rök och tagelstrån lossnade! Spelmännen
hette Tuve Carlsson från Finspång och Gunnar Bergström
från Norrköping. Jag hade
aldrig hört något liknande och
blev heltänd på folkmusik i
samma ögonblick. När jag
senare lärde känna spelmännen från höstträffen, så insåg
jag att de hade kunnat vara
proffsmusiker allihop, men
alla utom Tuve (som var tredje
generationen spelman och fiolbyggare) hade andra yrken
och var amatörer. Där och då
bestämde jag att det var svenska folklåtar jag ville spela. Även om jag älskade barockmusik så var det ju ingenting jag kunde ägna mig
åt alldeles själv hemma. Och de här låtarna påminde
ju dessutom om barocklåtar! Jag blev medlem i
spelmansförbundet samma år.
NU FÖRÄNDRADES MITT LIV
Första åren på 1970-talet var det bara jag och en tjej
till - Ingrid Freij-Ross - som syntes vid spelmansförbundets spelträffar. Där lärde vi oss mödosamt en
massa snabba låtar, på gehör. Vi fick var sitt östgötahäfte, men vi hann aldrig bläddra oss fram till rätt låt
innan gruppen var i full gång, så öva in efter noter
fick vi göra hemma. Och när förbundets styrelse upptäckte att jag var utbildad till chefssekreterare, kunde
skriva maskin och formulera mig, så blev jag nästan
omgående sekreterare i styrelsen. Det var jag under
hela 1970-talet och när den "handgjorda" tidningen
Östgötapolskan (föregångare till Östgötaspel) började
ges ut (tillsammans med Folkungagillets dansförening) så blev jag förbundets redaktör och gjorde det
mesta jobbet för våra sidor. På så sätt lärde jag känna
nära nog varenda aktiv spelman i Östergötland, och
ställde mig många gånger frågan: fanns det inga
kvinnliga spelmän?

UNDER GYMNASIETIDEN på "Högre Allmänna
Läroverket" i Linköping (dagens Katedralskolan)
sjöng jag i Skolkören och i Gregorianska Kören - vi
var nio flickor från latinlinjen som sjöng latinska melodier i tre snirkliga stämmor, det var kul. Och så
dansade jag swing på skoldanserna och när Hardes
Orkester spelade. Jag fick så småningom en tradjazztokig pojkvän som avskydde fiolspel, så under några
år spelade jag bara ibland hemma (tänk så dum en
ung flicka kan vara).
Efter fortsatta studier blev jag chefssekreterare, senare intendent på universitetet och informatör. Under
den perioden tog jag upp fiolspelet igen. Jag fick lektioner i barockmusik och lärde mig också ett par
svenska folklåtar, några år spelade jag i en ungdomsorkester. Åkte på kammarmusikkurs i barockmusik.
Vid det laget hade jag tidigt gift mig, fått ett barn,
skilt mig. Jag övade etyder lika flitigt som tidigare,
och min lille son, som annars gillade musik, sa
ibland: "Mamma inte spela mera". Senare lekte han
orkester och ville själv spela.
DRAMATISKT MÖTE MED SPELMANSRÖRELSEN
År 1968 tog en orkestervän med mig till en höstträff
med Östergötlands Spelmansförbund, då var jag 27
år. I den lilla förstugan till Mjellerumsgården i Valla
Linköping stod ett gäng äldre farbröder och spelade
en otroligt svängig låt med rullstråk och i flera stämmor, ingen hade några noter - ledaren hette Bengt
Carlsson (riksspelman fick jag veta senare). I kapprummet stod två "speltuppar" mitt emot varann, och
spelade en svår och väldigt snabb polska unisont och

Redan under de första åren fick jag spela med skickliga spelmän vilket fick stort inflytande på mitt spelande. Särskilt ofta besökte jag och spelade med Allan
och Anselm Hellström och Tuve Carlsson.
Under de kommande decennierna utvecklades spelmansförbundets verksamhet mycket, vilket jag kan
berätta om i något kommande nummer.
Miriam Berger, Linköping

Redaktörens kommentar:

Hur brokig ser musiken ut i våra hjärtan? Hur gick
det till när den trängde sig in, när ”det blev som det
blev för oss?” Skicka in din berättelse till Östgötaspel!
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Text till bilden ovan: Spel på Regnastämman 1982.
Gunnar Bergström, Bo Lanhammar, Miriam Berger,
Tuve Carlsson
Foto: Eric Hammarström

Numrets låt

secundo” (dvs. andrastämmor) och kanske även motsvarande notböcker för menuetter och kontradanser som
hörde till tidens mode.

Polonesse i e-moll ur Andreas Dahlgrens notbok
Nyligen spelad på konsert i Gryt

Till sist måste vi citera de tänkvärda ord Dahlgren skrev
på bokens försättsblad:

Det är som bekant ont om konserter och musiktillfällen
denna märkliga pandemi-sommar. Men kvällen den 28
juli hade vi nöjet att genomföra en ”Musik i sommarkväll” i Gryts kyrka, Valdemarsviks kommun. 50 personer totalt var corona-mässigt utspridda i den rymliga
kyrkan, och det var inklusive oss spelmän, präst och övriga funktionärer. Vi som spelade var Magnus Larsson
och Linnea Bragge, Eric och Katarina Hammarström.
Alla fyra numera boende i ett par grannbyar i västra delen av Gryts socken. Det var vår första gemensamma
spelning och vi har inte döpt gruppen men blev tillfälligt
presenterade som ”Gryts sockenspelmän”. Vi funderar
vidare på namn till eventuella spelningar i framtiden.

Kan du på din violin
med snälla fingrar röra
mång ängslan ur ditt sin
kan du då snart förstöra.
Fogelvik d 1 jan 1784: A. Dahlgren
Här skall mitt tidsfördrif uti sin oskuld bo.
Med litet sällskap tiden dela.
När hand och sinnen menlöst spela,
har ock en ledig stund sin syssla och sin ro.
Text: ”Gryts sockenspelmän. Foto: Klaas Wijma

En av låtarna vi framförde var en vacker polonesse i emoll som har nr 20 i notboken efter Andreas Dahlgren
(1758-1813). Han var skrivare och bibliotekarie hos greve Horn på Fågelviks gods, Tryserums socken, och från
1791 även klockare och organist i socknen. Tryserum
ligger i Småland men sedan kommunreformen på 1970talet hör det till Valdemarsviks kommun och Östergötlands län. Notboken har omslagstexten ”Pollonesse. Violino primo” och innehåller 115 otroligt prydligt präntade
låtar, mest polonesser men även några enstaka valser och
engelskor. Man ser att Dahlgren var skrivare till yrket
och kan med lätthet läsa noterna utan renskrift (se ovan).
Man hittar dem via internetlänken nedan*.
Med ledning av notbokens titel förstår man att det kan ha
funnits även en notbok för ”Pollonesser, violino
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* h$ps://katalog.visarkiv.se/lib/views/fmk/ShowRecord.aspx?id=1432083

Det är i Markaryd det händer! 3 - 4 oktober!

Folkmusikfestival
i Coronatider?!

Jaa du läste rätt. 9-10 oktober blir det Norrköpings
folkmusikfestival corona-edition. Istället för stora
lokaler med mycket publik kommer festivalen i stället
att sprida ut sig över Norrköping på flera mindre scener. På några ställen kommer vi till och med att kunna
erbjuda dans för den som vill. När du köper din biljett
kommer du behöva välja vilken scen du vill se konserterna på. På varje scen kommer publiken begränsas
till 50 personer (eller vad som gäller just då) så prata
ihop er med vänner och bekanta om vilken scen just
ni ska ses på. Artisterna vandrar sedan mellan konsertlokalerna så ingen missar sitt favoritband.
Till bland annat Crescendo lockas både vana spelmän, konsertslukare och nyfikna nykomlingar till en
lite mer intim festivalupplevelse.

GROV med flera. För den som längtat hela sommaren
efter jam kommer här ett gyllene tillfälle att komma
samman och riva av alla gamla godingar, men på säkert avstånd från varandra.
Det har varit en lång vår och sommar med få stämmor, festivaler och konserter vilket påverkar besökare, artister och alla som jobbar inom kultur på något
sätt. Musiken behövs i dessa tider mer än någonsin.
Vi har klurat länge och kommit fram till en lösning
som gynnar Sveriges kulturliv men samtidigt håller
restriktionerna som krävs för att hålla en smittfri festival. Allt med reservation för att regler och restriktioner kan ändras - som vi alla märkt under våren.
Som vanligt detta år gäller såklart Tegnells mantra:
tvätta händerna och stanna hemma om du har symtom!

Dessutom anordnas Studentspelmanslags-VM (The
tjo! must go on) där folkhögskolor och universitetsspelmanslag tävlar om världsmästartiteln där bland
annat samspel och danssväng bedöms, men i år i en
digital version som sänds redan 8 oktober.
Under dessa två dagar kan du avnjuta konserter av
bland andra Ranarim, Lekarerätten, Maine Coon Trio,

Evenemanget hittar ni på Norrköpings folkmusikfestivals facebooksida. Mer information kommer löpande bl.a. på hemsidan https://festival.folkmusik.nu/
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Therése Magnusson

ÖSTERGÖTLANDS SPELMANSFÖRBUND

ÖSTGÖTASPEL
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Kalendarium
Östergötland*, **
ÖSF*
20-09-05 14.00? Spelträff Landeryds Hembygdspark. Se sida
2.
2022, troligen v. 26: Zornmärkesuppspelningar i Linköping,
i regi av ÖSF.

FIL **
Folkmusikkaféer på Fontänen, Västra v. 32. Lkpg:
20-09-02 19.00
20-12-02 19.00

Folkmusikpuber, Palatset,
Drottningg. 32, Lkpg:
20-10-07 19.00
20-11-04 19.00
20-09-26 Årsmöte. 19.00
Konsert: Ralsgård & Tullberg. Dans. Landerydsgården, Kvinnebyv. 226, Lkpg.

sert: Nina och Mattias Perez.
Arrangörer: FIL**, ÖSF*,
Folkungagillet.***.

Utanför Östergötland…
20-10-03 - 04 Markarydsstämma och kurs, se
sida 7.****

20-10-09 - 10 Folkmusikfestival Norrköping. Se sida 7.

20-11-13 - 14 Bauerstämman,
Bunn****

20-11-28 Linköpings spelmansstämma, Landerydsgården, Kvinnebyv. 226,
Lkpg. Buskspel. Dans. Kon-

*www.ostgotaspel.se
**www.folkmusik.nu
***www.folkungagillet.se
**** smalandsspelmansforbund.se

Tips från vår arkivarie om fynd på nätet:
Apropå Arne Blombergs 80-årsfirande i augusti: Se: https://fam-blomberg.se/musik/test/
Krantz Grannlåt är en fin konstellation där Arne är medlem. Inspelningar från deras konserter i Törnevalla kyrka:
https://fam-blomberg.se/musik/test/resoluto-folkmusikgudstjanst/ och
https://fam-blomberg.se/musik/test/hostvirvlar-folkmusikgudstjanst-med-krantz-grannlat-2019/
Studieförbundet Bilda presenterar sina livevideor: https://www.facebook.com/BildaFolk/live/
Ett annat initiativ är ”Det virtuella spelmanslaget” https://www.facebook.com/groups/3034900319906993
Det beskrivs i senaste numret av Spelmannen. Trevlig grupp. Jag kan hjälpa till med inbjudan om ni har Facebook konto.
Hälsar Hans Norberg https://www.facebook.com/hans.norberg.5/

InförNordlekstämma 20-25 juli 2021 i Tammerfors tävling i komposition av Mazurka!
se www.folkdansringen.se. Du kan också vända dig med frågor till Nordleks Folkmusikutskott/ Helen Eriksson på mejl musiclovers.sh@outlook.com, alternativt +467054178.

Redaktören har ordet…

Kolla att du har anmält gällande mailadress till medlemsansvarig medlem@ostgotaspel.se ! Då får du meddelanden
om evenemang som dyker upp!

Manusstopp för bidrag till nästa nummer: 8.11!

Det är roligt att göra Östgötaspel när många bidrar! /Red.
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