
1

 Östgötaspel
Östergötlands spelmansförbund
www.ostgotaspel.se 

Styrelsens ordförande:
Klaas Wijma
ordforande@ostgotaspel.se  

Nr 1 2022, årgång 22 

Ansvarig utgivare: 
Klaas Wijma
Redaktör: Barbro Wijma
redaktor@ostgotaspel.se 

Innehåll   sida 
ÖSF         2 
Styrelse och funktionärer             2 

ÖSF NYTT 
Årsmöte ÖSF 220403*        2 
Kurs inför Zornmärkesuppspelningar       2    
Ordförandehälsning             3 
                     
RAPPORTER OM ZORNVECKAN 
Durspelskurs med Björn Ek              3
Preliminärt program för veckan       4 

INTERVJU MED RIKSSPELMAN 
David Bastviken berättar     5-7 

RECENSIONER    
Recensioner av ”Sågskära” och ”Daahl!”        8 
               
NUMRETS LÅT               9 

ANNONSER 
SvalsjöFOLK  och Trad i Malung      10
Jubileum Folkdansringen.       11
Tradira Årsmöte Slakamusiken         11 

KALENDARIUM       12 
        
REDAKTÖRENS RUTA 
Inspelade valser. Internvjuserien.       12 

Zorn, Musikalisk familj, 1905, Nationalmuseum, (foto Cecilia Heisser), allmän egendom. 
(Redigerad B. Wijma).  

 Men varför visas den här? Se sida 4!

*OBS:	DATUM!!!

mailto:redaktor@ostgotaspel.se
http://www.ostgotaspel.se
mailto:ordforande@ostgotaspel.se


2

STYRELSE FÖR ÖSTERGÖTLANDS SPELMANSFÖRBUND 
Ordförande:  Klaas Wijma, tel. 0732-713067, ordforande@ostgotaspel.se 
Sekreterare: Monica Jörneskog, tel. 070-332 65 71, sekreterare@ostgotaspel.se.  
Kassör: Ingrid Karlsson, tel.  0707-740665, kassor@ostgotaspel.se 
Ledamöter: Stefan Öberg, stefan@ostgotaspel.se; Claes-Göran Olson, klasse@ostgotaspel.se
Suppleanter: Evalill Grönberg, Knut Eriksson; Rebecka Lindvall och Katja Bergvall ungdoms-
    representanter 

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER bl.a.: 
Spelledare:   Isabell Svärdmalm, spelledare@ostgotaspel.se 
Medlemsärenden:   Ingrid Karlsson (f.d. Ährlin,) tel. 0707-740665, medlem@ostgotaspel.se
Arkiv, notbibliotek, försäljning: Hans Norberg, tel. 0703-742584,  arkivarie@ostgotaspel.se
Hemsidesansvarig:  Hans Norberg, webb@ostgotaspel.se 
Östgötaspels redaktion: Barbro Wijma, redaktor@ostgotaspel.se, tel. 0732-713068 
    Hans Norberg, tel. 0703-742584        

ÖSF NYTT
ÖSF:s Årsmöte 3.4 10.00-16.00* 

Landerydgården, Bokhagsv. 10, Linköping 

10.00 - 10.45 Allspel (Ring med ”vars och ens favoritlåt” - se hemsidan!). 
10.45 - 11.15 Uppspelning (korta, på 5 minuter var) av våra Zornmärkesuppspelare Del 1. 
 (Syfte: erbjuda dessa chans att träna uppspelning för avancerade spelmän.) 
11.15 - 11.45 Fika (ÖSF bjuder). 
11.45 - 13.00 Årsmöte. 
13.00 - 13.30 Lunch (medhavd egen lunch). 
13.30 - 14.00 Uppspelning (korta, på 5 minuter var) av våra Zornmärkesuppspelare Del 2. 
14.00 - 16.00 Låtkurs med Jonathan Borgsjö.  

OBS! Kursen börjar klockan 13.30 om Uppspelning Del 2 faller bort. 
 
Kursen:  
Kursen är öppen för alla, också för icke-medlemmar. Kursavgift 50 kronor. Inbetalning med namn via 
Swish till 0732 71 30 67. Anmälan till sekreterare Monica Jörneskog på sekreterare@ostgotaspel.se. 

* 

Kurs inför Zornuppspelning 
Peter Pedersen leder en kurs där deltagarna får spela upp inför en ”låtsasjury” 
för att träna på att hantera sin stress inför uppspelningssituationen. Träff 
nummer 2 av 3 planerade äger rum 5.3 13.00 - 17.00. Den första träffen var 
mycket inspirerande!  

Fler deltagare är välkomna! Kontakta B Wijma för att få mer information. 
Kostnad 300 kr, betalas till ÖSF Plusgiro 496 31 09-6. Fika ingår. 

Barbro Wijma
Zorn, Musikalisk familj, 1905, National-
museum, (foto Cecilia Heisser), allmän 
egendom. (Redigerad B. Wijma)

Valberedningen behöver förstärkning - fundera om du vill, eller om du känner någon som du tror vill,  
göra en insats för ÖSF och kontakta  Jan Andersson, jnndrssn4@gmail.com!

*OBS: DATUM!!!
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Ordförandehälsning
Vi lever på hoppet 
När jag googlar på denna rubrik ser jag att det 
finns en norsk film som heter ”Leva på hop-
pet” som flera av er säkerligen har sett. Filmen 
handlar om en hård konfrontation med livet 
och det som ännu inte blivit av.  

Under denna corona pandemi har så många 
träffar inte blivit av och hela tiden har vi hop-
pats att ”det snart blir bättre”; vi har kämpat 
med våra besvikelser och försökt hoppas på en 
förändring. NU, när jag skriver detta, verkar vi 
kunna nå en situation där en förändring till det 
mer normala är möjlig. Förhoppningsvis får vi 
snart umgås igen och leva ut våra folkmusik-
ambitioner genom att träffas, spela tillsam-
mans och dansa.  

Sedan jag blev ordförande har vi levt med co-
ronasmittan och -restriktionerna. Det har varit 
en kämpig tid för styrelsen att upprätthålla liv 
i ÖSF:s basala funktioner och få ÖSF att över-
leva. ÖSF-livet handlar nämligen framför allt 
om att få träffas, för att spela, dansa och 
sjunga -  vilket var nästan omöjligt.  

Nu hoppas jag att detta år 2022 kan bli ett bra 
år för oss i ÖSF och att vi tillsammans kan 
kämpa oss tillbaka till ett vanligt folkmusikliv
där både traditionella träffar och träffar i nya 
former kan bli av, så att vi kan umgås igen. 
3 april* skall vi ha årsmöte och jag hoppas 
verkligen att många vill komma. Trots pande-
min hade vi ett mycket bra möte förre året. 
Just på årsmötet borde vi träffas för att disku-
tera hur vi tar nya tag.  

Jag hoppas därför verkligen att vi snart kan 
komma i gång med våra träffar! 

Jämfört med tidigare år finns det en del extra 
att uppleva detta år. Till exempel finns det re-
dan 14 maj en konsert hos Svalsjö Folk. Och 
glöm inte vår Zornvecka 8-13 augusti! 

Välkomna till årsmötet! 

Klaas Wijma, ordförande
ordforande@ostgotaspel.se
0732-713067 

Välkomna till Durspelskurs i 
Linköping 8-11 augusti  
Som anordnas av Östergötlands spelmansförbund 
i samband med Zornmärkesuppspelningsveckan.
Kursledare är Björn Ek (Riksspelman), se foto. 

En kurs som ger dig nya låtar men även fokuse-
ring på teknik och känsla i spelet. 
Kursen som sker på g-c durspel är tänkt för två 
nivåer: 

Måndag 8.8 och tisdag 9.8 10.00-12.00 & 13.00-
16.00 för dig som spelat några år.  

Onsdag 10.8 10.00-12.00 & 13.00-16.00 och 
torsdag 11.8 9.00-11.00 och 12.00-15.00 för dig 
som har mer vana. 
Kursen avslutas med att durspelsgrupperna spelar 
till dans på dansbanan i G:a Linköping på 

torsdagskvällen. 

Om det finns intresse för en  workshop för dig 
som har spelat upp för juryn under veckan (på 
fiol, nyckelharpa eller durspel), kan Björn och 
eventuellt någon fiolspelman** hjälpa till med 
tips och med att tillsammans lyssna och analysera 
spelsätt. Detta blir i så fall under fredagen.   

Mat och fika:  ingår ej i kursavgiften. 
Kursplats:  Kapellet i G:a Linköping. 
Kursavgift : 500 kr per kurs. betalas in på 
 plusgiro ÖSF:s 4963109-6. 

Anmälan och frågor  till: 
Stefan Öberg epost: obergingels@gmail.com
Björn Ek epost :      bjorn.durspel@gmail.com  

Foto: Edit Ek 

*OBS: DATUM!!!          **Hör av dig till Björn Ek om du är intresserad av att vara denne fiolspelman!
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Planerade aktiviteter på Landerydgården:  
Måndag - fredag: Zornmärkesuppspelningar. 
Måndag - onsdag: Lyssna till spelmän som har ”spelat upp” under dagen. 
Måndag kväll:  
Tisdag kväll: Spelgrupper från Östergötland underhåller samt allspel.
Onsdag kväll: Dansa och sjung medeltida ballader med Slaka Balladforum. 
                    ”Tidig dans” prova på under ledning av Folkungagillet. 

    
Planerade aktiviteter i G:a Linköping: 
Måndag - torsdag: Durspelskurs på 2 nivåer med Björn Ek (se sida 3). 

Torsdag:  Danskurser, gammeldans, polskedans till olika spelgrupper under dagen.
Torsdag kväll: Hur bevarar man äldre upptecknade danser? Dansare från bl.a. Östgötamix un-  
 der ledning av Stig & Helen Eriksson visar en ”polskeuppdansning”.
  Durspelsgrupperna spelar till dans (se sida 3). 

Fredag:   Spelkurser under dagen med Emilia Amper och Anders Löfberg.
Fredag kväll:  Emilia Ampers Trio konsert på Folkparksteatern. 

Dans till Emilia Ampers Trio på dansbanan.     
    Östgötska riksspelmän konsert i Kapellet. 

Lördag: Linköpings spelmansstämma ”50 års jubileum” och Riks-  
spelmanstämma med presentation av nya riksspelmän: 
Allspel….. Bär gärna Folkdräkt. 
”Zorns musik” konsert med Jeanett och Peter Rousu, Malin Foxdal och Hen-  
rik Eriksson på Folkparksteatern. 
Klintetten  dans och musikföreställning på Folkparksteatern.
”Folkdräkter”  (Orgagillet och Folkungagillet m.fl.)
Östgötska riksspelmän konsert i Kapellet.
Spelkurser och danskurser under dagen. 

Boka in   ”Zornveckan” i Linköping 8-13 augusti 

OBS: PRELIMINÄRT PROGRAM!  

Se hemsidan för uppdateringar och programti-
der! 

Boka in veckan –för att få en härlig upplevelse och 
därför att du kan behövas som funktionär! 

Fundera på om du vill ha en hitrest spelman som nattgäst
i ditt hem, till en ersättning till dig på 100 kr/natt inkl.
frukost. Anmälan kommer att gå ut senare. 

Bilden till höger kommer vi att använda ofta
i samband med Zornveckan. 

Till höger: Zorn, Musikalisk familj, 1905, National-
museum, (foto Cecilia Heisser), allmän egendom.
(Redigerad: B Wijma)
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David Bastviken - vem är du?

Intervjuserien med våra riksspelmän fortsätter

Berätta lite om vem du 
är och vad du gjort ti-
digare i ditt liv och hur 
ditt liv nu ser ut.  
Jag är uppvuxen i Kumla 
i grannlandskapet i norr, 
och hade musik och bio-
logi som stora intressen 
sedan barnaåren. Det slu-
tade med musiken som 
hobby och utbildning i 
biologi och med komplet-
teringar i kemi och geo-
vetenskap. Nu forskar 
och undervisar jag som 
Professor vid Tema Mil-
jöförändring, Linköpings 
universitet.  

Vad gjorde att du bör-
jade spela överhuvudtaget? Och varför just det-
ta instrument? 
Min mormors syster, Eivor Jansson, som bodde i 
Nyhammar på gränsen mellan Västmanland och 
Dalarna, spelade dragspel och piano. Hon hade en 
förmåga att sprida glädje omkring sig utan stora 
åthävor. Man blev alltid glad av att träffa Eivor fast 
man inte alltid förstod varför, och som barn minns 
jag att stunderna när jag fick lyssna till hennes mu-
sik var magiska. Drömmen om Elin var min första 
favorit som 4-åring. Eivor var nog den som fick 
mig att vilja spela musik tror jag. Jag ville helst 
spela dragspel som barn, men musikskolan i Kum-
la hade ingen dragspelsundervisning så det fick bli 
fiol…det kändes liksom närmast. 

Vad betydde ditt spelande för dig när du börja-
de, eller i tonåren eller under studietiden?  
Jag får väl erkänna att jag inte övade så mycket 
som jag borde under tiden på musikskolan. Så här i 
efterhand kan man ju ångra det och jag känner stor 
tacksamhet för alla fantastiska musiklärare som 
drabbas av sådana som mig som inte riktigt gör 
läxorna och inte utvecklas särskilt snabbt. Deras 
tålamod och förmåga att lära ut så pass mycket 
ändå har verkligen berikat mitt liv nu.  
Jag fick upp ögonen för folkmusiken först i tonå-
ren via en studiecirkel och då gick jag igång – 
plötsligt fick man lära sig en musikstil där allt som 
behövdes – melodi, flöde, rytm, energi och känslor 
– kunde skapas samtidigt av en enda person och ett 
instrument! …och man fick göra musik lite mer 
som man ville själv utan att vara bunden till noter 
eller till att behöva spela lika som alla andra i or-
kestern. Superkul! Jag började spela folkmusik 
själv hemma till skivor och fick så småningom 
möjlighet att spela tillsammans med ett par vänner 

till Kumla Folkdansgille . 
Där blev vi och vår musik 
omhändertagna och upp-
skattade av många snälla 
människor. Det gav fler 
tillfällen att få framträda. 
Jag var med på kurser och 
ungdomsläger i Närke och 
på andra ställen och fick 
gradvis inblick i folkmusi-
kens rikedom på variation 
och detaljer både i dans 
och spel. Musiken blev det 
stora fritidsintresset vid 
sidan av biologin. Efter 
gymnasiet fick jag möjlig-
het att gå Jonny Solings 1-
åriga kurs i fiolspel och 
fiolpedagogik vid Malungs 
Folkhögskola och då öpp-

nades en ännu större folk-
musikvärld. Då blev det kul att öva och jag fick 
chans att lära känna och spela med många. Jag fick 
ett större musiksjälvförtroende och vågade fråga 
om att få hälsa på och spela med personer som jag 
ville lära mig mer av. Det gav jättemycket. 

Vad betyder det för dig nu?   
Musik är som lite av en annan värld där jag liksom 
tillfälligt kan komma loss från vardagens måsten. 
Avkopplande, energifyllt, och glädjeskapande. Jag 
uppskattar även möjligheten att ”gneta lite”, öva, 
och känna att man utvecklas. Jättekul också att få 
musicera med andra förstås. Musiken betyder 
mycket. 

Har det ändrats och i så fall hur? 
Det har blivit roligare och roligare med åren. Det 
fanns perioder när det kändes viktigt att prestera 
och ”göra rätt”, men nu är jag mer inställd på att 
ha kul med musiken. 

Hur uppstod idén att bli Riksspelman? Hur 
länge hade du satsat tid och energi på det pro-
jektet?  
Jag blev intresserad av variationen och detaljrike-
domen som finns i folkmusiken och tycker att det 
är viktigt att försöka bevara den för framtiden. 
Världen blir så mycket rikare på musikintryck om 
lokala variationer, låtar och spelsätt finns kvar och 
även får utvecklas åt lite olika håll. Det vore inte 
lika intressant om alla skulle spela lika tycker jag. 
Jag gillar också att utmana mig själv och att jobba 
lite för att det ska låta bättre så Zornmärket blev ett 
kul mål. Med Närkemusiken som fokus fanns 
många ospelade nedtecknade låtar som var öppna 
för tolkning – lite som en skattjakt -   
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och det kändes spännande att besöka musikmuseets 
samlingar och försöka tolka musik som kanske 
ingen då levande person hade hört. Nu är det ju 
mycket bättre och lättare eftersom stora delar av 
samlingarna har digitaliserats och finns på nätet. 
Jag började väl fokusera lite mer målmedvetet på 
att förstå speltraditioner i samband med spel till 
Kumla Folkdansgille i slutet av 80-talet. Sedan 
blev det mer fokus på Närkelåtarna med riktning på 
Zornmärket under 90-talet, ett test att spela upp 
med Bronsmärket som resultat längs vägen, och 
senare Silvermärket år 2000 – fast jag hade kul 
under tiden och stressade inte. 

Vad har det inneburit för skillnad för dig att ha 
den utmärkelsen?  
I vissa sammanhang är Riksspelmanstiteln är bety-
delsefull. För egen del tror jag titeln har en viktig 
funktion som en extra stimulans för att lära om 
spelstilar och traditioner. Det kan göra att fler in-
tresserar sig för och bidrar till att vi ska ha kvar en 
rik och mångformig musik som bär kunskaper om 
vår historia och samtidigt ger utrymme för person-
lighet och utveckling.  Många engagerar sig i detta 
på fantastiska sätt utan att sikta på Riksspelmansti-
teln medan andra tycker att det blir extra roligt och 
motiverande att utmärkelsen finns. I vardagen när 
jag spelar är musiken i centrum för mig och då jag 
tänker bara på att försöka ha så kul jag kan. 

Hur ser ditt spelande ut nu, till vardags? 
Fyller det i dagsläget något behov i ditt liv och i 
så fall vilket? 
Som så många andra har jag upplevt en period mitt 
i livet då tiden är knapp av många skäl Just nu öns-
kar jag att det fanns mer tid för musicerande, men 
när jag har möjlighet spelar jag för fullt och då är 
det otroligt roligt. 

I den position du nu har – vilket råd vill du ge 
en folkmusikintresserad person som vill börja 
spela ett instrument? Hur börjar man…?  
Det kan nog hjälpa att först bygga upp sin motiva-
tion – för att lära sig ett instrument är ju ett lång-
tidsprojekt med tålamodsprövande start – särskilt 
för de som vet hur de vill att det ska låta innan de 
når fram dit. Min första motivation byggdes nog 
upp genom att jag såg glädjen hos Eivor och de 
som lyssnade när hon spelade. Senare kom ytterli-
gare motivation genom känslan att det är en nyttig 
utmaning att lära sig spela ett instrument. Man be-
höver kombinera många saker som exempelvis mo-
torik, hörselintryck, logisk och strategiskt tänkande 
för att klura ut hur man ska lära sig det man vill, 
lyhördhet och förmåga att både leda och följa för 
att det ska låta bra när man spelar med andra, en-
vishet och uthållighet, stärka nervbanor för att ”au-
tomatisera” vissa delar, kreativitet för att exempel-
vis göra stämmor eller improvisationer, minne för 
att komma ihåg låtar och detaljer i dem, m.m. 
Många sinnen och delar av hjärnan och kroppen 

aktiveras. Jag fick en känsla av att det kunde vara 
bra att träna på sådant och att det kan vara till nytta 
i andra sammanhang där många intryck och per-
spektiv ska koordineras och hanteras. Man kan för-
stås komma åt allt detta på många fler sätt än ge-
nom att spela instrument och det viktigaste är att 
göra något som man tycker är givande. För egen 
del passade musicerandet och bara tanken att övan-
det kunde vara bra träning även för annat var moti-
verande.  

Sen tror jag att envishet och vilja att jobba med 
detaljerna som bygger spelet, men i kombination 
med prestigelöshet och en lekfull och avslappnad 
attityd, kan vara till stor hjälp. En nära vän ville 
lära sig spela fiol som universitetsstudent och bad 
om hjälp. Hen hade lyssnat mycket och ville abso-
lut börja med sina favoritlåtar…som inte tillhör 
nybörjarlåtarna. Den första hen krävde att få lära 
sig, trots mina försök att ge mer pedagogiska alter-
nativ, var Tiokronorspolskan. Då fick det bli så. Vi 
spelade den många timmar jättelångsamt. Sedan 
följde hen med på alla speltillfällen och gick hela 
tiden runt och spelade Tiokronorspolskan med alla 
som kunde den. Det fanns inte en tanke på att stop-
pas av felaktiga toner, av att det inte lät som hen 
ville, eller av någon oro över vad andra skulle tyc-
ka. Hen ville lära sig! Efter att ha spelat Tiokro-
norspolskan säkert tusen gånger under några vec-
kor kunde hen den riktigt bra och med samma helt 
orädda, idoga och lustfyllda strategi med alla andra 
låtar tog det inte lång tid att lära sig spela fiol.  

Och vad finns det för skäl att börja spela just 
fiol? 
Jag vet inte om just fiol är bäst för alla…det finns 
så många välljudande instrument som passar i 
folkmusiken. Fiol kan vara ganska brutalt i början 
så det krävs lite tålamod…men när man passerat 
några trösklar så har man liksom direktkontakt med 
ljudet man skapar. Man kan känna vibrationerna av 
det från fiolen och man kan också påverka ljudet 
mycket och skapa många uttryck. 

Har du någon undanträngd vision om vad du 
skulle vilja göra för folkmusiken om du hade tid 
och möjlighet? 
Jag skulle gärna bidra till att fler får möjlighet att 
ha samma glädje av musiken som jag haft. I det 
sammanhanget vill jag uttrycka stor beundran för 
allt det jobb för folkmusiken som många gör! Som 
förälder till barn i kulturskolan upplever jag exem-
pelvis hur många av Östergötlands musiklärare och 
andra bidrar till ungdomsverksamheter med stort 
engagemang. Genom mycket arbete på kvällar och 
helger sprider de folkmusiken till länets unga. Det 
öppnar en värld av möjligheter för nya generationer 
och är fantastiskt. Stort tack från mig som både 
förälder och folkmusikant!  

Intervju med David Bastviken, forts.
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Till sist en avslutande fråga om något som in-
tresserar mig mycket: 
Jag vet att du är en person som är intensivt en-
gagerad i forskning om vår tids stora frågor. 
Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan 
i Stockholm, har talat i radio med anledning av 
sin nya bok om vikten av att vidga vyerna hos 
studenter för att träna upp deras sinnen, empati 
och allt det som gör någon till en hel människa 
med större tillgångar än en robot. Han menar att 
universitetsutbildning alltför ensidigt har foku-
serat kognitiva förmågor hos studenter medan 
bl.a. emotionella och sinnliga sidor glömts bort. 
Att skapa musik är ju en konst som använder sig 
av många olika delar av hjärnan och männi-
skans sinnen. Har du upplevt att du i din posi-
tion som forskningsledare har användning av 
sidor du tränat upp när du spelat fiol och folk-
musik på fiol?  

Forskning främjas nog av att många sinnen, 
tankar och perspektiv får vara med, av samar-
betsförmåga, liksom av träning på att fokusera 
och att ge sig i kast med okända och svåra sa-
ker med viss envishet. Men det är förstås svårt 
att påvisa direkta kopplingar till fiolspelet, för 
hela skolsystemet ger ju liknande träning. Där-
emot har jag en stark upplevelse av att fiolspe-
let indirekt har hjälpt mig på många sätt, genom 
att ge ännu ett meningsfullt, vänligt och positivt 
sammanhang inom vilket man kan utvecklas 
och känna tillhörighet. Många sådana samman-
hang som ger möjlighet att odla intressen och 
som minskar sårbarheten för motgångar under 
uppväxten tror jag är viktiga för att ge tro på 
den egna förmågan.  

Med ett mer skämtsamt perspektiv kan forsk-
ning och spännande samspel ha vissa likheter. 
Man har en bild av hur det ska blir och hur 
man ska börja, men man utbyter hela tiden in-
tryck och idéer längs vägen, testar en del av 
dessa, och plötsligt uppstår något nytt som för-

ändrar läget och som man behöver göra något 
nytt och bra av i samförstånd…och resultatet 
blir sällan precis det man trodde från början.  

Så samspel kräver att man tränar ännu mer 
komplexa funktioner än bara fiolspelande i 
sig, hur komplext detta än är - spela ryt-
miskt, stimulera dansare att göra vad du vill, 
inlevelse i musiken, uttrycka dina känslor 
via stråkhanden och samtidigt använda 
avancerad och en helt annan finmotorik med 
vänsterhanden. I samspelet skall du också 
lyssna in din(a) partner(s) spel, anpassa ditt 
spel till hens och stimulera hen att följa dig 
när du så önskar. Det senare handlar om re-
spekt för vad hen vill uttrycka och vara be-
redd att följa dennes väg till kanske oanande 
öppningar. Som du i din tur kan gå vidare 
med i något för dig helt oprövat.  
Låter för mig som en träning som kan vara 
värdefull inte bara för forskare utan för 
många…* 

Till sist: Kan du ge oss en låt som du gillar 
att spela? 
Bifogar nedan noter på en låt från Kumla. Det är 
en variant på en ganska vanlig men fin melodi
som man kan skapa kul driv med. Finns i Olof 
Larssons notbok (daterad 1810) och nu finns på 
h#ps://katalog.visarkiv.se/lib/views/fmk/ShowRe-
cord.aspx?hit=1_83 

Frågor: Barbro Wijma  

Intervju med David Bastviken, forts.

*Hör gärna av dig till Östgötaspel om du har tankar och erfarenheter av hur träning av fiolspel kan positivt 
påverka färdigheter på ett oväntat sätt. Så kan diskussionen fortsätta!

https://katalog.visarkiv.se/lib/views/fmk/ShowRecord.aspx?hit=1_83
https://katalog.visarkiv.se/lib/views/fmk/ShowRecord.aspx?hit=1_83
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Recensioner av två dubbel-CD från våra trakter*

Sågskära De första åren 
Med Marie Länne Persson, Magnus Gustafsson, Toste Länne, Eric Hector, Torbjörn Nyqvist,  

Gunilla Lund Tobiasson, Per Olof Jacobsson

Fem musiker ur denna grupp 
bildade Sågskära hösten 
1981 och deras första fram-
trädande var en julkonsert på 
Smålands museum samma 
höst. Snart utökades gruppen 
till sju och det uppstod ett 
gäng som oförtrutet sökte 
efter äldre dansmusik, visor, 
sånger och koraler som de 
sjöng och spelade, med 
många olika och ofta ålder-
domliga instrument, ibland 
tom specialbyggda för dem. 

Ur texten till CD:n kan man 
ana sig till hur roligt grup-
pen måste haft det, vilken 
sammanhållning man hade i ”Sågskärafamiljen” och 
hur de inspirerade varandra att leta efter ännu inte upp-
täckta melodier, skriva till verser och stämmor och ar-
rangera med idag ännu inte hörda instrument. Under 
årens lopp har medlemmar i viss mån kommit och gått, 
och repertoar och instrument växlat. 

2011 valde gruppen att gå i dvala och nu, 40 år senare 
ger Marie Länne Persson och Magnus Gustafsson ut 
denna CD som hämtar material från inspelningar från 
de första åren samt från den första LP-skivan ”Sågskä-
ra”. CD:n ges ut av Smålands Musikarkiv. 

Mitt intryck av musiken? 
För att kunna lyssna helt fokuserat la jag mig i en be- 

kväm soffa och slappnade av. 
Men det dröjde bara några 
låtar innan benen började 
ryckas med och dansade 
igång, först i liggande, sedan 
runt runt på golvet med ar-
mar som for som av sig själ-
va åt alla håll. Snart kom jag 
på vad som hände: det finns 
i många av låtarna en så 
oemotstånkligt lockande bak-
taktsrytm… 

Däremellan folkvisor med 
sång och många olika in-
strument. Psalmer i aldrig 
tidigare hörda varianter.  
Sånger i innerliga a cappella 

för två röster i perfekt samsång. Ljuvligt! 

Man får en aning om vilken betydelse sjungen musik 
hade tidigare genom texterna i visor, sånger och balla-
der. Tillgänglig för alla som befann sig i en levande 
folkmusiktradition att snappa upp. För många vardags-
händelser fanns det en visa att plocka fram och sjunga 
och hitta mönster för vilka känslor som kunde komma 
upp/fick uttryckas. 

Många melodier fastnar i huvudet - så gick det väl till 
förr också. Kanske de, som levt kvar och som Sågskära 
hittat, fanns att hitta just därför att de fungerade som 
den tidens örhängen/schlagerhits. 
Barbro Wijma 

Daahl! 
Med Anders Svensson, Anders Löfberg, Susanne 

Gustafsson, Jörgen Axelsson, Dan Knagg, Magnus 
Gustafsson 

En dubbel-Cd med en omfattande artikel om spel-
männen Petter och Johan Dahl och den musiktradi-
tion som fanns i 1800-talets Värend. Återigen visar 
det sig vilken stor roll kyrkan genom klockarna spelat 
för folkmusiken. Kanske pga att där förmedlades för 
basal undervisning i läs- och skrivfärdighet. Och 
klockarna behärskade ju ofta notskrivning. Ett impo-
nerande research- och dokumentationsarbete ligger 
bakom denna CD med dess 70 låtar. Vi är tacksamma 
att andra gjort jobbet och lämnar över till oss att kon-
sumera. 

Musikernas insats är överväldigande: sex personer lär 
sig de 70 låtarna, arrangerar nästan alla och spelar 
ihop sig. Resultatet blir svängig dansmusik! Ibland 
kan man inte höra att det är någon skillnad mot vad vi 
idag vant oss vid att höra. Något stycke (nr 2 på CD 
II)  låter som ett stycke barockmusik. Kompet är 

suveränt och bygger på cello och slagverk. Det är 
varierat med ibland växlingar också inom låtarna 
mellan rak- och baktakt.   

Grattis till verket! 
Barbro Wijma 

*Utgivna av Smålands Musikarkiv 2021
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Numrets låt

Numrets Låt: Lunnevadsmarschen 
Hej och Gott Nytt År alla musikanter i Spel-
mansförbundet! 

Detta år – 2022 har vi Zornmärkesveckan att 
glädja oss åt. Skriv upp vecka 32, om du inte 
redan har gjort det. 

Jag som spelledare ser fram emot att inleda 
lördagens (13.8 Linköpingsstämma/Riksspel-
mansstämma med ett härligt Allspel.
Lunnevadsmarschen planeras bli en av 
allspelslåtarna. En gånglåt, som kanske fallit i 
glömska? Marschen är komponerad av C G 
Lindqvist, som var med och grundade Spel-
mansförbundet 1927 och också blev förbundets 
förste ordförande. 

I häftet ”Spelmansliv” om Ivar Hultqvist, ÖS-
F:s förste vice ordf., (som tillsammans med C 
G Lindqvist och Harry Holmqvist (ÖSF:s förs-
te kassör) spelade ihop under gruppnamnet 
”Spelqvistarna”) går att läsa:  
”Under depressionsåret 1931 reste instruktören 
Nils Kullander och spelmannen Cege Lindqvist 
runt i bygderna och fick igång många folk-
danslag och spelmän. Detta initiativ ledde fram 

till att Östergötland-Holavedens hembygsring 
varje år från 1931 arrangerade s k instruktörs-
kurser för folkdansare och spelmän på Lunne-
vads folkhögskola i östgötska Sjögestad. Dessa 
kurser hölls på våren, och Ivar H medverkade 
som spelman/instruktör under 25 år.” 
Lunnevadsmarschen spelades när spelmän och 
dansare inledde dessa kurser. 

Visst skulle det vara fint att ”blåsa liv” i den 
här härliga marschen och kunna spela den på 
Zorn-Linköpings-lördagen i sommar? Mar-
schen går i C-dur, vilket passar utmärkt för t ex 
nyckelharpa och klarinett. Dragspelare klarar 
alla tonarter. Och vi fiolister får väl öva på att 
komma upp till höga c på E-strängen i andra 
reprisen! 

Att Lunnevad ”på nytt” är känt i spelmanskret-
sar, kanske vi också har unga spelmän från 
Lunnevads fhsk, att tacka för, då dessa vann 
Studentspelmanslags-VM under Norrköpings 
Folkmusikfestival 2021! Men jag tror inte de 
spelade Lunnevadsmarschen…..? Det spel-
mansuppdraget ger jag vidare till deras lärare 
Frida Johansson! 

Er spelledare Isabell Svärdmalm 



10

Annonser
SvalsjöFOLK presenterar 

Stinnerbom, Stinnerbom, Dubé 14.5 18.00 
Örsebo Sörgård Svalsjö

Konsert och
spel till dans 

Sophia och Magnus Stinnerbom, båda med rötterna stadigt  
förankrade i den svenska folkmusiken, och med otaliga spelningar i 

olika konstellationer bakom sig, tillsammans med den briljante kanadensiske 
kontrabasisten Sébastien Dubé. 

Två så skickliga folkmusiker som Sophia och Magnus tillsammans med  
en basist utöver det vanliga – det kan bara bli lysande! Här finns inte bara en urkraft, 

ett driv och ett massivt tunggung utan även en stor lyhördhet, kombinerad med 
tydliga folkmusikaliska bottnar. Allt detta tillsammans bildar en musikupplevelse 

som går raka vägen in i själen  
på alla som uppskattar kombinationen av det traditionella och det innovativa.

Sophia Stinnerbom - Viola d’amore, fiol 
Magnus Stinnerbom - 12-strängad och 6-strängad gitarr, mandola, Viola d’amore 

Sébastien Dubbé - 5-strängad kontra 

Servering i pausen 
Förköp: Medlemmar i SvalsjöFOLK 175:-Ordinarie 275:- 

För mer information om boende och förköp: svalsjofolk@helldorff.se 

TRAD i MALUNG 
Framflyttad festival: 20-21 maj, Malungs 
folkhögskola 
Nu blir det äntligen klackarna i taket igen då 
en ny folkmusik- och dansfestival ser dagens 
ljus. Vi har dock valt att flytta fram datumen 
till maj. Du som köpt biljett till datumen i feb-
ruari blir kontaktad av Folkmusikens hus. 

Malungs folkhögskola, Sunne Danshus, Folkmu-
sikens hus, Malungs spelmanslag och Malung-
Sälens kommun – välkomnar såväl dig som redan 
älskar att lyssna och dansa till låtspel med solo- 
och duospelmän och dig som kanske inte mött 
varken dansen eller musiken förr men tänker att 
du är ju intresserad av musik eller dans och för-

modligen just därför vill ge det här en chans – för 
vad kan gå fel? 
  
Medverkar gör Jeanette Evansson & Annette 
Torsheim, Kristofer Suha Pettersson, Pelle 
Björnlert, Klas Anders Haglund & Gro Mari 
Svidal samt Stina Brandin. 

Förutom gänget ovan kommer de spelmän som 
arbetar på Malungs folkhögskola idag samt flera 
av Folkmusikens hus medarbetande spelmän och 
dansare att medverka på olika sätt. Vi lockar med 
Adrian Jones, Agneta Stolpe, Anna Öberg, Ann-
Sofi Nilsson, Brita Ström, John Francis Goodacre, 
Jon Holmén, Jonas Brandin, Lotta Johansson, Ma-
ria Röjås samt Per Gudmundson. 

Läs mer på Folkmusikenshus.se 

mailto:svalsjofolk@helldorff.se
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Folkmusik i kör på gehör i Linköping och 
Kisa/Svalsjö! 
Nu drar vi i gång igen med siktet på att sjunga 
till dans på Svalsjö FOLK 26-27 augusti. 

I vår blir det 3 träffar/grupp och en gemensam.
Terminsavgift 500kr 

Info och anmälan:
https://www.bilda.nu/sok?
display=upcoming&m=arrangement&page=1
&q=Tradid%C3%A1 
eller leta upp bilda.nu, sök på Tradidá och 
klicka på Tradidá Linköping eller Tradidá 
Kisa! 

För frågor kontakta Marie Länne Persson, som 
leder kören 070-565 11 15. 

Tradidá på Facebook: https://www.face-
book.com/profile.php?
id=100057450077716 

Välkomna att sjunga tillsammans! 

Marie Länne Persson 

Svenska Folkdansringen 100-årsjubileum
26–28 maj i Stockholm

Anmälan sker via dans.se, senast 28 febr 2022. Länk till anmälan: klicka här
Preliminärt program: 

220526, torsdag: Invigning med en historisk tillbakablick och Budkavledansen. Eriksdalshallen.
220527, fredag: Workshops 10.00-15.00: Mjuk- och hårdslöjd; dans: och seminarium om dräkter. 

18:00 Jubileumsmiddag (3-rätters festsupé) på Stadshuset med dans (klädsel: folkdräkt/mörk kostym)
220528, lördag: Uppvisningar och prova på aktiviteter i Rålambshovsparken under dagen. 

Ca kl: 19.00 Avslutning i Filadelfiakyrkan med musik och dans ”Ur Zorns perspektiv”. 

Vid frågor kontakta arbetsgruppen via e-post 100ar@folkdansringen.se 

Slakamusiken inbjuder till Årsmöte söndag 6 mars kl 15:30 på Kyrkliden (det vita huset bredvid Slaka 
kyrka). Efter årsmötesförhandlingar blir det fika och balladdans.  
Anmäl deltagande till sekreterare Lena Olsson 070-377 67 49.  

web: slakamusiken.wordpress.com 

Välkomna!  

Årsmöte Slakamusiken 6.3

Tradidá!

Annonser

https://www.bilda.nu/sok?display=upcoming&m=arrangement&page=1&q=Tradid%C3%A1
https://www.bilda.nu/sok?display=upcoming&m=arrangement&page=1&q=Tradid%C3%A1
https://www.bilda.nu/sok?display=upcoming&m=arrangement&page=1&q=Tradid%C3%A1
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057450077716
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057450077716
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057450077716
http://slakamusiken.wordpress.com/
http://dans.se%22%20%5Co%20%22http://dans.se/
mailto:100ar@folkdansringen.se%22%20%5Co%20%22mailto:100ar@folkdansringen.se


12

ÖSTERGÖTLANDS 
SPELMANSFÖR-

BUND

ÖSTGÖTASPEL
2022 nr 1

Kalendarium 
Östergötland
ÖSF* 
22-03-05 13.00-17.00 Kurs in-
för Zornuppspelningarna. Se s.  
2. 

22-04-03 10.00-16.00 Årsmöte 
ÖSF * med spel, fika, spelkurs. 
Landerydgården, Bokhagsv. 10 , 
Lkpg. Se s. 2. 

22-05-14 18.00 Stinnerbom, 
Stinnerbom, Dubé. Konsert och 
spel til dans. SvalsjöFOLK. Se s. 
10. 

22-06-18 Kärna spelmans-
stämma. Kärna hembygdsgård. 

FiL ** 
22-03-02 19.00 Folkmusikcafé 
Agora, Skäggetorps centrum 18. 

22-03-26 19.00 Konsert, dans-
kväll och årsmöte. Floating 
Sofa Quartet. Arbis eller Agora 

22-04-06 19.00 Folkmusikcafé 
Fontänen, V. Vägen 32, Lkpg. 

22-04-29 19.00 Konsert, dans-
kväll Kandells kapell. Arbis 
eller Agora. 

22-06-01 9.00 Folkmusikcafé 
Fontänen, V. Vägen 32, Lkpg. 

FiL:s program i övrigt kommer 
senare, se hemsidan.** 

ÖSF, Folkungagillet, 
FiL, med flera 
22-03-06 15.30 Årsmöte Sla-
kamusiken Kyrkliden, Slaka, 
Lkpg. Se s.11. 

22-03-13 14.0 Årsmöte Fol-
kungagillet Landerydgården, 
Bokhagsv. 10, Lkpg.  

22-08-08 - 22-08-13 ”Zornvec-
ka” med uppspelning för Zorn-
märkesjuryn och Linköpings-
stämmans 50-årsjubileum samt 
Riksspelmansstämma. Se s. 4. 

Utanför Östergötland… 
Vätterfolk*** bjuder på
konserter på Caféscenen 
Spira, Jkpg:  
22-03-17 S:t Patrick’s Day
22-05-07 Martin Bagge & Cos-
metic Heeswijk & Vreeswijk 

*www.ostgotaspel.se 
**www.folkmusik.nu 
***www.vff.nu 

OBS!!! 
Kolla på ÖSF:s hemsida
/hos styrelsen att det du tänkt 
delta i inte blivit inställt! 

Intervjuserien med riksspelmän…. 
… går från nutid och bakåt. Vi hoppas få många färska Riksspelmän i augusti, vilka får stå på vänt lite så vi hinner 

traska färdigt bakåt.

Inspelade valser nu på hemsidan!
Inspelningsprojektet ”Valser från arton-
hundratalets förra hälft upptecknade i Go-
degård med omnejd ” fortskrider. Nu är 60 
av 71 valser bokade. På denna sida hittar 
du 20 inspelade valser: Valsmelodier –
folkfiol.se  ( www.folkfiol/valsmeloder)   

Du kan fortfarande vara med i projektet! 
Kontakta redaktor@ostgotaspel.se för mer 
information! Till sommaren hoppas vi ha 
de flesta inspelningarna klara. Rättelser 
till valshäftet finns också på vår hemsida. 
Och kommer att bifogas nya exemplar 
som säljes. 

Redaktörens ruta

Manusstopp… 
…	för bidrag till nästa nummer: 22-04-30. Det är roligt att göra Östgötaspel när många bidrar! 	

*OBS: DATUM!!!

http://www.folkfiol.se/valsmelodier/
http://www.folkfiol.se/valsmelodier/
http://www.folkfiol/valsmeloder
mailto:redaktor@ostgotaspel.se
http://www.ostgotaspel.se
http://www.folkmusik.nu

