Östgötaspel

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

Men varför visas den här? Se sida 4!
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*OBS: DATUM!!!

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!

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

*OBS: DATUM!!!
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Zorn, Musikalisk familj, 1905, Nationalmuseum, (foto Cecilia Heisser), allmän
egendom. (Redigerad B. Wijma)

Ordförandehälsning

3
*OBS: DATUM!!!

**Hör av dig till Björn Ek om du är intresserad av att vara denne fiolspelman!

Boka in ”Zornveckan” i Linköping 8-13 augusti

Till höger: Zorn, Musikalisk familj, 1905, Nationalmuseum, (foto Cecilia Heisser), allmän egendom.
(Redigerad: B Wijma)
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Intervjuserien med våra riksspelmän fortsätter
David Bastviken - vem är du?
Berätta lite om vem du
är och vad du gjort tidigare i ditt liv och hur
ditt liv nu ser ut.
Jag är uppvuxen i Kumla
i grannlandskapet i norr,
och hade musik och biologi som stora intressen
sedan barnaåren. Det slutade med musiken som
hobby och utbildning i
biologi och med kompletteringar i kemi och geovetenskap. Nu forskar
och undervisar jag som
Professor vid Tema Miljöförändring, Linköpings
universitet.
Vad gjorde att du började spela överhuvudtaget? Och varför just detta 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 musik 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 Kumla hade ingen dragspelsundervisning så det fick bli
fiol…det kändes liksom närmast.
Vad betydde ditt spelande för dig när du började, 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 tonåren 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 orkestern. Superkul! Jag började spela folkmusik
själv hemma till skivor och fick så småningom
möjlighet att spela tillsammans med ett par vänner
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Intervju med David Bastviken, forts.
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 betydelsefull. 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 intresserar 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 personlighet och utveckling. Många engagerar sig i detta
på fantastiska sätt utan att sikta på Riksspelmanstiteln 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 önskar 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 motivation – för att lära sig ett instrument är ju ett långtidsprojekt 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 ytterligare motivation genom känslan att det är en nyttig
utmaning att lära sig spela ett instrument. Man behöver kombinera många saker som exempelvis motorik, 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, envishet och uthållighet, stärka nervbanor för att ”automatisera” vissa delar, kreativitet för att exempelvis göra stämmor eller improvisationer, minne för
att komma ihåg låtar och detaljer i dem, m.m.
Många sinnen och delar av hjärnan och kroppen
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Intervju med David Bastviken, forts.
Till sist en avslutande fråga om något som intresserar mig mycket:
Jag vet att du är en person som är intensivt engagerad 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 fokuserat 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 människans sinnen. Har du upplevt att du i din position som forskningsledare har användning av
sidor du tränat upp när du spelat fiol och folkmusik på fiol?
Forskning främjas nog av att många sinnen,
tankar och perspektiv får vara med, av samarbetsförmåga, liksom av träning på att fokusera
och att ge sig i kast med okända och svåra saker med viss envishet. Men det är förstås svårt
att påvisa direkta kopplingar till fiolspelet, för
hela skolsystemet ger ju liknande träning. Däremot har jag en stark upplevelse av att fiolspelet 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 sammanhang 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 forskning 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 intryck och idéer längs vägen, testar en del av
dessa, och plötsligt uppstår något nytt som för-

*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!
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Recensioner av två dubbel-CD från våra trakter*
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*Utgivna av Smålands Musikarkiv 2021

Numrets låt

Numrets Låt: Lunnevadsmarschen
Hej och Gott Nytt År alla musikanter i Spelmansförbundet!
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/Riksspelmansstämma 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 Spelmansförbundet 1927 och också blev förbundets
förste ordförande.
I häftet ”Spelmansliv” om Ivar Hultqvist, ÖSF:s förste vice ordf., (som tillsammans med C
G Lindqvist och Harry Holmqvist (ÖSF:s förste 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 folkdanslag och spelmän. Detta initiativ ledde fram
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Annonser
Stinnerbom, Stinnerbom, Dubé 14.5 18.00
Örsebo Sörgård Svalsjö

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.

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 februari blir kontaktad av Folkmusikens hus.
Malungs folkhögskola, Sunne Danshus, Folkmusikens hus, Malungs spelmanslag och MalungSälens kommun – välkomnar såväl dig som redan
älskar att lyssna och dansa till låtspel med solooch 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-
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Annonser
Svenska Folkdansringen 100-årsjubileum
26–28 maj i Stockholm
Anmälan sker via dans.se, senast 28 febr 2022. Länk till anmälan: klicka här

Tradidá!

Årsmöte Slakamusiken 6.3
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ÖSTERGÖTLANDS
SPELMANSFÖRBUND

Redaktörens ruta
… 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!

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