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”Bilden symboliserar kärleken jag har till folkmusiken”… säger Jonathan Borgsjö, spelman och en i
nutid aktivt producerande låtskrivar
Foto: Maria Gustafsson
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ÖSF NYTT
Våra planer för kvällarna under veckan är som följer:

Rapport från ”Zorngruppen”

Under kvällarna månd-tisd-onsd planerar vi för allspel,
låtkurser, dans och sång i Landerydgården.
Kvällarna torsdag-fredag flyttar aktiviteterna till G:a
Linköping. Där hoppas vi också kunna bjuda in till
dansuppvisningar och konserter.

P.g.a pandemin blev det en förskjutning av våra planer
för Zornmärkesuppspelningen som nu i år 2021 äger
rum i Östersund. ÖSF kan istället få organisera uppspelningarna 2022. Här en lägesrapport från ÖSF:s organisationsgrupp för Zornveckan (s.k. ”Zorngruppen”) inför
årsmötet, som skall fatta definitivt beslut om detta.

På lördagen håller Linköpingsstämman (50-årsjubilar i
år) i Riksspelmansstämman, då årets Zornmärken och
diplom delas ut och årets Guldspelman presenteras.

ÖSF:s Zorngrupp består av Isabell Svärdmalm (sammankallande), Stefan Öberg, Evalill Grönberg och Helen
Eriksson. För att kunna organisera Zornveckan samarbetar ÖSF med Folkungagillet.

Även om du inte tänker spela upp, kan du vara med i
allspel, låtkurser, KOMMA och fika tillsammans, gå på
konsert, sjunga ihop, och dansa! Vi vill att Zornveckan
ska bli en mötesplats för alla Spelmansförbundets medlemmar!

Hittills har ÖSF sökt och fått bidrag från Region Östergötland för Zornveckan och fler bidrag skall sökas.
Platsen för uppspelningarna är Folkungagillets lokaler
Landerydgården i Linköping.

Så boka redan nu in vecka 32, 8-13 augusti 2022!
Isabell Svärdmalm

ÖSF:s Årsmöte 21-09-11 10.00 - 14.00
Plats:

Landerydgården, Bokhagsvägen 10, 589 43 Linköping

Program:

10.00 Allspel I
10.40 Fika. ÖSF bjuder!
11.10 Årsmöte
12.30 Allspel II i ring(ar) - alla som vill föreslår en låt
13.15 Buskspel

Anmälan:

ordforande@ostgotaspel.se

Välkomna önskar ÖSF:s styrelse!
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Ordförandehälsning ÖSF aktiverar sig. Vi börjar på ny kula!!!!
Kära medlemmar!

vuxit till ett internationellt nätverk med mer än tjugo
deltagande länder. Det måste vara ett minne för livet
för våra ungdomar att få delta och spela folkmusik
med likasinnade från hela världen. Jag uppmanar
våra unga medlemmar (man skall vara högst 19 år
vid deltagande och medlem i ÖSF) att söka stipendium hos ÖSF till nästa läger. Se hemsidan.

Kunde jag kula skulle jag göra det så att det hörs i
hela Östergötland för att samla igen till våra träffar,
även om allt fortfarande är mycket osäkert!
Sjätte maj, när de nya myndighetsplanerna inte var
kända och vi i Östergötland t.o.m. hade ”personlig
lockdown” tog styrelsen det säkra för det osäkra och
sköt upp årsmötet till 11 september. Vi hoppas nu att
vi då får träffas fysiskt igen och att vi i så fall kan ta
årsmötet som avstamp för våra folkmusikaktiviteter i
ÖSF. Vi önskar att så många som möjligt kommer,
också därför att vi på nytt måste få ett årsmötesbeslut att ÖSF vill vara värd för Zornuppspelningen
2022. Vår s.k. Zorngrupp har en stomme till ett intressant program för denna ”Zornvecka”. De som
planerar att spela upp erbjuds att delta i en kurs för
att förbereda sig. Kontakta Stefan Öberg om du är
intresserad!

Som tur är blir det Folkmusikläger 21-24 juni, Östgötagården i Rimforsa! Deltagare är 9 år och äldre.
Lägret, som organiserats av ”Föreningen Folkmusikläger för barn och ungdom” sedan slutet av åttiotalet,
är redan fullbokat för denna sommar! Underbart!
ÖSF bidrar med medel och några medlemmar är aktiva som lärare. Drivande är som de flesta vet sedan
massor av år Lisa Hellsten och Christer Samuelsson.
Här kan jag också nämna att Ideell Kulturallians har
beviljat ÖSF finansiellt stöd till kurser för ÖsUpp
hösten 2021, allt för att få i gång våra ungdomar så
fort och så bra som möjligt.

Jag antar att det sjuder av längtan till folkmusikträffar hos våra medlemmar. Vill du inte vänta till årsmötet så kan du starta t.ex. med en folkmusikfestival
i Svalsjö, Kisa 27-28 augusti 2021 (se sida 6).

Till slut: Jag önskar er alla en fin sommar OCH

”Vi ses på årsmötet!!!!!”

I oktober (23-24 oktober) organiserar Folkmusik i
Linköping en kurs i Valdresspringar med kursledare
från Norge.

Klaas Wijma, ordförande ÖSF

Inte minst för våra unga medlemmar (vår framtid!!)
är corona-året nästan ett förlorat år. Så skjuts t.ex.
den planerade jubileumsfestivalen EthnoFest, dvs.
Ethnolägret i Rättvik upp till nästa år. Ethno föddes
på Falun Folkmusikfestival 1990 och har sedan dess

Ännu en Zoomkurs med Arne Blomberg under vintern
20-11-24 gav Arne sin första Zoomkurs för ÖSF
och 20-12-06 kom nästa tillfälle.

valsen kom, berättar Arne och bifogar en inspelning ur SSF arkiv där Hugo-Pelle Pettersson och
Valentin Malmberg spelar c-dursvalsen på gammalt sätt. Där går det undan!

21-03-19 lärde Arne ut 3 nya låtar:
Törnevalla-schottis i G av Jonathan Borgsjö
Vals i C efter Hadar Larsson
Herr Arnes Schottis av Christer Samuelsson i G

Allt material med noter och inspelningar finns på
vårt arkiv! Gå in på: www.ostgotaspel.se/event
och leta under ”Material från olika arrangemang”

Arnes kommentar till Her Arnes Schottis: ”Christer har
skrivit schottisen i A. Den är härlig och klangfull när
man spelar på a-stämd fiol men på normalstämd fiol
passar G bättre.”

ÖSF tackar Arne för att han hjälpt några sorgsna
amatörer att hålla spelglädjen uppe åtminstone i
perioder, under detta år av fysiks isolering!

Apropå Vals i C: vals var en snabb dans innan Boston-

Barbro Wijma
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Numrets låt
Törnevallaschottisen
Tillägnad Carin Blomberg
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Hej Spelvänner!
Vad sägs om en ny Allspelslåt till Årsmötet i september?
Jonathan Borgsjö, vår absolut meste låtkompositör
i Östergötland, har sen tonåren komponerat över
100 egna låtar. Det har mest blivit olika polskor,
men även valser och schottisar. Den här luftiga
schottisen spås bli en favorit att lägga till vars och
ens spellista. Notbilden är skriven för att bäst visa
på Jonathans rytmiska spelidé.
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Så här berättar Jonathan om schottisen:
“Hösten 2019 drabbades jag av posttraumatisk
stress från barndomen. Carin Blomberg blev då ett
dagligt telefonstöd som en del i min rehabilitering.
Jag är väldigt tacksam att ha haft Carin som bollplank under den här tiden. När jag mådde bättre
komponerade jag en glad “studsande” schottis och
tillägnade den till henne.

Jag vet att Jonathan skulle känna sig mycket hedrad över att få med en av sina låtar som
Allspelslåt. Som det är nu spelar vi ju oftast låtar
efter spelmän som levde förr.

För mig symboliserar schottisen att jobbiga saker
går att ta sig igenom och att man efteråt kan se sig
själv som en ny människa.

Jonathan fyllde 50 år i början på juni, och som
mångårig spelvän, är mitt förslag att vi i ÖSF hyllar honom med att Törnevallaschottisen bli vår nya
allspelslåt. Eftersom vi vill premiärspela den på
årsmötet finns det gott om tid att lära in den i
sommar.

”De är guld värda.”

Er Spelledare Isabell Svärdmalm

Var rädd om dina vänner som bryr sig om dig.

/Jonathan Borgsjö
Låten går att hitta på ÖSF:s hemsida via länken
www.ostgotaspel.se/util och bland övriga allspelsåtar
4 som är samlade på vår hemsidan

Markus Tullberg: Wind and Woo
A ordance of Musical Instruments: The Example of
the Simple-System Flute
Historia och kultur
Markus Tullberg är ju välkänd för många
av er som folkmusiker, författare till historiska fickdeckare, lärare i musik och samhälle, flöjt och ensemble vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet. Nu har han
också skrivit en avhandling! Men först lite
om hans liv i stort:
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Markus Tullberg är född i Lund och började spela saxofon. När han så småningom
flyttade till Irland började han allt mer spela traversflöjt. Han är utbildad på musikhögskolorna i Malmö och Limerick, Irland
samt på musikvetenskapliga institutionen i
Lund, och undervisar som pedagog på Musikhögskolan i Malmö inom ensemble,
folkmusik och musik och samhälle.
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Ett vanligt tankesätt är att hävda att ”instrumentet är en
förlängning av musikerns kropp!” En vacker idé som
förmodligen stämmer för några: Men det är också en förenkling av ett samband som i själva verket är komplext.
Figuren ovan visar ett exempel på en flöjtists möjligheter
att påverka luftströmmen - ett exempel på samspelet mellan musikerns kropp och instrumentet. Hur musiken sedan skapas påverkas dessutom också av dess historiska
och kulturella sammanhang - vilket ju växlat genom tiderna.
Hur skulle motsvarande figur se ut för fiolspelare av
idag? Rita din egen och skicka in till Östgötaspel så tar vi
in den i nästa nummer!
Själv associerar jag till Jonny Solings undervisning om
vibrationer, vilken ingår i många av hans längre kurser.
Han menar att fiolspelarens kropp – från huvudet ända
ner till stortån – ingår som resonanslåda för de toner musikern producerar. Dvs om musikern förmår få de vibrationer, som initialt skapas i samspelet mellan sträng och
stråke, att fortplanta sig i sin egen kropp och förstärka/
fördjupa/färga tonen med hjälp av sin kropps resonanslåda. Jonny har tom ett dokument som han delar ut på sina
kurser om hur man kan träna upp sin förmåga att skapa
tydliga vibrationer genom att öva på att uppfatta dessa i
sin egen kropp. T.ex. i vänsterhandens fingrar, i stråkhanden, i hakan, i bröstkorgen och tom ända nere i stortån. Dokumentet kan rekvireras från redaktören.
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Avhandlingen handlar om relationen mellan musiker och
deras instrument, vilken utspelar sig i ett kulturellt och
historiskt sammanhang och utgår från musikernas vardagsaktiviteter. Ett specifikt fokus är hur denna relation
kan utvecklas till sin fulla potential, fördjupas och berikas. Detta senare begrepp kallar han, förenklat av mig,
för affordance. Utvecklingspotentialen beror såväl av
musikerns som av instrumentets förmåga.

Barbro Wijma
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Efter gur i avhandlingen

Han är också lärare på utbildningen för irländsk
folkmusik på Visingsö Folkhögskola. Genom sin
debutskiva Traditional Flute Music from Sweden
(2010) återetablerade Ralsgård & Tullberg traversflöjten i den
svenska folkmusiken. Som frilansande musiker spelar Markus bl.a. med
grupperna Jidder, Ralsgård &
Tullberg samt
Gisen, Ulvsand
& Tullberg.
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KOMMANDE EVENEMANG ATT GLÄDJA SIG ÅT
Nu är det bestämt:

– Vi vet att våra besökare helst av allt
vill ha liveupplevelser. Så vi gör vårt
yttersta för att kunna erbjuda det, säger Anders Smedenmark, producent
för Korröferstivalen.

Det blir en
Korröfestival!

Exakta platser, vilka som kommer och
allt annat vi kan erbjuda kommer efterhand att publiceras på vår hemsida, i sociala medier och via vårt e-nyhetsbrev. Men saker och ting ändras väldigt fort - så
håll koll!. Vi följer så klart alla riktlinjer.

Fast som vanligt – i bemärkelsen livligt, intimt, stort,
händelserikt festivalområde med oändligt många möten – kommer det tyvärr inte att bli 2021. Folkmusik är
viktigt, folkhälsa är viktigare. Så vi har tänkt om.
Tänkt nytt. Tänkt covid.

Häng på låset runt midsommarhelgen då biljetterna
släpps! Då är vi mer säkra på vad vi faktiskt kan genomföra. Boka datum, ansök om semester och låna
husvagn. Tillsammans kan vi göra något riktigt kul
och bra.

Årets folkmusikfest blir i formen av en satellitfestival.
På 14 olika platser runt om Korrö vill vi erbjuda livekonserter. På plats. På riktigt. Till så många som
möjligt under säkra förhållanden. Den sträcker sig från
tisdag 20 juli till söndag den 25 juli.

/Korröteamet
Moraeus. Visstuga med Monica och Henrik Schön.
Fler bokningar är på gång.

Svalsjö Folk och dess första
Folkmusikfestival i Svalsjö
27 - 28 augusti

Konserter, kurser, spel-och visstugor kommer att
fördelas på fyra lokaler inrymda i den vackra logen
på Örsebo Södergård som ligger vackert belägen
vid sjön Svalsjön med ett majestätiskt berg på andra
sidan sjön. Det går bra att tälta,
ställa upp husbil en bit bort. Boende finns annars i Fem rum och
kök i Malexander (12 km) & Föllingen hotell vid Pinnarps camping (7 km), där det också finns
stugor att hyra. Vi kommer att ha
en enklare servering med smörgåsar, bullar och dryck.
För uppdateringar, program, biljettbokning etc; gå in på vår hemsida helldorff.se/svalsjo-folk .
Mejladress svalsjofolk@helldorff.se
Vår nybildade förening SvalsjöFolk ska verka för en årlig Folkmusikfestival i Svalsjö, och konserter i Pers mekaniska kabinett. Vi har som mål att
erbjuda kultur på landsbygden, ge en plattform för
folkmusiker och dansare, sprida den folkliga musiken till allmänheten samt verka för ett hållbart och
ekologiskt tänkande i våra arrangemang. Medlemsavgift 100:-/kalenderår. Vi utlovar ett förmånligt
medlemserbjudande i maj varje år. Vill ni stödja oss
redan nu så mejla oss.

Foto: Anna Helldorf

Vi, Kerstin och Stefan Öberg, Örjan Öberg, Anna
och Per Helldorff planerar en folkmusikfestival på
Örsebo Södergård i Svalsjö beläget mellan Kisa och
Malexander. Om Gud (Folkhälsomyndigheten) vill
och skorna håller så blir det en festival den 27-28
augusti med start klockan 18.00 på fredagkvällen.
Bokade i dagsläget är Pelle Björnlert, Erik Pekkari
och Johan Hedin. Irländskt med Dag Westling och
Esbjörn Hazelius. Klintetten. Marie Länne Persson
och Matte Liegnell. Emilia Ampers trio och Trio
Fri. Malin Svärdmalm. Det erbjuds både danskvällar och konserter. Vi erbjuder låtkurser med Pelle
Björnlert, Dag Westling och Esbjörn Hazelius.
Danskurs. Spelstugor med bl.a Olle & Birgitta

Med förhoppningen att pandemin avtar och restriktionerna lättar så hälsar vi er välkomna till Svalsjö
Folk 27-28 augusti!
Anna, Per, Örjan, Stefan och Kerstin

6

Arrangemanget stöds av Bilda och Kinda kommun

KOMMANDE EVENEMANG ATT
GLÄDJA SIG ÅT (forts.)

Valdresspringar helg
i Linköping
22-24 oktober

Kärna spelmansstämma
Malmslätt

med dans och låtkurs

Kärna hembygdsförening inbjuder
till spelmansstämma i vackra Kärna
hembygdsgård. Det blir kaffeservering och buskspel. Tält finns om det
blir regn. Ta med instrument, picknickfilt och ett glatt humör så syns
vi på Kärna hembygdsgård!

Dans : Tore Bolstad och Karolina
Odin Bolstad
Spel : Selma French Bolstad
Arr: Folkmusik i Linköping

Malmslätt 19 juni 2021 12:00-20:00

Kora-konsert med LAMINE CISSOKHO Världsartist från Senegal.
Kl 16:00
Biljetter: 200:Trumworkshop Med Lamine samma dag kl 13:30,
pris för workshop + Konsert 350:-,Bara
workshop 250:OLLE LINDER CAROLINE SHRÖDER
Jazz, Visa, Folk med låtar av Olle Linder.
Kl 19:00
Biljetter 200:-

QUILTY - Irländsk folkmusik
när den är som bäst!
De kommer äntligen tillbaka!
kl 19:00
Biljetter 300:-

KOLONIEN - Världsmusik & viktiga
texter, Reggea & Röj! Vi vet att det
är måndag men kom! Dansa loss!
kl 19:00
Biljetter 300:HIGHWAY HONEYS - En rykande
avslutning på sommaren!
Folk/Country/Blues & Amerikana.
Trestämmig sång & banjo, bas,
munspel mm
kl 19:00 Biljetter 250:-

2016 köpte Kajsa Norrby gästgivaregården i
Långrådna på östkusten i Östergötland och startade Långrådna Kultur efter ett par månader. Invigning skedde med konsert av Blå Bergens Borduner.
Långrådna är en plats för kultur med fokus på
Sång, Kreativitet, Folk- & Världsmusik.
Framför allt är det en kursgård och en plats att
mötas på, där Kajsa undervisar och driver kreativa projekt sida vid sida med trädgård och självförsörjning. Kajsa driver ett flertal körer och håller återkommande kurser och läger i sång och
kreativitet. Då hon är artist och sångskrivare skriver hon mycket av materialet till sina körer men
lär också ut sånger från olika delar av världen.
Under pandemin har stor del av undervisningen
skett online och där har uppstått en ny världscommunity av sång genom projektet World of
Voices.
Kajsa har ett stort nätverk av sångledare och
folkmusiker som hon bjuder in till Långrådna och
i sommar blir det fokus på konserter ute i hagen
eller i den stora ladan. Fler artister som spelat här
är bl.a : Hoven Droven, 232 Strängar, Hazelius
Hedin, Quilty, Rowan Godell, Jenny Almsenius.
Signa upp dig för Långrådna kulturs nyhetsbrev:

https://www.kajsanorrby.se/newsletter-1
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Välkomna!
Kajsa Norrby

ÖSTGÖTASPE

ÖSTERGÖTLANDS
SPELMANSFÖRBUN

21-06-27, 21-07-21, 21-07-29,
21-08-09, 21-08-27 Konserter i
Långrådna. Se annons s. 7

Kalendarium
Östergötland
ÖSF*

21-10-08 - 09 Norrköpings
Folkmusikfestival

21-06-19 12.00-20.00 Kärna
spelmansstämma, Malmslätt.
Se annons s. 7

22-08-08 - 13 Zornvecka i Linköping. Se annons s.2 och s.8

21-09-11 10.00 - 14.00 Årsmöte ÖSF med spel och fika. Se
annons s. 2!

FIL **

21-08-27 - 28 Folkkmusikfestival i Svalsjö. Se annons s. 6

spelmansförbund sparsamt med
evenemang förutom:
21-07-20 - 25 Korröfestivalen i
ny coronasäker skepnad. Se

annons s. 6
*www.ostgotaspel.se
**www.folkmusik.nu
***www.korrofestivalen.se

21-10-22 - 24 oktober Valdresspringar helg i Linköping med
dans och låtkurs. Se annons s. 7

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

Utanför Östergötland…
Hos Smålands och Sörmlands

Zornvecka 2022 i Linköping
(preliminärt, väntar på beslut av ÖSF:s årsmöte 210911)
Organisatör: Östergötlands spelmansförbund i samarbete med Folkungagillet
Datum: 8-13 augusti 2022
Plats: Landerydgården, Bokhagsvägen 10, Linköping
Zornmärkesnämndens hemsida: https://www.zornmarket.se/index.php/om-zornmaerket-2/zornmaerkesnamnden
med någon som i lugn och ro kan växa in i jobbet medan jag fortfarande finns kvar och hjälper till.

Redaktörens ruta

Skicka gärna in bidrag av olika slag! Annars kommer
redaktörens smak att dominera helt. Så att det är ni läsare som bestämmer vad som är med i tidningen. Finns
nästan alltid plats: om inte i aktuellt nummer så i kommande. Alla skribenter är välkomma!

Allra senast lämnar jag uppdraget efter nummer 22.3.
Men kanske tidigare om inte kroppen orkar längre.

Redaktören älskar sitt jobb men behöver en ersättare
eftersom åldern tar ut sin rätt. Jag önskar därför kontakt

förbundet.

Jobbet är roligt: man kan påverka ÖSF:s aktivitet och
man får kontakt med många människor i och utanför

Barbro Wijma
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