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ÖSF NYTT
Aktuellt frånÅrsmötet
Nya styrelsemedlemmar valda på 1 år:
Monica Jörneskog, sekreterare och
Claes-Göran Olson, övrig medlem.
Båda välkomnades hjärtligt! Se sida 3.

ser, välkomna fler instrument och prioritera utbildningsmöjligheter för såväl yngre som äldre.
Planer för Zornveckan presenterades och ÖSF beslöt
att genomföra Zornmärkesuppspelningarna med
kringaktiviteter vecka 32 2022. Se sida 5.

30-40 personer, 3 glada tårtor och det efterlängtade
återseendets glädje skapade härlig stämning.

Kurt Widin utnämndes till hedersmedlem.

ÖSF har 199 medlemmar varav 39 är ungdomar.

Ett nothäfte, sammanställt av Peter Berry med
valser från 1800-talets förra hälft delades ut. Ett
projekt att samla inspelningar av medlemmar av
valserna pågår.

Östgötaspel behöver nya krafter, redaktör efterlyses. PRAO-tid ingår om så önskas.
Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse redovisades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Verksamhetsplan och budget för 2021 godkändes.
I planen framåt ingår att ha aktiviteter på fler plat-

Christina Karlén avtackades för sina insatser som
sekreterare.
Barbro Wijma

Knytkalas 5.1

ÖSF:s Årsmöte 5.3

16.00 - 22.00

10.00-15.00

16.00 Allspel till dans och sedan dans enligt spellista
18.00 Middag d r vi delar p medhavda knyten
19.00 Fortsatt dans efter spellista

Program: Kommer senare
Plats: Linköping
Lokal: Kommer senare
Reservera dagen!

Kostar 75 kr per person f r att t cka hyreskostnader
:a Eneby f rsaml.hem, Heleneborgsg. 36,
60209 Norrk ping
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V lkomna!

Ordförandehälsning
Det händer mycket, häng på!
Äntligen fick vi träffas och ha årsmöte. Tack alla som
kom. Det blev väldigt trevligt och vi hade en fin stämning med allspel, minikonsert med Lisas ungdomskurs, god fika med Barbros härliga stämningshöjande
tårtor, och en bra genomgång av årsmötes dagordning.
Se ÖSF NYTT sida 2.
Efter att Corona-restriktionerna har hävts har våra
folkmusikaktiviteter kommit i gång. Se bara på alla
rapporter som trängs i detta nummer!
Nu under hösten har Lisa (Hellsten) en ungdomskurs
som vi fick medel till från Kulturallians.
Vi hade en flygande start med Svalsjö Folk festival (se
Östgötaspel 21.3 och snart i Spelmannen 21.4).
Nyss, (19-20.11) Linköpingsstämman med en underbar konsert med Nina och Mattias Pérez och härlig
dans till spellista och till ännu en timmes spel av Nina
och Mattias.
Under hösten 2021 har vi fått bidrag till att förbättra
vår hemsida, bland annat så att den lätt kan läsas i
mobiltelefoner. Vår webmaster jobbar också med att
förbättra inspelningsmöjligheter så att vi via hemsidan
kan titta på aktuella händelser, t.o.m. de som pågår.
Inför Zornveckan vore detta ypperligt.
Vår Zorngrupp arbetar intensivt med förberedelserna
till Zornveckan (se sida 5). Det finns nu också en
stomme till ett baskapital och ett nära samarbete med

Folkungagillet. Några i ÖSF som tänker spela upp
inför Zornmärkeskommittén 2022 går en kurs för att
träna sig att uppträda (se sida 6).
Vi har sedan årsmötet en komplett styrelse igen (se
sida 2 och nedan) och nu har vi börjat med vårt utvecklingsarbete, t.ex. att hitta personer som ännu inte
har tagit steget att aktivt vara med i vår rörelse. Det
måste finnas en hel del personer som har spelat ett
instrument tidigare i sitt liv, och sedan låtit spelandet
vila, men som kanske kan vara intresserade av att ta
upp det igen på ett eller annat sätt. Sådana personer
kommer vi gärna i kontakt med, OCH DÅ GÄLLER
DET ALLA MÖJLIGA INSTRUMENT som går att
spela folkmusik på. Känner du en sådan person, ta
med hen till vår nästa träff! Så började det för mig jag kom till höstträffen och lyssnade på Spiskrokens
Kapell och på Isabell som lärde ut Glottervalsen. Sedan var jag fångad.
Närmast väntar nu Knytkalaset i Norrköping 5.1 och
årsmötet i Linköping 5.3. Se sida 2 och hemsidan.
Kolla innan du kommer om restriktioner har påverkat
våra sammankomster.
HAR DU IDÉER OM HUR VI KAN
UTVECKLA ÖSF? HÖR AV DIG!
Jag hoppas att vi ses snart.
Allt gott, Klaas
ordforande@ostgotaspel.se
0732-713067

Nya styrelsemedlemmar
Monica Jörneskog
Jag är 49 år och härstammar
från Ångermanland. Jag flyttade till Östergötland 1995 och
bor strax utanför Kisa med min
man, två pojkar på 18 och 19 år
samt en borderterrier. Mitt jobb
är på Miljökontoret i Linköping. På fritiden går jag gärna i
skogen, tränar spår med hunden
eller jagar.
Flöjt har varit mitt instrument sedan "musikskolan".
Men jag började spela fiol i vuxen ålder, mest för att det
såg kul ut att hartsa stråken!
Folkdans intresserar mig och i Folkungagillets polskegrupp lärde jag mig väldigt mycket. Några av favoriterna är Rörospols, Rättvik och Föllingedanserna.
Även slängpolska på fläck är fantastiskt kul.
Hoppas att vi ses snart i folkmusikvimlet, med putsade
dansskor och nyhartsade stråkar givetvis.
Monica Jörneskog

Claes-Göran
Olson
Jag bor i Linköping, är gift,
har två söner och därtill två
barnbarn. Är 68 år fyllda
och pensionär men arbetade
tidigare som ekonom.
Svensk folkmusik har jag
spelat sedan 1970-talet sedan jag svepts med av folk
musikvågen, som då sköljde över landet. Mitt instrument
är nyckelharpa och genom harpan kom jag i kontakt med
musik från Uppland, låtar som jag har bevarat i mitt hjärta i alla år. Glad, melodiös och livsbejakande musik tycker jag mycket om men även mer finstämda låtar är trevliga att spela.
Jag välkomnar det mesta som låter vad gäller musikinstrument i svensk folkmusik och är öppen för allt som tar
folkmusiken vidare.
Utöver folkmusik är jag förtjust i gamla motorcyklar och
bilar, tycker om att röra mig i naturen och att umgås med
3 nära vänner.
Claes-Göran Olson

RAPPORTER
Valdresspringarhelg
22 -24 oktober
i Linköping
Det blev en väldigt lyckad kurs med Karolina Odin Bolstad och Tore Bolstad från
Norge. Kursledarna var mycket duktiga
och omtyckta av deltagarna.
Danssugna kom ända från Ljusdal i norr,
Stockholm och härifrån trakten.
Vi hade även spelkurs i Rörospols som
riksspelmannen Rune Persson höll i. Det
var en lyckad helg med kurser och en konsert/danskväll på Landerydsgården på lördagskvällen.

Text: Christer
Samuelsson
Foto: Christer
och Kristina
Samuelsson

8-9 oktober fylldes
Norrköping med
folkmusik: konserter, workshops,
dans och jam!
Festivalen inleddes med den anrika tävlingen StudentspelmanslagsVM där det lokala spelmanslaget från Lunnevads folkhögskola erövrade första priset - blev världsmästare år
2021. Nytt för i år var att vinsten innebar bland annat
en spelning på Korröfestivalen 2022 och resebidrag för
resan dit i samarbete med Folkmusikens hus, Rättvik,
Studieförbundet Bilda och Korröfestivalen.
Linköpings universitets spelmanslag Strängar och Rör
fick ett hederspris med motiveringen ”Inte alltid så välpolerat eller slipat men innerligt, finstämt och ibland
alldeles alldeles underbart”.
Bland de lokala akterna (konsertakterna) lyssnades det
bland annat till Marie Länne Persson, dels i duon Tellurium med Torbjörn Köhl, där medeltida ballader möter
barock, och dels i en diasert (kombination av dialog
och konsert) tillsammans med Ralf Novak Rosengren
där de två berättade och sjöng resandefolkets musik.
Fredagens stora akt med folkrockbandet Hoven Droven
avslutade festivalens första dag lika röjigt som för 30 år
sedan när de började.

Lördagen bjöd på både sång- och danskurser. Under
konserterna i Flygeln hade tre av fyra akter skivsläpp,
så vi fick njuta av Västanvindens samarbete med dansarna Agnes & Klara samt RÅ och Staerna som spelade
sin nysläppta musik.
EPOS, Equality and Plurality On Stage, framförde ett
smakprov från några av sina medlemmar med bland
annat lokala Lisa Johansson tillsammans med Annika
Vikström och dansaren Ana Imraa, Syrsan. EPOS vill
verka för att öka jämställdhet och mångfald inom folkoch världsmusik och -dans.
Crescendo hade ett intimt koncept med diaserter som
innebar att artisterna kombinerade berättande med musik. Bland annat berättade Pelle Björnlert om livet som
spelman, George Hayrabedian och Nenos Yousef om
uppväxten i Aleppo och livet som musiker.
Som vanligt var dansen en stor del av festivalens hjärta
med dans i Arbetets museum och på Crescendo.
Att planera en festival med restriktioner som ändrats
fram och tillbaka flera gånger under processen har varit
utmanande men i slutändan blev det ändå en festival. Vi
är så glada över att den gick att genomföra och tackar
för tålamod och samarbete från alla inblandade parter
som artister, lokaler och besökare.
Therése Magnusson

Kurs inför Zornuppspelning
Stefan Öberg tog tidigt initiativ till en kurs för de
som satsar på att spela upp för Zornmärkesjuryn
under Zornveckan i augusti 2022 i Linköping. Avsikten är att träna inför en låtsasjury och få feedback för att minska den nervositet som ofta gör att
den uppspelande bara förmår att delvis visa upp sin
kompetens. Ledare är Peter Pedersen från Västervik
som är Riksspelman på träskofiol och sedan 1988
också medlem i Zornmärkesjuryn.

Gruppen har haft en mycket uppskattad träff och
minst 2 återstår under vårterminen.
Kom med om du funderar på att spela upp! Det
gäller inte bara för potentiella riksspelmän, alla kan
få spela upp och få tips av juryn på förbättringsmöjligheter!

4 Barbro Wijma, medarrangör

RAPPORTER, forts.
Konsert i Valdemarsviks bibliotek: ”Låtar och visor…”
På eftermiddagen den 10 november 2021 har det
hunnit bli mörkt när Eric och Katarina Hammarström bjuder på en trivsam konsert med temat Låtar

trots den senare timmen, kändes novemberkvällen
lite ljusare.
Text och foto: Magnus Larsson
Valdemarsvik

och visor från båda sidor om Smålandsbron.

Eric och Katarina är sedan ett par år tillbaka Valdemarsviksbor, bosatta i Åsvedal strax utanför Valdemarsvik i Gryts socken. Konserten hölls i Valdemarsviks bibliotek och Smålandsbron syftar till den
bro som leder över Vammarsmålaån, gränsen, eller
länken, mellan Östergötland och Småland och som
rinner genom centrum och mynnar i träbåtshamnen i
Valdemarsviken. Det blev med andra ord en blandning av visor och låtar som sjungits och spelats i
Östergötland och Småland med en spännvidd från
Katarinas uppväxtområde i Växjötrakten till Östra
Ryd utanför Söderköping.
Flera av visorna och låtarna spelas i set, där låtarna
följer direkt efter varandra och där det kan finnas ett
gemensamt melodiskt tema. Ett exempel är vispolskorna När flickorna de gifta sig (från Vislanda) och
Ena tocka däka (ur Wiedes vissamling) som kopplades ihop med en slängpolska ur Anders Larssons
notbok (Östra Ryd) som även finns i Trästadsamlingen (Blackstad).
Det är fin variation i programmet, allt från visor och
vispolskor som Katarina sjunger med inlevelse och
samtidigt ackompanjerar på cittran, till slängpolskor,
schottis, marsch, hamburgska, polka och vals där
Eric spelar fiol och omstämd fiol till Katarinas cittrakomp. Det är varierat, samspelt och lekfullt!
Några extrastolar fick bäras in för att de cirka 30talet besökarna skulle få plats i den lilla konsertlokalen Spektrummet på biblioteket.
Det var glada miner hos åhörarna efter den cirka 50
minuter långa konserten. Av någon anledning, och

Zorngruppens rapport
Arbetsgruppen har utökats sedan sist och består
nu av Lena Germundsson från Folkungagillet,
Stefan Öberg, Evalill Grönberg, Helen Eriksson, samt undertecknad.

deltog flera olika konstellationer med spelmän
som höll minikonserter för varandra.
Lena föreslår också att ”Tidig Dans”, som dansar salongsdanser från medeltid till och med
1800-tal, får plats i programmet.

Zornnämndens ordförande Elin Anderzon har
varit i Linköping, för att ”inspektera” de tänkta
lokalerna i Landerydsgården. Det hela utföll till
hennes belåtenhet!

Kontakt med Länsmuséet har tagits och där
finns i ”något förråd” ett antal skisser av Zorn.
En utställning kanske?

Bidragsansökan för att täcka upp eventuella
förluster för evenemangen lämnas i dagarna in
till Linköpings Kommun Kultur och Fritidsförvaltningen.
2015-års Höstträff på Lunnevad med olika
grupper var lyckad - kan den idén upprepas? Då

Dragplåster inför lördagens program behövs
och Spelmannens recension av CD:n ”Zorns
folkmusik”, med Jeanett och Peter Rousu diskuteras. Få dem att hålla konsert?
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FOLKLIGA KORALER FRÅN SÖDRA SVERIGE
Magnus Gustafsson & Eleonor Andersson

Ovan: spelmannen
Bror Strands farmors
variant på psalm 542
i 1937 års psalmbok.
Till höger överst :
Illustration Pontus
Karlsson.
Nederst: Bror
Strands uppteckning
av en stramare variant av samma psalm.

Detta är ett praktverk med en samling av den
folkmusik som tidigare var allmängods i kyrkan /
Sverige: den sjöngs av många både i kyrkorum
och enskilt, den traderades på gehör, den varierades sannolikt i oändlighet, och befann sig i ständig förändring i avsaknad av normerande instrument i kyrkorummen. Inte förrän under 1800talet fanns allmänt tillgängliga ”rättesnören”, dvs
hur koraler skulle sjungas, när psalmböcker,
psalmodikon och så småningom orgeln på allvar
gjorde sitt intåg i gudstjänstrummen. Till saken
hör att människor hade ”gudstjänstnärvaroplikt”,
vilket ju innebar att denna del av folkmusiken var
levande och föränderlig över hela landet.

Bokens melodier är i vissa fall nedtecknade efter
församlingssång och för andra gäller att det är
individuella föredraganden som tecknats ner.
Vissa uppteckningar säger också föga om hur
melodierna i verkligheten har sjungits och vilka
variationer på dessa som också fanns och sjöngs i
den polyfona psalmsången…
Två exempel på variationer:
Psalm 475 i 1937 års psalmbok ”I denna ljuva
sommartid…” finns i fyra utformningar i boken:
82 (D dur), 83 (D dur) 84 (g moll) och 85 (G dur
och i 6/8-delstakt)).
Psalm 144 i 1937 års psalmbok ” I himmelen i
himmelen…” finns i fyra utformningar i boken:
87 (g moll), 88 (g moll), 89 (G dur) och 90 (a
moll).

I boken skildras hur variationerna av koralerna
kunde vara individuella eller knutna till olika
församlingar och socknar. Ofta sjöngs en textstavelse till en hel grupp av toner, vilket avvek från
de versioner som var allmänt påbjudna i officiella
psalmböcker (1695, 1819, 1937 och senast
1986). Ibland rör det sig tom om helt andra melodier än dessa psalmboksvarianter.

Det framgår sannolikt av min text hur förtjust jag
är över att författarna samlat och strävat så länge
att denna folkmusikskatt nu inte bara finns nedtecknad utan också utgiven!

Det var ofta klockaren som skulle ta upp och leda
psalmsången, som sällan var unison utan istället
hade en polyfonisk karaktär. Klockaren eller annan försångare skulle då vid varje strofslut samla
upp alla individuella utformningar. Olika församlingsmedlemmar kunde ju befinna sig på olika
ställen i sin melodiska gestaltning, vilkas bidrag
till slut skulle avslutas ungefär unisont.
Hur en ömsesidig påverkan gått till mellan folkliga melodivarianter och de melodier som kommer in i de officiella psalmböckerna är inte klarlagt, men det måste ha varit ett flöde åt båda håll.

För mig öppnar sig en hel oändlighet av folkmuskvarianter jag tidigare inte funderat så mycket över…. Betänk också att detta verk bara nosar på skatterna i en liten del av Sverige… Och
att mängder av traderade varianter från tidigare
perioder redan är försvunna…
…funderar Barbro Wijma, som önskar att hon
kunde arrangera…
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RAPPORTER, forts.
Folkmusikdag 27.11 i Mjölby Kulturskola
Länsprojektet ”Östgötafolk” under ledning av Christer Samuelsson
Noter hade sänts ut i förväg
till arrangerade folkmusiklåtar, anpassade till tre svårighetsnivåer och olika instrument. Ca 90 !!! barn från
olika håll i länet övade en
dag tillsammans på låtarna
med fokus på samspel inför
konserten kl. 16. Publiken
fick höra alla grupperna spela 4 låtar var och sedan spelade alla 90 tillsammans

Hönsafötter - och som det
lät! Minst 9 olika instrument
gav en mäktig ljudbild och
en stor del av barnen njöt
uppenbarligen stort av att få
uppträda för publik. Vi åhörare blev tårögda av klangen
och av barnens spelglädje
och skicklighet.
Folkmusikens framtid!
Se också s. 8.

Numrets låt

Efter en djupdykning i några av våra låthäften,
kan jag bara konstatera att det ej finns särskilt
många schottisar nedtecknade: Bland 56 låtar i
Pelle Fors-häftet finns det en schottis av 56
låtar. I Hellströms-häftet är två schottisar av 77
låtar. I Lindblomshäftet ingen schottis av 97
låtar. I Låtar och Visor från Sommabygden hittar jag sex schottisar av 110 låtar.

kallades hoppschottis, och var i Sverige den
vanligaste schottisformen fram till 1950-talet.”
Kanske det var för krångligt för dåtidens spelmän och dansare att uttala på franska, och därför blev det Pater Katt?
NÅ, här får Du den enda ”Pater Katt schottis”
som finns bland 50 låtar i Lasse i Svarven-häftet. Lasse i Svarven, J P Sundell, var en ofta
anlitad spelman på Skansen, och häftet är daterat 1915.

En av dem har dessutom titeln ”Pas de
quatre”=franska, eg. ”steg för fyra”. Varför
finns det så få upptecknade schottisar? En orsak kan ju vara att de inte ansågs tillräckligt
gamla?
Pas de quatre, är också en term inom balett,
men enligt Wikipedia kan ”det också kan vara
en pardans, lanserad i Paris på 1890-talet. Den

Vi som deltog på ”Zornkursen” i oktober spelade den som en av flera allspelslåtar.
Det är en jättefin och glad låt att lägga till i repertoaren!
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Och Vätterfolk*** bjuder på
konsert på Caféscenen
Spira,Jkpg:

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

Östergötland

ÖSF, Folkungagillet, FiL,
med flera

ÖSF*
22-01-05 16.00-22.00
Knytkalas :a Eneby f rsamlingshem, Heleneborgsg. 36,
60209 Norrk ping. Se sida 2.
22-03-05 10.00-15.00 Årsmöte
ÖSF med spel och fika. Lkpg. Se
annons sida 2.Program och lokal
meddelas senare.

FiL **
22-03-02 19.00 Folkmusikcafé
Fontänen, V. Vägen 32, Lkpg.
P. Björnlert spelar till dans.

2022-02-26 Februaridans
med P. Björnlert och A. Löfberg. Anmälan krävs.

22-08-08 - 22-08-13 ”Zornvecka” med uppspelning för Zornmärkesjuryn och Riksspelmansstämma och Linköpingsstämmans
50-årsjubileum. Se rapport sida 5.

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

OBS!!!

Utanför Östergötland…

Hos Smålands och Sörmlands
spelmansförbund finns föga att
hämta i skrivande stund. Förutom:
UFO stämman i Tranås en söndag i mars.

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

Folkmusikdag - del av 90-manna orkestern spelar (Forts. från sida 7)

Några i gruppen med kortast erfarenhet spelar med liv och lust! Foto och text sida 7 och 8: Klaas
och Barbro Wijma
Foto på hela 90-mannaorkestern gick inte att få in med en vettig upplösning i Östgötaspel men
man kan se och lyssna på dem via denna QR-kod som leder till en inspelning som nns på vår
hemsida www.ostgotaspel.se/util Det ni hör är avslutningslåten ”Hönsafötter”.

Manusstopp f r bidrag till n sta nummer: 22-01-30. Det
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