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Ordföranden har ordet !
Vid årsmötet valdes undertecknad Jan-Erik Karlsson till ordförande. Jag är född 1932 i Stockholm. Utlokaliserades 1937 till Huddinge. Sex år i folkskola. Fyra år på realskola, realexamen 1949. Två års arbete på Skandinaviska Bankens huvudkontor. 1951-1955 sanatorievistelse. En son född 1953, han är läkare. Studentexamen
1957 som privatist. Matematikstudier på Stockholms högsskola. Lärarvikariat under åren 1958-1964. Amanuens på mist. för matematisk statistik i StockhoIm1964-65. Fil.kand.-examen 1966. Assistenttjänst 1966-68. Forskarassistenttjänst 1969-1974. Fil.lic.-examen 1971. Universitetslektorat 1974-75. Laborator och biträdande
verkschef vid SKL 1975-1997. Utlokaliserad till Linköping 1975.
Gift med Anita Thoor 1965. Två barn födda 1968 resp 1973, båda är yrkesmusiker.
Började spela dragspel 1942. Två år i Andrew Walters dragspelsskola, en termin för Erik Frank, ett år för Gunnar Lundgren, strölektioner för Olle Johnny. Festvåningsspelningar, dansbanespelningar, revyackompanjatör.
Låtspel från 1974. Idoler Pål-Olle, Johnny Soling, Kalle Almlöf Per Gudmundsson, Ola Bäckström. Spel till
polskedanser och polskekurser sedan 1980 tillsammans med Anita. Bred repertoire. Min favoritmusik är Sibelius Symfonier och Beethovens sena stråkkvartetter.
Jan Erik Karlsson
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Dags att betala medlemsavgiften
Nu är det dags att betala medlemsavgiften för år 2003. Ett inbetalningskort skall medfölja tidningen för de som
ännu inte betalt. Nytt för i år är att familjeavgiften har försvunnit. Detta beror på det beslut som togs på årsmötet
2002 att alla medlemmar skall anslutas till SSR, avgiften till SSR stödjer inte familjemedlemsskap. Avgiften är
dessutom höjd med 30 kr vilket motsvarar SSRs medlemsavgift. Medlemsavgiften för 2003 är:
Vuxen 180 kr
Ungdom 90 kr
Pensionär 130 kr
För dig som vill försäkra dina instrument i Förbundets musikförsäkring finns en redovisning av försäkringsvillkoren nedan.
Betalning av medlemsavgiften och försäkringspremien sker på postgiro nummer 469 31 09-6

Musikinstrumentförsäkring
I ett avtal mellan Östergötlands
Spelmansförbund och Folksam erbjuds samtliga medlemmar att försäkra sina musikinstrument. Enskild
medlem tecknar försäkring genom
frivillig anslutning.

Självrisken är 200 kr. Tecknar man
försäkring från båda grupperna
samtidigt reduceras premien med 90
kr. I premien är inbakat ett blygsamt
bidrag till förbundet för administrationen.

Folksams förfogande som rådgivare
och diskussionspart i samband med
skadereglering. Innevarande avtalstid löper till och med 2003-04-01 och
förnyas efter överenskommelse om
premie och självrisk.

Försäkringsvärde och premie

Värdering och ersättning av skada

Framtida förändringar

1. Fioler, stråkar och nyckelharpor inkl fodral och tillbehör.
Försäkringsvärde intill:
30.000 kr 150 kr
60.000 kr 300 kr
100.000 kr 550 kr
130.000 kr 700 kr
160.000 kr 850 kr
200.000 kr 1 000 kr

Folksam ersätter skada på eller
förlust av försäkrad egendom. Antingen genom att låta reparera det
som skadats, lämna likadant föremål
i stället eller ersätta kontant. Vid reparation ersätter Folksam även
eventuell värdeminskning.

SSR (Sveriges Spelmäns Riksförbund) har inlett förhandlingar om
ett centralt avtal. När den förhandlingen blir klar finns det anledning
ta upp och diskutera hur vi vill att
försäkringen ska vara utformad för
att den passar de flesta av medlemmarna

2. Övriga instrument - inkl fodral
och tillbehör. (utom pianon, flyglar,
orglar)
Försäkringsvärde intill:
20.000 kr 250 kr
50.000 kr 350 kr
70.000 kr 600 kr
80.000 kr 700 kr
90.000 kr 800 kr
100.000 kr 900 kr
Med tillbehör menas även mikrofoner och förstärkare som tillhör
instrumentet.

Instrument värderas antingen till
vad det kostar att köpa i allmänna
handeln eller om det inte finns likvärdigt begagnat att köpa, till vad
priset sannolikt skulle ha varit om
det funnits. Hembyggen värderas till
marknadsvärdet om sådant finns, i
annat fall till återskaffningskostnaden för råmaterial med tillägg av
högst 20% för arbetskostnad

Du som inte redan har försäkrat
dina instrument men vill göra det
nu, ta kontakt med förbundets kassaförvaltare Jan Andersson, Gyllenkroksvägen 17, 602 13 Norrköping
Tfn: 011-12 37 47, e-brev:
jan@ostgotaspel.com

Har du ytterligare frågor om avtalet, hör av dig till ring undertecknad.
Spelmansförbundet har förbundit Brita Ehlert, Tfn:011-16 67 17, e-brev:
sig att svara för information till för- brita@ostgotaspel.com
säkringstagarna och inkassering av
premier. Förbundet ska också stå till Brita Ehlert
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90-årigt vårtecken.
Gässen tutar, Tofsvipan flyger med
sina snabba svängar, solen värmer
åtminstone i lä och Tuve Karlsson
fyller år. Alltihop säkra vårtecken.
Fredagen den 27 mars var jag på 90årskalas. Det har jag aldrig varit förut. Det var Tuve Karlsson i Finspång, som firades på sin nittionde
födelsedag. Det var fullt i stugan när
jag kom dit och flera blev det under
dagen. En summarisk sammanräkning gav att det varit mer än sextio
personer på uppvakning hos Tuve.
Det blir så när någon som Tuve fyller år han är skicklig fiolbyggare,
han är kompositör och spelman.
Under åren så har Tuve trakterat flera instrument med framgång och jag
tror att gitarr bör nämnas. Han är
också en fågelkännare och naturvän

spelade och sjöng. Julia sjöng ett eget
arrangemang på en hyllnings-sång
till Tuve. Den församlade skaran av
spelande gratulanter spelade tillsammans med Tuve ett par av hans egna
låtar. Därefter spelades en vals där
nittioåriga Tuve dansade en hel dans
med Kurt Spjuts vackra Värmlands
tös. Det kallar jag lycka, att vara nittio år och klara att dansa en vals
måste vara härligt.
Grattis Tuve, grattis till ett långt och
Mycket folk, mycket gott kaffebröd händelserikt liv och grattis till din
och mycket musik så är det hos förmåga att ta tillvara livet och njuta
Tuve. Men det är ju hans goda hust- av varje dag.
ru Ingegärd, som står för det goda
kaffebrödet. Det blev också denna Jan Åke Sallermo
dag musik och det är tre saker jag
helst vill nämna, Tuves goda vän
Kryspin med sin dotter, Julia 9 år,
av stora mått, han håller sig väl underättad om samhällets utveckling.
Väl insatt i allt som händer både lokalt och i Världen. Han är dessutom
en mycket god vän som jag har haft
nöjet av att få vara bekant med. Lägg
därtill att han har haft förmånen att
leva ett friskt liv i nittio år så kan
man lätt förstå att det är många som
känner Tuve och gärna vill uppvakta
honom på bemärkelsedagen.

Öschöttske viser del 2 vishäfte i fickformat
Lagom till Årsmötet kom det lilla vishäftet Öschöttske viser del 2 från tryckeriÖschöttske
viserytterligare
del34 2visor för vardag och fest. Viet. Öschöttske viser del 2 innehåller
sorna är liksom i den första delen, som kom för ett år sedan, utvalda av Miriam
Berger, Arne Blomberg, Katarina Hammarström, Margareta Höglund och Tommy Sjöberg och de trevliga, humoristiska illustrationerna är gjorda av Anna
Helldorff. Visorna berättar bl.a. om en knägelbener märr, om hur jitterbuggen
kom till byn, om bantningshysterin på 1930-talet, om en rolig maskin och om
både lycklig och olycklig kärlek. Allt förpackat i ett litet häfte som lätt ska få
plats i din ficka eller varför inte ha ett exemplar i instrumentfodralet om du inte
bara sjunger utan även spelar? Visorna är hämtade från olika arkiv och utgåvor.
Skaffa även det här häftet och gör dig bekant med den östgötska visans värld.
Enklast kan båda häftena beställas direkt från förbundets arkiv, priset är 40 kronor per häfte. Hör av dig till arkivarie Hans Norberg. Ytterligare ett häfte är planerat.
Dan Johansson

Nya medlemmar !
Berit Kind-Johansson
Hans E Peterson
Johan Hedin
Marie Törnquist
Magnus Lundberg
Ida Cete

Åtvidaberg
Linköping
Åkerö
Borensberg
Gränna
Kolmården

Styrelsen hälsar de nya medlemmarna välkomna
till Östergötlands spelmansförbund!
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Östergötlands spelmansförbund
har haft årsmöte.
Lördagen den 5 april var det dags
för spelmansförbundets årsmöte.
Den här gången var det spelgruppen
”sockna tjoltyg” som var värdar.
Mötesplatsen var –Villan i Åtvidaberg. Ett forna residens för ägarna
av Facit, familjen Eriksson. Villan är
mycket vackert belägen vid strandkanten av Bysjön och är numera
dagfolkhögskola. Strålande solsken
ramade in det hela på ett vacker sätt.
Mötet inleddes med en konsert av
Åtvidabergs grupperna -Tvärdraget
och Sockna tjoltyg. Det spelades lokal musik och pratades en del om
gamla spelmän på orten.

Därefter tog själva årsmötet vid.
Under ledning av mötesordförande
Pär Jensen, genomfördes dagordningen korrekt och raskt.
Det nya var att vi valde en ny ordförande för spelmansförbundet, JanErik Karlsson valdes enhälligt av
mötet.

konstatera att det var väl förtjänta
stipendiater som var utsedda. Vi
gratulera.

Därefter vidtog den friare delen av
årsmötet.
Vi spelade, drack kaffe, spelade igen
och åt en utmärkt god buffé. Därefter spelades det igen. Klockan gick
Förbundets ungdomsstipendier på rysligt fort under dessa trevliga omettusen kronor, delades ut till tre ständigheter och efter ca 8 timmar
ungdomar för förtjänstfullt framfö- avslutades dagen.
rande av vår Östgötska folkmusik.
De tre ungdomarna var Ida Cete, J-Å Sallermo
Axel Jensen och Charlotte Hargitai.
Mötesdeltagarna fick nöjet att lyssna
till deras fina spel och alla kunde

Ny styrelse i
Östergötlands spelmansförbund
Årsmötet på Villan i Åtvidaberg den 5 april resulterade i att Östergötlands spelmansförbund återigen fick en styrelseordförande. Jan-Erik Karlsson från Linköping valdes att leda förbundet under 2003. Han presenterar sig själv
på första sidan. I övrigt blev det inga förändringar i styrelsen som ser ut som följer.
Ordförande
Jan Erik Karlsson
Grengatan 58
589 55 Linköping
013-156878

Ledamot
Inrid Ärlin
Bohemsvägen 10A
590 71 Ljungsbro
013-66229

Sekreterare
Magnus Nilsson
Rydsv. 358 A
584 39 Linköping
013-261365

Styrelsesuppleanter

Spelledare
Lisa Hellsten
Norrängsvägen 2
590 55 Sturefors
013-401 23
Kassör
Jan Andersson
Gyllenkroksvägen 17
602 13 Norrköping
011-123747

Dan Johansson
Ståhlbomsgatan 13
602 23 Norrköping
011-18 33 91
Brita Ehlert
Uddgatan 2
603 80 Norrköping
011-16 67 17
Jan Åke Sallermo
Munkebodavägen 14
Norsholm
011-542 82
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Tre stipendiater på förbundets årsmöte
Ida Cete
Ida Kommer från Norrköping och
har under många år deltagit i ÖSFs
sommarläger. Ida spelar för Rune
Persson i Norrköping. Hon har sedan fortsatt att vara trogen besökare
på de ÖsUpp träffar som ordnats.
Dessutom åker hon på kurser utanför länet och får fler låtar på sin repertoar. Hon kommer att bli en duktig spelman och är en glad spelkamrat!
Charlotte Hargitai
Charlotte kommer från Linköping

och har under flera år spelat i Musikskolans Spelmanslag under Lisa
Hellsten. Hon har dessutom varit
med på de ÖsUpp arrangemang som
varit. Dessutom deltog hon 2002 på
sommarkursen i Malung för att
bredda sin repertoar och få fler kompisar. Charlotte kommer att utvecklas till en duktig spelman om hon får
fortsätta som hon börjat!

år spelade han i Linköpings Musikskolas Spelmanslag under Lisa Hellsten, men spelar numera för Rune
Persson i Rimforsa. Axel har redan
ett eget uttryck i sitt spel, något som
också domaren i spelmanstävlingen i
Gamla Linköping förra året hörde;
Axel vann barn och ungdomsklassen! Utöver eget spel så komponerar
Axel egna låtar.

Axel Jensen
Lisa Hellsten
Axel kommer från Opphem och spelar mycket både hemma men pappa
Per och hos olika lärare. Under flera

Hört på skiva…
Höökensemblen tar oss åter med på en upptäcktsfärd i gränslandet mellan konstmusik och folkmusik. En tur som vindlar sig mellan länder, tider och människoöden.
Skivan bygger på låtar ur bevarade notböcker från 1600- och 1700-talen. Böcker som
musikanter skrev för att minnas låtar man komponerat och lärt på gehör. Det verkar
också ha varit vanligt att man lånade varandras böcker för att skriva av melodier att
lägga till repertoaren. Vid den här tiden var upphovsrätten inte uppfunnen.
Titel: Polski Dantz
Artist: Höökensamblen
DROCD026

Delar av den här musiken används som slängpolskor av spelmän idag, men Höökensemblen tar sig dessutom an menuette, gigue och air, och skapar med sin folkmusikaliska bakgrund och klassiska skolning en riktigt frisk och mustig musik.
Av låtmaterialet på skivan och texten i inlagan märker man att myten om folkmusiken som nationalklenod är en bluff. Här upptäcker man att hela norra Europa var ett
enda kulturområde. Ett område med en utbredning som gäckar varje försök till
gränsdragning.
Till skillnad mot på gruppens första skiva passar de vokala delarna synnerligen bra
in i den musikaliska stämningen. Hit hör min favorit – den märkliga visan ”Hvid ett
bärg” med en text som gömmer åtskilliga bottnar. Det digra texthäftet kunde gärna
innehållit lite förklaringar till de kryptiska undermeningar man kan ana.
Det enda jag kan sakna på skivan är gruppens enda medlem som var med när musikanterna skrev sina notböcker, nämligen den gamla orgeln byggd av Cahman 1690.
Dess speciella klang och intonation skapar härliga uttrycksmöjligheter. Mot dess närvaro kan invändas att de dansmelodier som är Höökensemblens repertoar inte spelades på orgel i Virestads sockenkyrka. Detta anser jag dock är ett helt meningslöst argument eftersom förtjänsten med gruppen är att de spelar bra musik nu. Försök till
återskapande av stilideal kan bara motiveras som inspirationskälla. Det hörs att detta
är idén som Höökensemblen jobbar efter och det är därför dess musik griper sin lyssnare på ett sätt som grupper för tidig musik ofta inte lyckas med.
Henrik Schön
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Ny folkmusikfestival i Linköping 10-11 okt.
2003
Grattis alla östgötar till ett tillfälle spelningar runt om i världen och har
att uppleva folkmusik och dans.
tillsammans med Cullbergbaletten
skapat föreställningen ” På NorrbotUppsving för folkmusiken
ten” som framförts världen runt.

dansgrupper. Även demomusikgrupper kommer att visa upp sig. Vi
hoppas kunna boka några fler grupper som inte är demogrupper.

Under de senaste 3-4 åren har folkmusikpubliken i Linköping utökats
med en ny yngre publik.
Det gör att ”Folkmusik i Linköping”
vågar satsa på ett lite större arrangemang i form av en
Folkmusikfestival. Detta sker med
hjälp av bl.a kommunen som sponsrar festivalen.

Övrigt
Det kommer finnas musikpub som
har matservering åtminstone vissa
tider. Stort dansgolv. Möjligheter till
masslogi.

Strängar och rör

Draupner
Redan 1995 vann Draupner fyra av
sju priser under riksfinalen på Musik
Direkt. Sen dess har man släppt en
skiva och har en till på gång. Gjorde
succé då man spelade i Linköping
förra året och har faktiskt en låt med
i Bregottreklamen.

Löpande information på www.
folkmusik.nu. Kontakt: Stefan Öberg
0142-202 48 eller olofstorp@mail.bip.
net.

Björnlert, Löfberg, Pekkari
Slängpolskor och gammeldans med
Stefan Öberg
tradition från Östergötland och Småland. Fioler, cittra
och dragspel. Pekkaris trolska cittraspel förstärker låtspelets inneboende
sväng och
spänning.

Många studenter söker sej till en studieort där det finns en etablerad
folkmusikscen.
Ett exempel på detta är medlemmarna i gruppen ”Strängar och Rör”. De
kommer att vara husband under festivalen.
De flesta i gruppen kände inte varandra innan de flyttade till Linköping och nu är de ett flitigt inslag på Klintetten
Linköpings Folkmusikscen.
Östergötlands eget
polskestorband
Nationernas Hus, Ågatan 55, Linkö- som denna gång
ping
även bjuder på en
dansföreställning.
Folkmusik i Linköping bjuder in till
folkmusikfestival då staden knappt Kandells kapell
alls har sett någon sådan med ensta- Klezmermusik
ka undantag. Dessutom är det ju så
få folkmusikfestivaler under hösten Strängar och rör
då de väl egentligen behövs som Enligt
Folklore
bäst.
Centrum ett av SveProgrammet
riges bästa folkmusikband genom tiHedningarna instrumental
derna. När de är på
Bandet som elektrifierade folkmusi- humör får de vilken
ken på ett sätt som inga andra gjort storspelman
som
varken före eller efter dem och fick helst att häpna.
massor att gunga till finska sångerskor är nu tillbaka med instrumental På gång:
sättning.
Fö rh o pp ni n gs vi s
kommer kommer vi
JP Nyströms
att kunna bjuda på
JP Nyströms som spelar folkmusik ett uppspelsforum
från Norrbotten, har gjort 1300 live- för
musikoch

Gamla
Linköping
2002
Spelmansstämma
& Folkdansträff
lördagen den 30 augusti kl 14.00 i
samarbete med Hantverksdagarna

ESTRADSPEL BUSKSPEL
GAMMALDANS
DANSUPPVISNINGAR
Utlärning av allspelslåtar kl 13.00
Spelkurs i durspel med
Björn Ek och Øystein Nicolaisen
Uppl: Marianne Ohlsson, 013-14 90 46.
kväll
FÖRSTÄMMA: Fredag
29/8 kl 19.00
Arrangörer: Folkungagillet
Östergötlands Spelmansförbund
Kultur och fritidsnämnden
Gamla Linköping

7

Låtar i Lager
Ett urval av de nothäften kassetter och CD skivor
som finns till försäljning i förbundets arkiv
Hagholmslåtar samlade av Klockrike Kapell
40 kr
Hagholmslåtar samlade av Klockrike Kapell.
Kassettband, Klockrike Kapell spelar
75 kr
Svenska låtar Östergötland del 1 och 2

100 kr

Levin Christian Wiedes vissamling. I urval av
Östergötlands Spelmansförbund
150 kr
Linblomshäftet. Låtar efter Carl August Lindblom i Rejmyre
40 kr
Låtar efter Pelle Fors. Noter nedtecknade efter
bröderna Hellström.
40 kr
Låtar och visor från Sommabygden

140 kr

Låtar och visor från Sommabygden. Kassettband
med ett urval av låtarna
60 kr
Musiktraditioner i Östergötlands skogsbygder av
Anders Törnqvist. Folkmusiktradition,
berättelser och låtexempel
60 kr

Hej Spel- och Dansvänner!
Lördagen 23:e augusti 2003 är det dags för spelmansstämma i Veta i Mantorp igen !
Kl. 15 Spelmanskonsert i Veta kyrka

Spelmännen Hellström. Berättelser och 77 låtar
från Vikbolandet, förmedlade av
Anselm Hellström
40 kr
100 Låtar från Östergötland

76 Polskor från Östergötland. Samlade av
Bagge
40 kr

På förstukvisten.
Kl. 16 Spelmansstämman börjar på hembygdsgården med Låtar samlade av Lasse i Svarven
buskspel m.m.
Styrlanderlåtar. Efter Olof Styrlander
Kl. 17 Allspel och estradspel.
Kl. 18 c:a. Dansen börjar. Buskspel fortsätter.
Spelmän-grupper är välkomna att spela till dans och eller från estrad.
Hör av er till Stefan.
Även i år hoppas vi kunna bjuda alla spelmän på lite mat.
Korv-och fikaförsäljning.

Väl mött!
Veta hembygdsförening
Stefan och Kerstin 0142/20248 Lasse 0142/21864

40 kr

40 kr
40 kr

Tre polskesamlingar efter Rääf, Wallman och
Waernberg. Särtryck ur SUMELN
40 kr
Öschöttske viser del 1

Ny

40 kr

Öschöttske viser del 2

Ny

40 kr

Beställning görs genom att skicka e-post till
info@ostgotaspel.com eller genom att ringa till
föreningens arkivarie Hans Norberg på telefon
013-525 36
Betalning till postgiro 496 31 09 - 6

Om adressaten saknas returnera tidningen till:
Östergötlands Spelmansförbund
Dan Johansson
Ståhlbomsgatan 13
602 23 Norrköping

Adress:

«F1»
«F2»
«F3»
«F4»

B
Föreningspost

Kalendarium

Folkmusikaktiviteter i Östergötlands län och angränsande
områden
Söndag 15 Juni

Hembygdsfest med spelmansstämma på Regna Hembygdsgård. Börjar kl. 11.00 med gudstjänst.
14.00 Uppträdande av ”Knäckt på dam”. Arrangör Regna Hembygdsförening.

Lördag 23 Augusti

Spelmansstämma kl. 15.00 i Veta, Mantorp. Arrangörer Veta hembygdsförening. Upplysningar
Stefan och Kerstin tfn. 0142 - 202 48, Lasse tfn. 0142 - 218 64

Fredag 29 Augusti

Förstämma Kl. 19.00 i Herrgården vid Valla Folkhögskola .
Upplysningar Björn Ek tfn. 013-28 7412.

Fredag 29 augusti t.o.m. Durspelskurs i samband med Linköpings stämman på Valla Folkhögskola kl. 18.00
Söndag 31 Augusti
Kursledare Björn Ek och Øystein Nicolaisen. Upplysningar Björn Ek tfn. 013 - 28 74 12.
Lördag 30 Augusti

Spelmansstämman i Gamla Linköping kl. 14.00. Arrangörer Östergötlands
spelmansförbund, Folkkungagillet, Kultur och fritidsnämden i Linköping och Gamla Linköping
Utlärning av allspelslåtar kl. 13.00. Gäst artister Skogsby-Lasse

Fredag 10 Oktober
Lördag 11 Oktober

Folkmusikfestival (konsert och dans) i Nationernas Hus i Linköping.
Arrangör Folkmusik i Linköping.

Ta även en titt i kalendariet på vår hemsida www.ostgotaspel.com så får du riktigt färska uppgifter.
Har du något folkmusikevenemang du vill annonsera om inför sommaren skicka ett e-brev till
björn@ostgotaspel.com

Skicka gärna in uppgifter på evenemang och aktiviteter som du tror kan intressera Östgötaspels läsare
E-post adress
redaktor@ostgotaspel.com
Gatuadress

Östgötaspel

Dan Johansson Ståhlbomsgatan 13 602 23 Norrköping

