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Allspel

Kall blåst gav
varmt spel

Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) har
för avsikt att ge ut en allspelsnotsamling
som täcker Sverige.
Vi har fått en förfrågan att lämna in 10
låtar som är representativa för Östergötland.
SSR kommer att välja ut tre av dessa som
kommer att ingå i samlingen.
Huvudansvaret för detta val av låtar ligger på vår spelledare, och han har valt att
välja ut låtar i samråd med andra spelmän i
föreningen. Själva redigerandet sker sedan
i samarbete med vår medlem Anita Thoor.
Styrelsen kommer att begära av SSR att
få reda på vilka tre låtar som slutligen SSR
väljer för att vi skall kunna ge en slutlig version som visar hur man faktiskt spelar låtarna. Detta måste då ske i samförstånd med
tongivande spelmän/spelkvinnor i Östergötland. Arbetet pågår för fullt.
Janerk, ordf

Zornmärken
Vid årets Zornmärkesuppspelningar fick
följande medlemmar diplom efter bronsmärke.
• Björn Ek, Skänninge, för lyhört och
dansant spel på två-radigt dragspel
• Isabell Svärdmalm, Norrköping, för
dansant spel av östgötalåtar
• Svante Schöblom, Tranås, för personligt och traditionsbevarande spel av låtar
från Sommabygden
• Eric Hammarström, Borås, för finstämt och dansant spel av östgötalåtar
Henric Schön, Norrköping , fick bronsmärket för klangskönt spel på hummel
Vi gratulerar alla våra medlemmar som
deltog i uppspelningen för Zornmärket och
önskar dem fortsatta framgångar.
Styrelsen

Vi var några tappra som samlades i snålblåsten ute på östgötaslätten lördagen 12
november för att spela allspel. Både gamla
veteraner och nybörjare. Vinden blåste snålt
och inte ens synen av vackra Kaga kyrka
kunde värma upp oss.
Det visade sig snart att vi var utelåsta. Det
sände ut flera expeditioner till kringliggande
hus för att jaga nycklar men inget gav napp.
Tack vare en bra nummertjänst hittades
dock ett telefonnummer och en överraskad
dam meddelade att ”han kommer med
nyckeln”. Den stackars vaktmästaren gottgjorde oss omedelbart genom att efterskänka hyran för den annars trevliga spellokalen.
Det var då som vi såg skylten vid entrén
till hembygdsgårdens parkering. Där det
telefonnummer vi hade jagat en halvtimme
i snålblåsten.Vi tröstade oss med ett gott
spel. Vår allspelsledare Per Jensen lärde på
ett mycket bra sätt ut polska från Efsinge
plus diverse ”allspelslåtar” stod på programmet. Vi spelade så intensivt att vi inte ens
tänkte på att fika.
Nöjda och belåtna över att ha lärt oss
något nytt eller att bara ha fått spela eller
som undertecknad, bara att ha fått kunna
vara med så fina spelmän om inte än i varje
ton, skildes vi åt.
Den 21 januari är det dock dags igen.
Östgötaslätten är utbytt mot Hjulsbro och
den vackra utsikten finns mot Landeryds
gamla prästgård. Klockan 13.00 ses vi i
Folkungaagillets hus, Landerydsgården och
vi får hålla på ända till 16.00.
På programmet står, hoppas vi, utlärning
av någon låt plus trevlig samvaro. Ta gärna
med eget fika.

Allspel är nyttigt och även om man inte
anser sig vara en överdängare så är det roligt att vara med. Missa inte chansen att tjuvträna i vintermörkret vare sig Ni skall till
midvinterblot i Skärkind eller njuta av det
örongodis som Faust skall bjuda i Globenteatern 28 januari.
Text: Håkan Wasén

Östgötaspel
Digitalt?
Tekniken utvecklas, och i dag är det alltmera vanligt att ha dator och e-post. Som
all annan teknik kan den användas till både
gott och ont.
Ett bra sätt att använda tekniken vore att,
så långt möjligt, distribuera Östgötaspel i
digitalt format.
Det format vi använder i dessa sammanhang heter PDF. För att kunna läsa sådana
filer behövs ett speciellt program, Adobe
Reader. Om man saknar det finns det att
ladda ner från www.adobe.se. Programmet
finns både för Windows och Mac, och är
helt gratis.
Jag tror att många av er redan har möjlighet att kunna ta emot e-post, och att ni
tycker det vore en bra idé att använda digital distribution. Ett extra plus är kanske att
du får den digitala tidningen ett par veckor
innan den kommer i tryckt format.
Om du i fortsättningen vill ha Östgötaspel digitalt skickar du helt enkelt ett e-brev
till redaktor@ostgotaspel.com. I ämnesraden skriver du Östgötaspel Digitalt.
Med den teknik vi nu använder blir filerna inte större än 400-500 kB. Det ger en
nedladdningstid på 1-2 minuter även över
telefonmodem, och får väl ändå anses som
relativt rimlig.
Text: Sven Lönnqvist, redaktör

Nationaldagsstämma

Sågskära i Wien

Nästa år är det åter dags för spelmansstämma i Ringarum. Efter ett uppehåll under 2005 då den traditionsenliga dagen,
annandag pingst, för första gången inte
längre gick att finna i våra almanackor, är
det så åter dags igen. Stämman kommer
dock inte under pingsthelgen, utan den nya
dagen är den dag som annandag pingst fick
ge vika för, nämligen nationaldagen den 6
juni. Som vanligt är Ringarums hembygdsförening arrangörer, men denna gång i samarbete med Hemgårdens folkdanslag.
Platsen för spelmansstämman är som vanligt Hembygdsberget i Ringarum och stämman kommer att inledas med ett allspel kl.
12.00. Därefter blir det buskspel samt spel
från scen efter spellista där den som vill
spela kan anmäla sig. Det hela avslutas med
ett nationaldagsfirande i kyrkan kl. 18.00.
Arrangörerna hoppas på god uppslutning
och givetvis ett vackert väder. Vad är ett
bättre sätt att fira nationaldagen på än att
gå på spelmansstämma?
Text: Ingrid Ährlin

Folkmusikgruppen Sågskära fick ett varmt
mottagande av Wienerpubliken vid sin konsert i Mozartsalen på Wiener Konserthaus
den 13 november. Konserten ingick i folkoch världsmusikserien ”Musikanten” och
bestod av två entimmes konserter med
Sågskära respektive Neue Wiener Konzert
Schrammeln.
Mozartsalen, en av världens bästa konsertlokaler, var i det närmaste fullsatt – dvs. nästan 700 pers i publiken.
Kvällen började med kvartetten Neue
Wiener Konzert Schrammeln som spelar
nyskapande folk-konstmusik. Sättningen
var fioler, dragspel och kontragitarr – allt i
enlighet med de berömda bröderna Schrammel som verkade i Wien på 1850-talet,
men musiken var, som sagt, oerhört spännande, nyskapande och konstnärlig!
Efter paus var det Sågskäras tur. Gruppen hade beslutat att redan från början markera sin särart (jämfört med föregående musiker). Ljuset gick ned i salongen, publiken
applåderade och tittade förväntansfullt mot
scenen. Då utbröt kulningar, rop och signaler från helt andra delar av salen och övergick så småningom i en slängpolska från
scenen. När publiken och den wienska producenten hämtat sig från den första
chocken, var reaktionerna översvallande!
Och publikkontakten var skapad. Programmet fortsatte med danslåtar, ballader,
sånglekar och diverse rituellt förknippade
melodier. Sågskära har ju en vana att alltid
ta in någon låt med lokal förankring i sina
konsertprogram. Även detta lyckades man

med trots att man var sisådär etthundra mil
hemifrån. En av visorna, ”Slottet i Västanvik”, har en textvariant som börjar:”Det
stod ett slott uti Österrik”… Publiken jublade och många tår viftade i denna underbara sal där man, trots mängden publikplatser, kunde få kontakt med var och en
från scenen.
Applåder, extranummer och gratulationer
från ”förbandet”, avslutade denna minnesvärda kväll för folkmusikgruppen Sågskära.
Sågskära består av
• Marie Länne Persson, Linköping. Sång,
harpa, gitarr, div flöjter o. slagverk
• Toste Länne, Linköping. Fioler
• Ulrika Gunnarsson, Stockholm. Sång
• Magnus Lundmark, Jönköping. Slagverk
• Magnus Gustafsson, Värends Nöbbele.
Fioler, vevlira, näverskalmeja m.m.
• Anders Svensson, Diö. Fioler
Sågskära har varit verksam som grupp
sedan 1981, fick Europeiska Folkkonstpriset 2003 samt är husband och initiativtagare till Korrö-festivalen. Gruppen har
just spelat in sin 6.e skiva som kommer ut
2006.
Text: Marie Länne Persson

Kaffe-marsch efter Lindblom
Ur notbok efter GA Gustavsson
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Om adressaten saknas returneras till
Östergötlands Spelmansförbund
c/o Sven Lönnqvist
Vasavägen 11
582 20 Linköping

B
Föreningspost

Kalendarium
Folkmusikaktiviteter i Östergötland och angränsande områden
Torsd 5 ja n

Jullek stuga i Regna botten k l 1 9

Lörda g 2 8 ja n

Da nsk urs med Frida Andersdotter och Åsa Joha nsson k l 1 0 -1 7 , Globentea tern

Lörda g 2 8 ja n

Konsert- och Da nsk v ä ll med Fa ust k l 1 9 -2 3 , Globentea tern

O nsda g 1 feb

Folk musik ca fé k l 1 9 , Hemslöjdsgå rden

Lörda g 4 feb

Visk urs med Ma rie Lä nne-Persson och Åsa Norrlid Hemslöjdsgå rden

O nsda g 1 ma rs

Folk musik ca fé k l 1 9 , Hemslöjdsgå rden

Lörda g 4 ma rs

Sofia Ka rlsson sjunger Da n Andersson k l 1 9 , Missionsk yrk a n, Drottning ga ta n

Lörda g 1 8 ma rs

Ö stgöta Spelma nsförbund å rsmöte

Lörda g 1 a pril

Spel- och da nsträ ff k l 1 2 -2 4 , Borgha mns v a ndra rhem

O nsd 5 a pril

Folk musik ca fé k l 1 9 , Hemslöjdsgå rden

Lörda g 2 2 a pril

Ö ppen Scen till da ns, k l 1 9 , Globentea tern

O nsda g 3 ma j

Folk musik ca fé k l 1 9 , Hemslöjdsgå rden

Tisda g 6 juni

Spelma nsstä mma k l 1 2 på Hembygdsberget, Ringa r um

Skicka gärna in uppgifter på evenemang och aktiviteter som du tror kan intressera Östgötaspels läsare till
redaktor@ostgotaspel.com!
Ta även en titt i kalendariet på vår hemsida, www.ostgotaspel.com, så får du de allra senaste uppdateringarna.
Har du ett evenemang du vill annonsera om på hemsidan, skicka e-post till bjorn@ostgotaspel.com.

