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Östergötlands Spelmansförbunds årsmöte
Lördagen den 24:e mars kl 10.00, Borghamns Vandrarhem
Förslag till dagordning
§1 Mötet öppnas
§2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§3 Har årsmötet sammankallats stadgeenligt?
§4 Fastställande av dagordning
§5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare
§6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
§7 Föredragning av styrelsens ekonomiska redogörelse
§8 Revisionsberättelsen
§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Förslag till stadgeändring, se nedan
§11 Förslag till behandling av fonder, se nedan
§12 Val av styrelse och funktionärer
§13 Fastställande av medlemsavgift
§14 Fastställande av budget
§15 Övriga frågor
Förslag till stadgeändringar.
§1 Tillägg efter sista stycket: Förbundet är politiskt och religiöst obundet.
§2, andra stycket, första meningen, ersätts av: Ordföranden väljs av årsmötet för ett, två
eller tre år. Oaktat kvarstående mandattid kan medlemmarna vid årsmötet ställa misstroendeförklaring mot sittande ordförande. Om mer än hälften av medlemmarna på
årsmötet röstar för misstroendeförklaringen avsätts sittande ordförande och nyval sker
på ordförandeposten.
Förslag till behandling av fonder.
ÖSF hanterar i dag två donationer, Krysander och Weine Hult.
Det är alltid svårt att ur ett testamente få fram testators innersta avsikter. Så som styrelsen
tolkar det pekar båda testamentena på att medlen inte får användas för ”löpande drift”,
men att föreningen därutöver har stor frihet att använda medlen.
Under tidigare år har styrelsen bland annat infört att fonderna skulle vara värdesäkrade,
vilket inte alls nämns i testamentena.
Vår uppfattning är att föreningen inte skall ägna sig åt kapitalförvaltning, utan använda
dessa medel för föreningens bästa. Vi tror att detta också var testators avsikt.
Vi föreslår därför att:
A: Värdesäkringen av de båda fonderna tas bort. Detta frigör drygt 13 000 kronor som
t.ex kan användas för att skapa en extra bra spelmansstämma år 2007, då föreningen för
övrigt fyller 80 år
B: Årsmötet ställer sig positiva till att fondmedel ur Krysander-fonden får användas för
ändamål som inte kan betraktas som löpande drift och som direkt kommer medlemmarna
till godo. (Weine Hults fond anger mera strikt att endast avkastningen får disponeas)

Du har väl inte glömt att anmäla dig till
Borghamn? Gör det nu, sista dag för anmälan är 25:e feb.
I förra numret påstod jag att vissa delar
skulle beställas direkt av Vandrarhemmet.
Glöm det! Du kan beställa ”allt” hos Stefan
Öberg på
y epost obergingels@telia.com
y tel 0142-202 48
Sven Lönnqvist, redaktör

Jubilarer 2007
Spelmansförbundet vill hjärtligt gratulera
följande medlemmar som fyller eller fyllt
jämna år.

85 år
Sverker Törnung, Linköping

04 nov

80 år
Karl-Gerhard
Hagman, Norrköping

13 apr

75 år
Svein Andersen, Rimforsa
Britt-Marie Carlsson, Linköping
Kurt Widin, Linköping
Jan-Erik Karlsson, Linköping
Hans Rossipal, Solna

11 feb
15 apr
24 jun
04 aug
08 okt

50 år
Sten Askling, Motala
Helen Eriksson, Norrköping
Isabell Svärdmalm, Norrköping

07 feb
14 aug
14 aug

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
Lörd/Sönd 3-4 mars
Lördag 17 mars

Lörd 24 mars
Lörd/sönd 24-25 mars
Lörd 31 mars

Åke ”Ufo” Spelmansstämma håller 20-års-jubileum i Tranås Hembygdsgård. Kontakt ”Ufo” tel
0140-181 71, Tel vandrarhem 0140-151 66
Konsert med elever från Motala och Linköpings Musikskolor följt dans med bl.a. Per Eckerbom och
Christer Samuelsson som spelmän. Plats/tid: Motala Folkets Park kl 18-22. Kontakt Per Eckerbom,
070-939 74 66
Årsmöte kl 10.00, Borghamns Vandrahem
Sång- och dansfest i Borghamn
Vårblot, se nedan!

Vettar och
fioler
I ett tidigare nummer av Östgötaspel har jag
berättat om Olof Larsson, Östgötabonden
som byggde 300 fioler.
Bland mina instrument finns en fiol med
etiketten Axel Olofsson 1900. Den kan
ses som en Larssonfiol i andra generation.
Olof Larsson, bonden som byggde mer
än 300 fioler, hade fyra barn - en dotter och
tre söner. Och det är den yngste sonen Lars
Axel (1846-1938) som byggt fiolen. Han
arbetade som inspektor på stora gårdar i
Uppland innan han 1913 återvände och
bosatte sig på faderns gård Valstad i Östra
Skrukeby, Östergötland.
Axels storebror Adolf var godsägare i
Uppland. Han hade tio barn och de båda
döttrarna Anna och Signe blev i slutet av
1800-talet kända genom att båda var gifta
med konstnären Bruno Liljefors. Han gifte
sig 1887 med Anna, men det slutade med
skilsmässa 1895 och samma år gifte han sig
i stället med sin svägerska Signe. Det var
nog en skandal både i Östra Skrukeby och
i kändisvärden.
Olof Larsson och sonen Axel Olofsson
i Östra Skrukeby fick på detta sätt en nära
kontakt med Bruno Liljefors, som sannolikt
någon gång besökt sin hustrus farföräldrar.
Axel Olofsson bodde långa tider hos sin
brorsdotter och hennes man Bruno på olika
ställen i Stockholmstrakten– Ingarö, Mörkö
och Bullarö. De var båda mycket intres-

serade av sjöfågeljakt, som de ofta bedrev
tillsammans med Albert Engström.
Bruno Liljefors instruerade Axel att måla
vettar, dvs lockfåglar av trä som användes
vid jakten. Detta utvecklades så småningom
till en hel liten industri i Ö Skrukeby. Tusentals vettar levererades till handlare i Stockholm och Göteborg. Hela familjen blev
engagerad med träarbete och grundmålning
medan Axel stod för finslipning och slutlig
målning – rimligen efter instruktion av den
store naturmålaren.
Men det blev inte bara vettar, han byggde
fioler också. Axel Olofsson fick diplom och
hedersomnämnande för sina fioler vid den
stora Stockholmsutställningen 1897.
Axel Olofsson är även omnämnd i den
tyska ’fiolbibeln’ Lütgendorff:
Er ist Disponent und macht als Dilettant Hausfleiss-Geigen, von denen er einige 1897 in Stockholm
ausgestellt hat.
Både min Olofssonfiol och min Larssonfiol har stort corpus och får inte rum
i moderna fiollådor. Kanske något för en
kortärmad violaspelare, sa Sten Davidsson i
Nyköping, som gör mina auktionsfynd spelbara. Olofssonfiolen blev violasträngad.
Men det är nog en fiol. Riktigt bra förresten.
Uppgifterna hämtade ur Östra Skrukeby
hembygdsförenings skrift Olof Larsson,
bonden som byggde fioler (Erik Carlegrim
1996). ISSN 1104-3342.
Text: Arne Blomberg

Vårblot
På Hemgården i Norrköping
Lördag 31 mars 2007 kl 18 00
20-årsjubilerande Folklekarne bjuder in till
spel och dans (spellista). För 100 kr får du
underhållning, soppa, kaffe och kaka. Ta
med instrument och dansskor.
Kvällens gäst, Arne Blomberg bjuder
på låtar till soppan och spelar en stund
till dans tillsammans med vännerna Erik
Pettersson och Margareta Höglund i
Folkmusikgruppen Getingen.
Anmälan senast den 21 mars till Lisbet
och Siewert tfn/fax 0121-21719
Vill du spela till dans ring Brita 011166717

Jubileums
boken
SSR har bett distrikten att lämna in noter
på 10 representativa låtar från varje distrikt.
SSR har sedan ur detta material valt ut tre
låtar från varje distrikt.
För Östergötland valdes Allmän Polska
(Manneberg), Källarvalv (Lundgren) och
Ydrepolkett (Lasse i Svarven). Dessa
finns nu på hemsidan i slutredigerat
skick. Redigeringen med stråk har Karin
Hedlund gjort. Meningen är att detta
urval från distrikten skall publiceras i en
jubileumsbok. Med boken skall också följa
en CD-skiva med låtarna inspelade.
För Östergötlands del har inspelningen
redan gjorts av Karin Hedlund.
Text: Janerk

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.

