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Spel och
dansfest

Spelträff på
Globenteatern

Medlemsavgifter

Ett antal av dem som finns med i vår mapå vandrarhemmet i Borghamn 19 februari kl 14.00 till 17.00
trikel har inte betalt sin medlemsavgift, och
I
samarbete
mellan
ÖSF
och
FIL
ordnas
vid Vättern
Folkmusik i Linköping och Spelmansförbundet inbjuder till en spel och dansfest
med övernattning. Start lördagen den 19
mars kl. 12.00
Spel/låtkurser (gruppindelning, 1,5 tim vardera,
grupperna cirkulerar)
 Fredrik Lundberg, Värmlandslåtar.
 Christer Samuelsson, Östgöta- och
Smålandslåtar.
 Rune Persson, Finnskogslåtar. (”Kort
trea”)
Dansworkshop
 12:30-14:00 Finnskogspols, Kerstin
Ingels och Stefan Öberg
 14:30-16:00 Östsvensk slängpolska, Katarina och Eric Hammarström
 16:15-17:45 Klarälvdalspolska, Stig och
Helen Eriksson.
Därutöver
 Låt/allspel med spelledare (Även för dej
som inte spelat så mycket!)
 Fest med mat och underhållning
 Spel och dans till spellista
 Ta med nattamat, dryck och lakan
Priser för Ungdom eller student / Övriga:
 Kurs, eftermiddagsfika , fest , övernattning och frukost 350 / 400
 Kurs , fika och fest 250 / 300
 Fest, övernattning, frukost 250 / 300
 Fest 125 / 150
Anmälan: Senast 17/2 till Stefan Öberg,
obergingels@telia.com, tel 0142-20248.
Info på www.folkmusik.nu
OBS!! Anmäl dej gärna så snabbt som
möjligt. Festen blir inställd om för få anmälda! Ange om du vill gå danskurs /spelkurs /låt-allspel eller kombinera.

en allspelsträff. Alla, oavsett instrument och
spelkunnande, är välkomna. Spelledare blir
Rune Persson, fiollärare och riksspelman på
Värmlandslåtar.
De låtar som kommer att användas är i
första hand de som används för allspel på
Linköpings spelmansstämma. De återfinns
under Östergötlands Spelmansförbunds
hemsida. Rune kommer också att lära ut
någon låt.
I halvtid så sätter vi oss ner och pratar
om önskemål för eventuella framtida spelträffar. Den som så önskar tar med sig en
kaffekorg.
Avgift 20 kronor för att täcka lokalhyra.
Hjärtligt välkomna!
Jan-Erik Karlsson
Mattias Olsson
ÖSF
FIL

en påminnelse kommer att skickas ut.
Kära medlemmar, minns att de enda inkomster vår förening har är medlemsavgifterna! Utan medlemsavgifter så kan vi inte
bedriva någon verksamhet.
Om du nu drabbats av dåligt samvete är
det bra att veta att föreningens postgiro är
496 31 09-6. Avgiften är endast 180 kr för
vuxen, 90 kr för ungdom och 130 kr för
pensionärer.
Skulle det vara så att man inte längre vill
vara medlem så vore det bra om Brita
Ehlert, som sköter vår matrikel, fick ett
meddelande om detta.
Med kamratlig hälsning
Janerk, Ordförande i ÖSF

Om adressaten saknas returneras till
Östergötlands Spelmansförbund
c/o Sven Lönnqvist
Vasavägen 11
582 20 Linköping

B
Kalendarium

Föreningspost

Folkmusikaktiviteter i Östergötland och angränsande områden
O nsda g 5 ja nua ri

Regna bottens Lek stuga k l 1 9 , se a nnons på sida n 1 .

Lörda gen 2 2 ja n

Strä nga r och Rör, ett a v Sv eriges bä sta student-spelma nsla g, ger k onsert k l 1 9 . 0 0 i
Globentea tern. Arra ngör: FIL

Lörda g 2 2 ja nua ri
Sönda g 2 3 ja nua ri

Fortsä ttningsk urs i polsk eda ns på Globentea tern. Infor ma tion: Stefa n 0 1 4 2 -2 0 2 4 8 eller
obergingels@telia . com. Arra ngör: FIL

Lörda g 5 febr ua ri

Midv interblot med sta rt k l 1 7 i a rra ngema ng a v Folk lek a rne och Ö SF. God ma t, underhå llning
a v hemlig gä st! Da ns till midna tt, busk spel i k ä lla ren. Infor ma tion Lisbeth & Siv ert,
0 1 2 1 -2 1 7 1 9 eller 0 7 0 -5 7 3 8 6 0 7

Freda g 2 5 feb

Pubk v ä ll med SWÅP, Cupa n, Folk ets Pa rk k l 1 9

Lörda g 5 ma rs

Ö SF å rsmöte, tid och pla ts meddela s sena re

Lörda g 1 9 ma rs

Spel- och da nsträ ff i Borgha mn

Lörda g 1 6 a pril

Puma & Co (Spelk urs med Peter " Puma " Hedlund på efter midda gen)

Lörda g 2 8 ma j

Ga mmelda ns med Björnliga n och Folk lek a rne, Rotunda n, Folk ets Pa rk

Ordförandeklubban
ÖSF har en ordförandeklubba som jag fick
överta när jag valdes till ordförande. Dess
historia är emellertid oklar.
Klubbhuvudet är av sten (Kolmårdsmarmor?) och skaftet av trä. Dessa delar förbinds med silverplåtar som är stämplade
som utförda av John Petterssons guldsmedsaffär i Norrköping. Årtalsstämpeln är
1943.
Det är för närvarande inte känt vem eller
vilka som gav klubban till ÖSF. Efterfrågningar hos våra äldsta medlemmar har inte
kunnat klarlägga klubbans ursprung.
Guldsmedsaffären skall visst på grund av
dödsfall upphöra. Vid samtal med efterlevande har man lovat att se i gamla böcker
om det finns någon anteckning om beställaren av arbetet. Något svar har ännu inte
kommit.
Om någon i föreningen känner till klubbans ursprung så hör av Er till styrelsen.
Janerk, Ordförande i ÖSF

Notböcker
För länge sedan gjorde vår medlem Per Jensen arkivstudier hos ULMA och fann en
notbok efter en Karl Nilsson i Efsinge i
Tjärstad socken.
En av låtarna – en slängpolska – har redan givits ut i vårt medlemsblad.
Jag fattade intresse för detta och begärde
hos SOFI, efterföljare till ULMA, att få en
uppsättning kopior. Vid de samtal som jag
hade med SOFI så framkom det att i samma
mapp fanns också ett låthäfte efter en Nils
Nilsson i Tjärstad socken.
Båda dessa notböcker är daterade 1802.
Om det är datum för nedteckningarna eller inte kan man för närvarande inte veta.
Frågan kompliceras av att ett datum finns i
en av notböckerna: 1802 i Normlösa.
Båda notböckerna var inlämnande av en
Helge Granberg. Efterfrågningar hos våra
äldsta medlemmar gav inget resultat när det
gällde frågan om vilka dessa Nilssons var
eller för den delen Granberg. Accessionsnumren är 30252:2 respektive 30252:1.

En släktforskare fick upp ett spår till två
bröder Nilsson:
• Karl Nilsson född 1769
• Nils Nilsson född 1779
båda från Tjärstad socken.
Eftersom båda bevisligen fanns i livet
1802 så är de troliga ägare till notböckerna,
men visshet har vi inte.
Det som nu skall göras är en genomgång
av låtarna för att se till att de kommer ÖSF:s
medlemmar till del. Det är ett ganska omfattande arbete.
Om någon i ÖSF känner till vilka dessa
Nilssons var eller vem Helge Granberg var
så vänligen hör av Er till styrelsen.
Janerk Ordförande i ÖSF

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.

