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Erovrade
brons. Lena

: Ode'n, Harad,
vanngillande
hosZorn-
markesjuryn
forsfttsatt
attfolkmusi-
kaliskt hante-
ra flolen.
dag arhon
gladlnneha-
vareavZorn-
m§rket i
brons.

Narhustrun blevreligiosforbjod hon sin
make attfortsatta spela fiol och instru-
rnentet stoppades undan.
Lange la"gdet bortglomttills Lena Ode'n
i Harad tick nys om fiolen Hemma hos en
slakting i norr. Hon fick den och borjade
ova.

N
yligen krontes hennes
tivande med Zorn-
mfirket i brons. Dfir-
med fir hon hack i ha" 1
p& maken Christer. I
fjol utnfimnd avZorn-

markesjuryn till riksspelman se-
dan ban erdvrat silvermfirket.
- Jag blev jublaude glad nfir jag

sag mitt namn pd anslaget som
berfittade om juryns beslut, sfiger
Lena Ode'n.

Att spela upp for Zornmfirkes-
juryn fir kort och gott ett examens-
prov p& fojkmusikalisk skicklighet.

Infbr jmyn i Malmkfipings gamla
tingshus hade Lena Od6n valt bara
latar firan Fpgddn. Nyinflyttade till
Hfirad borjade hon och hennes man
s6ka efter latar av traktens egna
spelmfln. Vid ko'ksbordet bera'ttar
de om den rika ka'lla de funnit och
,spmde6serur.

Bdrjade med folkdans
Med mycket beromspelade Lena

Od6n till sig ett brons med latarna
franFogdOn.
Annars var det inte givet att hon

alls skulle falla for folkmusiken.
Hemifran bftr hon inte p& nagon
spelmanstradition. Andd har folk-
musiken fangat henne for e vigt.

- Som ung flyttade jag fran Orn-
skb'lds vik till V&stervik. En arbets-
kamrat togmigmed till folkdansar-
na. Det var hfir intresset vaknade
for musiken som vi dansade till.
Strax blev det dags att skaffa den

fdrsta egna fiolen.
- Jag fick den av en avldgsen slak-

ting i norr. Han hade fatt stoppa un-
dan den da ydclcelsen svepte genom
byn och hansfru blev religids. Fiol-
spelandet ansags leda tankarna pa
villovdgar och var inget man skulle
figna sig at, berflttar Lena om den
undangdmda fiolen som ||ĵ henne
blevinkOrsporttillenlivsstiJ.
Pa dagarna fir hon sjukgymnast

pa det stora sjukhuset och hjalper
hjartpatienter ' -,,:i'

PA fritiden klappar'egna hjfirtat
fbr folkmusiken. Sarskilt fdr latar

.,*/.

med anknytning till FogdOn.
I villan i Ha'rad flnns de standigt

aktuella. Sju-atta timmar varje
helg viker Lena fb'r sin fiol.

Christer Ode'n fir egenfdretagare
med kontor i bostaden. Tidigare gav
ban sighto at golf. Nu plockarhan
i stallet fram sin fiol en stund varje
dag och o var.

Vlksta-Lasse foreblld
Dottern Agnes spelar nyckel-

harpaochharisommarvantpalat-
lager. For rockkulturen i famiyen.
svarar sonen Stefan med sin gitarr.

I raden av spelmfin fir det Yiksta*-:
Lasse fran Uppland Lena Ode'n har
somforebild.
- Jag har inte trfiffat honom men

lyssnat till inspelningar som finns
av honom och Ifirt mig efter dem.

Hans brorson Bo Larsson har jag
besdkt och spejat med.

- Att spela efter noter fir en sak.
Att ge en lat fblkmusikalisk karak-
t&r fir nagot aniiatr. De t̂ fir sant man
fdrso'ker Ifira sig genom att lyssna
till eller spelasined dom som verk-'

Det fir en otroligt stark kfinsla

ochtalar ; . o m ^ n t o a g a som
sprider sig i kroppen di en danslat

.
blir

Spelmanslcka,
ocksa attihop med Ove Brostam i f?
Brod6ns kapell spela upp till slfing-"<
polska.
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