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 Medlemsbladet
Norrbottens Spelmansförbund
Nr 15, september 2014.

Nu är det länge sedan förra Medlems-
bladet kom ut, och det är på sin plats 
att sammanfatta en del av det som 
förevarit hittills under 2014 och som 
planeras för resten av verksamhets-
året.

Årsmötet hölls som planerat den 9 
mars, och förutom vanliga årsmötes-
förhandlingar med redovisning av 
verksamhet och ekonomi (ja! styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet), så valdes en 
ny styrelse (se nedan) och beslutades 
årsavgift för 2015. Det noterades även 
att det nu är 10 år sedan Norrbottens 
Spelmansförbund ”återuppväcktes” ur 
den dvala man hamnat i.

Vid spelmansstämman i Gammelstad 
genomförde Spelmansförbundet tre 
workshops, nämligen i vissång (med 
Gunilla Andersson), durspel (med Per 
Stenelund) och en nostalgi-workshop 
”Då det begav sig” med Bo Wikström. 
Alla tre workshops var välbesökta.
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Vad händer under resten av 2014?
Luleå hembygdsgille inbjuder till spelkurs med Kjell-Erik Eriksson, 

18-19 oktober. Spelmansförbundets medlemmar inbjuds delta.
Pite-folk 21-22 november: Spelmansförbundet medverkar med workshop om 

Spelmanslåtar från Norrbotten.

Allsvenskan i folkmusik, Burträsk 14-16 november. Samarr. Sveriges 
Spelmäns Riksförbund och spelmansförbunden i Norr- och Västerbotten. Alla 

medlemmar inbjuds att delta.

Se kommande info på vår hemsida: www.bdfolkmusik.se

                                                      

Till:

frim
ärke

OBS! Fick du Medlemsbladet på papper och inte via mail? Då saknar 
vi din mail-adress! Skriv till kassören: birger.gran(at)telia.com   - så 
får du fortsättningsvis info från Norrbottens Spelmansförbund via mail. 

Ordföranden har ordet:
    Ja då var hösten här och vi lämnar en 
varm och skön sommar bakom oss. Jag 
hoppas att ni precis som jag har fått tillfälle 
att spela mycket. Hösten kan ju ibland 
kännas som ett avslut men för min egen del 
så känns det som att det är nu det börjar på 
riktigt. Föreningsverksamheten runt om i 
länet vaknar upp ur sommardvalan och 
bortresta spelkamrater får åter träffas och 
spela i glada vänners lag.
    Spelmansförbundet har haft en 
händelserik sommar där vi medverkat på 
olika spelmansstämmor och spelträffar: 
Gammelstad, Korpikylä, Framnäs och 
många fler.
    Vi i förbundet gläder oss särskilt åt att vi 
lyckats medverka till att länets kulturskole-
pedagoger har fått möjlighet att känna på 
det här med folkmusik. Läs mer om 
inspirationsdagen på Framnäs 
Folkhögskola längre fram i bladet.
    Vi ser med spänd förväntan fram emot 
en lika händelserik vinter där förbundet 
kommer att medverka vid bland annat 
Pitefolk och Allsvenskan i folkmusik & 
folkdans som går av stapeln i Burträsk i 
november. Detta är ett samarrangemang 
med Västerbottens Spelmans-förbund och 
vi är glada att kunna medverka till detta. 
    Spela på därute så ses vi!

Stellan Backman



Högsommarfesten i Korpikylä i juli hade liksom förra året svårt att dra 
deltagare till kursutbudet, medan arrangemanget i övrigt var mycket trevligt. 
Spelmansförbundets medlemmar medverkade i flera av aktiviteterna och 
söndagens konsert var välbesökt.

Verksamheten framöver går på tre linjer: 1) Fortsatt medverkan efter förmåga 
och kapacitet vid spelträffar, stämmor etc., 2) Fortsatt inventering av notsam-
lingar och 3) Satsning på att få ut folkmusiken i kulturskolorna i länet. 

Fortsatt inventering av notmaterial.
I samband med årets spelmansstämma i Gammel-stad släpptes det senaste i 
raden av notsamlingar från Norrbottens Spelmansförbund, nämligen ”Bygde-
spelmännen Hjalmar och Sigurd Palmgren, Brändön, Luleå – Notsamling”, 
som vi fått överta av Hjalmar Palmgrens son Sven-Olov. De låtar som 
komponerats av någon av bröderna har renskrivits och redigerats till ett häfte 
på 47 sidor som säljs för 150:-. Och arbetet fortsätter nu med genomgång av 
fler notsamlingar, där egentligen den största svårigheten är att ta ställning till 
vad och i vilken ordning fortsatt utgivning av olika delar av materialet ska ske. 
Styrelsen har uppdragit åt Mats Nordström, Bengt Martinsson och Birger Gran 
att ansvara för detta arbete.

Folkmusiken i Kulturskolan.
Styrelsen tog under våren upp frågan hur man får in folkmusiken i Kultur-
skolorna. Som ett första försök så besökte vi Luleå Kommuns kulturskola 
tillsammans med Dan Engman från Framnäs Folkhögskola. Dan företräder 
Folk- & Världsmusikprofilen på Framnäs och har bistått med mycket 
engagemang i frågan.

Vi mottogs med optimism om än en försiktig sådan då det handlar om att hitta 
pedagoger som är villiga att ta till sig folkmusiken i undervisningen. Svårt – 
kanske, omöjligt – nej. Utkomsten av mötet blev i alla fall att kulturskolorna i 
närområdena skulle bjudas in till en inspirationsdag på Framnäs Folkhögskola 
innan terminsstarten.

Dan Engman tog sedan över stafettpinnen och bjöd in till samverkansmöte 
mellan Framnäs Folkhögskola, Landstingets Kulturråd, NorrbottensMusiken,
Norrbottens Spelmansförbund samt kulturskolecheferna i Piteå, Luleå och 
Kalix. Under mötet framkom många idéer om hur man kan och ska utveckla 
intresset för folkmusik inte bara i kulturskolan utan också i den ordinarie 
musikundervisningen.

Som representant för Spelmansförbundet så var det otroligt roligt att få vara 
med på ett så konstruktivt möte som präglades av en god portion öppen-
hjärtlighet. Mötet beslutade att bjuda upp musikern och pedagogen Mia Marin 
som inspiratör till höstträffen i augusti.

Den 20 augusti hölls så inspirationsdag för musikpedagogerna under ledning 
av Mia Marin som presenterade ett material hon själv utarbetat som kan 
användas av pedagoger med och utan egen folkmusikbakgrund. Ett trettiotal 
pedagoger från Piteå, Luleå, Kalix, Boden och Arvidsjaur tog del av materialet 
med liv och lust och det gick inte att ta miste på spelglädjen hos de deltagande. 
De flesta var överens om att många inte använt sig av traditionsmusiken av 
rädsla för att ”göra fel”, något som Mia visade att man inte behöver oroa sig 
för. Dagen avslutades med spontanspel i restaurangen på folkhögskolan där 
många av våra medlemmar deltog.

Vi i styrelsen för Norrbottens Spelmansförbund är glada och stolta att bollen 
så att säga äntligen är i rullning och planer finns på hur vi går vidare.
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