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Ny låtsamling
på gång –
efter 30 år!
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mars! Ta en
förtroendepost!
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Kiruna 1910. Borg Mesch arrangerade en spelmanstävling dit många kända spelmän från länet och riket kom.



Foto: KIRUNA MUSEUM

Ordföranden har ordet:

Hänt sedan sist

A

mbitionsnivån har tyvärr måst
sänkas en smula på grand av
ommöblering i kultursfären.
Riksspelmannen Agneta Wiberg
(Hällström) har flyttat söderut för att
söka arbete, förbundets vice ordförandepost är således vakant,
Micke Forsberg var tvungen att
avsäga sekreteraruppdraget på grund
av arbetsbelastning (sekreterarposten
är alltså också vakant).
Men i alla fulla fall. En kurs med
Jokkmokkslåtar hölls i Jokkmokk den
10 maj 2008. Ledare för kursen var

undertecknad och Agneta W som lärde
ut visor från Norrbotten och andra
delar av landet. Nio deltagare, idel
jokkmokkare, deltog och förfrågan
om fortsättning finns.
Den 30 augusti bjöd Lennart
Johansson in spelmän att spela under
Öppet hus-dagen. Det öppna huset
ifråga var den gamla släktgården i Tornedalsbyn Korpikylä som Lennart J
under många år pietetsfullt renoverat.
Gården har varit i hans frus släkt s
ägo under århundraden. En fantastisk

miljö där gamla traditioner kan leva
vidare.
Sju spelmän från Luletrakten var där
inklusive Sven Keskitalo från Hapa
randa. (vars släkt kommer från byn).
Vi spelade och sjöng, Korpikyläborna lyssnade och åt av den halstrade
siken och trivdes i den gamla mysiga
gården.
Mats Nordström
Ordförande Norrbottens
spelmansförbund.

Redaktion för Norrbottens spelmansförbunds medlemsblad är: Ulf Wiksten, huvudredaktör, Mats Nordström, ansv. utgivare och Micke Forsberg.
Bladet skickas gratis till Spelmansförbundet Norrbottens medlemmar.
Allt eftertryck förbjudet utan lov av respektive artikelförfattare och fotograf.
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Låthäftet – nu ska här läras
polskor, valser och schottisar

D

et arbete med ett nytt Norrbottenslåthäfte som Agneta
W påbörjade tidigare slutfördes under hösten.
Ulf W redigerade materialet, satte
in en del bilder på rätt plats och
förde in allt på dator. Några tryckerier är kontaktade för offerter.
Kanske hamnar vi på strax under
30.000 kronor för tryckkostnaderna.
Sensus studieförbund som
tidigare ansåg sig kunna stå för
kostnaderna, kan inte göra detta
meddelas det. Lokalt kunde i alla
fall kontoret i Piteå lova en mindre summa kronor som delfinansiering.
För vår egen och alla andra
norrbottningars skull är det av
största vikt att detta material
kommer att finnas tillgängligt
som kurslitteratur och för att
hålla liv i låttraditionen. Det är
ett gediget material och i år är
det 35 år sedan Fritz Swedberg med hjälp av Norrbottens
museum gav ut en låtsamling
av liknande dignitet.
Om någon läsare känner på
sig att han/hon kan bidraga
med lite medel så är det bara
att höra av sig.

FRAMSIDAN. Så
här ser den ut,
den nya låtboken
för alla som vill
spela låtar från
vårt län. Omslagsbilden har
Agneta Wiberg
tagit.
Raunosångsmelodi
med appendix
Appendix

Taitaa tulla
Annat väder

Trad. Tornedalen.
Runosång
upptecknad av Giuseppe
Acerbi
Trad.
Tornedalen/Svante
Lindqvist

Trad.
Tornedalen
trad.
Tornedalen
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Norrbottens spelmansförbunds årsmöte i badhuset, Luleå,
12 februari 1961. Från vänster Kalle Lundahl, Backman,
Kerstin Dandring, Berg, Elisabet Lundström-Martinsson.
Höststorm i Notviken, Luleå.

Äldre spelmän vid koja.

Foto: ULF WIKSTEN
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LÄTTSPELAT. Så här granna är sidorna i häftet, och de är nästan 70 stycken!
Medlemsbladet Nummer 2 februari 2009 

Sida 3

Kallelse till årsmöte

Årsmöte med Norrbottens spelmansförbund kommer att hållas den söndagen den 22
mars 2009 kl. 11.00. Lokal Robbgården, Boden (vid hembygdsområdet nedanför kyr
kan). Efter kl. 13.00 spelar vi så tag med era instrument, vad ni än äger!
Motioner till årsmötet ska vara inne före 1 mars. För mer info om årsmötet kan du
ringa:
Mats Nordström, ordförande, 070-252 00 06
Torbjörn Lundberg, kassör, 010-505 55 75

Så var det förr...

Bilderna har Piteå forskarförening bidragit med.
Känner ni igen någon på bilderna så hör av er!

Vi möts på nätet

Glöm inte vår webbplats
www.bdfolkmusik.se.
För bidrag till densamma, maila till
webmoster@bdfolkmusik.se (just det,
inte webmaster, eftersom vi fick så
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mycket skräppost på den adressen).
Vill ni nå någon i styrelsen går det
också bra via den nämnda webb
adressen.
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