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Glimtar från årsmötet.
Den 15 mars hölls årsmötet i Hembygdsgillets 
lokal på Rutviksvägen i Gammelstad. Till ord-
förande för årsmötet valdes Robert Ahlqvist 
och sekreterare blev Gunilla Andersson

Inledningsvis berättade Svante Lindqvist  om 
några gamla spelmansprofiler och spelade 
några låtar, till allmän uppskattning. 

Därefter avhandlades sedvanliga årsmötes-
punkter. Det konstaterades att föreningens 
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Vad händer framöver?
Söndag 7 juni: Spelträff hos Siv och Birger, Stenudden Avan.

12-14 juni: Spelmansstämman i Gammelstad

26-27 juni: Bonnsta´-träffen i Skellefteå

10-12 juli: Burträsksvängen 40-års jubileum

  

frim
ärke

OBS! Fick du även detta Medlemsblad 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:
   

Våren står för dörren och nu är det 
inte långt bort till spelmansstämmor, spel-
träffar och allt vad sommaren kan erbjuda.

Spelmansförbundet arbetar oför-
trutet vidare med låtuppteckningar, work-
shops, visprojekt och samarbeten med 
länets olika delar för att föra fram folk-
musiken i kulturutbudet.

I år går den 42:a spelmansstäm-
man i Gammelstad av stapeln och det 
känns extra roligt för oss i förbundet att 
kunna presentera årets workshopledare,  de 
legendariska spelmännen i Skäggmanslaget 
och inte minst den övermusikaliska duon 
Daniel Pettersson och Maria Jonsson. 
Missa inte det!

Ett spännande visprojekt är också 
på gång där våra styrelsemedlemmar 
Gunilla Andersson, Mats Nordström och 
Bengt Martinsson håller i trådarna. Känns 
riktigt kul att den vokala låtskatten som 
finns i Norrbotten får den uppmärksamhet 
den förtjänar. 

Vi kommer säkert att mötas därute 
på ett eller annat sätt i sommar så spela på!

Stellan Backman

Logotyp för 
Norrbottens 
Spelmansförbund
(Styrelseprotokoll 15/3, §6:)

Eftersom vår förening fortfarande 
saknar egen logotype så uppmanar 
vi varandra och övriga i föreningen 
att komma med konkreta förslag på 
hur en passande logotyp skall se ut 
och/eller komma med tips på vem/ 
vilka som kan hjälpa oss.

Svante Lindqvist medverkade.

 Spelmansstämman i Gammelstad, 12-14 juni 2015.

 Vi är med och arrangerar tillsammans med Luleå Hembygdsgille. Kurserna (Workshops, 
se bilaga)  arrangeras av Spelmansförbundet i samarbete med Studieförbundet Bilda och 

med stöd av Norrbottens läns landsting.



ekonomi nu är stabil och att Norrbottens Spelmans-
förbund kommer att bidra ekonomiskt till årets 
spelmansstämma i Gammelstad, och på så sätt 
möjliggöra att såväl Skäggmanslaget som Daniel 
och Maria från Västerbotten medverkar. Båda dessa 
grupper spelar vid fredagens kyrkokonsert och har 
kurser på lördagen, förutom att de även spelar från 
scenen under stämman. 

Spelmansförbundet har även fått löfte om sponsring 
från både landstinget och studieförbundet Bilda till 
dessa kurser under spelmansstämman. 

Som ett led i en satsning på att få in folkmusiken i 
kulturskolorna kommer vi att göra ansträngningar att 
marknadsföra dessa spelkurser till kulturskole-
pedagogerna och även fortsättningsvis försöka öka 
kontakterna med musiklärare i länet för att nå ut till 
barn och ungdom som går musikutbildningar.

Allsvenskan i folkmusik 

Kursen avhölls på Stiftsgården i Skellefteå 
15-16 maj, och var ett samarr med Sveriges 
Spelmäns Riksförbund och spelmansförbun-
den i Norr- och Västerbotten. 

Tjugo deltagare, varav tre från Norrbotten, 
fick lära sig låtar från Norr- och Västerbotten 
av Markus Falk, Siv Burman och Ida Meidell. 
För oss från Norrbotten var det främst några 
fina polskor från södra Lappland som var nytt 
material. Fredag kväll höll lärarna en improvi-
serad och uppskattad konsert och sedan blev 
det allmänt spel. Nästa (och sista) "Allsvenska" planeras bli i Uppland om 1/2 – 1 år.

Fortsatt inventering av vis- och låtskatten i Norrbotten
Inventeringen av visor med anknytning till Norrbotten fortsätter. I januari besökt Mats 
Nordström, Bengt Martinsson och Gunilla Andersson Dialekt- och folkminnesarkivet i 
Uppsala och Visarkivet i Stockholm. Arbetet med att renskriva materialet och sammanställa ett 
första vishäfte, med minst en visa från vardera av Norrbottens 14 kommuner har påbörjats.

Alfred Johanssons låthäfte klart!
Alfred Johansson (född 1860) arbetade som  förste vaktkonstapel 
i Haparanda. När Alfred nåddes av Folkmusikkommissionens 
upprop om spelmanslåtar från landets olika delar, satte han sig 
ned och skrev ned 43 låtar som han lärt sig i sin ungdom. 

Dessa låtar finns i det häfte som nu ges ut av Norrbottens spel-
mansförbund, 105 år efter upptecknandet(!) Alfreds notsamling 
renskrevs redan 1981 av Bengt Martinsson och det är i den 
formen samlingen nu  ges ut. 

Låtsamlingen börjar säljas i samband med Spelmansstämman i 
Gammelstad i juni och priset är 100:-.

Hedersmedlem: Lennart Johansson, 
Sollerön
Årsmötet beslutade efter styrelsens förslag att utse Lennart Johansson, 
Sollerön, till hedersmedlem i Norrbottens Spelmansförbund. 

Lennart som bott i Luleå/Gammelstad under många år har varit primus 
motor för att dra igång spelmansstämman i Gammelstad för 42 år 
sedan och han arbetade sedan aktivt med spelmansstämman under ett 
flertal år. Han var även aktiv som ordförande för Norrbotttens Spel-
mansförbund under åren från 1978 och ett antal år framöver. 
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Styrelsen efter årsmötet 2015:
Ordförande: Stellan Backman, Gammelstad
Vice ordf.: Mats Nordström, Boden
Sekreterare: Gunilla Andersson, Kalix
Kassör: Birger Gran, Stenudden, Avan
Ledamöter: Sven Keskitalo, Haparanda

Peter Lysholm, Piteå
Bengt Martinsson, Luleå

Suppleanter: Tommy Karlsson, Mörön
Lena Lindberg-Wikström, Jokkmokk
Göran Mattson, Luleå

Möt Studieförbundet Bilda i 
sommar:

5 juni: Försommardans på Kafé 
Station, Umeå 

24-27 juni: Saltoluokta folkmusik-
festival

10-12 juli: Burträsksvängen 40-års 
jubileum

13-15 juli: Sommar i Korpikylä

Spelar/sjunger/dansar du i en 
folkmusikgrupp, spelmanslag eller 
folkdanslag eller söker du stöd som 
arrangör?

 Kontakta lisa.lestander@bilda.nu

Alfr. Johansson

Lennart Johansson

Siv, Markus och Ida i samspel.

mailto:lisa.lestander@bilda.nu

