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Ordfºranden 
har ordet
Hej alla medlemmar!

Nu är det dags för ett 
nytt nummer av vårt 
medlemsblad, som ännu 

inte har fått något namn. Vi tar gärna 
emot namnförslag, för det vore kul om 
medlemsbladet fick ett namn snart. 

I detta blad hittar du den  
formella kallelsen till Norrbottens 
spelmansförbunds årsmöte. Hoppas att 
så många som möjligt kan komma. Efter 
årsmötet blir det så klart fika, som vi 
bjuder på, och så spelar vi tillsammans.

DEt käNNs som om det är många 
saker på gång nu: 
nn Vi har påbörjat ett samarbete med 
svenska folkdansringen, övre Norrlands 
distrikt; 
nn vi samarbetade med med 
festivalledningen för folkmusikfestivalen 
Pitefolk i höstas, samarbetet var hjälp 
med PR och några i styrelsen hjälpte till 

som funktionärer; 
nn vi kommer att satsa på en 
ensemblekurs för ungdomar samma 
vecka som spelmansstämman i 
Gammelstad; 
nn vi kommer att samarbeta med 
Framnäs folkhögskola i och med att vi 
tänker starta en låtverkstad för ungdomar 
till hösten; 
nn vi samarbetar också med 
studieförbundet Bilda i de aktiviteter som 
vi genomför. Det är alltid bra att ha ett 
studieförbund med sig.

När ni läser detta så har vi haft 
folkdans- och folkmusikkurser i 
Haparanda den 5-6 mars. mera om dem 
i nästa nummer. Där hade vi många 
samarbetspartners. Det känns kul; 
nn vi kommer att försöka satsa mer på 
att ha spelträffar på lite olika ställen. om 
det är någon eller några av er som har 
spelträffar på gång så tveka inte att maila 
om dem till vår webmaster så lägger han 

ut info på våran hemsida 
www.bdfolkmusik.se

Titta gärna in på den då och då, för 
så fort vi får nys om att det händer 
någonting så läggs info ut där.

ÅtErIGEN, om NI har synpunkter på 
vår verksamhet eller förslag på saker som 
vi borde göra så får ni gärna maila eller 
ringa till någon av oss i styrelsen. Info 
finns på hemsidan.

Vår kassör meddelar att han vill att 
ni meddelar oss om ni flyttar eller byter 
namn, telefonnummer eller mailadress så 
att han kan uppdatera medlemsregistret.

Det var allt för denna gång. Hoppas att 
vi ses på årsmötet.

Hälsningar,
 Micke Forsberg
 ordförande

Delar av Framnäs folklore ensemble under festivalen Midvinterfolk den 29 januari 2011.  Foto: Johanna Häggner
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Uj, uj, uj! 
Mycket 
noter finns 

det! 
Plötsligt 

en dag på 
folkminnesarkivet 
dyker det upp en 
lista på befintliga 
notsamlingar. 
Av listan kan 
man utläsa att en 
samling med danser 
(mest contradanser 
och menuetter) 
är inlämnad till 
museet. 

Samlingen har 
sitt ursprung i 
Uppland, men 
blev förd till 
Norrbotten i början 
av 1800-talet. Av 
slitaget att döma 
är den välanvänd 
och några ägare 
och årtal finns 
antecknade. 

Danserna och 
melodierna är 
sprungna ur 1700-
talets senare hälft, 
möjligen är de till 
viss del kända men 
det är ju intressant 
att se vad man 
sysslade med här 
uppe före den stora 
uppteckningsvågen i slutet av 1800-talet 
(för Norrbottens del 1900-talet). 

När det nu gäller 1900-talet så finns 
det två gedigna notsamlingar som bör 
komma den spelande befolkningen 
till del. Den ena är efter August 
Nordström och innehåller drygt 40-
talet låtar insamlade i de byar där 
Nordström tjänstgjorde som lärare från 
1910-talet till cirka 1930. Nordström 
var en kulturmänniska av rang och 
korresponderade flitigt med Nordiska 
museet. Måhända var det också Nordiska 
museet som anmodade Nordström att 
teckna upp även gamla koralmelodier. 
12–15 sådan finns med som ett appendix 
till de drygt 40 dansmelodierna.

Den andra notsamlingen är efter en 

Alfred Johansson i Haparanda 1910.
Johansson växte upp i Råneå och 

tillbringade även sin ungdomstid där.

av De cirka 40 melodier som utgör 
samlingen är de flesta efter spelmän i 
Råneå. Några av låtarna har sitt ursprung 
i Haparanda där Johansson bodde som 
vuxen.

Nils Andersson, skåningen som 
slutförde arbetet med Svenska 
låtar gjorde en föreläsningsturné i 
Norrbotten 1910. Kanske var det han 
som inspirerade Johansson till dennes 
notsamling?!

Hur som helst, det är bra dansmusik 
och representativt för vad som var "inne" 
i Råneåtrakten i slutet av 1800-talet.

Själv sitter jag och lyssnar igenom 

det bandmaterial som är tillgängligt på 
Norrbottens minne. Hittar jag en bra låt 
som inte tidigare finns nedskriven gör jag 
en notskrift på den. 

Det blir inte någon heltäckande 
dokumentation av en spelmans repertoar 
utan en viss selektion sker. De allra flesta 
varianterna av Jokkmokksvalsen lämnar 
jag därhän. 

I skrivande stund är ett 20-tal melodier 
upptecknade och när vi skrapat ihop 
tillräckligt är det Spelmansförbundets 
ambition att ge ut noterna i tryckt form. 
Kanske blir det redan detta år.

Mer om noter kommer i nästa 
medlemsblad.

Hälsningar,
 Mats Nordström

Notabelt om noter

l Plötsligt dyker en gammal notsamling upp.
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Årsmöte
för Norrbottens spelmansförbund
Årsmötet blir söndagen den 27 mars 

kl 12 i Luleå Hembygdsgilles
lokal, Gillestugan, Rutviksvägen 11 i 

Kyrkbyn, Gammelstad.

Ni som har varit på spelmansstämman 
i Gammelstad hittar dit. Annars ring

ordförande 076-827 28 56 för 
vägbeskrivning.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Efter årsmötet spelar vi tillsammans. 
Vi bjuder på fika

Välkomna!

 Glöm inte!
Att alltid anmäla till förbundet om ni 
flyttar, ändrar telefonnummer eller 
namn!

Välkommen till 
spelträffen i 

Lövånger 
lördagen den 7 maj 

på Folkets hus

13.00 lokalen och cafeet öppnar
skrubbspel i hela huset
16.00 allspel
17.00 middag, 120 kr/pers
18.00: underhållning
därefter fortsatt skrubbspel och 

spontan dans i Brittans o Kerstins cafe så 
länge orken finns.

Anmälan till middag senast den 4 maj 
Kerstin 0910-80116 
Britt marie 0915-51006

För senaste nytt: kolla hemsidan www.bdfolkmusik.se

Evenemang och kurser

Ljusvassträffen
Preliminärt datum för Ljusvassträffen: 
den 11 juni 2011.

Vi återkommer med program.

Rolf Larsson 070-2339641

FOLKMUSIKKAFÉ
Restaurang Ripan

Varvsgatan 39, Luleå

söndag 13 mars kl. 18.00 – ca 20.00

          Luleå Hembygdsgilles spelmän
               Öppen scen

                 Fri entré
Välkomna!

       Luleå Hembygdsgille              Restaurang Ripan

Luleå hembygdsgilles 
spelmanslag
 
Vi spelar låtar från Norr- och Västerbotten men även 
från övriga delar av Sverige samt någon enstaka låt 
från Finland och Norge. Alla instrument är välkomna.

Tid: Söndagar 16.00-18.30
Plats: Gillestugan, Rutviksvägen 11, Gammelstad
Ledare: Micke Forsberg tel: 076-827 28 56, e-post: 
musik@lulehembygdsgille.se samt Mats Nordström 
tel: 070-252 00 06

Spel till dans
Vi vill gärna ha fler spelmän/kvinnor till våra olika 
danskvällar. Vänd er till ovan nämnda ledare för mer 
info.

Är du intresserad av lära dig spela fiol?
Kontakta Mats Nordström tel: 070-252 00 06 


	sidan 1
	sidan 2
	sidan 3
	sidan 4

