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Hälsning från Ordförande
Det drar ihop sig trots att en och annan snöflinga dinglar förbi i
kallblåsten. När detta skrivs i maj, så är sommaren och stämmorna
snart här. Så spänn stråken och stäm fiolen och gör ditt instrument redo!
Vi sparkar igång vår egen Jämtstämma som vanligt helgen innan
midsommar (fredag och lördag 16-17 juni på Jamtli). I år så koncentrerar vi hela stämman till Jamtliområdet med såväl spel- och
danskurs på plats. Vi kommer också att nyttja kyrkan på området
liksom Restaurang Hov med lokaler.
Vi räknar som tidigare år med att sparka igång Storsjöstråket på
Bingsjöstämman så håll utkik på vår hemsida för mer info om
Jämtstämman och annat som händer framgent. Ha en skön
spelmanssommar!
/Ordförande Leif Olsson
årsmötet 2017
Årsmötet för Spelmansförbundet Jämtland/Härjedalen ägde rum
den 6 mars på Gamla Teatern. Till ny ordförande valdes Leif
Olsson. Till övriga styrelseledamöter valdes Björn Jakobsson,
Amanda Östling, Lovisa Lindgren och Rickard Näslin. Till
suppleanter valdes Anders Säterhag och Elise Andersson.
Riksförbundet Sveriges spelmän, SSR, har höjt sin avgift från 50
kr till 80 kr. Medlemsavgiften beslutades därför bli 250 kr för
vuxen medan ungdom upp t o m 25 år fortsätter att betala 100 kr.
Bland övriga frågor kan nämnas önskemål om resor till stämmor
norrut och önskemål om information om äldre spelmän på
hemsidan.
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GregOriebalen
I år hölls Gregoriebalen på G:a Teatern, i Gillesalen på
ovanvåningen. Kvällen inledes med uppspel till tävlingen Årets låt.
Temat var polska.
Vann gjorde Petter Björnsson med sin låt Andra sidan/AnnMargrets polska, som han skrivit till minne av sin mor. Noter av
låten kommer att finnas på förbundets hemsida.
Efter Årets låt så plockades stolar undan för att lämna plats för
dansgolv. Sen dansades och jammades det. Kvällen fick dock ett
för tidigt avbrott på grund av en kommunikationsmiss, och vi fick
gå hem. Högst olyckligt, G.a Teatern är en fin lokal men andra
faktorer gör den inte helt optimal för folkmusiker.
Jämtstämman 2017
Helgen före midsommar, 16-17 juni, hälsar vi er varmt välkomna
till Jämtstämman 2017!
Program:
Fredag 16 juni, Jamtli
Förstämma i Lusaflokojan
19.00 & framåt. Allspelsövning och skrubbspel
Lättare fika till försäljning
Lördag 17 juni, Jamtli
Workshops
9-12.00 Se program nedan!
Spelmansstämma på Jamtli
13-14.30 Allspel och uppspelningar
Utdelning av Lapp-Nilsmedaljen
Vill Du/Ni spela upp?
Kontakta Anders Säterhag:anders.saeterhag@hotmail.com)
Allspelslåtar, se nedan och spelmansforbundet.se
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Minikonserter i Stavkyrkan, Jamtli
15.00-15.30 Amanda Östlin
15.30-16.00 Ansättenkvartetten
16.00-16.30 Kjell-Erik Eriksson med el. utan vänner
Kvällsprogram på Restaurang Hov, Jamtli
17.00 Middag (Varmrättsbuffé),
Anmäl er till info@spelmansforbundet.se senast
måndag den 12/6. (Ange önskemål om eventuell diet,
samt vegetariskt alternativ)
19.00-01.00 Dans i Gillesalen på Hov och skrubbspel!
Workshops på lördagen kl 9-12.00
Jämtlåtar med Anders Olsson
Durspel med Anders Wedlund
Folkdans med Amanda Östling
Kursavgift: 200 kr. 150 kr för medlemmar.
100 kr för ungdomar, gratis för ungdomsmedlemmar.
Anmälan till info@spelmansforbundet.se eller ring
Anders Säterhag: 070-2815007. Senast Måndag den 12/6!
Skriv i mailet namn, personnummer, adress, mail.
Stämman presenteras av J/H spelmansförbund i samarbete med
Studieförbundet Bilda och Region Jämtland/Härjedalen.
Allspelslåtar:
76
Jämtlands brudmarsch
2005:K
Härjedalsschottis
SL 431
Polska efter Pål Nirsa, Föllinge
240
Vals efter Mandis, Sörbygden
2006:E
Erik Ersaschottis
133
Polska efter K. Brännlund, Ragunda
Polkett efter Gustav i Backen
Vals efter Erik Nirsa, Jämtvalsen
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Hemsidan
Ragnar Bohman som var ordförande
ett antal år på 60- och 70-talen har
efterlämnat ett stort antal foton på
spelmän. Vi planerar nu för att skapa
ett bildarkiv med en del av dessa.
Även äldre foton kommer att finnas
med. Titta efter rubriken
SPELMÄNNEN så småningom.
Det kommer också att finnas texter
om bl a Lapp-Nils och Mikael Rapp
samt om jämtpolskans karaktär.

Jonas Nilsson Lilja

Lapp-Nils - en sägenomspunnen storspelman
Den 8:e maj 1804 föddes i ett litet torp, kallat Fernbergstorpet i
Hallens socken, en samegosse som fick namnet Nils. Fadern var
sockenlapp, vilket innebar att han utförde den ringaktade sysslan
att flå hästar och hundar åt bönderna i socknen. Ett värv som i de
olika socknarna i Jämtland ofta utfördes av fattiga samer. Redan i
mycket tidiga år väcktes Nils håg för fiolen. Som första
läromästare anges gästgivaren Jöns Bertilsson i Brasta i Hallens
socken. Det berättas att den lille gossen spelade i kyrkan vid ett
tillfälle och att kyrkobesökarna bara såg stråken röra sig framme
vid koret. År 1818, när Nils är 14 år gammal, dör fadern och Nils
övertar sockenlappssysslan tillsammans med modern. Tre år efter
faderns död bryter mor och son i all tysthet upp och beger sig på
vandring över gränsen till Norge. I trakterna kring Verdal och
Snåsa går han i lära hos de skickligaste spelmännen för att ett par
år senare återvända till Hallen. Då går ryktet redan före honom….
Läs mer på hemsidan under rubriken SPELMÄNNEN.
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Årsavgiften
Avgiften bör normalt betalas före 1 april. Om du inte redan har
gjort det bör du betala snarast!! (eftersom redovisning sker
19 maj) för att inte missa sommarnumret av tidningen
Spelmannen, 250 kr för vuxna, 100 kr för ungdom t o m 25 år.
Betala till bankgiro 136-2623, Jämtland/Härjedalens
spelmansförbund
I avgiften ingår:
-informationsblad tre gånger per år
-tidningen Spelmannen, som annars kostar 100 kr per år
(inkluderar även inträde till Bingsjöstämman)
-du hjälper oss att driva hemsidan med information och notarkiv
-möjlighet att teckna instrumentförsäkring till ett lågt pris
-med ditt medlemskap stöder du folkmusikverksamheten i länet.
-möjlighet att teckna instrumentförsäkring

Lapp-Nilseleven
Per Danielsson, Åre, 1823-1922
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Kalendarium
Juni
8-11/6
16-17/6

Ransätersstämman
Jämtstämman

Juli
2/7
5/7
5-9/7
8-9/7
21-22/7
26-30/7
27-29/7
27-29/7
31/7-6/8

Delsbostämman
Bingsjöstämman
Landskappleiken på Röros
Norrbostämman
Stödestämman
Landsfestivalen i Oppdal
Korröfestivalen
Glamusikfestivalen i Hallen
Jörnhilmestämman Fagernes

Augusti
3-5/8
4-6/8
15-20/8

Urkult
Polskmärkesuppdansning i Orsa
Rafnastämman i Ramsele

Offerdals spelmanslag med vänner har gjort en CD
med låtar av Olle Simonsson.

Varmt välkommen till skivsläpp
söndag 21 maj kl 19 i församlingshemmet, Ede
Spelmanslaget med vännerna Anna Brandt, Stephanie Wendt,
Brent Johnson, Johan Ederfors, Kjell-Erik Eriksson och
Leikstulaget spelar och sjunger, mingel med snacks och
möjlighet att köpa skivan förstås…
(du kan betala skivan kontant eller med Swish)
Arr: Offerdals spelmanslag upplysningar 070-592 80 76 (Christina)
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