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LAPP-NILSMEDALJÖR 2019

Kalendarium
Oktober
18-20
25-26

Samspelshelgen i Sundsvall
Oktoberstämman i Uppsala

November
2-10
Hilmarfestivalen i Steinkjer
8-9
Folkmusiknatta i Falun

Ordförande
Hej!
Mitt namn är Dennis Isaksson och jag blev ordförande för Jämtland/Härjedalens spelmansförbund i januari 2019. Många av er har säkert inte hört
talas om mig och det är nog för att jag är relativt nyinflyttad till länet från
Umeå. Just nu bor jag på Norderön med min sambo Viktoria som också sitter
med i styrelsen. Jag är mycket intresserad av folkmusik och spelar så klart mest
låtar från Västerbotten men har också lärt mig en del om den jämtländska
folkmusiken via 1 år på Birka folkhögskola.
Det är som vanligt mycket på gång och förutom den vanliga jämtstämman har
vi planer på att anordna fler tillfällen för dans och spel. Till exempel
uppmärksammas nästa år 150 år sedan Lapp-Nils död med bland annat teater
om honom på döda fallets utomhusscen. Vi har där planer på att anordna en
spel och dansdag med övernattning i Hammarstrand på bygdegården i
samband med teateruppspelningarna.
Vi i styrelsen vill hela tiden höra vad ni medlemmar vill göra och vilka idéer ni
har för vår verksamhet. Så skriv gärna till oss. Det går utmärkt att maila mig på
isaksson.dennis@gmail.com eller ringa på 0761095339. Man råkes!
JÄMTSTÄMMAN
Så var det dags för årets jämtstämma! För trogna besökare på spelmansförbundets årliga spelmansstämma var det en gammal rutin (grundlagd sedan
början av 70-talet) att packa fioler och övriga nödvändigheter för att hinna i tid
till förstämman på fredagkvällen vid Lusaflokojan i utkanten av Jamtliområdet
mitt i Östersund. Väderutsikterna hade i början av veckan låtit nedslående (det
har ju hänt under åren att jämtstämman ”regnat bort”), men molnen drog bort
allteftersom. Kvällskylan gjorde dock att allt fler trängde sig samman i den
rymliga timmerkojan, återseendena var många, och vi vill gärna tro att
besökande spelmän och -kvinnor från Trondheim kände sig väl mottagna i det
fritt flödande spontanspelet. Låtarna kvillrade fram som fjällbäckar i den första
vårvärmen.
Spelmansstämmans organiserade del försiggick efter sedvanligt mönster på
lördagen vid Jamtli, med låtkurser (under ledning av David Eriksson, Adrian
Jones och Erik Ronström), presentation av spelmansförbundets nya styrelse
(med ungdomlig profil – välkomna!) och utdelande av Lapp Nils-medaljen,
efter att alla spelmän samlats och gjort sitt intåg i Hov till Jämtlands brudmarsch. Årets Lapp Nils-medalj tillföll Inger Karlholm för sitt mångåriga
arbete (tillsammans med framlidne maken, Göran K.) att leta upp, dokumentera och föra vidare de folkliga danstraditionerna. Någon mer meriterad
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mottagare av utmärkelsen är svårt att tänka sig. Självfallet fanns allspel under
entusias-merande ledning med på programmet, liksom bidrag från deltagarna i
låt- och visutlärningsgrupperna.
Under eftermiddagen bänkade sig flertalet besökare för den stora begivenheten:
konserten med grupperna LOMELAJ, Vaerla Vaken med Massivet och
vokalgruppen Kongero. Konsertprogrammet, inför ett fullsatt auditorium, var i
sanning gränsöverskridande, i ordets många och bästa bemärkelser: dels tog
grupperna hjälp av varandra till och från, dels gavs prov på musik hämtad från
en rad olika traditionsområden - förutom det skandinaviska dök det det upp
stilprov med skotsk/ klezmer- och balkaninfluerad prägel, tillika med viss
västindisk krydda, och i arren gavs utrymme för virtuosa utflykter, både i
soloinsatser och i det häftiga samspelet. Ska några namn nämnas så tycker vi att
Adrian Jones och Tobbe Danjelsas insatser som handledare och inspiratörer
för ungdomarna i musikskolan ska applåderas lite extra - musiken kommer
alldeles uppenbarligen att leva vidare!
Efter en riklig middag (i spelmansförbundets regi) vidtog kvällsaktiviteterna:
dans i Gillesalen, medan många av spelmännen som just då inte var engagerade
i dansspel sökte sig ut i kvällssolen, bildande spontana grupperingar med
bekanta och obekanta. Själva fick vi glädjen att göra en djupdykning i den
sydjämtska repertoaren tillsammans med yngre fiolspelare, och fick bekräftelse
på att även de gamla låtarna kommer att leva vidare och må bra hos nya
generationer!
Lite lagom måna om vår hälsa började vi avrunda vårt deltagande vid 23-tiden
(en process som lätt drar ut på tiden, med avskedstaganden, utbyte av adresser
etc) och gick till kojs med nya och gamla bitar surrande i öronen (”hur gick den
där verdalpolsen som var så självklar för en stund sen?”)
Vi tackar för en mycket trevlig och väl genomförd spelmansstämma och ser
fram mot nya möten framledes! //Yvonne och Lennart Sohlman, Älta
Lapp-Nilsmedaljen 2019
Inger Karlholm har, tillsammans med sin framlidne make Göran Karlholm,
under ett halvt sekel (1950-1990-talet) utfört ett omfattande och storslaget
ideellt arbete för att dokumentera, levandegöra och sprida det immateriella
kulturarvet från Jämtland och Härjedalen.
Deras största insats har bestått i att dokumentera ett 100-tal bygdedanser,
som på ett självklart sätt hör ihop med länets låttradition. Makarna Karlholm
har genom åren haft en mängd danskurser och uppvisningar inom Norden
samt ett 15-tal kurser i USA, i samarbete med en rad av namnkunniga spelmän.
Därmed har de skapat nya forum för mötet mellan dans och musik och spridit
länets folkmusik som till sin huvudfunktion är dansmusik.
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Styrelsen finns till för er medlemmar!
En av våra främsta uppgifter som styrelse är att föra medlemmarnas talan, att
samla in och förverkliga medlemmarnas önskemål och idéer. Därför efterlyser
vi ständigt era tankar kring vad vi som förbund ska arbeta med och
åstadkomma tillsammans. Vi uppmuntrar starkt medlemmars egna initiativ att
genomföra lokala arrangemang runt om i länet, och vi har flera möjligheter att
stötta sådana initiativ i form av t.ex. ekonomiskt stöd och spridning via
hemsida och evenemangskalender. Så; går du i tankar på att arrangera något
lokalt, eller har du andra idéer kring Spelmansförbundets verksamhet? Hör av
dig till oss på info@spelmansforbundet.se eller hugg tag i någon av oss i
styrelsen!
KLUBB 3 STARTAR UPP IGEN
I höst planeras en nyuppstart av Klubb 3, dans- och spelkvällarna på
Tingshuset en gång i månaden. Vill du vara med i arrangörsgruppen? Vill du
hålla i dansworkshop eller spela till dans? Hör av dig!
info@spelmansforbundet.se
Samarbete med jamtli
Under hösten 2019 och våren 2020 har länets spelmansförbund ett samarbete
med Jamtli. Det går ut på att förbundet ställer upp med spel under några
utvalda evenemang under året. För varje evenemang som förbundet ställer upp
på drar Jamtli av en summa pengar på hyran av lokaler vi behöver under
Jämtstämman. Alltså ett fördelaktigt sammarbete för både oss och Jamtli. Om
du vill ställa upp under några av dessa evenemang eller har en idé på vad vi kan
göra så hör gärna av er till någon i styrelsen eller vårt förbunds mail. Vi borde
se till att utnyttja detta tillfälla då både vi och Jamtli har nytta av varandra och
de gärna ser att vi är mer på deras område. Om vi är nöjda med detta
samarbete kan det kanske utvecklas till än större saker i framtiden?
MEDLEMSAVGIFTEN
Under årsmötet den 7 februari i år beslutades att ny årsavgift från och med år
2020 är 300 kronor för personer 26 år och äldre. Årsavgiften för ungdom
ändras inte utan fortsätter att vara 100 kronor.
ZORNMÄRKESUPPSPELNING 2020
Nästa år sker uppspelningarna för Zornmärket i Östersund under vecka 32.
Ta chansen och pröva din förmåga!
Anmälan via zornmarket.se från 15 januari.
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