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Ordförandes ord
”Släpp fångarna loss det är vår” – känslan har infunnit sig efter år av
restriktioner! Sommaren har flödat över av events, kurser, konserter, mässor ,
marknader…. och folket i glesbygdsjämtland har inte alltid räckt till! Förutom
vid vissa händelser som exempelvis Yran, Västgårds och Husdjursdagen i
Alsen. Även en hel del folkmusikaliska events har vi haft i Jämtland och några
av dem kan ni läsa om i detta medlemsblad nr 3, 2022. Håll till godo !
I höstens kalendarium finns tips på spelträff, konserter och kurs och jag vill
särskilt göra reklam för ”Notboksprojektet”, en helgkurs som vårt förbund
subventionerar i samarbete med SSR. Det huvudsakliga innehållet är polskor
från Frostviken och Grong som infångats i notskrift under 1850-talet och nu
för första gången, levandegörs och tolkas av Kjell-Erik Eriksson. En unik kurs
i vacker fjällnatur under samma kulturhelg som Nordic Soundscapes, 24-25
sept i Edsåsdalen. Det är öppet för anmälan ända till kursstart och all info finns
om du googlar på Nordic Soundscapes, Kulturens eller Notboksprojektet.
Nästa år fyller JH spelmansförbund 75 år (jfr och se länk till SSR:s egen 75årsjubileumskonsert i Mora 1 okt, i kalendariet) och vi vill gärna ha förslag från
er medlemmar hur vi ska fira det. Kanske en utökad Jämtstämma i juni eller
repris av Lapp-Nils dagarna i augusti ?
Vi vill bjuda in er medlemmar till ett stormöte med fika och diskutera dessa
trevliga spörsmål. Ni är välkomna till Gamla Tingshuset kl 18.00, onsd 5 okt.
Därefter får ni till subventionerat biljettpris avnjuta konsert med ”
TAILCOAT” kl 19.30, ett dansksvenskt ungt band som arrar folkmusik
frimodigt och som efter konserten får dansmusiken och danspubliken att
svänga loss. Anmäl dig till Beret 073-8283247 med ett sms senast 4 okt, så vi
kan planera fikat.
I början av december får ni en julhälsning och en påminnelse att betala
årsavgiften senast 31 januari. Om ni ändrar adress eller andra kontaktuppgifter
är vi tacksamma om ni mailar det till info@jhspelmansforbund.se
Valberedningen börjar sitt arbete att bilda styrelse redan i december så hör
gärna av dig till Ulla Wessling 070-279258, om du, eller någon du föreslår, vill
vara med och påverka den trevliga sysslan att skapa folkmusikevents.
Du är även välkommen att spela med den öppna gruppen Jamtli
spelmanslag, som består av spelglada medlemmar i förbundet. Vi träffas
varannan onsdag på Jamtli, ojämn vecka och deltar på några av Jamtlis
evenemang under året och spelar därmed ihop till hyra av lokalerna som vi
nyttjar under Jämtstämman. Hör av dig till Beret 073-8283247 eller nån som du
vet redan spelar med oss.
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Styrelsen består för närvarande av Henry Malander, Stina Olausson, KjellErik Eriksson, Patrik Pettersson , Dennis Isaksson, Gunnar Nilsson samt ordf
Beret Bertilsdotter.
Vi önskar er god läsning och en musikfylld höst !
PS Ett hett tips är att fylla några bilar, köra ner till Mora 1 okt och
representera Jämtland/Härjedalen.
JÄMTSTÄMMAN
Men så kul, i år kan man träffas på stämma igen och få träffa folk! Både spela
och dansa – det var förhoppningen när vi åkte till Östersund för att gå på
Jämtstämman på Jamtli. Och förhoppningarna infriades!
Fredag kväll, den 17 juni, smög vi oss efter personer med fiolfodral, som
uppenbarligen var på väg till ett buskspel. Vi, som inte varit på Jämtstämman
förut – konstigt nog eftersom vi spelar jämtlåtar – försökte verka coola och se
ut som om vi aldrig gjort annat än spela vid Lusaflokojan. Väl på plats tog det
inte många minuter innan det morsades till höger och vänster. Gamla
spelkompisar fanns det gott om! Och alla som spelar vet ju hur kul det är när
låtarna börjar få fart. Allt blir trevligt och glatt och enkelt. Det var mysigt i
kojan, och fikat satt bra! Jag tror vi var som fisken in vattnet.
På lördagen hade vädrets makter bestämt sig för att motarbeta stämman,
men spelmän ger sig ju inte så lätt. Förresten brukar det finnas en plan B, och
det fanns det här också. Samlingen blev inomhus och marschen till
Rentzhogssalen lite kortare, men vad gjorde det? Det var många på allspelet,
hela scenen full och lite därtill. Vi tyckte nog alla att vi spelade bra, för efter
allspelet blev det en runda genom kafeterian där gästerna gladdes med ett par
låtar. De såg åtminstone glada ut.
Konserten i kyrkan visade på en annan sida av folkmusiken än ren
dansmusik. Fler instrument och andra klanger gav fler perspektiv och visade
hur elastiska och mångsidiga våra gamla låtar kan vara. Det var underbart att
höra proffsiga yngre musiker som tagit sig an musiken på ett tidsenligt sätt utan
att för den sakens skull tappa kontakten med musikens ursprung. En njutbar
konsert för folkmusikdiggare av alla sorter.
Fint att vara på Hov på kvällen. Bra dansgolv. Tanken när
Hov byggdes var definitivt inte att det skulle dansas där –
”Inga offentliga danser få
här anordnas” – men ändå
är golvet helt perfekt för
dans. Någon måste ha
tänkt lite framåt. Det är
också högt i tak därinne
och hela den nationalromantiska byggnaden i trä passar för
3

spelmansmusik. När jag var barn var det en ganska högtidlig restaurang där
man minsann inte fick bära sig åt hur som helst. Men nu spred sig musiken inte
bara på dansgolvet utan i hela byggnaden. Buskspel igen!
Offerdals spelmanslag var först ut till dans. Ringrostiga var vi efter
dansuppehåll, men det tog inte så lång stund att komma i gång med hjälp av de
här erfarna spelmännen. Det var aldrig trångt på dansgolvet, så dansglädjen fick
utrymme både för erfarna och
nybörjare. Man fick plats, det blev
inte för varmt och det gör också att
det blir roligt att dansa.
Spelmännen under kvällen var
såklart bra, vem trodde att det
skulle var dåliga spelmän på
Jämtstämman?
Pipspelarna gjorde lite extra
intryck i alla fall på mig, jag har inte
hört en så stor grupp med spilåpipor förut. Mjukt och vackert spelade de
låtarna och då avspeglas det också i dansen. Det var också roligt att höra några
som spelade låtar från östra Jämtland.
Ja, nu får vi vänta ett år till på att se fram emot nästa Jämtstämma. Vi får
spela ”på kammaren”, och drömma om möten med musik och vänner. Vintern
går lite fortare när låtarna längtar till sommaren. Och jämtlåtarna har ju ”extra
allt”, påminner om allt i den jämtländska naturen, kan vara så underfundiga och
roliga utöver att vara dansmusik. Eller hur?
Foto och text: Gigi Salo, Uppsala
Årets låt
Det på senare tid årligen återkommande
evenemanget "Årets låt" gick av stapeln i
samband med spelmansstämman på Jamtli
lördagen den 18/6. Temat var i år:
gånglåt/brudmarsch/brudlåt!
Juryn bestående av två unga och två
äldre medlemmar i förbundet, samt
publiken i Rentzogsalen fick ta del av 5
bidrag.
Vinnare i år blev Anders Wedlunds
"Brudlåt till Tove" som tilltalade juryn
mest. Den finns att lyssna till på förbundets
Foto Beret Bertilsdotter
hemsida tillsammans med tidigare års
vinnarlåtar.
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Övriga deltagare var Eva Lundqvist, Andre Huck, Björn Jacobsson och
Torbjörn Persson.
Å styrelsens vägnar, Rickard Näslin, Rödön
Lapp-Nilsmedaljen 2022
Gunnel Lundholm från Hallen, har under 25 år som musiklärare inom Åre
kulturskola, skapat en imponerande pedagogisk verksamhet där ALLA
musikelever har fått kunskap om och spelat jämtländsk folkmusik. Hon har
under dessa år profilerat ett flertal folkmusikgrupper såsom Musikkompaniet,
Svänggänget, Fioldiggarna, The Bow och Fjällstråket och oförtröttligt
organiserat en mängd kulturutbyten, kurser och utlandsresor för dessa elever.
Framträdande i hennes gärning för att sprida jämtländsk folkmusik, är det
regelbundna utbytet mellan Verdal junior spelmanslag och Åres kulturskoleelever under 25 år. Hennes engagemang har även räckt långt utöver musikläraruppdraget och har gett eleverna minnesvärda folkmusikäventyr i Danmark,
Finland, USA, Ungern, Irland och Skottland.
Några ord från Luc Deutschmann som spelade i Svänggänget under hela sin
grundskoletid: ”Gunnel är en sann ambassadör för jämtländsk folkmusik och en
entusiastisk pedagog som även fick med sig våra föräldrar i turnerandet. Hon var rättvis,
drivande och lät oss inte ge upp. Hon ordnade alltid nya spännande mål att se fram emot
vilket gav oss lusten att spela.”
Några ord från Geir Egil Larsen som var rektor och spelledare i Verdals
musikskola under 1980-90 talet: ”Under 25 år hade Verdals jr spelmanslag och
fiolgrupperna i Åre kulturskola ett nära och regelbundet samarbete där Gunnel var den stora
drivkraften och hon ordnade även spelkurser i samarbete mellan JH spelmansförbund och
Verdal jr spelmanslag och som idag lever vidare genom Midvinterdansen . Där spelas alltid
minst en Lapp-Nilslåt på kurs och konsert. Gunnel och hennes 25-åriga engagemang kring
Lapp-Nils och hans musikarv har medfört att denna sägenomsusade spelman blivit levande
för alla generationer spelmän i Verdaldistriktet.”
Jämtland/ Härjedalens spelmansförbund har därför valt att 2022 års LappNilsmedalj ska föräras Gunnel Lundholm med ett STORT TACK för hennes
gedigna arbete att förmedla och sprida folkmusiken från vårt län.
Presentation av Länets spelmanslag
Hälsning från Åsarna Nya Allmoge! Rubricerat spelmanslag är en grupp
spelemän från södra Jämtland som började spela tillsammans för c:a 10 år
sedan. Vi har en del spelningar vid olika festligheter, högtider etc samt
underhållning hos PRO föreningar i vårt närområde. På Jamtli i Östersund
hade vi ett uppträdande i somras. Innan pandemin så besökte vi olika
spelmansstämmor i bl.a Hallen och Ramsele.
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I samband med ett musikcafé i
Kövra, gjordes en inspelning som
resulterade i en cd skiva med låtar
som komponerats av spelmän från
södra Jämtland under åren 1940-60.
Ett antal av dessa inspelningar
finns att se och lyssna på Youtube.
Tyvärr så har en av våra två
dragspelare p.g.a sjukdom hamnat
på ”hemmet” varför vi i nuläget
försöker rekrytera en ersättare.
Detta har dock inte hindrat oss
från att spela ändå.
Uppsättningen för närvarande: 2 fioler, 1 dragspelare, 1 basist samt 1 gitarrist
med sång ibland. Ha de gott!
Med vänlig hälsning Conny Lindahl, Åsarna
Här kommer en hälsning från
Näs Spelmän. Vi är en grupp
glada musikanter som brukar
träffas i Näs och spela
tillsammans. Gruppen består i
dag av 13 musikanter. De låtar
vi spelar kommer från olika
landskap och ibland blir det
också några visor. Exempel på
låtar från Näsbygden som vi
spelar är Gånglåt efter Bror
Strindberg, Midsommarpolkett
upptecknad av Allan Landgren och Jämttrallen efter Axel Lindblad.
Hälsningar genom gruppens ledare Mariann Nilsson, Ångsta
INGER OCH GÖRAN KARLHOLMS FOND FÖR BYGDEKULTUR
Anders Wedlund har inte bara vunnit årets låt vid årets spelmansstämma.
När Folkdansringen Jämtland – Härjedalen hade distriktsårsmöte den 19 mars
2022 i Hammerdal tilldelades han stipendium ur Inger och Göran Karlholms
fond för bygdekultur. Motiveringen var att han med sitt musikaliska
engagemang bidrar till att intresset för våra bygdedanser bibehålls.
Anders har under ett 20-tal år spelat vid polskmärkesuppdansningarna som
vartannat år hålls i Dalarnas och vartannat år i Jämtland-Härjedalens distrikt.
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Inte nog med att han har spelat, från ett bronsmärke år 2012 har han genom
olika valörer dansat sig fram till märket ”Stort Silver” år 2018.
Fonden bildades i samband med Ingers 50- och Görans 60-årsdag 1987. Det
första stipendiet tilldelades Alsenringen år 1990.
Ur fondens stadgar: Ändamålet med fonden är att ge person eller förening
hjälp och uppmuntran för särskilda insatser som befrämjar vårt distrikts
verksamhet och överensstämmer med ändamålsparagrafen i stadgarna för
Folkdansringen Jämtland-Härjedalen.
Henry Malander, Östersund
ETHNO 2022
Den 30 juni gick årets Ethnoläger av stapeln efter två år av uppehåll. Ethno
är ett folk- och världsmusikläger där unga mellan 17 och 30 år kommer från
hela världen för att dela med sig av sitt lands traditionsmusik. Dagarna består
av workshops som deltagarna själv håller i och man lär sig cirka 4 nya låtar
varje dag. Kvällarna spenderas med att jamma eller att bada i Siljan. De sista
dagarna repar man för fullt för slutkonserten och det görs även ett besök till
Bingsjöstämman.
Jag fick ett stipendium av
Jämtland/Härjedalens spelmansförbund för
att åka på Ethno i år och det var en fantastisk
upplevelse. Jag tror att alla var eniga om att det
var kul att äntligen kunna uppleva lägerkänslan
efter pandemin. Vi var cirka 80 deltagare från
19 olika länder, samt en grupp med folk som
planerar, har hand om boendet och även
artistiska mentorer som är med vid
workshopsen och hjälper till med att lära ut,
planera och arra låtarna. Det är så otroligt att
få uppleva känslan när man sätter ihop alla sektioner och övar tillsammans att
det inte går att beskriva.
Besöket på Bingsjö var även väldigt kul. Vi åkte allihopa dit i buss på
förmiddagen och stannade till klockan 23. Det är häftigt att få se en så stor
spelmansstämma och vi hade väldigt tur med vädret. Där fick vi spela några
låtar ur konsertprogrammet under invigningen och det var superkul att få spela
för en så stor publik. Dagen därpå hade vi slutkonserten och det var onekligen
en succé.
Det är något alldeles särskilt att få vara med och spela i en så stor grupp med
låtar som alla lärt sig under en kort vecka. Det går liksom inte att förstå hur
man hinner lära sig allting, men det går.
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Något som var väldigt speciellt i år var att det var deltagare från Ukraina
med. Både barn och ledare för gruppen, som mestadels ägnade sig åt andra
aktiviteter under dagen, samt
några deltagare som hade
åldern inne för Ethno. Jag
har aldrig förr varit med om
att få mötas på det här sättet
i en sån situation som just
nu pågår i världen och det
kändes viktigt och fint att få
vara med och lära sig om
deras musik. Det ingjuter
definitivt hopp om framtiden att se så många unga människor samlas på en och
samma plats och finna varandra genom musikens språk. Alla deltagare och
även publiken var väldigt berörda.
Allt som allt är jag så himla glad att jag åkte på Ethno och jag skulle
rekommendera det till alla som spelar och har åldern inne! Jag vill även tacka
Jämtland/Härjedalens spelmansförbundet för stipendiet !
Ellen Fränden, Östersund
Lapp-nilsdagarna
Lapp-Nilsdagarna 12-13 augusti 2022 i Kaxås, Offerdal
Vår käre Lapp Nils, så värd att uppmärksamma. Tänk att det tog 150 efter
hans död, innan han fick en egen spelträff i Offerdal! Men nu gick den av
stapeln, och arrangemanget höll till på Svea Park i Kaxås. Arrangörer var KjellErik Eriksson, Jens-Erik Eriksson och Per Wallenhed tillsammans med Kaxås
bygdegårdsförening.
Vi, som inte besökt Lapp-Nilstorpet förut, inledde med ett långt besök på
Önet. Det blir en liten vandring på någon kilometer, och utmed stigen som
leder fram till torpet kom fantasin i gång och stämningen infann sig. Det var ju
inte vilken spelträff som helst, utan Lapp-Nils skulle vara huvudperson! Så
besöket var en nödvändighet, och klockan gick nog baklänges så att vi kände
oss förflyttade bakåt i tiden, till mitten av 1800-talet. Utsikten från torpet är
vidunderlig, och man ser inget som påminner om nutid. Besöket fick bli
startpunkt för träffen för vår del!
Fredagen var kanske som en liten förstämma med buskspel på
parkeringen/tältplatsen, där de flesta bodde. Vädrets makter var med oss, eller
snarare Lapp-Nils, och båda dagarna hade sol och det var vindstilla. Spelandet
kom i gång lite trevande, det var ingen stor skara som hade samlats.
På lördagen fick vi börja med en fantastiskt god brunch. En riktigt skön start
på dagen, väldigt välordnat och rikligt och fint bemötande mot oss som var
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gäster. Efter det fick vi lov att anstränga huvudena ordentligt, med ett trevligt
quiz på spelmanstema, lett av Per Wallenhed. Vi skulle bilda lag och vinsten var
inget mindre än färska jordgubbar, så vi ansträngde oss till det yttersta!
Under lördagen strömmade folk till, det var lördagen som hade flest
arrangemang. Naturligtvis inleddes det hela med ett allspel lett av Kjell-Erik.
Jag hann inte räkna deltagarna, men det var knökfullt på scenen och bra tryck
som det ska vara på ett allspel. Vi var igång!
Därefter vidtog scenframträdanden och dans till spellista. Spelmän från
Jämtland, Hälsingland, Dalarna och Trönderlag i Norge.
Det får gärna bli fler Lapp-Nilsdagar, hoppas inte att det dröjer 150 år igen
till nästa gång. Om man får önska – och det får jag nu – så kan det gärna vara
ännu mer kring Lapp-Nils musik, jag tänker på små föredrag, låtstuga och så
vidare. Den enorma musikskatt som det handlar om förtjänar det. Det var
första året det här och ett riktigt lyckat pilotevent blev det som vi tackar
arrangörerna för !
Gigi Salo, Uppsala
SSR jubilerar
Varmt välkomna på jubileumskonsert den 1 oktober 2022 i Moraparken!
Sveriges Spelmäns Riksförbund samlar sedan 75 år tillbaka utövare och
intresserade inom folklig musik och dans från hela Sverige. Detta jubileum
kommer att firas med en unik jubileumskonsert där denna geografiska
mångfald sannerligen kommer att exponeras!
Dalarna har flest medlemmar i förbundet och storspelmannen från Leksand,
Knis Karl Aronsson valdes också till förbundets första ordförande 1947.
Därför är det naturligt att fira jubileet i landskapet, närmare bestämt i
Moraparken lördagen den 1 oktober kl 15, i samband med Höststämman.
Kvartetten Breda Gatan fungerar som husband och kommer att presentera
några av de skickligaste folkmusikerna från hela Sverige. En unik konsert med
en lika unik spännvidd geografiskt som programmässigt med solister, grupper
och även sångare på scen. Medverkar gör också dansare liksom
ungdomsgrupper.
Studiecirkel i jämtlåtar
Vill du vara med och föra traditionerna vidare så erbjuder denna studiecirkel
ett ypperligt tillfälle. Om intresse finns så kanske vi denna gång lägger viss
tonvikt på östjämtska låttraditioner, på melodiska sextondelspolskor och andra
låtar ur traditionerna efter Mikael Rapp och Anders Lindahl.
Vi kan också ägna oss åt att botanisera i den rika låtskatt som tillkommit
under loppet av några decennier i form av Rödölåtar.
Kursledare är Rickard Näslin. Läs mer på vår hemsida.
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Föllingeveckan 50:e gången
En fin avslutning på epoken ”Föllingeveckan i Föllinge”
I slutet av juli gick den femtionde Föllingeveckan av stapeln i Föllinge –
”äntligen” höll jag på att säga… Det var meningen att Föllingeveckans
femtioårsjubileum skulle firats för tre år sedan, men så kom covid och allt fick
skjutas på framtiden.
Denna femtionde Föllingevecka blev en så fin avslutning på epoken
”Föllingeveckan i Föllinge”. En varm och härlig stämning, många deltagare
som har varit med ett par, många eller många-många år och några deltagare
som var med för första gången. Deltagare från norr till söder i Sverige och från
naboländer, kontinenten och Nordamerika. Lärare som varit med nästan från
början (Ulf och Mats), som varit med länge-länge (Beret), länge (Jens) och då
och då (i år Anders *2). Det kändes verkligen att alla ville att det skulle bli en
minnesvärd vecka. Och det blev det!
Det som är så unikt med Föllingeveckan kom verkligen till sin rätt: det
intensiva samspelet mellan dans och låtspel/spel till dans, den nära samvaron
mellan deltagande dansare och spelmän/-kvinnor och lärarna, näst intill dygnet
om.

Foto Josiane Rostagni

Den traditionella kyrkokonserten var, traditionellt, jättefin och välbesökt.
Under avslutningsmiddagen fick vi en liten Föllingeveckan-historielektion och
flera personliga ”vittnesmål” från deltagarna om vad Föllingeveckan betytt.
Lyckligtvis är det inte alldeles slut på idén med Ernst Grips Föllingedanser
och låtar från trakten som passar till danserna. Beret, Jens, Mats och Ulf
kommer att fortsätta lära ut danserna och låtarna, men i ”lite mindre format”
10

och på olika platser (både inom och utanför Sverige), där man vill ta del av
detta härliga jämtländska arv.
Christina Reuterwall, Föllinge
PS Personerna som är nämnda är Beret Bertilsdotter, bröderna Mats och Ulf
Andersson, Jens Holmström, Anders Hällström och Anders Olsson.

Allspelslåtar finns på hemsidan jhspelmansforbund.se
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Kalendarium
September
24-25 Notboksprojektet i Edsåsdalen
25
Spelträff i Singsjön
Oktober
1
SSR jubilerar i Mora
5
Tailcoat, dansksvenskt på Gamla Tingshuset, Klubb SAM
17-22 Samspelshelgen i Sundsvall
25-26 Oktoberstämman i Uppsala
November
5-13 Hilmarfestivalen i Steinkjer
12-13 Folkmusiknatta i Falun
30
Kolonien på Gamla Tingshuset, Klubb SAM
December
8
Duo West/Rydvall, Bach i folkton i Gamla kyrkan, Klubb SAM
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