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Verksamhetsberättelse för Hälsinglands spelmansförbund 2020 

Beskrivning 

Förbundet, som är anslutet till Sveriges Spelmäns Riksförbund, har till uppgift att främja, vidmakthålla 

och företräda den svenska folkmusiken och därvid särskilt värna om den folkmusiktradition som finns 

i Hälsingland. Tillsammans med Folkdansringen Hälsingland utger HSF tidningen Hälsingelåten, som 

utkommer med 4 nummer/år. Förbundets medlemmar, vilka år 2020 uppgått till cirka 150 stycken, 

kommer företrädesvis från Hälsingland men förbundet är öppet för alla oavsett bostadsort. 

Medlemsavgiften har behållits oförändrad, 300 kr/år för vuxen och för ungdom 100 kr/år.  

HSF har en egen hemsida och finns också på Facebook. 

Styrelsen har under det gångna året bestått av Jesse Ljung - ordförande, Tommy Eriksson - kassör, Pia 

Lindh - sekreterare, ledamöterna Erik Bergström och Göran Westling samt suppleanterna Karin 

Hedlund, Ellinor Olsson och Håkan Lidén.  

Verksamhet 

Styrelsen har under året haft 2 fysiska och 7 digitala möten. 

Sedan tidigare hade HSF planerat att under året stå som värd för eller vara en del av ett flertal 

arrangemang under 2020. På grund av pandemin har många av dessa omorganiserats eller helt fallit 

bort. Bland dem kan nämnas: Spelmanslagsträff i Norrbo, kulturevent i Bollnäs, samverkansmöte med 

spelmanslagen, SSR:s årsstämma i Ljusdal, Hälsingestämman i Järvsö och Delsbostämman, där HSF 

hade för avsikt att ordna en specialscen för finlir. 

Inför årsstämman i Ljusdal hade vi bokat in en programpunkt med Folkungar och en konsert med 

Thomas von Wachenfeldt. Båda har fått sina arvoden utbetalda trots att deras framträdanden inställdes 

pga rådande restriktioner. Detta för att ta ansvar i dessa svåra tider för kulturarbetare. 

På Stallet på SteneGård i Järvsö finns skivor, låthäften mm., som producerats av HSF. Materialet finns 

nu presenterat på hemsidan och kan köpas via Bilda till ett enhetspris av 100kr/st. 

Styrelsemedlemmarna turas om att skicka in bidrag till varje nummer av Hälsingelåten och försöker att 

uppmuntra andra att förse tidningen med materiel. 

På hemsidan finns numera också under fliken” Verksamhet” en resumé av styrelsens arbete och denna 

kommer att fyllas på några gånger per år. Styrelsens protokoll kan dock inte läggas ut, då de inte 

tillhör offentliga handlingar. 

Facebooksidan har använts för att synliggöra det arbete som sker inom förbundet samt dela 

evenemang med anknytning till att främja den provinsiella folkmusiken. 

Ordförande Jesse Ljung, styrelseledamot Erik Bergström och medlemsregisteransvarige Per Helander 

deltog digitalt i SSR:s årsstämma. 

Utformningen av Lappmyrgubbens fiolstipendium är nu i det närmaste klart och stipendiet kommer att 

delas ut för första gången under våren -21. En ny fiollåda har även köpts in. 

 

Staffan Jonsson, ansvarig för HSF:s digitala arkiv, visade i januari arkivet för folkmusikklassen på 

Bollnäs folkhögskola, som en del i klassens traditionsbärarprojekt. De fick lära sig att söka efter låtar 
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och spelmän/sångare och fick med sig några inspelningar att basera sitt specialarbete runt. Detta är 

något som görs årligen och är en viktig del i Bollnäs folkhögskolas folkmusikutbildning. 

På Delsbostämman, den 5 juli, höll Esbjörn Wettermark, tidigare ordförande i HSF, och Staffan 

Jonsson ett webbsänt program med titeln "Arkivdyk i Hälsinglands folkmusikarkiv". Det bestod av ett 

samtal om arkivet och uppspelning av ljudande klipp, som kommenterades. Målet var att spegla 

arkivets bredd med nyare och äldre inspelningar samt vokal och instrumental folkmusik. Dessutom 

gjordes reklam för webbfiol.se, där hela HSF:s ljudande arkiv är sökbart och en del också 

lyssningsbart. Ca 80 personer tog del av sändningen. 

Under året har vi också försäkrat oss om att fler poster i arkivet ska vara tillgängliga på just 

webbfiol.se, som t ex Jesse Ljungs Nordanstigssamling.  

Vi har fortsatt vårt samarbete med Folkmusikens Hus och spelmansförbunden i Dalarna, Uppland och 

Gästrikland för att tillgängliggöra våra folkmusikarkiv i projektet Öppna arkivet. Representant från 

förbundet är Staffan Jonsson. Förbundet har även fortsatt verka som samarbetspartner till Hälsinge 

Låtverkstad och FolkUngar. 

Regionen har liksom tidigare, beviljat Hälsinglands tillsammans med Gästriklands spelmansförbund 

ett verksamhetsbidrag på 60 000 kr. 

 

 

------------------------------   ------------------------------ 

Jesse Ljung, ordförande   Pia Lindh, sekreterare 

 

 

 


