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Dirre med ny CD 
                                   

Ordförandens ruta 



En höst har åter svunnit fortare än man kunde ana. Sandvikslaget börjar trivas i nya 
lokalerna och i Gävle har en ny spelgrupp etablerat sig, Gefla Spelmän. GFMF julfest i 
perfekta konsert och festlokalen Hillegården drog bortåt 90 personer, kanske tack vare 
Ranarims fina julkonsert. Sedan blev det fika och spel tills marschallerna slocknade. Undrar 
hur Sandvikslagets hjulfest var. Ingen rapport föreligger. Själv kan jag bara skriva om sådant 
jag varit på. 
Som vanligt är det brist på andra som skriver i Resonans. Till detta försenade julnr har jag 
inget mer material än bif.  Svenskt Visarkivs Lucia och julfakta med bl a  två visor från 
Gästrikland.  
Lite nyheter om mig själv är att jag och sambon Christina blivit med nyt hus. Dvs ett gammalt 
hus. Ett som kräver tid, tanke och mental energi för renovering. När det är klart om 2-3 år 
kommer det dock att bli mycket musik i huset i form av konserter och kurser. Det är nämligen 
ett gammalt kurshus. Ni som någon gång var på våra Oslättforskurser 1998-2004 vet hur 
Kyrklängan funkade och vilket härligt ställe Oslättfors är. Nu har vi köpt ”längan” och 
renoverar för fullt. En följd av det är tunnare Resonans…såvida inte fler aktiverar sig vid 
tangentbordet och mailar mig upplevelser alt. lockar med upplevelser. 
PS. Längan kommer att heta ”Lugnet” i Oslättfors.  
Välkomna när det bjuds in så småningom. 
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Kolla på www.folkwiki.se  där finns låtar på not i pdf-format. Även Gästrikelåtar !! 

 
 
Kalendarium jan-maj 2010  för Gästrikland. 



 
Jan  
23 fre spelmansstämma Musikhuset Gävle. Kurser kl 14-17 fiolspel, dans, sång, harpspel. 
Stämma kl 17-23 ca. Uppl:  
Febr    
 
Mars   
20 lördag kl 10-21. Inspirerande kursdag o årsmöte med GSF på Västerbergs FHS. 
 
April  
          
Maj 
………………………………………………………………………………………………….. 

Det skadar inte att ha med samma text som i förra numret av Resonans 
angående att 2010 är ett jubileumsår.  
Fundera på ditt lag och din medverkan ! 
 

 Det är då 100 år sedan den första spelmansstämman på Skansen sammankallades.  
Till jubileumsstämman 6-8 aug 2010 vill SSR och Svenska Folkdansringen att 
Stockholm och Skansen ska fyllas med spelmän.  
GSF planerar deltagande för alla som vill vara med, vilket vi hoppas att många 
vill. Vi bestämmer ett kort program med låtar som ALLA är med på. Varje lag eller 
grupp som vill, gör sedan ett eget mindre program för scen eller busk/gatuspel. Vi 
träffas 1-3 ggr för att samöva och spela de gemensamma låtarna under vintern 2010. 
Låtkommittén får uppdraget att bestämma datum, plats för samövning samt 
låtar/program inför detta. 

 Varje lag eller grupp bör försöka delta i detta, då blir vi många och har kul 
tillsammans. Det kommer att bli deltagande till självkostnadspris. Förhoppningsvis 
gemensam resa tor. Mat och eventuell övernattning ordnar alla själva. Planera ert 
deltagande redan nu. GSF styrelse återkommer med info och spelinbjudan. 

 
NYTT är också att det äntligen ska bli en egen Folk & Världsmusikgala i Sverige lördag 
23 april 2010. RFoD tillsammans med alla andra intresserade sammanslutningar och 
enskilda ska arrangera. Syftet är att få mer lyskraft i media för vår genre. 
Folkmusiken försvinner i den vanliga Grammisgalan. Förhoppningsvis kommer Radio 
att sända. Vi behöver nya former att synas i. Priser i olika ”Bästa soloskiva”, ”Bästa 
nykomling” etc ska delas ut. 

                                  
 



 
Sven, Jeanette och Johan på tonen ciss i en Jernbergspolska efter Lörk-Jonas. Foto: M Müller 
 
Dirren med ny CD  känner ni väl som Lennart Östblom, skivbolaget Holmen Musics ägare 
och ende arbetare. Skivan han släppte var Jeanette Evanssons solodebut med namnet SIKVIK. 
Med sig på några spår har hon Sven Ahlbäck fiol och Johan Hedin nyckelharpa. Väl valda 
medspelare får man säga. Släppkonserten i samband med Jernbergsmedaljens utdelande och 
folkmusikfesten på Engeltofta  var en höjdare av sällan hört slag. Trion hade laddat rejält och 
släppte loss ett fyrverkeri av de bästa Jernbergslåtarna från både Sikvik och Lingbo. Själv kan 
jag inte önska mig bättre CD, för den innehållar alla favoritlåtar man kan tänka sig ur 
Jernbergstraditionen. Slutsats: Köp den ! Varför inte av GSFs eminente tillhandahållare av 
noter, häften, cdn mm Sture Johansson, som laddat hem ett antal ex av herr Östblom. 

 
Kursdag och GSFs årsmöte planeras till lördag 20mars på 
Västerbergs FHS.  
De senaste två åren har kurserna o mötet varit välbesökta. Det hoppas vi på i år också. Planera 
in dagen i din agenda redan NU. Det kommer att bli en minnesvärd dag med mycket tänkvärt, 
nya låtar och samspel. Något kring stämspel, spel till dans, låtutlärning, sång (?) och 
samvaro/samspel. Om DU kommer blir det bättre ! mer info i nästa nr av Resonans. 
Härmed är ni även kallade till årsmötet kl 18-19 lördag 20mars 2010. 
                             

 Nu har jag 2010 års strängar på min fiol. Har du ? Byt ibland ! 
              
 


