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Friskt spel och underhållning ger framgång för Testebogän-
get som har lapp på luckan och slottsspelningar. Här med 
Öppet hus-hållande landshövdingskan Barbro Holmberg 
som brukar öva på sitt dragspel under Gävle slotts tak.

Testebogänget på Slottet



  
Snygg logga vi har. En smälthytta med korsande näverlurar och en fiol. 
Skapad av spelmannen Erik Skogh i Årsunda på 1940-talet. Det är my-
cket vi har kvar sedan 40-talet. Ex. den ideella föreningen Gästriklands 
Spelmansförbund. Ideell betyder att man arbetar och gör aktiviteter 
ideellt, utan ersättning. Styrelsen träffas via bilresor och fikar hos varan-
dra utan ersättning. Alla spelträffar, kurser, möten, Resonanstidningar 
tillkommer via frivilligt oavlönat arbete. Alla utskick och betalning-
spåminnelser görs frivilligt fast det är tråkigt. Det normala är dock att det 
är någon som tycker en aktivitet är tillräckligt rolig och spännande och 
gör något för att det ska bli av. Om man ser till detta nr av Resonans så 
vill många mycket. En sådan späckad vår med konserter, SAW, kurser och 
allt möjligt. Vill man så har man 1-2 aktiviteter i veckan. Mer orkar man 
kanske inte. Det visar på en relativt god spelmansmiljö i Gästrikland trots 
att man ibland funderar på återväxten. Gästrike Låtverkstads liv går upp 
och ner. När de var som bäst spelade de in en cd med 5 låtar. Den är my-
cket bra och säljs av Tuva Modéer. Nya ungdomar söks nu som vill prova 
på gehörsspel och samvaro med likasinnade några helger varje år. Tuva 
tar väl hand om dem.
Sommaren erbjuder via GSF två spelträffar samt en Skansenresa. Häng 
med även DU !
                                                                                             menar Michael
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Kalendarium sommaren 2012 för Gästrikland

SPELMANS AFTER WORK (SAW): FÖRSTA MÅNDAGEN I VARjE MÅNAD PÅ 
TENNSTOPET I GäVLE FRÅN KL 17.00. äVEN UNDER SOMMAREN !

Maj
5 lör Spelkurs med Ulf Störling på Bergs gamla skola i Torsåker. Spel och 
dans på kvällen.
7 mån SAW på Tennstopet kl 17-
20 sön Lyran, Storvik. Syltkören  & Saftorkestern m.m.
25-26 fre-lör Årsundaruschen spelmansstämma på Strandbaden i Årsunda
Juni
2 lör Oslättfors: Kulningskurs (kl 10-15), spelträff (kl 17-) gammmel-och 
polskedans (kl 19-). Kaféet har öppet. Grill igång. 
4 mån SAW Tennstopet kl 17-
18-21 mån-tors Folk- och världsmusikläger på Fyren, Norrsundet. För 
info och anmälan, ring Brita Westerman: 076-7772293
Juli
1 sön Delsbostämman
2 mån Svabensverk dans och konserter: GUF i kapellet kl 17.00 & 
Tängerpojkarna med Karin
4 Bingsjöstämman
Augusti
3-4 fre-lör Stjärnsund, stämma
6 mån SAW Tennstopet på kl 17-
15 ons kl 19.00 Spelträff i Kalvsnäs kvarn, Torsåker
17 fre Danskväll på Vretas i Valbo
18 lör Spelkurs med Ulf Störling på bergs gamla skola i Torsåker
26 sön kl 13-, Joel Rådbergdagen på Drömfabriken, stämma o konserter
September
1-2 lör-sön SKANSENRESA till stämman på lördagen. GSF bjuder på 
resan i buss.
3 mån SAW på Tennstopet kl 17-

Våras det för folkmusiken?
DEN SKyLT SOM syns på bilden kom upp på dör-
ren när Testebogänget hade en spelning på en av 
Gävles träffpunkter för seniorer. Den första och 
mest etablerade, “Brunnsgatan 59”. Vi skulle 
spela kl 13 men redan vid 12 var det trångt och 
kvart över kom skylten upp. Då var alla platser 
upptagna och alla extrastolar inburna. Helt fullt. 
Det blev bra tryck i musiken och
fantastisk stämning i lokalen. 

Testebogänget på Slottet
VÅR LANDShÖVDING, BARBRO hOLMBERG, har ju fyllt 60 år. Hon firade bl.a. 
med en mottagning på Slottet. För musikunderhållningen svarade delar 
av Symfoniorkestern och Testebogänget. Det blev en mycket trevlig och 
avspänd spelning på över en timme för vår del trots att varken miljön eller 
publiken var vad vi är vana vid.
    Meddelar Bertil Ridal

Spelmansförbundets årsmöte 18 februari
PÅ FÖRBUNDETS REKORDTIDIGA årsmöte i februari kom Jonny Soling och 
inspirerade många. Andra lärde låtar av Tuva och Jimmy. Vi var bortåt 
30 nyfikna spelmän. Jonny började spela fiol i vuxen ålder och har lärt av 
många äldre spelmän samt varit med och skapat Folkmusikutbildningen 
på Musikhögskolan eftersom han gick försöksåret någon gång på 1970-
talet. Legendarisk lärare på Malungs FHS sedan 1978. Fortfarande aktiv 
trots uppnådd pensionsålder. Han visade filmer på sina spelkompisar och 
förebilder. Kul att se med hans kommentarer till. Sedan följde efter maten, 
som intogs på egen hand, en del praktiska fiolövningar och filosofi kring 
spelandet. Nyttiga och tänkvärda övningar som gjordes med humor och 
glimten i ögat. Grundläggande var: Hur blir jag bättre på att spela?
Jimmy lärde ut Joel Rådberglåtar och Tuva gjorde enkla arr på enkla 
låtar. Uppskattade och givande programpunkter. Som avslutning före 



EFTER MIchAEL VISADE Gefle Spelmän framfötterna med bra drag under 
galoscherna. Ville spelade några sololåtar, fick med sig sin privatlärare 
Görgen Antonsson i några ytterligare, innan Christian Blackmon spelade 
förnämligt solo på sin lilla akustiska gura. Kanon! Görgen återvände 
sedan till scenen med hela Låtstugan som spelade nyanserat och bra som 
vanligt. Bertil Fält bidrog förtjänstfullt med stortutan (barytonsaxen). 
Därefter hade vi storfrämmande av Draupner som repat inför ny cd-in-
spelning. Det lät som om skivan skulle bli bra!
 
EN ENSAM KLARINETT gav öronen välljud och mjuk vila när Amanda 
spelade två låtar helt solo. Klarinett är ett härligt instrument i rätt händer. 
Avslutade med några fina låtar gjorde Agnes Nykäsenoja som hade med 
sig Blackmon med gitarren upp på scenen igen. Hennes sköna a capel-
lasång fick avsluta scenspelet. 
   
NU VIDTOG FRITT bordsspel bland de drygt 70 deltagande och publik ända 
till framåt 23 då man ville stänga. Konstigt… det var ju så kul. Det be-
tyder att vi måste göra om det !

VEcKAN VAR FyLLD av spelande i Gävle, för på måndagen den 6 febr var 
det SAW för första gången på Tennstopet i Gävle. God mat och öl frestade 
förutom gott spelsällskap. Det var ett 20-tal spelmän som öste till man 
ville stänga vid 22-tiden. Tänk så många ospelade låtar det fanns kvar då. 
Dem tar vi nästa gång det blir SAW, d.v.s. första måndagen varje månad 
i vår. SAW står för SpelmansAfterWork och alla, inklusive publik, är 
välkomna även om det är Låtstugan som bjuder in.    Lovar  Michael 

kvällsmaten spelade Jonny solo en stund, så att vi fick lyssna ordentligt 
på honom och hans spel. På kvällen var det fritt spelande på alla de olika 
instrumenten som var med. 

Michael Müller

Fr v. steFAn LAssiLA, LArs WestermAn, KjeLL nordLÖF sAmt miKAeL nyKäsenojA. Foto: 
michAeL müLLer

Veteraner agerade som återuppståndna vid bokutgivning på Sandvikens 
folkbibliotek den 10 mars. Sätra Bälg & Strängar kunde fortfarande spela 
väl, efter en förmiddags övande. Gött å höra. Boken Kanal av Bernt-Olov 
Andersson är mycket läsvärd menar 

Michael Müller

GFMFs pubkväll på CC i Gävle samt SAW
torsdAg 9 FebruAri fylldes CC-puben i Gävle av spelsugna musikanter 
med folklåtar i bagaget. Folkmusikföreningen hade bjudit in till pubkväll 
med billigare meny åt spelmän samt massor av god öl i lagret. Många 
kom och kl 19 inledde Michael Müller solo med ett antal låtar medan 
Ville och någon ytterligare ställde in acceptabel ljudkvalitet. Kvällen 
började alltså med 2 timmars uppspelning från scenen innanför dörren. 
Längst bak i lokalen kunde man prata obehindrat om man ville. Bra kom-
bination.

Det har varit SAW flera gånger redan...
SAW STÅR FÖR SPELMANS AFTERWORK. Låtstugan bjuder in alla  till spel, 
mat och dryck på tennstopet första måndagen varje månad… även under 
sommaren som kommer. Då kan det hända att det sitts ute på baksidan av 
huset där det finns uteplats. Testa med din närvaro. Kante bli bättre. 

Påstår Michael Müller



SÅ häR STÖKIGT Och OTREVLIGT KAN DET VARA PÅ TENNSTOPET EN MÅNDAGKVäLL KL 19.44 

TIDIGT I MÅNADEN.

GäSTRIKE LÅTVERKSTAD SLäPPTE under LJUDWÅG 12 på Musikhuset Sjö-
manskyrkan lördagen den 28 april sin första cd. Inte fullängd, men dock 
skiva ! Fem låtar i arr och med bra spel. Var stolta ungdomar !  
Ljudwågen gästades i år även av Klabbes Bank, Sighing owl, GUF, Fri-
hetsorkestern m fl. band.   

menar Michael Müller

BALTIc cROSSING VAR VäL värda ansträngningen att ta sig till konserthuset 
i Gävle söndagskvällen den 22 april. Alla dryga 40 i publiken visade det 
tydligt via starka slutapplåder. Skickliga hörvärda individuella och ge-
mensamma musikaliska prestationer framförda med humor. Inte illa. De 
föregicks dessutom av det ungdomliga men fullgoda uppvärmningsbandet 
Pelle me två. De sjöng om Hälsingland och dansbanor samt livet däremel-
lan.  

häR BALTIc cROSSING I AcTION !

Uppfattade Michael Müller

ALLSVENSKAN I FOLKMUSIK 
var den här gången var vid Ålsta 
folkhögskola i Fränsta, som ligger 
strax ovanför Sundsvall. Dit var Kris-
tina Danielsson och Bosse Lundgren, 
som också fick med sig Elisabeth 
Hägglund den här omgången. Kristina 
och Bosse har varit med tidigare då 
det var i Oskarshamn. I Ålsta fick vi 
lära oss låtar från Medelpad, Ånger-

RIcKARD NäSLIN, RIKSSPELMAN FRÅN jäMT-

LAND, ELISABETh Och

BOSSE.



Schläpp-konsert
Den 28 april var det boksläpp och konsert på Konsthallen i Sandviken. 
120 personer hade hittat dit. GSF och Michael Müller släppte boken Joel 
Rådberg - en spelmans berättelse. Likaså torsdagen den 3 maj på Gävle 
Stadsbibliotek där ett 30-tal åhörare var med, samt söndagen den 13 
maj på Lugnet i Oslättfors där det var knökfullt och hett med ett 40-tal 
åhörare samt Sandvikens spelmanslag. Alla gångerna deltog Sandvikens 
spelmanslag samt Jimmy Johansson, Lars Eriksson samt Michael Müller i 
arrangemanget. Prat om boken och massor av musik. Specialpris på boken 
förstås 250 kr. Ordinarie pris 280 kr. Boken handlar om Joel Rådbergs liv 
och musikaliska gärning. Därtill 320 låtar. Traditionella låtar, visor och 
egna kompositioner. NU finns boken att köpa av GSF:s Sture Johansson i 
Storvik. Ring eller maila honom eller Michael, som skrev detta.

Torsåkersspelmän spelade på öppnandet av årets Tallbosäsong
Lördagen den 26 maj uppe vid konstnärshemmet Tallbo i Kungsfors.  
Tänk er att solen skiner och Jädraån glittrar så vackert och det hörs fiol-
musik, då är sommaren här. Vi står där mot timmerstugans röda vägg och 
spelar medan konstintresserade män och kvinnor går runt för att njuta av 
både konsten och den vackra naturen. Gammaldags trädgårdsväxter blan-
dade med vilda blommor och gräset är grönare än någonsin.Visste Du att 
det serveras gott kaffe med hembakat bröd under sommarens utställnings-
perioder? Vi i Torsåkers spelmanslag vet, för vi blev bjudna. 

manland, Härjedalen och Jämtland. Rickard Näslin lärde ut jämtlåtar med 
“riktiga jämt-trioler” inte så lätt för oss gästrikar. Många fina låtar fick vi 
med oss hem i bagaget, ja nu är vi 20 låtar rikare. Vi får nog träna mer på  
“jämttrioler” (d.v.s. en ton i nedstråk + två toner bundna i uppstråk), ofta 
kombinerat inom samma polskerepris. Men roligt var det, mycket spel 
och många nya spelkompisar.

Text och bild: Kristina Danielsson

Kristina Danielsson

häR SPELAS DET SKäNKLÅT EFTER hAMMARBERGS-hANS. BOSSE, 

STIG, GUNNAR, LENA, BERNT, KRISTINA, LASSE, LAILA Och PER.

FOTO: MARIA WESTERMAN

För övrigt... 
Kan det meddelas att alla i polskedanskursen på fdl Rillens lokaler på 
Röjdningen blev riktigt duktiga på att snurra tillsammans i jämna och 
ojämna polskor. Synd att just du missade att lära dig dansa polska. Det 
gavs möjlighet att testa sina nya färdigheter lördagen den 2 juni på logen 
på Lugnet i Oslättfors. För den polskeokunnige stod även blandad gam- 
meldans på programmet. Michael M



Folk & dans i Svaben satsar på DANS 2012
Måndag 2 juli i Svabensverk spelar minst 14 band till dans så alla får sitt 
lystmäte. Nytt för året är en dansbana med tyngdpunkt på gammeldans 
samt konserter – GUF i kapellet kl. 17 och Tängerpojkarna med Karin i 
Stalllet kl. 20.30. Vi utökar till tre dansbanor varav den nya inomhusdans-
banan kommer att bedansas av gammeldanserna. Vi har bjudit in några 
durspelslag och bett spelmanslagen lägga upp för en avdelning gam-
meldans. Banor för intimare spelgrupper om 2-3 spelmän där det dansas 
mest polskor finns sedan förr i Stallet. I Bygdegården blandas polskorna 
med vals och schottis. Därtill som vanligt kohornskonsert samt visstuga. 
Klart det finns varm mat och god dryck och stor parkering. Folk & Dans i 
Svaben börjar kl. 17 med att GUF, Gävleborgs Ungdoms Folkband, ger en 
gratiskonsert i Kapellet. Samtidigt som två danskurser kör igång i Stallet 
och i Bygdegården. Sedan följer allspel och ungdomsstipendieutdelning. 
För mer information: www.folkodans.se   

Michael Müller

GSF inbjuder till Skansenresa 
med buss i september. Vi provar 
att upprepa den gemensamma 
succén med resa till Skansenstäm-
man 1-2 sept, dvs. lör. till sön. 
Det kommer att bli deltagande 
till självkostnadspris. Gemensam 
resa torsdag med buss. Mat och 
eventuell övernattning ordnar alla 
själva. Häng på även DU! Anmäl 
till GSF styrelse Lena eller Ber-
til (se sid 2 i tidningen.). Vi kör 
efter samma schema som förra 
gången för 2 år sedan. Samma goa 
allspelslåtar som vi mailar ut till 
anmälda. Anmäl NU!

Låtar: Lilla skänklåten, Vid 16 år, Vals Pelle Jernberg i C, Torsåkers 
gånglåt, Dans på kolbotten, Sikvikspolskan, Kyrkstafetten, Småpolska nr. 
1, Kusbo-Anders polska, Tång-Annas gånglåt, Sorglåten, Joels brudvals.
Busstider: 08.00 Åstjärn Torsåker, 08.05 Torsåker vid macken, 08.15 Stor-
vik vid kiosken, 08.35 Sandviken vid Jerntorget, 08.45 Valbo vid hållplats 
söder om motorvägsviadukten, 09.00 Gävle busstation - mot Skansen 
ankomst 11.30. Kolla program på  www.folkdansringen.se  

Gästriklands Spelmansförbund  PRISLISTA  år 2012
NY! Joel Rådberg en spelmans berättelse: medlemspris 250 kr
Jernbergslåtar: 250 kr – utgiven 1986 av Länsmuseet i Gävleborgs län
Visor i Gästrikland, sammanställt av Susanne Rosenberg: 150 kr – ett 
hundratal visor från Gästrikland, utgiven 1994 av Länsmuseet i Gävle-
borgs län
Särtryck ur Sumlen: 20 kr – 41 låtar efter Anders Johan Wistrand, Öster-
färnebo. Utgiven 1987.
Gästrikelåtar efter Spel-Stina och Klockarna Stolpe: 50 kr – 33 låtar fak-
similtryck, 20 originalpolskor från Gustav Stolpes notsamling arrangerad 
för piano, 1882
Åsbrinkslåtar: 50 kr – 24 danslåtar uppteckande av Bengt Åsbrink
Låtar av Torsåkersspelmannen G.V. Widén: 20 kr – 28 egna låtar
Gästriklands spelmansförbunds utgivna lösblad: 2 kr/st för nr. 1-200 alt. 
300 kr för alla
Gästriklands spelmansförbund 60 år 2003: 20 kr, Jubileumsnummer 
Äldre, lösa nr av Gestrike-Resonans: 5 kr 
Edvin Holmberg nothäfte: 20 kr
SSR Jubileumshäfte inkl. cd: 250 kr – allspelslåtar från hela Sverige        

LP: ”Spelmanslåtar från Gästrikland” Stig Sjödin & Barbro Pettersson.  
60 kr
CD: ”Klarinett i Gästrikland”. Traditionsmusik av Erik Hartwig, Årsunda 
samt nyinspelningar med Göran Hed och Jan Melbi. Med finns noter på alla 
låtarna samt en artikel om klarinettmusiken. 50 kr 



NY! CD: ”Joel Rådberg spelar och berättar”– solo och tillsammans med 
andra spelmän. 50 kr
CD: Vox Gestriciae – fem unga tjejer sjunger visor. 120 kr                                       
CD: GUF  ”Myller” – arrangerad ny och gammal folkmusik för storband. 
100 kr        
CD: GUF ”Upp era djäklar”– arrangerad ny och gammal folkmusik för 
storband. 100 kr
“Bästa låtarna” Rillens Spelmän (dansmusik , många instrument). 50 kr
“Gästrikelåtar och lite till” Gunnar Persson och Anders Larsson (drags-
pel). 100 kr
“Själaro och lite fräckare” med Kvinnfôlk från Ockelbo (visor). 120 kr                     
CD: “Den eminente riksspelmannen Karl Gustaf Jernberg” (trad.insp.). 
Dubbelcd. 250 kr
“Efter Spel-Stina”– sex tjejer som kan spela så det ryker i Spel-Stinas 
anda. 120 kr
“Men nu lå´” – Sandvikens spelmanslag  i bästa skick. 120 kr                                   
CD: “Listiga Jonsson” Finnskogens låtar med Tony Wrethling & Ulf Stör-
ling. 120 kr
NY! CD: Jonas Olsson. 150 kr.                                                                               

Önskas fler? CD-skivor med Gästrikemusik kan efterfrågas hos Sture & 
Helena. GSFs målsättning är att ha det som finns tillgängligt från landska-
pet. Materialet kan beställas av Sture Johansson, Koppartjärnsv. 9, 81290 
Storvik, tfn: 0290-31067, epost: sturehelena@hos.sandnet.se. Porto 
tillkommer.


