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Ordförandens ruta   
Med förhoppning om att ni GSFare har haft en god start på det nya året, så tänker jag inleda 
er i frestelse. 
Året kommer att bjuda på massor av intressant och roligt. Redan lördag 16 februari är det en 
inspirerande kursdag med föreningsårsmöte och Spel-Stinamedaljutdelning. Sonja Sahlström, 
Jeanette Evansson, Åsa Andersson m fl kommer att låta er ta del av sina kunskaper. 
V 16 säger vissa agendor. Jag säger 18-20 april…förresten hela veckan före Folk & Världs-
musikgalan är fylld av folk och världsmusik i Gävle och länet. Vad sägs om musiksoppa i 
Gävle med Lena Willemark som artist? Vad sägs om den tredje ResiDansföreställningen på 
Gävle Teater på torsdag 18 april, om Ale, EriC och Knut på Konserthuset på fre 19 april 
samt själva direktsända(P2) galan på lördag 20 april kl 20-22. Vad sägs om massor av 
gratiskonserter i konserthuset och fd katolska kyrkan under to-lör ? 
GSF är värdar för SSRs årsmöte på Scandic CH i Gävle på söndagen den 21 april. Det var 
nog länge sedan vi var. Minns en gång i Högbo i min ungdom… 
Lördag 10 augusti åker (max 50 st) GSFs medlemmar i buss till folkmusifestivalen på 
Hesselby slott vid Sthlm. Ledin släpper säkert in oss. Vi ska försöka få oss ett utrymma för 
framträdande spel. Och mer är på G…… ! 
                                                                                        menar Michael 
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Kalendarium våren 2013 för Gästrikland 
 
Jan 
Måndag 7 kl 17-22 SAW på Tennstopet. Nu går det inte att ställa in längre. Vi var 8 st som 
hade kul, spelade och ljög, trots att det officiellt var inställt. 
 
Febr 
Måndag 4  SAW på Tennstopet, Gävle 
Onsdag 6 kl 19.00 Frifot å Drömfabriken, Sandviken 
Fredag  8 kl 19.oo Bergs ga skola, Torsåker 
Lördag 16 kl 10- Kurs och inspirationsdag samt GSF årsmöte på Bergs ga skola 
Torsåker 
Mars  
Lördag   2 mars Kallstämman, Järvsö 
Måndag 4 SAW på Tennstopet, Gävle 
Torsdag 14  kl 19.30 Quilty på Konserthuset, Gävle 
Onsdag  20 mars kl 19.00 Väsen, Drömfabriken, Sandviken 
Torsdag  21 kl 19.30 Konserthuset Gävle 
Lördag   23 kl 19.00 Röda Kvarn, Ockelbo Helkväll med flera inslag ”Earth hour” 
 
April  
To-lör 18-20 Folk & Världsmusikgala med kringaktiviteter på Gävle Konserthus och pub 
Tennstopet och fd Katolska kyrkan i Gävle 
Måndag  1 Gävle SAW på Tennstopet 
Onsdag 17 kl 12-13 Lena Willemark & Älvdalens elektriska Musiksoppa på Spegeln, Gävle 
Onsdag 17 kl 19.00 Spinning Jennies  Drömfabriken, Sandviken 
Torsdag 18 kl 19.00 ResiDans #3 Gävle Teater 
Lördag  20    Tid se www.gala.se  Spinning Jennies Konserthuset Gävle 
Söndag  21 kl 18.00 Spinning Jennies, Idrottsgården, Holmsveden 
 
Maj  
Måndag  6 SAW på Tennstopet 
Lördag  11 Hovrastämman 
Fre-lör   17-18 Årsundaruschen, Strandbaden, Årsunda 
Fre–sön 24-26 Kurshelg med logdans lördag på Lugnet i Oslättfors 
 
Aug 
23-25 aug STJERNKLART folkmusikfestival på Lugnet i Oslättfors 
 
Sommaren blir bakfram, ungefär som vädret. Bingsjö 3 juli därefter Delsbo 7 juli. 
 
 
                              
 
 

 
 



En gruvlig upplevelse 
En ny cd-skiva ska släppas och man funderar var. Rätt ställe visar sig vara Storbergsgruvan i 
Torsåker. Så många som fick plats hade kommit för att med hjälm ta sig in genom stollen till 
dagbrotten och de djupare gruvhålen. Vi leddes rätt av facklor och marschaller. Vi förflyttades 
i tid och rum. Efter lite musik från skivas av BBT, dvs Blås, Bälg & Tagel dvs Tuva Modéer 
fiol, Sara Fridholm dragspel, Åsa Larsson tvärflöjt, samtliga på sång. Därefter släpptes cdn 
ner i de djupare delarna av gruvan som ett offer till gruvfrun. Vi hörde alla hur den landade 
långt nere efter en några sekunder. En magisk upplevelse i facklors och marschallers sken !  
De som så ville fick en djupare guidning in i gruvan av Tommy Nilsen från Hofors komun. 
Under tiden serverades glögg, grillad sojakorv, bullar utanför gruvan. Det behövdes efter den 
lite kylslagna utflykten inne i berget. Efter mer musik, tacktal, skålar så vidtog försäljning och 
signering av cdn. En upplevelserik lördagsefta som förgyllde dagen. Menar Michael M 
 

 Foto: M Müller 

 

Skivsläpp:Volodjas nya album LIVE på Spegeln i Gävle   
Volodja är gruppen som tjuter som ett ånglok, gnistrar som kristall, glöder som en vulkan och 
som ständigt svalkar sig i det kalla Sibirien bland ficktjuvar, boxare, deporterade lagbrytare 
och elaka mostrar. Visorna, som ursprungligen sjungits av Vladimir Vysotskij, vet inga 
gränser!  21 nov släpptes albumet live på Spegeln. Man fick rödbetssoppa, cd och en 
fantastisk konsert. 



     Falck & Lindqvist - musikaliskt berättande. 

”Det blir alltid bättre”-en höjdarkväll i Bergs skola 

Det är kolsvart när vi sakta kör på slingrande vägar till Bergs ga skola i novembermörkret. 
Men plötsligt lyser marschaller vid vägkanten. Christoffer iklädd reflexväst står och vinkar in 
oss. Gårdsplanen är full med bilar och en stor publik finns på plats i lokalen. 
   Jag är så nyfiken på den här konserten ! I juli 1980 åkte jag med man, två barn (Brita var 2 
mån) och bror på spelmanssemester med husvagn. I Bingsjö hade vi husvagnen parkerad vid 
skolan. Bredvid oss körde det upp några unga killar i raggarbil med en tramporgel i baksätet. 
Då fick vi höra JP Nyströms. Vilken musik ! Och vilken lyx at få bo strax intill ! 
   Nu är det 32 år senare. Sedan den sommaren har vi nog förändrats en hel del allihop. Men 
fortfarande är det lika underbart trevligt att få komma och höra norrbottenslåtar spelade med 
kärlek till musiken och till traditionen. Marcus Falck och Svante Lindqvist finns på scenen, de 
spelar och berättar om gamla spelmän som lärt ut låtar och inspirerat. Ibland vill jag nästan 
vända mig om för att se om inte deras läromästare står i dörröppningen och lyssnar med en tår 
i ögonvrån. Kanske är det Kalle Lagerqvist från Malmberget som säger: ”Nu Svante var det 
nära!”. Eller Börje Zettervall från Jokkmokk, mästare på tvåradigt dragspel och lärare till 
Marcus. 
   Alla historier är så himla bra ! ”Nu ska ni inte vara oroliga” säger Svante, ”vi löser fler 
problem än vi tillskansar oss och det blir alltid bättre”.  Publiken skrattar och hinner knappt 
hämta andan innan nästa skämt kommer. ”Vi ska sjunga med den röst vi har  och inte med den 
vi önskar att vi hade”. Mörk novemberkväll ? Nej, gott fika, bra arrangemang och trevligt 
folk. Det är högtryck i Bergs ga skola i Torsåker. Textade Maria Westerman 

 Foto: Christoffer Andersson-Bång 

 
Bilda får 1,7 miljon kr till unikt folkmusikprojekt  
(och GSF är givetvis med på tåget). 

   Under våren 2013 startar Studieförbundet Bilda GävleDala det nyskapande projektet 
FolkUngar, vars mål är att få barn mellan 5-12 år från Hälsingland, Gästrikland och Dalarna 
att upptäcka folkmusiken och glädjen i att mötas, spela och dansa tillsammans över 
länsgränserna. Målet är att minst 15 000 barn skall få möta folkmusiken under projektets tre    



FolkUngarprojektet ska ge barn i Gävle-Dalaområdet möjlighet att på ett lust- och lekfullt sätt 
möta folkmusiken genom besök av FolkUngars team ute i alla grundskolor. Det nyskapande 
innehållet i projektet FolkUngar är att det vänder sig till en yngre målgrupp. Barnen blir 
delaktiga och medskapande, dels genom de texter och de melodier de tillsammans gör och i 
den processen utgår man från barnens verklighet. Ny musik och dans skapas utifrån de äldre 
traditioner som finns. De planerade stämmorna med barnen som huvudmedverkande är unika, 
för det har aldrig skett tidigare. Barn från tre landskap och två län möts kring gemensam 
musik och text som de känner igen och som de helt eller delvis har skapat tillsammans.    
Allmänna arvsfonden har beslutat att stötta FolkUngar med 1 789 000 kr under det treåriga 
projektets första år. Pengarna kommer att användas till bland annat en instrumentbank som 
ska användas ute i skolorna och regelbundna utbildningar till musikpedagoger med mål om att 
öka intresset för folkmusiken och göra den till en självklar del av kulturskolornas utbud. Ett 
utbildningsmaterial i form av en levande låtbok kommer även att tas fram, där barnens egna 
låtar är en stor del av boken. 

Projektet FolkUngar bygger upp ett helt nytt koncept som ska stå på egna ben efter projektets 
avslut och fortsätta uppnå målet om att nå ut med folkmusiken till så många barn som möjligt. 
Det är ett samarbetsprojekt mellan Gästriklands, Dalarnas och Hälsinglands spelmansförbund 
tillsammans med BILDA GävleDala. 

Ytterligare upplysningar lämnas av Eiwor Kjellberg, tel 0651-565261 (samma nr till mobilen)                                                                                        

        

Gefla spelmän hos Högbo Fdg i Sandviken 

Fjorton spelglada musikanter mötte upp när polskegruppen hade sin terminsavslutning i 
Sandviken i slutet av november. Det var ett härligt spelgäng som under Kajsa och Bertil 
Ridals ledning övat in en varierad repertoar med dansvänliga låtar. Vi dansade bland annat 
vals, schottis, bondpolskor, senpolskor och Rörospols. Jättetrevligt hade vi och en givande 
dialog mellan spelmän och dansare uppstod spontant. Vi pratade tempo, rytm och karaktär på 
låtar och danser och provade olika dansvarianter till låtarna.Tänk vad man lär sig mycket av 
sån´t – både som dansare och spelman. Ett mycket bra möte mellan musik och dans blev det 
och vi har redan bestämt att det här ska vi göra igen. Polske/bygdedansgruppen i Sandviken  
gm/ Ewa Englund 



En stor del av Torsåkers Spelmanslag avslutade höstsäsongen med en munter italiensk afton. 
Vi åt en utsökt buffé och spelade sedan så att gardinerna fladdrade 

 
 
 
 
 
Här framför Laila, Kristina och Bosse 
”Bella Notte”. Är de en spagetti mellan 
Kristina och Bosses munnar eller är det en 
tät stämsång? 
 
 
 
Stig fotograferade och Gunnar skrev. 
 
 
 

 På Bergs skola har man haft en kursdag med Kjell-
Erik Eriksson från jämtland. Populärt, bra och kul. Dagen efter inspirerade Kjell-Erik Gästrike 
Låtverkstad med sitt spel via en dags workshop tillsammans med Tuva och Kråkan. 

 



       Folk & Världsmusikgalan i Gävle 18-20 april 2013 
 
   En av de största folkmusikevenemangen på mycket länge genomförs i mitten av april i 
Gävle och länet. Vår genres egen gala där hjältar och hjältinnor hyllas med konsert och priser 
för årets bästa i 8 kategorier på Gävle Konserthus. Du kan själv gå in på galans hemsida och 
föreslå vilka som ska nomineras www.gala.se . På hemsidan står det mesta du behöver veta 
utom hur du får tag i billigare biljetter till den direktsända  galan (SR P2) på lördagn kl 20-22. 
För att få biljetter till SSRmedlemspris uppger du koden ”fovgalan” när du beställer eller 
köper biljetten på konserthuset. Köp i tid för det kan bli fullt. Det finns ca 650 biljetter. Det är 
bara tre konserter som kostar pengar. Allt annat är kostnadsfritt. Ungdom o skolungdom får 
biljetter mycket billigt.  
   Det som kostar är den tredje ResiDansföreställningen på Gävle Teater torsdag 18 april kl 
19, konserten med Ale Möller, Eric Bibb och Knut Reiersrud fredag 19 april kl 19.30 (den har 
en andra halvlek med Ale Möllers trio dvs +Mats Öberg/Olle Linder). Därtill galan förstås. 
   Både fredag och lördag hela dagarna är det seminarier, workshops, föreläsningar, dans, 
konserter samt branschmässa i foajén, Bo Lindesalen, på restaurangscenen….och de kostar 
inget. Det är gratis !  Efter fredags och lördagens betalkonserter är det efterfest i restaurangen 
med två band som spelar bägge kvällarna. Gratis även om du inte varit på konserten. Dagtid 
är det 3-6 konserter och kortare schowcases i konserthusets entréplan. Gratis. 
   Självklart finns det plats att spela själv ex i Musikbiblioteket, i foajén och där du kan hitta 
en vrå. Men framför allt finns sådan plats på Tennstopet och fd Katolska kyrkans annex. Där 
är det efterefterfest med mat och dryck till 02 och jam hela nätterna. Därtill gratiskonsert 
fredag kväll kl 22.30 i fd Katolska kyrkan med Norges bästa liveband Valkyrien Allstars ! 
   Den som registrerar sig vid entrén får delta i seminarier, kurser mm vilka oftast föregår i 
husets nedre plan med nergång vid Gevaliasalen. Vid registreringen får du en påse med olika 
godsaker som tack för besväret, samt ett deltagarbevis som visar att du får röra dig i hela 
huset. 
   Mycket av det som händer finns redan utlagt på www.gala.se .  
Stilla din nyfikenhet, åk till Gävle konserthuse fre-lördag 19-20 april 2013, menar M Müller 
 
 

Försäkra dig om ett bra instrument i framtiden 
Genom att utnyttja Folksams mycket förmånliga instrumentförsäkring så har du alltid  den 
kvalité på ditt instrument du önskar. Ta kontakt med Bertil Månsson (se styrelsen) för att 
teckna försäkring och info. 
Så här skriver man om årets förändringar i försäkringen: En del problem ang värdering av 
instrument har ibland uppstått vid skador och det är därför mycket viktigt att man har rätt 
försäkringsbelopp för det försäkrade instrumentet, stråken m.m. Försäkringen gäller med 
maximalt det belopp som angetts för varje objekt och som man betalat premie för! 
Det bör finnas värderingsintyg för objekt över 30,000 kr och att värderingsintyg ska visas 
upp vid tecknande av försäkring av objekt med ett värde över 100,000 kr. Det är därefter den 
försäkrades ansvar att hålla intygen aktuella genom att förnya värderingen minst vart femte 
år.  
 
 
 
 
 
 



Gästriklands Spelmansförbunds 
Kurs & inspirationsdag & årsmöteskallelse    
Lördag 16 februari 2013  
Bergs ga skola, Torsåker 
 
Program: 
10.00  Samling för info o kaffe.  Allspel. 
 
11.00  Grupp 1: Låtutlärning Åsa Andersson Spel-Stinalåtar 
           Grupp 2: Bondpolskespel med Sonia Sahlström 
 
12.30  Lunch på Bergs ga skola. 
 
13.30  Spelkurser 

Grupp 1 Jernbergslåtspel med Jeanette Evansson 
Grupp 2 Bondpolskespel med Sonia Sahlström 
Grupp 3 Låtspel med Maria Lidberg 
 

14.30  Presentation av Sonia Sahlström genom liten konsert 
       
15.00  Fika 
 
15.30 Forts spelkurser 1-4 
 
16.30  GSF Årsmöte  
 
17.30 Middag i huset 
 
19.00 Utdelning av Spel-Stinamedaljen till Jeanette Evansson. Konsert med Jeanette. 
 
Fritt spel, fest och dans. 
 
 
Kursavgift och fika 300 kr. 
 
Bindande anmälan senast måndag 11 febr till 
Bertil Månsson 026-197880 berman@telia.com  
Michael Müller 072-2193956 michaelmuller53@gmail.com  
 
Kostnaden betalas kontant till Bertil på plats under lördagen. Gärna jämna pengar. 
 
Jeanette är välkänd tolkare av Jernbergstraditionen från Valbo. Dansant och läckert spel. 
Sonja Sahlström är Zornguldspelman med den uppländska och Sahlströmska 
familjetraditionen som specialité. Bondpolskegungets mäsatarinna. 
 
Medarrangör är studieförbundet Bilda GävleDala 
 



Gästriklands Spelmansförbund  PRISLISTA  år 2013 
 
NY ! Joel Rådberg en spelmans berättelse                   medlemspris  250 kr 
Jernbergslåtar     250 kr 
 utgiven 1986, Länsmuseet i Gävleborgs län 
Visor i Gästrikland, sammanställt av Susanne Rosenberg 150 kr 
 Ett hundratal visor från Gästrikland utgiven 1994, Länsmuseet i Gävleborgs län 
Särtryck ur Sumlen, 1987 20 kr 
 41 låtar efter Anders Johan Wistrand, Österfärnebo 
Gästrikelåtar, efter Spel-Stina och Klockarna Stolpe 50 kr 
 33 låtar faksimiltryck 
 20 originalpolskor från Gustav Stolpes notsamling arrangerad för piano, 1882 
Åsbrinkslåtar  50 kr 
 24 danslåtar uppteckande av Bengt Åsbrink 
Gästriklands spelmansförbunds utgivna lösblad 2 kr/st 
 nr 1-200 alt 300 kr för alla 
Gästriklands spelmansförbund 60 år 2003 Jubileumsnummer 20 kr 
 Äldre, lösa nr av  Gestrike-Resonans  5 kr  
Edvin Holmberg nothäfte 20 kr 
SSR Jubileumshäfte inkl cd    allspelslåtar från hela Sverige                250 kr                                                           
Skivor: 
LP ”Spelmanslåtar från Gästrikland” Stig Sjödin & Barbro Pettersson  60 kr 
”Klarinett i Gästrikland” CD med traditionsmusik av Erik Hartwig, Årsunda  
samt nyinspelningar med Göran Hed och Jan Melbi.  
På cdn finns noter på alla låtarna samt en artikel om klarinettmusiken                     50 kr  
NY !     ”Joel Rådberg spelar och berättar”  
           solo och tillsammans med andra spelmän   CD    50 kr 
Vox Gestriciae CD fem unga tjejer sjunger visor                                            120 kr 
GUF  ”Myller”  CD  arrangerad ny o gammal folkmusik för storband              100 kr 
GUF   ”Upp era djäklar” CD arrangerad ny o gammal folkmusik för storband  100 kr 
Gästrikelåtar och lite till med Gunnar Persson och Anders Larsson  (dragspel)    100 kr 
Själaro och lite fräckare  med Kvinnfôlk från Ockelbo    (visor)                       120 kr 
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 
NY: Jonas Olsson CD                                                                                150 kr 
Hosvid, Hasvid CD med Blås, Bälg & Tagel                                      100 kr 
Önskas fler ?  CD-skivor med Gästrikemusik kan efterfrågas hos Sture & Helena 
GSFs målsättning är att ha det som finns tillgängligt från landskapet. 
Materialet kan beställas av Sture Johansson, Koppartjärnsv. 9, 81290 Storvik 
0290-31067, epost: sturehelena@hos.sandnet.se  Porto tillkommer 
 
Passa på att köpa billigt under galans mässa fre-lör 19-20 april på Konserthuset i Gävle. GSF 
kommer att ha mässbord med Joelböcker(specialpris) cd mm. 
 


