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Till sommaren är han i centrum igen, Janne Melbi. Just nu övervintrar han i 

Portugal så fingrarna är mjuka till våren.  

 

 

 



Ordförandens ruta       

   Snön kom till slut och det blev ljusare. Nu är vi i februari och det innebär också ljusare 

tider. Snart är sommaren här med spelträffar, stämmor, utflykter och mygg. Håll ut ! 

   GSF fortsätter att lägga ut noter på sin hemsida. Lätta att ladda hem och skriva ut för den 

som vill. Vi funderar på olika sätt att tillgängliggöra arkivets notmaterial. Arkivet kommer 

troligen rent fysiskt att flyttas från Sandvikens kommunala arkiv till Arkiv Gävleborg i Gävle 

(fd postterminalen på Brynäs). Där blir det bättre tillgängligt för den som önskar rota och 

leta. Därtill funderar vi på om kommunernas huvudbibliotek kan tänkas vilja tillhandahålla 

materialet digitalt…. 

   Spelstugan på Folkteatern planerar inspelning av en CD under våren och Sandvikens spl 

tillsammans med Syltkören åker i mars till Skottland på festival i Jimmy och Tuvas regi och 

ledning. Högbo fdg har danskvällar då o då på måndagar i Sandviken. Välbesökt med 

spelmansmusik av Gefla Spelmän, Saftorkestern och Järbo spelmän, m fl. 

Nog händer det mycket på vintern nuförtin å….. 

                                                        ordförande Michael 

 

Kolla på www.folkwiki.se  där finns låtar på not i pdf-format. Även Gästrikelåtar !! 
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Kalendarium hösten 2013 för Gästrikland 

Februari  

3   mån kl 18 SAW Tennstopet 

6   tors  kl 19.30 Malin Foxdal Band Gävle Konserthus 

21 fre Folk & Världsmusikgala UMEÅ SR P2 direkt kl 20-22 

Mars 

3   mån kl 18- SAW på Tennstopet, Gävle 

11 tisd  kl 19.30  Volodja spelar Vysotskij på Gävle Konserthus 

14 fre   kl 19 Volodja på Bergs ga skola, Torsåker. Vysotskij ! 

15 lör  KL 09.30- Spel och kursdag samt ÅRSMÖTE GSF Lugnet i Oslättfors 

26  ons  kl 19.00 Tall Dark Strangers, Drömfabriken, Sandviken. Blå bluegrass. 

April 

7 mån SAW på Tennstopet Gävle från kl 18 

24-26 to-lör  JANTEFESTIVAL Gävle. Allt för att motverka. 

Maj 

2-4 maj Allsvenskan i Folkmusik på Västerbergs FHS. Arr SSR. Delta ! 

5 mån SAW på Tennstopet 

31 lör sista Hovrastämman ! 

Juni 

6-8 Årsundaruschen, Strandbaden, Årsunda 

 

 
 
Ser ut som Låtstugan på Folkteatern taget av någon. Trevligt med ett foto på dessa aktivister ! 

Ser ut att vara i Folkteaterne foajé, men oftast övar man längre in i lokalerna på tisdagkvällar. 

Ser kul ut.      Menar Michael 

 



 

Utflykt 
   En solig söndag i november fick vi chansen att följa med Tony Wrethling på en spännande 

utflykt med fiolerna i högsta hugg. Resan bar iväg till Kungsberg. Vi svängde in mot 

Kungsbergsvägen, förbi Botjärn och mot Stocksbo och sedan vänster vid Jordbränningsvägen. 

Därefter fick vi gå en bit in i skogen med fiolerna på ryggen och kameran på axeln.  

   Vi skulle till ”Rikorpi”. 

   Tack vare att Benno Eriksson letar dansarvallar och kom i kontakt med en man från Botjärn 

som vet var Rikorpi ligger. Det är numera en igenvuxen plats i skogen. Bredvid stigen dit 

ligger en vattenkälla som kallas Rikorpikällan. En gång i tiden fanns där ett litet hus med en 

öppen plats i sluttningen nedanför. Vi kan föreställa oss att traktens ungdomar kom dit för att 

dansa till Erik Skoglunds fiolspel. Det sägs att huset rasade ihop under en dans och spel någon 

gång runt år 1910. 

   Platsen finns omnämnd i notsamlingen Svenska låtar där Henrik Lönnbergs låtar är( se sid 

177 låt 727). Två skomakare gick till Rikorpisgubben. På ditvägen sjöng man en polska och 

på hemvägen en annan. Låten 727 är den ena.  

   Vi hade med oss en hemmagjord skylt med namnet Rikorpi som numera finns kvar på 

platsen. Det kändes som att sätta flaggan på månen. Så klart att vi spelade båda 

Rikorpilåtarna. 

   Kanske det kan bli ett utflyktsmål kommande sommar för spelmän som är intresserad av 

spelmanshistoria.    Skrev Kristina  

 

 
 



 

 

Tjejer är bäst ! 
   För ett år sedan var jag i Berg, Torsåker på spelkurs och senare på kvällen blev det spel till 

dans.  Där träffade jag Elin Forslund, en glad och rolig tjej från Hagaström som jag blev 

bekant med. Jag blev så imponerad av henne för på kvällen spelade hon till dans. Elin har 

spelat endast ett år på fiol. En bild på henne skulle passa bra i Resonansbladet tänkte jag, men 

kameran var naturligtvis inte med. Elin spelade också på oktoberstämman i år och då var 

kameran med. Nu går hon på Malungs folkhögskola och spelar för fullt. Bosse och jag var där 

på spelkurs första helgen i november och då träffade vi henne igen ! 

   Det var allsvenskan i folkmusik som hölls Malungs folkhögskola.  Vi var med för femte 

gången. Snart har vi spelat oss igenom hela landet. Den här gången var det Värmland, Dalarna 

och även Norge som fick lära ut låtar. Många spelmän återkommer till dessa kurser som hålls 

på olika platser i Sverige. Det blir mycket spel på kvällarna och långt in på nätterna. Spelmän 

kommer från Danmark, Holland och från de flesta landskap i Sverige. Snart är det 

Gästriklands tur att hålla kurs med Allsvenskan i låtspel.    

    Påstår Kristina 

 

  
 

En sörmlänning lär sig Gästrikelåtar av Bosse och Kristina. 

 

 

 

 

 

 



 

Tjejer är bäst! 
I år på oktoberstämman var det många spelmän. Vi gick bara runt och spelade med där vi 

kunde hänga på. Många spelmän från hela Sverige och många fina konserter att lyssna till.  

En av konserterna spelade Åsa Andersson och Jeanette Evansson och vi satt på första parkett. 

Tjejerna spelade gästrikepolskor med sådan inlevelse, så säkra och samspelta och inte nog 

med det, De såg coola ut också! Ni var bäst!  

   Menar Kristina 

 
 

Vi som sprider gästrikelåtar! 

I Peking går kineserna och nynnar på Tång-Annas gånglåt och i Krakow visslar krögarna på 

Ockelbo-Stina. I Västerbotten spelas det Snapps, skåningarna spelar med glädje Jon Aakres 

kyrkmarsch och på Oktoberstämman passade vi på att sprida gästrikelåten Joels vals till 

Södermanland.  Meddelar Kristina o Bosse 

     Foton o texter: Kristina Danielsson 

 

Dans i folkton 
   Folkmusikgruppen Mittlåt från Östersund lockade under lördag 8 febr och kväll till spel och 

dans på Drömfabriken i Sandviken. Gruppen har en inriktning på spel till traditionell 

bgdedans.  

   På Drömfabriken spelade en del av gruppen för en mängd deltagare i danskursen som leddes 

av Ewa och Tommy Englund. Parallellt med danskursen fick 11 spelmän lära sig låtar från 

Hede och Åre, av Mittlåts spelledare Anders Wedlund.Efter kursdelen samlades alla till 

gemensam dans, där även allmänheten hade tillträde. Mittlåt fick till dansspelningen assistans 

av de lokala musikanterna Åsa Andersson och Göran Hed. Arrangemanget var en del i en 

satsning på att öka intresset för folkdans och gammeldans i distriktet. ”Vi har tidigare 

arrangerat danskvällar på NTO-lokalen och Drömfabriken med lokala spelmän och fått bra 

uppslutning. Det är roligt att se att intresset finns och att alla åldrar är representerade” säger 

Michael Nylin från arrangerande Högbo Folkdansgille. 



Full fart på dansgolvet 
   Många glada dansare tog tillfället i akt när Högbo Folkdansgille på Drömfabriken bjöd in 

till dans en måndagskväll i början av februari. Uppskattningsvis 50 par virvlade runt i valser, 

polskor och schottisar, varvade med en och annan ”modern” foxtrot och tango. Michael Nylin 

från arrangerande Högbo Folkdansgille var nöjd med uppslutningen, och särskilt nöjd med att 

alla åldrar var representerade. För musiken svarade tre olika grupper. Järbo Spelmän med en 

bred sättning av instrument, som spelar folkmusikbaserad musik med inslag av modernare 

rytmer, SAFTorkestern – en härlig mix av erfarna musiker och nybörjare, som skapar stor 

energi och spelglädje och Gefla Spelmän, som på fioler, dragspel, nyckelharpor, kontrabas 

och gitarr spelar främst traditionell musik från närområdet, men även från andra trakter. Det 

var andra gången denna vinter man arrangerade dans och fortsättning lär det bli. 

 

 

                  
                          På dans på Drömfabriken i Sandviken. Foto: L Brunk.  

                           (Men änte Nordlöfs pöjken i mitten. E va faan !) 

 

                  



Ett läckert foto från 1924 man inte kan undanhålla er.                      

              
      Joel och brorsan Ivar på mandolin, samt en fiolspelare och en gitarrspelare på kalas inför     

                                en amerikaflytt från bruket Sandviken på 1920-talet. 

 

          Ännu en läcker bild: Bondbröllop i Storvik 1903 

          
Bondbröllop i Templarhuset i Storvik (som det kunde te sig på 1700-talet). "Ett minne av 20/7 

1903". 

Övre raden fr.v: Anders Sundberg, Martin Isberg, Lovisa Olsson (Olaus Lovisa), Andersson 

(Anderschas vid Järbo päls), Cecilia Skoglund, Ida Sundberg(?), Simon Olsson, Skräddare 

Palmgren. 

Främre raden fr.v: Skräddare Törnström, Anna Schäring (syster till Palmgren), brudgummen 

Henrik Persson, bruden Lif, Kristina Persson (Erik-Jöns Kristin), Spelman Anders Engvall 

från Mölnars.   Källa: Storvik Kyrkligt Bild 1 

Intressant detalj är att fiolen inte har hakstöd. Höll han fioln mot bröstä närn spela, månntro ? 



 

Årsundaruschen 
Strandbaden Årsunda Storsjövägen 1, 810 22 Årsunda 

www.arsundaruschen.com (under uppbyggnad) 

SPELMANSSTÄMMAN för ALLA instrument  
6 – 8 juni 2014 

För info eller noter: Ring Ulla Haglund 070-370 68 89 eller maila till 

arsundaruschen@hotmail.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

                        

    Välkommen  

                                                                                                                                                                                           
 

Preliminärt program 
Förstämma fredag kl. 18.00 med 

kaffe och smörgås. 
Allspel lördag kl. 13.00 

Uppspel av olika grupper  
från kl. 13.30  

(15 min/uppspel enl. lista) 
Dans från kl. 19.00 - 01.00 

(Dansspelning 30 min. enl. lista) 
Avslutning på söndag  

kl. 11.00, då vi spelar några låtar 
tillsammans. 

 
Allspelslåtar i G 
Årsunda-Ruschen  

Nigvals från Ovansjö 
Rejmyreschottis 

Fiskar Ivars polska 
Finnfalls-Per Olovs vals 

Örbyhuspolskan 
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Välkommen och kallelse till 

 

Gästriklands Spelmansförbunds Årsmöte 

Kurs & Inspirationsdag &    

Lördag 15 mars 2014 på Lugnet i Oslättfors 
 

Program: 

 

09.30  Samling för info o kaffe.  Allspel. 

11.00  Anders Ågren och Tuva Modéer berättar om projektet Folkungar och gör en    

           jubileumslåt med oss.  

12.30  Lunch på Lugnet 

 

13.00  Gästrike Låtverkstad spelar 

 

13.30  Presentation av Per Gudmundsson med intervju och några låtar 

       

14.30  Fika 

 

15.15 Svensk folkmusik, en ideologisk introduktion med Per Gudmundsson 

 

17.00  Middag  

 

18.30  GSF Årsmöte 

 

19.30 Skottlandsgenrepskonsert med Sandvikens spelmanslag & Syltkören  

 

Spel i alla hörn av Lugnet 

            

 

Kursavgift, mat och fika 250 kr. 

 

Bindande anmälan senast 10 mars till 

 

Bertil Månsson 026-197880 berman@telia.com  

Michael Müller 072-2193956 michaelmuller53@gmail.com  

Meddela specialkost ! Veg finns. 

Kostnaden betalas kontant till Bertil på plats under lördagen. Gärna jämna pengar. 
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