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Mikael Nykäsenoja och Bernt Lindström spelade Vallåtspolskan från Orsa på 

sina instrument under inspirations och årsmötesdagen 12 mars på Västerbergs 

FHS. Nog blev vi inspirerade. Lovorden för arrangemanget haglade och styrelsen 

återkommer om ett år med en ny inspirationsdag.                                 



Ordförandens ruta       
Vi har haft årsmöte på Västerbergs FHS. Ett 15-tal medlemmar kom och lät sig inspireras. Fler får plats ! 
Vi fick en inblick i två Årsundapolskor av Göran Hed och Anders Lindborg. Bernt Lindström berättade 
roligt och kunnigt om sitt intresse för och äventyr med kohorn, bockhorn och annat. Magnus Wallinder hade 
olikfärgade plaströr i olika längd dvs olika toner med sig. Vi spelade tillsammans Imse vimse spindel, på 
rören innan han lärde ut en gånglåt från Orsa finnmark på sitt dragspel. Tuva Modéer höll i visstuga och 
lärde sedan ut en låt med instrument och sång samtidigt som Michael Müller berättade om spelmän utifrån 
foton i sin dator.    
Vid GSFs årsmöte kl 18 fyllnadsvaldes Kristina Selinder in som ordinarie styrelseledamot och Bernt 
Lindström valdes likaså till ordinarie styrelseledamot. Bägge för ett år. Se nedan. Vi har en full styrelse. 
Undrar hur det går. 
Det finns nu möjlighet att få Resonans digitalt i din mailbox som PDF istället för en papperstidning som 
kanske slängs efter läsning. Meddela red. Michael om du vill ha den digitalt istf på papper. Dock skickar vi 
ut nr 1 varje år till alla för att lägga med inbetalningskort och inbjuda till årsmötet. Papper påminner 
starkare än ett digitalt meddelande. 
Lova att ni har kul med era instrument i sommar. Vi ses…. 
                                                                    Er ordförande Michael 

 
Kolla på www.folkwiki. HYPERLINK "http://www.folkwiki.se/"se  där finns låtar på not i pdf-format. 
Även Gästrikelåtar !! 
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Kalendarium sommaren 2016 för Gästrikland 
Maj 

11 maj  kl 18-21 Musikhuset Sjömanskyrkan Kaféet. Kurs i Bodalåtar med Knapp Britta Samarr Vuxenskolan  

                             GFMF. Upplysn. Daniel 070 - 758 94 22.  50 kr gång. 

13-15 maj  fre-sön Årsundaruschen Strandbaden, Årsunda. Se www.arsundaruschen.com  

27-28 maj fre lör fre-lör Lugnet i Oslättfors Stjernklart stämmofestival med DIG som stjerna.  

                              Förfest med grill fre. Program lördag. Kulningskurs. Se FB Kafe Lugnet. 

Juni 

Midsommar 

Juli 

1-3 juli  fre-sön Delsbostämman. Fredag Världens stämma, lördag förstämma. Massor av band spelar. 

4 juli mån kl 17-01 Folk o Dans i Svaben: Konsert GUF och Spöket i köket. 180 kr entré. 

6 juli ons Bingsjöstämman börjar redan tisdag….. 

13 juli ons kl 19.00  Quilty på Lugnet i Oslättfors 150 kr. Irländskt som bäst. 

15 juli lör Folkmusik på Pålsgården, Ockelbo: Triplex, Tove Lindström & Johan Carlström,  

                                        Evelina Höglund & Erik Jakobsson, Ockelbospelmän, dans på logen m.m. 

Augusti 

17 aug ons kl 18.30 Spelträff i Kalvsnäs kvarn, Torsåker  

20 aug lör Spelmansfrukost på Oklagård. Ta med och bjud. Musik och guidning i Stavkyrka !! 

Se mer nedan ! 

Folkmusikfestens arrangemang sommaren 2016 

4-6 aug Folkmusikfesten i Stjärnsund.   Fullspäckade dagar i fantastisk bruksmiljö. 

19-20 aug Spelstinafestivalen i TorsåkerF med framför allt kvinnliga folkmusiker. 

21 aug Folkmusikfest Vretas med över 60 ungdomar från Kulturskolorna dominerar scenen. 

26-28 aug Ovansjöfesten. Folkmusikfest i tre dagar. 

27 aug Joel Rådbergdagen kl 13.00 Drömfabrikens park i Sandviken 

Mer info: www.folkmusikfestenistjarnsund.se  www.folkmusikfesten.nu  www.spelstinafestivalen.se 

Mobilappen Folkmusikfesten. Ladda ner till  iPhone och Android. 

                
Lena Brunk, Magnus Wallinder och Anders Norlin. Göran Hed och Anders Lindborg lär ut Årsundalåtar 

Bilder från GSFs årsmötes och inspirationsdag på Västerbergs FHS tillsammans med Folkdansringen. 



Hofors unga spelmän 

Dagen före gökottan i maj kom Mikael Nykäsenoja med 5 unga Hoforsare till Lugnet i Oslättfors för att 

spelkursa och ha roligt. Härliga unga från samma 4e-klass. Lite spel då och då och mycket annat kul. 

Minnesvärd tågresa från Hofors till Gävle. 

 Flottutflykt vid ankomsten. Sedan 

grillade vi körv, spelade kubb, fotboll, gick på styltor, spelade lite och sov. Gökottemorgonen spelades det 

igen innan solen värmt tillräckligt för en kanotutflykt. Ingen föll i. Mer spelande med Mickes ledning. 

Därefter gick tjejerna ut och spelade på bygatan med öppet fiolfodral. Dock alldeles tomt på folk. Återresa 

efter lunch till Gävle station där det tomma fiolfodralet inbringade 65 kr , trots att man i 25 min spelade 

samma låt.  Vi gör om et med fler barn.                    Vet M Müller att berätta 

De va dans bort i Sannviken 

SAFTorkestern är en underhållningsorkester mer än ett något annat. Vi vill underhålla och göra människor 

glada med vår musik och gladast är ju alltid de som dansar. Vi vill med andra ord ha dansspelningar! I 

Gästrikland, i Sandviken. Jag kontaktade ABF och tillsammans planerade vi för en heldag med dans i 

Kulturcentrum. Vår ambition var att få människor nyfikna och intresserade av att lära sig dansa polska och 

därmed skapa en framtida danspublik 

Jag ringde upp Ami Dregelid, an av landets auktoriteter på området. Hon tyckte det var en mycket bra idé 

och föreslog att hon och Ellika Frisell kunde ta hand om den dagen. Vad säger man?    JA! 

Jag sökte pengar från fonderna, skrev ned en budget, fixade annonser och lade ut arrangemanget på sociala 

medier.  

Lördagen, 5 mars, var det dags för DANS i kulturCENTRUM med ”Rotation och Sväng” dvs. Ami och 

Ellika. Dagen blev en succé.  På förmiddagen samlade vi femtiofem nybörjare i polskedans. Alla kom runt i 

polskan (!) efter tre timmars instruktioner av Ami och Ellika.  

På eftermiddagen samsades spelmän och dansare för att under ledning av Ami och Ellika nå ett gemensamt 

sväng i dans och spel. Spännande utmaning och ett fyrtiotal deltagare. 



Vi kommer att förvalta detta växande intresse för dans i höst med att arrangera danskvällar och till dessa 

bjuda in gästande grupper att spela med oss. Idéer finns om att bilda en förening för detta och ta stöd av alla 

duktiga dansledare i Högbo fdl och i övriga danslag. 

Vad gäller ekonomin så sprack vår budget. I positiv bemärkelse…  Vi hade inte vågat räkna med så många 

deltagare så det blev ett överskott på några tusen kr. Det behöver vi för höstens arrangemang. Vi vill passa 

på att tacka Lars Bucans kulturfond och Gudrun Göranssons kulturstiftelse för välvillig inställning till 

projektet och för ekonomiskt stöd. 

Passa på i höst! Kom och dansa och spela med oss! Vi har aldrig trökigt!         SAFTorkestern   

 
Saftorkestern spelar på Sjömanskyrkan. 

Nystart: Sandvikens Spelmanslag höjer ribban 

   Sandvikens Spelmanslag höjer nu ribban. Nu ska vi repa mer, stärka stämspelet och kompet och helt 

enkelt låta bättre. Vi ska bli bättre på våra Gästrikelåtar. Med denna förnyelse kan vi få fler intressanta 

spelningar, och därmed blir det roligare att spela. Vi siktar på att ta på oss ungefär fem stora och roliga 

spelningar 2016. 

   Vill Du vara med? Målet är att de närmaste åren öka till minst 20 aktiva medlemmar. Vill du gräva ned dig 

i gästrikelåtar och vara med om fler trevliga spelningar varje år så får Du nu möjlighet till detta. 

Spelmanslaget har engagerat Tony Wrethling, Urban Welén och Anders Lindborg för att leda verksamheten. 

Ett flerårigt utvecklingsprojekt för att stärka verksamheten.Sandvikens Spelmanslag har genom samarbete 

med Arrangörsföreningen Folkmusikfest fått ekonomiskt stöd från Gästriklandsfonden och Sigrid 

Göranssons Stiftelse. Därmed klarar vi finansieringen för 2016 och medverkan är kostnadsfritt för 

medlemmar i Sandvikens Spelmanslag åren 2016-2018 då projektet pågår. 

En viktig fråga för oss är också att ta del av goda erfarenheter från andra spelmanslag. Vi vill även jobba 

för att öppna en väg in i folkmusiken för ungdomar. Är Du intresserad? 

Kontaka oss: KristinaDanielsson, 070-4916222, kristina.danielsson60@gmail.com Anders Lindborg anders.lindborg@gavle.se 

Tony Wrethling, 070-6750345, twrethling@gmail.com Urban Welén  urbwe@spray.se  Göte Andersson: tel 070-5755400 

gote.andersson@folkmusikfesten.nu  



 

Nedan: Gamla Sandvikens spl på 1950-talet under Arne Jansas ledning. Lasse Hillströms far Hjalmar Hillström är nr 3 från 

vänster. Fiol-Pelle snett framför th. Dom konstiga metallgrejorna är notställ.                                   

 

                   Lasse Hillström (1933-2016) en hjälte som gått vidare 

                    

            Lasse som vi minns honom, fiolen i centrum.        En annan sida av Lasse, som står med halsduk och cigarett i mitten av  

                  Sven Olow Olssons(1924-1971) konstnärsgäng på 1960-talet 



Spelmannen Lasse har under årets början tvingats leta nya spelkamrater på andra sidan. Han kämpade länge 

med sjukdom med hustrun Vivis hjälp men till slut hjälpte inget mer. Jag läste med viss bestörtning 

familjens tack för deltagande, för jag visste inget. Det planerade besöket hos Lasse med fiolbyggar-Lasse 

Eriksson blir nu aldrig av. 

Lasse var vår hjälte från 1970-talet då många av oss upptäckte folkmusiken och den härliga samvaron 

spelmän emellan. Lasse lotsade oss in i detta och till oförglömliga möten med de äldre spelmännen i 

spelmansförbundet. Årsmötena, halvårsmöten och kurser blev festliga och djupa minnen medan 

låtrepertoaren växte.  

Lasses musikaliska bana danades redan i ungdomen eftersom fadern spelade fiol och flertalet släktingar 

spelade något instrument och var musikaliska. Lasse vallade hos fastern Hulda och hennes man Julius 

Hillman under krigsårens somrar ofta kor och getter i Stabäcks skogar (norr om Högbo och Öjaren längs väg 

272). Rester av arrendegården finns på vägens västra sida. Lars började själv med fiolen som 12-åring i 

musikskolan. Vid 14 år spelade han efter not under Hans Eklunds ledning upp i Jädraparken. Joel Rådbergs 

musicerande i grannhuset på bruket i bersån och det var en ofta hörd glädjekälla. Joel härmade djur och 

naturljud på fiolen mellan låtarna och skrönorna. Lasse slutade dock spela i de senare tonåren men 

musikintresset fanns där hela tiden. 1957 skjutsades Julius och Hjalmar med ”raggarbil” av Lars och 

fästmön Vivi från Stabäck till Sandviken. Man passade vid ankomsten på att spela in dem på nymodigheten 

bandspelare i Vivis hem. Dock var fiolspel som sagt inte det mest gångbara bland ungdomen under 1940 och 

50-talen.  Lasses spel låg mest nere fram till 1967 då Gunnar Johansson tog med honom till Torsåkers 

spelmanslag som övade flitigt under Verner Widéns ledning. Lars har sedan dess varit en av de ledande 

inom Gästriklands Spelmansförbund och Sandvikens spelmanslag. Tack för det, Lasse ! 

Efter nystarten av fiolspelandet i Torsåkerslaget blev Lasse fiolen trogen resten av livet. Han blev engagerad 

i GSFs styrelsearbete och fick 1969 dåvarande musikskolans ledare Hannes Söderlind att skicka ett gäng 

ungdomar till en spelmansstämma i Uppsala på hösten. Notställ, kortkort och två inövade låtar! Flertalet av 

dessa ungdomar fortsatte sedan på egen hand med låtspelandet och blev till Felan Går. Tack för det Lasse ! 

Ungdomsspelmansstämmor var det i Norrsätraskolan, Sandviken 1972. Britt-Marie Swing var ett 

dragplåster. Jag var där som åhörare och färsk folkdansare. Lasse organiserade det hela. Även i Hofors var 

det en ungdomsspelmansstämma. Tack Lasse ! 

1976 samlade Lasse och Lennart Östblom hågade spelmän vid Uddstugan i Högbo och nybildade där 

Sandvikens spelmanslag. Man övade på Lottagården öster om Jernvallskolan. Tack för det Lasse (och 

Lennart)! 

GSFs årsmöten på 1970-talets andra hälft var välbesökta festliga tillfällen där de äldre spelmännens fruar var 

med. Vi var på de konstigaste småställen dit man knappt hittade med bil. Men roligt var det. Lasse såg till att 

det alltid fanns något extra att uppleva. Ex den korta konserten med Joel Rådberg som överraskning i 

Norrberg, Ovansjö. Tack Lasse ! 

Sandvikens spelmanslag hade en storhetstid under 1980-talet och Lasse var flitigt med. Jansasgården i 

Västanbyn, Sandviken blev 1983 en central punkt med logdanser, övningskvällar, visstugor och allt möjligt 

annat. Nog hade Lasse ett finger med där också ! Tack ! 

Sandvikens spelmanslag arrangerade från 1978-1990  månatliga danskvällar i Ytterbyns ga skola i Järbo på 

initiativ av Mikael Nykäsenoja. Stundtals välbesökta tillställningar med dans, konserter, köksspel, kurser 



och oförglömliga julfestspex. Lasses hustru Vivi höll några år i trådarna så de allra yngsta barnen deltog i 

Luciafirandet.  Lasse bjöd på sig själv i dessa sammanhang. På och utanför scenen.   Tack för det Lasse !       

Nedan: Lasse som Lucia. 

            

Under alla resor Sandvikens spelmanslag gjort är nog Kökarresan Kristi Himmelsfärd 1982 den häftigaste.  

Vi fick efter en lång resa vänta på färjan till Kökar i hamnen. När den till slut kom och det fanns en kiosk 

ombord och vi alla var vansinnigt spelsugna så etablerades det "tätaste" spelet dittills i spelmanslagets 

historia. Denna legendariska båtresa bidrog nog till en rörd Lars Hillströms hälsningsanförande till de två 

och flakmopeden på land "Ortsbefolkningen ohoooooj..". Ett numera klassiskt ordspråk. Tack för det Lasse ! 

Lars Hillström var en person som gjorde saker. Han väntade inte på lov eller organisationsstrateger. Han såg 

till att det hände. Det är vi som var med tacksamma för. 

Så kan, vi idag äldre spelmän, fortsätta att minnas Lasse en god stund ytterligare. Det gör andra nedan.  

     Skrev Michael Müller 

Lars Hillström har spelmän i flera släktled bakåt i familjen. Som fotot ovan visar så spelade fadern Hjalmar 

Hillström fiol. Han föddes i Lundbo söder om Oslättfors 1889 och dog 1963. Hans två bröder Alexander(f 

1883) och Ragnar(f 1886) spelade likaså fiol. De tre brödernas fiolspel kom både från deras far Per-Olof 

Hillström(f 1861) och dennes bror ”Spel”.Jan-Erik Hillström(f1866) vilka spelade fiol. Dessa fem 

musikanter bildade LUNDBO-pojkarna som spelade på de flesta tillställningar i skogarna norr om Valbo 

och Högbo under andra halvan av 1800-talet. De var självskrivna vid midsommardansen i Oslättfors, för 

patron Lundeberg tillät inte några andra att spela. Per-Olov och Jan-Eriks far hette också Per-Olov(f 1836) 

och det var han som tog sig namnet Hillström på 1850-talet. Vi vet inte om han spelade fiol rimligt är det 

eftersom bägge sönerna gjorde det. Denne Per-Olov dä (den äldre) fader var dagakarlen och kolaren Isakas 

Pehr Persson(f 1796) vars far var soldaten Per Kihl (1756-1809) död i Sveriges sista krig. Dessa två äldsta i 

släktledets musikalitet vet vi inget om. Musikalitet kan ju även komma in i släkter från morssidorna också.          

Menar Michael 



Mikael Nykäsenoja minns hövdingen Lasse 

Jag började spela fiol i mitten av 70-talet. Ett beslut jag aldrig ångrat. Det har blivit många gamla fina låtar 

på repertoaren och nog kan jag hjälpligt uttrycka mig på instrument. Men, vad jag inte hade en aning om då, 

var att detta mitt beslut också var en entrébiljett in till något som blivit så mycket större än att bara spela 

låtar. På denna ”entrébiljett” var det stämplat Sandvikens spelmanslag och det var undertecknat Lasse 

Hillström, visionären, kreatören, den obestridlige ledaren; hövdingen, som nu gått ur tiden. Sandvikens 

spelmanslag startades bl a på Lasses initiativ år 1976. Vid det laget hade en ”grön våg” svept över vårt land. 

På radion spelades Kebnekaise, Contact och Skäggmanslaget och det inspirerade många i den yngre 

generationen att intressera sig för svensk folkmusik och att börja spela fiol. 

Lasse såg och hörde detta. Han beslöt sig för att fånga upp denna kraft och förena oss i den yngre 

generationen men den skara av äldre spelmän som redan fanns i Sandviken.  

Lasse hyrde in oss på Lottagården där vi övade ihop oss med gubbarna. Bland dem fanns Gunnar Johansson 

och Bertil Linder, Dessa båda gentlemen var ofta sedda gäster på kalasen hemma hos Lasse och Vivi och 

stunder man minns är när de framförde ”Efterkälken” med sång och fiolspel.   Det hände också att Bertil 

kom i form och deklamerade Dan Andersson eller helt enkelt improviserade fram ihop en lekfull historia, 

ofta med bisarra inslag.  

Hemmet på Svarvargatan var en given och kär träffpunkt, präglad av varm gästfrihet. Det hände ibland att vi 

var bjudna även när det firades familjehögtider. Vi hörde till. 

Sommarens spelmansstämmor var ju årets höjdpunkt under 80-talet. Vi var ett stort följe av spelmän, många 

med familj i släptåg, som åkte till Delsbo och sedan Bingsjö i början av juli. I centrum på campingen stod 

Lasse och Vivis husvagn. Rollen som mamma och pappa för oss yngre var aldrig uttalad men det förhöll ju 

sig så att Lasse var den ende i laget som i ålder hörde till vår föräldrageneration.  

Han lät faderligt oss hålla på och driva våra projekt men var ständigt beredd att rycka in om det behövdes 

och ibland såg han verksamt till att det hände saker som när spelmanslaget tagit över Jansasgården och 

Lasse hade lovat Musik i bruksmiljö att det skulle finnas ett dansgolv färdigt innan 1 juni. Pär Bäcklin 

skriver om händelsen: ”Efter besiktning av alla sneda golvbjälkar mm sade lagets medlemmar blankt nej till 

att ta på sig ett sådant jobb. Sådana petitesser som betänksamhet från medlemmarna hindrade inte Lasse - 

rätt var det var kom det ett telefonsamtal - halva tunet är fullt av brädor och golvskivor - ytterdörren till 

Jansasgården är blockerad av material - virket kommer att förstöras om ingen tar hand om det! Tack vare 

välvillig inställning och stor hjälpsamhet från kamraterna i Högbo folkdanslag blev det logdans i juni”. 

Lasse var inblandad i övertagandet av Jansasgården, danskvällar i Ytterbyn varje månad, turnéer till Kökar 

och Roskilde för att nämna några av de idéer som realiserades under Lasses tid som ordförande. 

En oförglömlig kväll då Lasse och laget var på topp var vid ett framträdande i Rosenbergsstugan i Högbo i 

början av 80-talet. Alla i laget levererade och höjdpunkten var när Lasse med sin lite dråpliga stil berättade 

skrönan om Skoglunds stor-fiol. Efter spelningen, i den ljusa juninatten, gick vi ned till en tjärn i närheten. 

Vi placerade oss litet här och var och det blev en improviserad ”Vallmusik vid Rosenbergs tjärn”, då Lasse, 

”pappan” stod där med sina grabbar och tjejer och hoade och tjoade på kullors vis, bara för att kändes så bra 

att vara tillsammans.  



En liknande minnesbild 

Lasse Hillström var under större delen av sin levnad en centralgestalt inom den Gästrikländska folkmusiken. 

Fram till slutet av 60-talet förde folkmusiken en rätt undanskymd tillvaro i skuggan av den framväxande 

populärmusiken. Lasse var en av de få yngre som tillsammans med sin far Hjalmar och en liten skara äldre 

män (ett fåtal kvinnor) förde arvet vidare. Förutom spelmansförbundet var Torsåkers spelmanslag hans 

hemvist i många år med medlemmar som Gunnar Johansson, Bertil Linder, Sigurd Lundgren och Verner 

Widén. Lasse insåg tidigt betydelsen av att satsa på ungdomar och medverkade till den första 

ungdomsspelmansstämman på Gästrike-Hälsinge nation 1969. En ungdomsstämma anordnades också i 

Sandviken på Norrsätraskolan i början av 70-talet. Under folkmusikvågen 1970-talet växte intresset enormt 

både i antal spelmän och besökare på stämmor. Ett stort antal gästrikar började åka runt på stämmorna i 

Delsbo, Bingsjö och Boda. I centrum fanns alltid Lasse och Vivi med familj och husvagn. Inbjudande och 

generösa. Lasse hade gjort en stor skylt med Gästriklands spelmansförbunds emblem som sattes upp på en 

lång stång så att Gästrike-campen var synlig på långt håll. 1976 kallade han och Lennart Östblom 

intresserade till Uddstugan i Högbo för att bilda Sandvikens Spelmanslag där Lasse sedan var mycket aktiv i 

många år. Genom Lasses insatser fick laget möjlighet att vara i gruvtorpet i Högbo Bruk under en första tid 

för att 1983 kunna flytta in i Jansasgården som var lagets hemvist långt in på 2000-talet. Överallt på 

stämmor och spelträffar i Torsåker, Högbo, Jansasgården, Smedsgården och källarbanken, Österfänebo, 

Ockelbo och Vretas och på danserna i Ytterbyn fanns Lasse och hans fiol med och spred glädje och trivsel. 

Det känns tomt.         

           Menar Lennart Östblom som med Per Börjesson gjort nedanstående hyllningslåt till Lasses 50-årsdag. 

                        

En klassisk kryckeståt i Torsåker 1971.                             Fr v Sven-Åke Eriksson, Lasse, Östen Ek 1970-talets början. 

                     Lasse o Lasse o Lasse                  



 



Lars Hillström har ovan beskrivits och hyllats som spelman, men han var mer än det. Han hade en 

konstnärssjäl och ett stort konstintresse. Det visat det ena av de två inledande fotona där Lasse ingår i en 

konstnärsgrupp kring nestorn Sven Olow Olsson på 1950-talets slut. Fotot är taget i Jädraåparken som låg 

öster om Rörverk -68 på Sandviks område. Lasse medverkade emellanåt som illustratör i tidskriften Kafé 

Linnea, tidskrift för Sandvikare, som kom ut från slutet av 1970-talet till en bit in på 1980-talet. Nedan två 

exempel på Lasses illustrationskonst.  

           

 

Årsundaruschen  
fick det slitsamt under Pingsthelgen med sämsta tänkbara väder (igen). Regnig nordanvind. Man tog till plan 

C och allt flyttade inomhus. Trångt, varmt och mycket musik. Även de skyddande tälten utanför var fyllda 

av musik. Många spelmän som vanligt. Durspel, fioler, harpor och någon cittra. Bättre väder 2017 ! 

Ett nytt inslag under Årsundaruschen var utdelandet av Jernbergsmedaljen, som detta år välförtjänt gick till 

Åsa Andersson, Torsåker. Hon har förkovrat sig och tagit stora steg framåt i sitt spelande de senaste åren. 

Hon framförde ensam Dansartjärn, en Jernbergslåt med Jeanette Evansson tillsammans med de övriga i 

Jernbergsmedaljens kommitté, Sven Ahlbäck, Jeanette Evansson och Malin Månsson-Leinonen ytterligare 

ett par Jernbergslåtar.  

Därefter vidtog en diger uppspelningslista som räcker hela eftermiddagen. På vällen blev det dans och 

tältspel och spel överallt, tom i restaurangen. Vi ser fram mot nästa års arrangemang ! 

 



    Fler hädangågna spelmän. Denna från Dalarna dock välkänd hänne. 

En gammal spelmanskompis, Kalle Rapp, gick bort en lördag i april. Kalle "bodde" granne med 

festivalkansliet i Falun när han var kanslist på Sveriges Spelmäns Riksförbund och jobbade mycket med 

FFF och inte minst Ethno-lägret. Kalle höll i Ethnosamarbetet med de nordiska spelmansförbunden och 

likaså höll han i festivalprojektet Unga Spelmän med landskapsförbunden i SSR. Nyckelharpspelman och 

dragspelare, historieberättare och en äkta lirare. Som medlem i Svärdsjö spl var han ofta i kontakt med 

gästrikespelmän. Kontakten var periodvis tät under 1980-talet då sambandet mellan låtarna i Svärdsjö och 

nord-västra hörnet av Gästrikland upptäcktes. Han log mot alla och kände alla.  Se nedan. 

   Minns Michael med Facebooks hjälp(text). 

 
2016, dvs i år är det 100 år sedan Per Persson Menlös gick bort. Han var och är en av de mer kända 
Gästrikespelmännen och bodde i hedesunda. Det ska vi uppmärksamma i nästa Resonans i höst. 

 

Då är det bara att önska alla en god, härlig, varm, myggfri, skön, avkopplande, 

lång, minnesrik sommar.   Vi ses i buskarna och i husvagnarna, på logar och 

under myggnät.      Var snälla mot varandra ! 

 



Oslättfors Spelhenstämma:  Stjernklart    
        27-28 maj 2016    
                  Arr: GSF, GFMF, Bilda, Lugnet  
                               

                              Akust isk musik 

           Musikanternas egen stämma, inga måsten, fri ent ré. 
 

Hållpunkt er    
Fredag 27 maj 
18.00-          Först ämma, grillkväll (t a med eget ) 
Lördag 28 maj 
11.00-17.00  Kulningskurs Johanna Bölja (anmälan krävs). 
13.00-13.30 St ämman invigs med allspel: Gäst riklands 8 
  bäst a låt ar !           
13.30-14.30  Samling kring fler hit s från Gäst rikland.  
14.30      Hornt illverkning med Bernt  Lindst röm. 
15.00-17.00  Öppen scen /Uppspel (bjud på 2 favorit -låt ar). 
17.00  Vinprovning, t a med en flaska av dit t  favvorödvin, 

delt a i avskild provning under vällingklockan. 
 Ni delt agare korar sommarens bäst a st ämmovin ! 
18.30 -19.30   Kyrkokonsert  (frivillig kollekt ).   
20.00-  Visst uga i Bagarst ugan (nedst röms kraft verket ). 
20.00   Logdans (spelschema) samt  spel och  
  fest  där det  passar. 
23.00  Vallkonsert  vid vat t net . Kohorn och kulning. 
 
Lugnets Kafe har öppet  med fika, mackor, sallad, potat issallad. 
Sängsovplatser finns at t  hyra a 450 kr/nat t  inkl lakan, dusch. 
Tältplats grat is, husvagn eller husbil grat is men elanslutning 50 kr.  
Sovplats på liggunderlag ovanpå danslogen grat is. 
Ta med egen frukost  och grillmat .  Ta med din favvokorv  at t  grilla. 
Loppiskvarnen har öppet  under em.  Sandst rand finns.  
Uppl. 072-2193956  Michael       info@lugnet .org       www.lugnet .org  
Oslättfors ligger 18 km nv om Gävle. Man kan åka från Tidernas väg (Sandviken-Ockelbo) eller från 
Gävle via Forsby, Åbyggeby eller från Hamrånge Hackegård söderut över Ockelbovägen till Råhällan 
och vidare till Oslättfors. Mobilnät är Telia eller Tele2. 

              Festen där Du som musikant  är i fokus  


