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   Kristina Danielsson fångade ett helt sandvikskt spelmanslag i   
       Bingsjönatten. Man tältspelade till dans, men tältade inte.  



Ordförandens ruta       
Sommaren var kort. Tur att september blev somrig. Tack för foton som ramlar in till Resonansredaktionen. 
Det hjälper till att göra tidningen. Bra med texter också. Det blir en tidning så som ni medlemmar skapar den. 
Ibland kan jag bidra med mer text, men inte alltid. E bir som e bir,  som alltid. 
Det händer säkert mer under hösten än vad jag skrivit in i Kalendariet nedan. Meddela mig så snart ni bestämt 
er för att göra något eller vet något. Ett mail betyder så mycket. 
4 av styrelsens medlemmar åkte till Sälens Högfjällshoytell 23-25 sept för att delta i Dalarnas 
Spelmansförbunds höstträff dit även de norska spelmanslagen från gränstrakterna bjudits. Vi ska även träffa 
spelmansförbundets styrelse för ett informellt möte. Kanske nya samarbeten kan uppstå ? Ha kul ska vi också. 
Billigt är det. Hälsingarna kan inte medverka denna gång, men gärna i framtiden. Det ska ju bli storregion 
av oss, så det gäller att positionera sig och se hur vi kan samverka. 
Styrelsen planerar också att bjuda in till ”Låtkväll” en gång i månaden i hos våra spelmanslag. Man lär sig 
någon låt som laget spelar och någon förutbestämd gäst lär ut en ny gästrikelåt till alla närvarande. Dvs 
kvällen är öppen för alla. Mer om detta när allt ligger klart våren -17. 
Till sommaren är det Nordlek v 28 7-9 juli Falun. Nordens största Folkdansevenemang med mycket musik och 
kurser. Kanske något för dig. Info kommer. 
I år är det 100 år sedan Per Persson Menlös gick bort ensam i sin kalla stuga. Det ska vi uppmärksamma i 
nästa Resonans. I Hedesunda har det varit utställning kring detta faktum i sommar. 
                                                                    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 hösten 2016 för Gästrikland 
September 
Måndag 5 sept kl 18-22 SAW på Tennstopet i Gävle. Lyssna, spela med, föreslå låtar. 
Onsdag 21 sept kl 19.00 Drömfabriken. Långbacka, Willemark, Rydberg med förnamnen Lisa, Lena , Lisa ger 
er den bästa musiken denna kväll. 
Söndag 25 sept kl 16.00 Lyran Storvik,  Långbacka, Willemark, Rydberg med förnamnen Lisa, Lena , Lisa ger 
er den bästa musiken denna kväll. 
 
Oktober 
Måndag 3 okt kl 18-22 SAW på Tennstopet i Gävle. Lyssna, spela med, föreslå låtar. 
Torsdag 13 okt kl 19.00 Gävle Teater  FolkRapBig Band- fusion 
Onsdag 19 okt kl 19.30 Gävle Konserthus.  April Verch amerikansk fiolvirtuos som stepdansar och har två 
kompisar med sig. 
Torsdag 20 okt kl 19.00 Bergs Kvarn Torsåker April Verch amerikansk fiolvirtuos som stepdansar och har två 
kompisar med sig 
Fredag 21 okt kl 19.00 TOBO Fäboland. 6 mil bort bara. 
Onsdag 26 oktober . Hofors FH  Fäboland en föreställning om kvinnor folkmusik och annat. Sara Parkman 
och Samantha Ohlander. 
Söndag 30 oktober  Lustgården Grand Falun  Fäboland. Några mil bort bara. 

November 
Måndag 7 nov kl 18-22 SAW på Tennstopet i Gävle. Lyssna, spela med, föreslå låtar. 
Fredag 18 nov kl 19.00 Bergs Kvarn Torsåker. Sirocco spelar den afrikanska medelhavsvindens toner i 
Andalusisk form. Grym musik som tangerar flamencons rötter. 
Fredag 18 nov kl 19.30 Gävle Konserthus . Blues Detour med Ale Möller, Knut Reierstad och Eric Bibb. 

December 
Måndag 5 dec kl 18-22 SAW på Tennstopet i Gävle. Lyssna, spela med, föreslå låtar. 
Julfest någonstans med Saftorkestern ? 

Januari 
Måndag 5 sept kl 18-22 SAW på Tennstopet i Gävle. Lyssna, spela med, föreslå låtar. 
Det händer nog mer också i januari, men vem vet vad ? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Förra Resonans som kom i slutet av maj hann få med ett par rader om Mikael Nykäsenojas spelgrupp på 
Hofors ”kulturskola”.  Likaså om Årsundaruschen. 
Däremot inget om spelhenstämman STJERNKLART i slutet av maj. Så här några rader om denna tillställning. 

Stjernklart 2016 
Det kom 100% fler än första gången. Bara det…. Dessutom har ingen sagt att det var dåligt, tråkigt eller 
dyrt. Det var gratis för alla. Så som det var förr när man bjöd på vad man kunde. Det gjorde spelmännen 
som var där även denna dag. Det värsta var nog eldandet i grillhuset med sur ved och litet rökhål(bägge 
delarna åtgärdade).  
Nykäsenoja ledde spelandet av alla gästrikehits på logen. Det berättades lite om varje låt så att publiken fick 



kött på benen också mellan musiken.  Uppskattad musik i närmare 90 minuter. Bernt Lindström visade lite 
om hur man tillverkar ett blåsbart och ljudande kohorn. Det hölls en vinprovning där sommarens bästa 
spelvin utsågs. Det egna kriteriet spelmansmässighet kom att fälla avgörandet. Givetvis hölls provningen 
inom lyckta dörrar och bara de som satsat egen flaska deltog (vi bor ju i Sverige). 

Det fanns möjlighet att ta med egen grillmat, men kafeet hade också öppet med både fika och mackor. 

I kyrkan hölls en konsert där ett urval av dagens närvarande spelmän lät sin musik ljuda och förnöja den 
hyfsat fulla kyrkan.  Frivillig kollekt som vanligt, vilken gick till kyrkostiftelsen som sköter kyrkan. 

Det var visstuga nere i bagarstugan. Där var det dock rått och lite kyligt trots tappert eldande. En hel vinter 
eldar man inte ur på en kväll, är lärdomen. Logdans blev det inte så mycket med men det kommer nog att 
frestas med dans även på nästa års Stjernklart lördag 12 augusti. 

Under hela lördagen höll Johanna Bölja-Hertzberg en kulningskurs för ett dussin kulerskor. De avslutade 
dagens officiella program med en rundkulning runt kyrksjön mellan Lugnet och kyrkan. Bernt Lindström 
spelade kohorn från flotten mitt ute på vattnet. Stämningsfullt. 

Hela kvällen brann brasan i grillhuset. Det hostades och vädrades, men trots detta var det varmt och mysigt 
för de 20-tal som får plats om man bjudet på närkontakt. Musik och sång natten lång. 

Som ovan nämnts: Vi ses på Stjernklart lördag 12 augusti 2017 på Lugnet i Oslättfors. Då ännu bättre ! 

  

Vinprovning    Kulningskurs i kyrkan 

      
Spel i grillhuset     Gästrikehits genom tiderna på logen 



    

Frihandborrning av blåshål å horn  Delar av kulningskursen sjöng på kyrkokonserten 
 

   
Lätt att städa på söndagen till massor av 16-delar vilka levererades av Kaisa och Håkan, Bergsjöborna. 
Parkering fanns det gott om på gamla skolgården. Ett tiotal husvagnar och tält samsades denna gång. 
Målsättningen med Stjernklart är att få musikanterna att trivas. Om vi lyckas så kommer även publiken.  
Det är ju gratis. 
 

 

Tre spelmän på Musikcafé i Hedesunda! 
En onsdag i juli då åkte vi till Hedesunda prästgård där det varje onsdag på sommaren bjuds på musik i olika 
genrer. Den här onsdagen blev det folkmusik. 
Vi, dvs Anders Lindborg, Bosse Lundgren och Kristina Danielsson spelade låtar från Årsunda och Hedesunda. 
Vi tog även en schottis från Bro och en låt av Joel Rådberg. Publiken uppskattade musiken och applåderna 
hördes säkert ända till Vinnersjö!  Anders som också är trubadur spelade och sjöng många vackra visor. Kaffe 
å kaka blev vi bjudna på!     Text och foto Kristina 

På det högra foto är Kristina och Bosse på sverigespelkurs. Nu har de spelat låtar från alla landskap! Första 
helgen i maj månad inkvarterade vi på Tobo institutet och spelade i tre dagar det var den sista omgången i 
Allsvenskan i Folkmusik.  Det har varit en rolig resa och så många spelkompisar vi fått ! 



  

 

Spelträffarna i Kalvsnäs kvarn är klassiker som håller  
Grått, småregnigt och kulet - men i Kalvsnäs kvarnkammare mötte en glad Lena Brunk med en värmande 
brasa i den öppna spisen. Vi var ett dussin spelmän/kvinnor från olika hörn av landskapet som träffades en 
onsdagskväll i mitten av augusti och spelade en salig blandning av låtar. Här hördes klarinetter, fioler, 
munspel och ett diskret dragspel. Vi hade väldigt trevligt när vi spelade och när vi mumsade på Lenas 
nybakade chokladkaka.   Skrev  Gunnar Lundberg 
Där ser man vad man kan göra en gråmulen regnig dag. Vänd på perspektiven-gör nåt nytt. (red) 
 
 
 

Västligt besök i gammal hembygd 
Hammarbergs-Hans i en yngre upplaga och därtill född i USA är Tom Breidall. Han är släkt i rakt nedstigande 
led till Hammarbergs-Hans dotter Anna, sedermera gift Thorslund. 
Det var i början av juli som Tom kom på besök. Han bor i Minnesota, men har sina förfäder ifrån Torsåker.  
Tom bodde hos Tony Wrethling och fick naturligtvis den bästa guidningen en spelman kan få. Dom besökte 
många intressanta platser i Gästrikland. Tom fick även uppleva spelmansstämmorna i Delsbo, Svabensverk 
och Bingsjö. En dag körde vi (Bosse, Kristina, Tony och Tom) runt i Torsåker. Ett besök gjordes i Sotaskär där 
vi kollade in Hammarbergs-Hans stuga som flyttades dit ifrån Hoo. Vi besökte flera av platserna där 
Thorslunds smedjor funnits en gång i tiden. 

Ett mycket lyckat stopp blev det hos Leif och Margareta Skogsberg i Fors, Torsåker. Hos dom finns hela 
Torsåkers fotohistoriska fotoarkiv. Leif var ute på gårdsplanen och vi stannade för att hälsa. När Leif fick höra 
vad vi var ute och letade efter sa han: Jag har massor av bilder på Thorslunds smedsläkte, stanna en stund 
får ni se. Tom fick med sig ett usb-minne med kort på både smeder och smedjor. Ibland har man tur. 
                                                      berättar Bosse Lundgren 
 



Här spelas Hammarslungan vid Hammarfallet i Malmjärnsbäcken i Hoo där H-Hans var mästersmed 

 
 

Quilty i Oslättfors 
Onsdag 13 juli gav trion Quilty en konsert i Oslättfors kyrka med efterföljande spel till fika på Lugnets kafé. I 
kyrkan var det ett femtiotal åhörare och i kaféet ett trettiotal. 
 

   
 
Nästa sommar blir det fler konserter på Lugnet i Oslättfors. (Han bara lövar å lövar, tänker ni.) 

 

 

 



Pålsgårdsfest i Ockelbo ! 
Lördag 15 juli var det Folkmusikfest på Pålsgården iOckelbo. Konserterande gäster var: Triplex(som ska byta 
namn), Tove Lindström & Johan Carlström, Evelina Höglund & Erik Jakobsson. Det var dans på logen och spel 
i stugorna. Så ska det vara. Solnedgången över Bysjön var magnifik ! 
 

   
Evelina & Erik     Triplex  
 

      Spelfrukost samt kyrkoinvigning och berättarkonster på Lugnet 

                            
        Spelfrukost en augustilördag på Oklagård. Kyrkoinvigning är man bara med om en gång i livet.  
 
Det skedde i augusti på Oklagård när Ödmårdens stavkyrka invigdes med skaparen Anders Woxbergs egen 
låt ”Upp genom Ödmården”. 
Samma dag men senare berättade Mikael Nykäsenoja om spelmannen Skoglund tillsammans med Anders 
Findin på tramporgel. Ett av 4-5 framträdanden i sommar för duon. 
”Skoglund” är en berättelse om spelmannen Erik Skoglund från Järbo. Det är ingen autentisk biografi, men 
han har inspirerat mig till att försöka fånga något av äventyret, längtan, mystiken och sorgen som rörs upp 
till ytan i ett sammanhang där en konstnärssjäl / storspelman tar sig fria tyglar... när "musiken/livet blir för 
stor(t) att bära inom"  säger Mikael.  



                      
 
Inte kan man undanhålla er ett så fint aktionfoto på Jimmy Johansson och Tuva Modéer i Delsbo till dans. 

                 

 

 

 

 



 

Olle Lundgren, bildlärare från Gävle fick intryck på Folkmusikfesten 1999. Nog har han fångat 
dragspelskungen Gunnar Persson i Nors typiska pose vid spelande….. 

                         

Släktingarna Bosse Lundgren och numera bortgångne Gunnar Herou i Stålbo på 2000-talets början. 

Så blev det en sidan 10 också….. 


