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             GESTRIKE -   Resonans    

            Nr 3  2020  Medlemsblad för Gästriklands Spelmansförbund  

 

                        TRADITITION       FÖRNYELSE      GEMENSKAP 

 

                 

 

       Göran Hed och Annika Hed Ekman samt Åsa Andersson     

              spelade fint i Oslättfors kyrka under Stjernklart 
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Ordförandens ruta       

123 267 52 62 är GSFs nya swish-nummer Betala din medlemsavgift om 300 kr. 

   Det har ju varit en exceptionell spelsommar, där spelmanslagen har haft avståndssäkrade övningar i det 
fria. Under sensommaren har det genomförts en spelmansstämma, en spelmansfrukost med allspel och två 
spelträffar. Alla har funkat bra gällande genomförande med säkerhetstänkande. Mycket utomhus och 
tillräckligt avstånd. Det går med andra ord. 
   Till hösten satsar GSF på en resa i Spel-Stinas fotspår samt två Vretaskurser. Dvs de två som blev inställda 
i april och maj. De körs i oktober och i november av Åsa Andersson och Kristina Selinder. Se kalendariet. 
Till vinter/vår planerar vi ytterligare 4 Vretaskurser. Gratis för er inkl kaffe. Kommande nothäften får alla 
medlemmar gratis. Vad får man för pengarna? Som en känd företagsledare sa till intervjuaren gällande hur 
mycket skatt han betalade. 
Som bilaga till denna Resonans ligger också all info vi har om Spel-Stina och Könnika-Stina från 1700-talet. 
De tre låtar som finns efter Könnika-Stina finns givetvis med. Spel-Stinas låtar finns i nothäftet som GSF har. 
Väl bekomme. 

               Eder Michael 
                                            

 
Kolla på   www.folkwiki.se    där finns låtar på not i pdf-format. Även Gästrikelåtar !! 
Kolla på Folkmusikfestvideon från 1991 ! https://www.youtube.com/watch?v=6w85_3HXEY4 

 

GSFs PG 542598-8  GSFs Swishnr 123 2675262  Vuxenmedlem: 300 kr, Ungdom upp till 20 år: 100 KR.  

www.gastriklandsspelmansforbund.se   låtar finns att ladda ner… 
 
Ordförande: 
Michael Müller    Oslättforsv 236  80598 Gävle 072-2193956            michaelmuller53@gmail.com 
Kassör, medlemsmatrikel, SSR, Instrumentförsäkring: 
Gunnar Lundberg kassör. Släntvägen 1, 81333 Hofors  0730-315063 (galx@tele2.se)  
gunnarrudolf99@gmail.com     obs uppdaterad mailadress 
Ledamöter:    
Michael Hedberg Nylin Grusåsgatan 15, 81152 Sandviken 070-2483249 michael.nylin1959@gmail.com 
Lena Lindberg Brunk  Malmgårdsv 3, 81395 Torsåker  073-9821346      lena.brunk@gmail.com 
Mikael Nykäsenoja  c/o DGTLPOST AB 100855, Agav. 52A, 18155 Lidingö     
076-8373660             nykasenoja@gmail.com 
Kristina Selinder          Fredriksdalsv 7B, 80667 Gävle  073-9638756  kristinaselinder@hotmail.com  
Margitha Lindblom  Rudammsg 44,   80311 Gävle 0706-552057        margitha.lindblom@gmail.com 
Styrelsesuppleanter:  
Anette Dahlbom     Västervallsv 11,    80597 Gävle 076-1042302       anette@dahlbomsfast.se 
Erik Larsson  Norra Rådmansgatan 26, 80321 Gävle, 070-7878500.   erik@laer.se 
Tidningsredaktör och ansvarig utgivare för  

Gestrike-RESONANS GSFs medlemstidning, ansvarig utgivare samt texter Michael Müller. 

VALBEREDNING: Mikael Nykäsenoja     REVISORER: Lennart Östblom, Pär Åslund 
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Kalendarium hösten 2020 för Gästrikland 
SAW SAW SAW Första måndagen i månaden kl 18-22 på Tennstopet i Gävle. Kom och föreslå låtar och 
spela med. Gott käk och fin pilsner.  Hela sommaren. Hela hösten. Hela året.  
 
12 sept lördag. Heldag I Spel-Stinas fotspår platser konserter, historik och samvaro. Se info 
12 sept kl 18.00 Torsåkers Bygegård   Konsert med SPEL-STINOR, utdelning av Spel-Stinamedaljen. 100kr. 
24 sept  Nordman på Gävle konserthus 
7 oktober   Draupner på Gävle Konserthus 
14 oktober kl 18.30-21 Vretaskurs Åsa Anderson 
24 oktober  Gävle konserthus, Trespassing med bl a folkmusikduon Siri Karlsson 
18 november kl 18.30-21 Vretaskurs Kristina S 

Anders Lindfors i Hofors tipsar 
Visste du att ”Polskans historia” finns för nedladdning hos Lunds Universitet: 
https://www.lu.se/lup/publication/d0325576-a399-475a-81d9-dae433afd5a6 
Med vänlig hälsning, Anders Lindfors 
Ett försök till referat av Magnus Gustafssons föredrag om Polskans Historia publicerades i nr 1-20 av 
Resonans. Att ladda ner som PDF kostar inget. Läs sammanfattningen och fortsätt till det som intresserar 
mest. Menar Michael M 
 

Spelträff i Bro fäbodar  
Anne-Marie Ivarsson bjöd som vanligt in till en härlig spelträff i Bro fäbodar onsdag 29 juli. 22 spelsugna kom 
och lät sig höras i underbart sommarkvällsväder. Fika hade varoen med och det smakade såklart bra. Tack 
Anne-Marie ! 
 

     

Det var gött att få träffa spelkamrater igen och att få köra hem i den fortfarande ljusa sommarnatten.  
Menar Michael M             Nedan: Ivarssons stuga i Bro fäbodar. 
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Tv. Torsåkers spelmanslag hade en försommarövning med Coronasäkrade avstånd. Det går ! 
Det visade även Gefla Spelmän som hade en övning utanför Forsbacka Herrgård på försommaren th. 
 

Stjernklart 

Lördagen den 8 augusti genomfördes denna spelstämma för 6e gången (start 2015). Två konserter och en 
spelkurs. Allt gratis. Ett 60-tal kom för att spela, prata och ha trevligt tillsammans. De lyckades, påstår 
Michael M. 

     

Ovan: Los Subaros i kyrkan(dvs fam Dahlbom), Tre Sandviksdamer vid vatten( Margit, Evy och Monica)  

                               

                                Bordunspel vid vatten 
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Gruppen TRE hade en bejublad konsert på logen och gruppmedlemmen Evelina Höglund från Ockelbo höll 
en uppskattad spelkurs (ovan). 
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I Spel-Stinas fotspår. 
 
   Lördag den 12 september kl 11.00 samlas alla intresserade vid skolan i den gamla radbyn Västerby nv om 
Hedemora för att koppla greppet om Spel-Stina, dvs Anna Kajsa Norman född 1820 för 200 år sedan och död 
1903. Se karta nedan. 
 
   En dag för att hylla en ikonisk spelkvinna på 1800-talet. Sonen Anders Hellström skrev ner en del av hennes 
repertoar på not och därtill finns en del anekdoter kring henne att återkomma till. Vi besöker de miljöer där 
hon bott och verkat. Resan går från Hedemora till byn Wikarbyn i Fline fjärding i Husby socken där hon 
föddes. En konsert ges i bygdegården kl 13.00 och medhavd matsäck avnjuts. 
 
   Därefter tar vi oss till Hästbo i Torsåker och åker till gården där hon fick sin först pigtjänst som 13-åring år 
1833 och sedan vidare till Skommarhyttan där hon mötte sin tillkommande.  
 
   Avslutningsvis tar vi oss till byn Berg där hon bodde större delen av sitt liv på ”Skumpen” och de sista åren 
hos dottern på ”Hjelms” i byn. Tid för mat på Gästis eller medhavd mat. 
 
   Dagen avslutas med ytterligare en konsert i Spel-Stinas anda kl 18.00 i Torsåkers Bygdegård. Där delas Spel-
Stinamedaljen ut till förtjänt spelkvinna. Bägge konserterna ges av 5-hövdade gruppen Spel-Stinor ! 
 

  
Tilda th, gift Wallsten är dotterdotter till Anna Cajsa Norman. Högst sannolikt samma hus idag på 
Skumpvägen tv ner mot ån. Där bodde familjen Norman/Hellström från 1850-talet till 1890-talet. 
                                  
Ingen anmälan, ingen kostnad förutom kvällskonserten 150 kr. Samåk till byn Västerby ett par km väster om 
Hedemora längs riksvägen. Samling på skolans parkering kl 11.00. Konsert i Fline bygdegård kl 13.00 av Spel-
Stinorna = 5 st mycket kompetenta damer.  Kvällskonsert i Torsåkers Bygdegård (där danslogen är vid 
Torsåkers norra utfart mot Wij). Upplysningar: Michael 072-2193956 
 
Se karta nedan: Västerby och Vikarbyn 
 
 
OBS !  En namne till Spel-Stinasonen Anders Hellström bodde också på Skumpen i Bergs by vid samma tid 
(2a halvan av 1800-talet). Dock var han inte släkt utan hade liesmedjan vid ån, var spelman och 
Torsåkersvalsen ska vara efter honom. Han var frireligiös liksom flera av medarbetarna. 
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Kalvsnäs kvarns spelträff i aug 
   Ytterligare en skön spelträff förgyllde denna spelfattiga sommar. Lena Lindberg Brunk bjöd som vanligt in 
och 24 spelmän kände sig lockade att komma, till och med per moped.  Vi började spelandet i ring utomhus 
med åskan mullrande kring oss och efter ett tiotal låtar så började det droppa. Snabbt in inomhus i kvarnen 
där alla hade plats med avstånd. Där fortsatte det med prat och spel till sent. 
   Kvarn å kvarn.  Ja, kvarnen byggdes 1865 på den tidigare stångjärnssmedjans plats. Den byggdes i sin tur 
redan 1656 av fyra bergsmän och var igång till 1863. Då fanns redan en hytta längre ner i bäcken som 
förbinder Damm och Sälgsjön, sedan 1561. Dom var tidigt ute i Kalvsnäs. Hyttan lades ner 1720. Som mest 
smiddes ca 40 ton stångjärn per år. 
   All denna verksamhet pga den trogna energikällan bäcken.  Informerade Lena om, skriver Michael M 
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 Musik och gemenskap, ge och ta, lyssna lära, fika prata, opretentiöst, roligt, stämningsfullt, varm, småregn. 

Spelmansfrukost på Oklagård den 23 augusti 2020. 
   Söndagen den 23 augusti var det dags för årets spelmansfrukost i Oklagård. I år var det 6:e året. Vi började 
med spel på gårdstunet. Klockan 10.00 började spelningen i stavkyrkan. Som vanligt inledde Anders Woxberg 
spelningen med sin låt ”Upp genom Ödmården”. Efter spelningen i stavkyrkan samlades vi i grupper på 
gårdstunet och spelade och åt medhavd frukost. I år var taket på stavkyrkan färdigt och väggar och tak var 
nytjärade. Vi var ca 20 personer som hade en trevlig förmiddag med fint väder på Oklagård. Nästa år kommer 
det att bli stor invigning av stavkyrkan. 
Vid pennan  Torsten Haglund 
Foto Haglunds: Avslappnad spelgemenskap på Oklagård i solsken. 

 


