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             GESTRIKE -   Resonans    

            Nr 3  2021  Medlemsblad för Gästriklands Spelmansförbund  

 

                        TRADITITION       FÖRNYELSE      GEMENSKAP 
                     

                                    

       Tuva Modeer och Anders Lindborg Jernbergsmedaljörer år 2020 respektive 2021 

       Spelar en låt under konserten och medaljutdelningen på Stjernklart på Lugnet. 
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Ordförandens ruta       

   Väder kan man alltid prata om som en inledning i ett samtal. Så även i text. Kall maj ända in i mitten av 
juni. Sedan lång varm fuktig sommar utan större spelmansstämmor. Från början av augusti regn i mer än nog 
mängd och så småningom även väl kyligt.  
   MEN det som hände från mitten av juli var att Sverige öppnade sig för möten igen. Efterlängtade möten på 
många plan. GSFs spelträffar och andra arrangemang i det folkmusikaliska Gästrikland bjöd in till samvaro, 
med det säkerhetsavstånd varoen själv bestämde. Då det mestadels är den äldre kloka (pga att de åker på 
spelträffarna) och besprutade halvan av befolkningen som träffas så tror jag att det har gått bra. Oftast sker 
spelandet utomhus dessutom. Jag gläds åt att det finns folk som ordnar och bjuder in till spelträffarna som i 
sommar utökats med träff på Lars Orsgården i Oppala. 
   Hösten är här och konserttillfällen varvas med eget spelande. GSF hoppas komma igång med 
Vretaskurserna igen. Se kalendariet om konserter och kurser. 
 
Swisha 1232675262 medlemsavgiften om 300 kr för 2021, kanske är lättare än via PG 542598-8. Huvudsaken 
det blir gjort.  FAST ni som glömt detta får påminnelse av Gunnar !  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   låtnoter finns att ladda ner 
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Ledamöter:    
Michael Hedberg Nylin Grusåsgatan 15, 81152 Sandviken 070-2483249 michael.nylin1959@gmail.com 
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Som nämnts i ledaren på föregående sida så började det hända väldigt mycket folkmusikaliskt från mitten 
av juli. En konsertexplosion i Gästrikland ! 
2021-07-17 - Ockelbo Hembygdsförening fyller ju 100 år! Pålsgården, Ockelbo 
2021-07-21 - Konsert med Lykke, Hyttan i Jädraås NYHET! 
2021-07-22 - Konsert med Wretlings spelmän, Hille Kyrka 
2021-07-24 - Spelträff! Lars-Ors-gården, Oppala 
2021-07-25 - Konsert med Swung (Görgen Antonsson, Bertil Fält, Urban Andersson), Axmar hytta 
2021-07-28 - Spelträff! Bro fäbodar, Storvik 
2021-07-28 - Konsert med Tove Lindström & Olov Stadell, Ockelbo kyrka 
2021-07-31 - Spelträff! Storvik 
2021-08-02 - SAW, Tennstopet 
2021-08-04 - Konsert med Julia Woxberg & Bernt Lindström, Ockelbo kyrka  
2021-08-07 - Spelstämman STJERNKLART, Lugnet i Oslättfors 
2021-08-11 - Konsert med Kvinnfôlk, Pålsgården, Ockelbo 
2021-08-14 - Konsert med Lena Willemark, Lisa Långbacka och Lisa Rydberg, Axmar hytta  
2021-08-18 - Spelträff! Kalvsnäs kvarn, Torsåker 
2021-08-22 - Invigning av Ödmårdens Stavkyrka + Spelmansfrukost, Oklagård, Norrbo, Ockelbo 
2021-09-11 - Konsert med Sara Parkman, Gasklockorna, Gävle  
Otroligt vad det händer grejor! :) 

Kalendarium hösten 2021 för Gästrikland 
12 sept kl 18.00 Wrethlings Spelmän & kantor Sven Hedström Torsåkers kyrka 
18 sept     Episk miniVisfestival Musikhuset Sjömanskyrkan, se nedan 
19 sept kl 19.00 Breda Gatan på Musikhuset Sjömanskyrkan Se www.folkgavlar.se 
15 okt kl 19.30 Ranarim på Musikhuset Sjömanskyrkan  Se www.folkgavlar.se 
31 oktober  Sandy Brechin Trio på Musikhuset Sjömanskyrkan i Gävle 
14 nov kl 19.00 Lena Jonsson Trio   Musikhuset Sjömanskyrkan  Se www.folkgavlar.se 
18 dec kl 19.00 Jättar & Monster Två konserter/föreställningar   Se www.folkgavlar.se 
 

Den 18 sep är det efter tre uppskjutna turnéer premiär för Episk miniVisfestival.  
Med visan som gemensam nämnare bjuder dessa tre akter publiken på en resa som går via indiska 
bakgårdar, gryningar över Kalahari, oväntade möten på spårvagnar, till bussresor mot Saturnus. Vart resan 
sedan slutar är det ingen som vet före konserten är över. Sånger som porträtterat människor liv och 
drömmar ömsint utmejslade och varsamt tonsatta. Berättelser ur en skattkista fylld av egna och andras 
historier. 
”Det här gängets liveframträdanden gör det svårt att undgå att le brett, känna pulsen gunga och även 
tänka en och annan värdefull tanke på färden” 
Axel Sondén & Flyttfåglarna, Christopher Andersson Bång samt Petra Haraldson.  
Ett poetisk drama på rullande R. 
www.petraharaldson.se  www.christopheranderssonbang.se  www.axelsonden.se 
Entré: 150 kr, biljett och bordsbokning info@musikhuset.nu 026 - 14 39 00   www.musikhuset.nu 
 
Wrethlings Spelmän ger tillsammans med Kantor Sven Hedström en konsert i Torsåkers kyrka söndag 12 
september kl 18. Det blir en spännande konsert där våra folkliga fioler spelar tillsammans med kyrkans kantor 
på flygel. 
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GSFs sista spelträff försommaren 

blev en blöt historia. 

   I augusti dränktes hela vårt landskap i massor av regn som 
fullkomligt vräkte ner. Men spelmansförbundet dansade en 
soldans och spelade solskenslåten en extra gång. 
Stjärnsundsvägen stod pall för regnandet och så även 
Kalvsnäs kvarn… denna gång. På 60-talet spolades västra 
södergaveln på kvarnen bort i en enorm vårflod. På 90-talet 
renoverade Kalvsnäs byalag kvarnen som idag är museum 
mm och en pärla att besöka sommartid.11 musikanter 
vågade sig ut denna brittsommarkväll och vi som var där 
fick en fin avslutning på denna spelsommar. Skrev 
arrangören Lena Lindberg 
Det ser väldigt trevligt ut, speciellt med två rektorer och instrument. 
 

Axmars järnhantering 350 år 
I Axmars hytta firas i år 350 år sedan järnhanteringen startade där. Det görs under hela sommaren med 
massor av aktiviteter. Höjdpunkten (?) var en konsert med Lisa, Lisa och Lena, med efternamnen Rydberg, 
Långbacka och Willemark. I skön stämningsfylld hyttlokal framförde de på lördag 14 aug en tvådelad konsert 
i toppkvalité, där den andra delen var en försmak av en komponerad svit inspirerad av Ödmårdsområdet. 
Den kommer i sin helhet att framföras av de tre tillsammans med Gävle Symfoniorkester inom något år. 
Fikapaus med kaffe och lagom fylld konsertsal i hyttan förhöjde upplevelsen. Menar Michael Müller 

 

En annan som var där var Gunnar Lidfeldt som gärna skissar under konserter han är på. Bif  här tacksamt 
några smakprov. 
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Spelstämman Stjernklart lördag 7 aug 
   Evenemanget inleddes med utdelning av två medaljer för 2020 och 2021. 
Jernbergsmedaljen 2020 motivering: Tuva Modéer 
   Tuva är en otroligt kunnig och inspirerande spelkvinna som även leder körverksamhet. Hon är därtill en 
fullfjädrad artist som alltid uppfyller förväntningar med råge, ensam eller med andra. Hon arrangerar 
musik och finns på CD. Jernbergs och länets låtskatt ligger henne varmt om hjärtat. 
Jernbergsmedaljen 2021 motivering: Anders Lindborg 
   Anders är en spelman med bred musikalisk förankring och har varit en engagerad och uppskattad 
spelledare. Han delar gärna med sig av sina kunskaper om spelmän och deras låtar. Han är även en 
utmärkt gitarrist, sångare och berättare. En eldsjäl som letat sig tillbaka i bl.a Jernbergstraditionens 
låtskatt. 
   Under eftermiddagen kom det ovälkomna 
regnet som höll i sig under kvällen också. Men på 
den torra Logen konserterade Mikael Marin & 
Ånon Egeland med en dyster konsert av visor i 
moll och kvartstoner i en sällsam upplevelse.  
Brasan i grillhuset var igång och tältet utanför var 
tätt. Tät var även röken i eldhuset som inte ville 
dra ut bra nog. Något för arrangören att fundera 
ut en lösning på. Spelades gjorde det på andra 
platser under tak. 
  18.30 var det dags för den traditionella 
kyrkokonserten ihopsatt av de deltagande 
stämmospelmännen. Prick en timme av över-
raskande och roliga musikaliska inslag.                       Som roligast är när obekanta bekantar sig och spelar 
Minns arrangören Michael M       
 
DETALJERAD INFORMATION om sommaren konserter och evenemang är på sin plats, här. 
 
Onsdag 2021-08-04 - ”Julia & Bernt” - Ockelbo kyrka, kl. 19:00 
Julia Woxberg och Bernt Lindström (riksspelman) bjuder på vacker musik och berättelser. Välkommen till ”Musik i 
sommarkväll”, onsdagar i Ockelbo. (Se fler konserter i serien löpande i kalendariet!) Kl 19.00, ca en timmes musik 
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med kort andakt. Vi följer Folkhälsomyndighetens regler. Med reservation för ändringar. Frivillig kollekt går till 
Kyrkomusiken i Ockelbo församling. Alla konserter genomförs i samarbete med Sensus studieförbund. 

 Onsdag 2021-08-04 - Yamandu Costa – Wij Valsverk, Wij Trådgårdar, Ockelbo, kl. 19:00 
Konsert med Yamandu Costa i Wij Valsverk, där håller Wij Trädgårdskök öppet för grillkväll från kl 17.00. Boka plats 
till grillbuffén gör du på 0297-763330 och biljetter till konserten köper du på www.kulturbiljetter.se 
Yamandu Costa hälsar till alla att han ser fram emot sitt första besöket i Ockelbo. Det kommer att bli en fantastisk 
konsertupplevelse! Yamandu Costa betraktas av många som ett av Brasiliens största musikgenier i vår tid. Förutom 
fenomenal virtuos på sin 7-strängade gitarr är han också kompositör, arrangör och en hett eftersökt liveartist, som 
med musikalisk intimitet och scenisk explosivitet skapar konserter med både närhet och kraft. 
  
Lördag 2021-08-07, Oslättsfors, kl.14:00-23:00 (eller senare) 
Spelstämman STJERNKLART på Lugnet i Oslättfors 
Mitt i den stjärnfallstäta tiden i augusti! Kaféet är öppet, fika och mackor på hembakt bröd. 2 konserter med fri 
entré, samt 1 konsert med entré. 
Kl 14.00    Konsert med Jernbergsmedaljörerna – Tuva Modéer (2020) och Anders Lindborg (2021) – FRI ENTRÉ! 
Kl 16.00    Konsert med Mikael Marin & Ånon Egeland – Entre 150 kr. 
”Et spennende og i hovedsak velfungerende samspillprosjekt der de mørke klangene står i sentrum.” 
Hur låter en fiolduo när de stämt ned sina instrument en hel oktav? Som Marin & Egeland på altfiol och fiol såklart! 
Kl 18.30-19.30 Kyrkokonsert, FRI ENTRÉ, med frivillig kollekt till kyrkan såklart. 
 
Onsdag 2021-08-11 – ”Kvinnfôlk” – Pålsgården, Ockelbo Hembygdsgård, kl. 19:00 
Gerd Olsson, Anette Stein och Ulla Olsson. En sommarkväll med Kvinnfôlk på Pålsgården, Ockelbo Hembygdsgård. 
Välkommen till ”Musik i sommarkväll”, onsdagar i Ockelbo.  

Söndag 2021-08-14 - Jubileumskonsert - Axmar hytta, kl. 15:00  Jubileumskonsert med Lena Willemark, Lisa 
Långbacka och Lisa Rydberg. 

Onsdag 2021-08-18, 18.30, Kalvsnäs kvarn, Torsåker 
Spelträff! Välkommen hälsar Lena Lindberg Brunk. 

Söndag 2021-08-22, Oklagård, Norrbo, Ockelbo, kl. 10:00 och framåt 
Invigning av Ödmårdens Stavkyrka! 

• Spelmansfrukost/brunch kl. 10:00 (köpfika el. eget)  
• Pilgrimsvandring till Oklagård, Sv. Kyrkan, anmälan 0297-427 60 
• Allspel i/vid stavkyrkan, spontant spel och dans 
• Inblås med Bernt, Kerstin och Tove - Inspel låt, Okla kapell 
• Allspel i stavkyrkan / på kyrkbacken - Upp genom Ödmården och Brudlåt från Lingbo 
• Mingelspel/dans/sång i spontana grupper mitt bland dagens andra Invigningsaktiviteter. 
• Konserter med små grupper och spelmanslag 
• Visstuga i eldhuset. 
• Bygdedansuppvisning med efterföljande spontandans på logen 
• Spelmän och spelmanslag från när och fjärran 
• Årsunda Viking med barnlekar m.m. 
• Bågskytte-/armborst- och ev. riddaruppvisningar 
• Kyrkoinvigning med musik kl. 15:00 - Invigningsceremoni med teaterspel, fäbodtoner, kör- och folkmusik. 
Gratisbiljetter kan bokas via anders@oklagard.se eller tel: 070 - 695 31 97 
Arr:  Föreningen ÖSKO (Ödmården stavkyrka/Kultur Oklagård), Gefle Folkmusikförening 
Arrangörsföreningen Folkmusikfest 
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Lördag 2021-09-11 - Sara Parkman, Gasklockorna, Gävle kl. 20:00 
Sara Parkman, alltid lika aktuell, kommer till Gävle. 2016 kom det kritikerrosade debutalbumet, och tillsammans med 
Samantha Ohlanders skapade hon 2017 albumet och föreställningen Matriarkerna med gäster som Lena Willemark, 
Ellika Frisell och Marie Selander. Hon har skrivit och turnerat med Riksteaterns hyllade föreställningar 
Nationalparken och Fäboland. 2017 vann Sara priset Årets Artist vid Folk- & Världsmusikgalan och 2018 vann 
Matriarkerna pris som Årets Album. 2019 tog hon emot SKAPs aktivistpris. Hon släppte under 2019 sitt andra 
soloalbum, ett kritikerrosat verk titulerat Vesper efter det latinska ordet för aftonbön – albumet är ”en vesper för vår 
tid”. 
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Spelträff i Storvik  
   Spelmannen Kent Eriksson och 
Marit Snaar Wilhelminas Café bjöd 
in till spelträff i Storvik den 31 juli. 
Specialinbjudna Gefla Spelmän 
under ledning av Kristina Selinder 
höll i allspelet och spelmansjammet 
inne i stationshuset från klockan 12, 
akustiken var fantastisk, publiken 
njöt av go-fikat från caféet och 
applåderade livligt. Ett knappt 30 tal 
musikanter hade slutit upp till 
spelträffen. Klockan 14 ställde 
musikanterna upp framför 
stationsbyggnaden för en 
spelmansparad där det skulle spelas 
lokala gånglåtar fram till Marits 
park, där det var marknad och 
kolbullegrillning. Paraden stod ca 10 
minuter tålmodigt och väntade på att det tunna duggregnet skulle ge sig, men icke, sen öppnade sig himlens 
portar och regnet öste ner. Musikanterna sprang in i stationsbyggnaden igen, där fortsatt spelmansjammet 
till ca kl 17. Spelet var livligt, men tråkigt för arrangören att marknaden regnade bort. Skrev Christer Dahlbom 

Lars Ors i Oppala 
   Lördagen den 24 juli strålade solen över Lars-Orsgården i Oppala, och de är första gången det ordnas en 
spelträff där på den gamla vackra 
kringbyggda gården. Lars-Ors 
stiftelsens ordförande Tord Bodin 
berättade om gårdens historik. Ca 
35 musikanter kom till spelträffen 
och deltog i renodlat spontanspel 
och buskspel, det blev en härlig 
blandning av låtar eftersom 
musikanterna kom från många olika 
platser, Uppland, Stockholm, Västra 
Gästrikland, Trödje och Oppala med 
flera platser. Många hade längtat 
efter att äntligen få träffas och spela 
efter den långa pandemi-isoleringen 
med inställda stämmor. Det 
spelades både inomhus och 
utomhus. Att spelträffen blev 
uppskattad vittnar så många 
musikanter som kom, så det här måste                  Veteranerna Åke Wallner och Sture Gustafsson deltog som vanligt 
bli en tradition ni måste göra om igen nästa år.   Skrev Christer Dahlbom 
 
 


