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Ordförandens ruta       

   Från mitten av sommaren öppnade sig Sverige för mänskliga möte igen. Musiken skapades åter i gemensamt 
spelande och på konserter. Vi spelmän och musikanter gladdes. Under hösten har så konsertverksamheten 
formligen exploderat med ett stort utbud. Se vidare i detta och nästa nr Gestrike-RESONANS. 
Jag tror även att alla spelmanslag och grupper har haft fysisk och analog verksamhet igen. Planerat var även 
att Vretasträffarna med låtutlärning av Gästrikelåtar skulle komma igång under hösten, men orken tröt lite. 
Styrelsen planerar in dessa Vretas-kurskvällar under vinter och vår. Kanske fyra tillfällen om pandemin 
tillåter. Likaså räknar vi med ett fysiskt årsmöte framme i mars. Vi får se utvecklingen an, som vanligt. 
Konserter blir det iaf, se kalendariet. 
 
Swisha 1232675262 medlemsavgiften om 300 kr för 2022, kanske är lättare än via PG 542598-8. Huvudsaken 
det blir gjort, MEN inte före nyår ! 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 
 
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 gunnarrudolf99@gmail.com 
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, Jan Lingdén 
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Kalendarium vintern 2021-22 för Gästrikland 
2021-12-20 - Spelmanspub med Saftorkestern på Granliden i Storvik 

2022-02-07 - SAW, Tennstopet 

2022-02-12 – Årsundaruschen Winter kolla hemsidan kl 17-24. Fel datum i Spelmannen. 

                                Konsert kl. 18.00: LYKKE   Evelina Höglund Åström, fiol – Lovis Jacobsson, gitarr 

2022-02-22 - Lena Willemark & Mikael Marin Konserthuset Gävle 19.00 

2022-03-01 - Ian Carr & The Various Artists  Konserthuset Gävle 19.00 

2022-03-07 - SAW, Tennstopet 

2022-03-10 - Merit Hemmingsson Konserthuset Gävle 19.00 Gevaliasalen 

2022-04-04 - SAW, Tennstopet 

Midvinterstämman i Stjärnsund är inställd 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 
Wrethlings Spelmäns laguppställning inför kyrkokonserterna i Hille och Torsåker. T.v. är ingen fiolspelman. 
             

Wrethlings Spelmän hade kyrkokonserter i Hille och Torsåker ! 
   Efter ett nästan ett och ett halvt års uppehåll med spelningar var det äntligen dags, Wrethlings Spelmän 
spelade en timmes konsert inför ett ”fullsatt” Hille Kyrka den 22 Juli. Efter en väldigt lång och isolerad period, 
som alla musikanter nog känner igen sig i. Då i april blev Christer uppringd av musikansvarige i Hille Kyrka 
som ville ha Wrethlings tillbaka på sommarkonsert, eftersom det varit välbesökt och uppskattat på 
konserterna 2018 och 2019.  Inbjudan kom väldigt överraskande och mycket välkommet, telefonen hade ju 
varit ”Pandemidöd” sen länge. 
   Det blev plötsligt mycket repetitioner, i luftiga miljöer och på behörigt avstånd. Sen på konserten var det 
mycket energi och en entusiastisk publik, besökarna hade ju också varit instängda länge. ”Fullsatt”, ett härligt 
ord för oss musikanter, men det var ju förstås inom FHM ramar, 99 personer var maxantalet tillåtna 
besökare, utan restriktioner ryms 450 besökare ! 
   Den 12 September var det dags igen i Torsåkers kyrka, Wrethlings spelmän gör en konsert med låtar från 
traktens storspelman, Spel-Stina och Klockarna Stolpe. Från år 1741 och i 132 år framåt  har släkten Stolpe 
varit musikansvariga i Torsåkers församling. Den här spelningen var inbokad redan 29 mars 2020, men blev 
då uppskjuten p.g.a. Coronarestriktionerna. 
Spelningen blev unik då kantor Sven Hedström spelade på flygel tillsammans med Wrethlings på 
spelmanslåtarna, därför kallades konserten ”Fem Fioler och en Flygel”. Knappt 60 besökare kom till 
konserten, och det sparades inte på applåder. Wrethlings spelmän är Tony Wrethling, Kristina Danielsson, 
Anette Dahlbom, Bosse Lundgren och undertecknad, skrev   Christer Dahlbom 
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Spelträffen på Bro Fäbodar får representera de träffar som inte kom med i förra Resonans.  
 
Gällande konserter så har följande inkommit till redaktionen, vilket vi tackar för. 
 

                   

Äntligen en konsert live. 
   17 okt var det äntligen dags att få gå på livekonsert med publik! 150 personer sittande publik på Magasinet 
i Falun. Vad jag har längtat efter detta ögonblick! Det var GROPA som firade 40 år som grupp och som 
gästartist på scen vid detta event var Lena Willermark. Mycket ny musik och några gamla godingar spelades. 
Hela konserten kan sammanfattas med klanger, rytmer och glädje. Och vi i publiken var glada och nöjda. 
Lena Lindberg 
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Årsundaruschen   

 
Vinterns Dans- & Spelstämma 

        12 FEBRUARI -22  Kl. 17 – 24 

ÅRSUNDA STRANDBAD, GÄSTRIKLAND 

Konsert kl 18.00: LYKKE 

Evelina Höglund Åström, fiol –  

Lovis Jacobsson, gitarr 

      Restaurang med Spelmansmeny och A la Carte 
Stugor, vandrarhem, camp 

 Se info: www.arsundaruschen.com                
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Även Gefla Spelmän har givit konserter under hösten Här ett fint foto från Sjömanskyrkan i september. 
Kristina håller ordning och ser till att det låter optimalt. Alla är nöjda med det.  
 

                            
 
 På Musikhuset Sjömanskyrkan sker det mesta nuförtiden. Musik nästan varje kväll och är det inte musik så 
är det ”stå upp”-framträdanden. Lokalen är så mysigt inredd att dess like inte finns i Gävle. Sopplunch och 
schysst fika.  Som foto ovan visar har jag varit på konsert i Sjömanskyrkan. Mycket berättande av klass samt 
utsökt musicerande av flöjtmästaren Göran Månsson och fiolmästaren Thomas von Wachenfeldt från 
Bergsjö. En härlig kväll med god mat i huset. 
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På Musikhuset framträdde tidigare under hösten även gruppen Breda Gatan, vilka gav en underbar 
musikupplevelse med humor och stor musikalitet och kunnande. Kjell-Erik Eriksson, Emma Härdelin, Johanna 
Bölja Hertzberg, Ola Hertzberg gjorde alla glada. 

                                          
 
I Midvintertid - En folkmusikalisk julkonsert med grupperna Northern Resonance & AXVY. Konserten var 
slutsåld 100 platser. Elegant och omväxlande alla spelande till duo och solospel. Så vill iaf jag gärna ha det. 
Kunniga, välspelande musikanter i varierande arrangemang och en nöjd publik halkade ut ur huset på gatans 
is. Väl laddade inför kommande jul. 

                    

Laddade hoppas jag ni alla härliga GSF-medlemmar är. Inför både julen och ett gott och än bättre spelår. 
 
                                                   Därmed önskar GSFs styrelse eder alla en  
 

                 God Jul och ett Gott nytt År ! 
 


