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Låtverkstad i Nacksta igen
Återigen hade vi förmånen att ha en låtverkstad i Nacksta i samarbete med 
Musik Västernorrland och projektet Forza Nacksta 2.0.
21 ungdomar från länet infann sig lördag 21 april för att spela och umgås 
runt folkmusiken. Handledare var denna gång, förutom Anders Eriksson 
och Henning Högberg som alltid är med, Alexis Duran från Colombia men 
nu bosatt i Sundsvall. Själv hjälpte jag också till lite grann. 

Även denna gång fick vi lite latinostuk på innehållet, tack vare Alexis och 
hans son Wolfgang.  Men vi hade både snoa, polska, en norsk trippar och en 
menuett  från Jeppo på repertoaren. Lördag kväll tog vi med hela gänget till 
Värstaborg för att lyssna på en konsert med Ahlberg Ek och Roswall och 
dansa till dem för de som var intresserade. Vilken förebild denna fantastiska 
trio är för våra ungdomar!

Helgen avslutades med en liten konsert för föräldrar och nackstabor på 
söndag eftermiddag.

I MFF är vi väldigt glada över att Musik Västernorrland anordnar dessa 
låtverkstäder en gång per termin. Det är ett utmärkt sätt för ungdomar att 
bekanta sig med vår och andra länders folkmusik, få träffas, lära känna 
varandra och spela tillsammans. Till  hösten är det Kramfors tur att vara 
värd för låtverkstaden.                              Gun-Britt Hermansson
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I slutet av maj började min spelsommar. Arbetet i folkmusikprojektet FolkUngar hade tagit mig till Umeå för en vecka fylld med föreställningar och 
workshops i byskolorna i Stöcksjö, Sörfors och Sörmjöle. I Umeå har jag också några alldeles speciella vänner, delar av den spelmansstämmofamilj 
som, i en parallell tidslinje till min vardag, känns lika mycket hemma som den biologiska familjen eller den fysiska plats där jag bor.

De är småbarnsföräldrar alla tre och hade inte rört fiolerna sedan mitt i vintern och jag hade å min sida mest spelat på beställning den senaste tiden, 
men snart fylldes den ljusa sommarkvällen av musik. Både bekanta låtar och nya inspirerande pärlband av toner. Det är svårt att beskriva känslan jag 
får i sådana stunder, men många av er kan nog föreställa er den. Upprymdhet, sammanhang, möjligheter... 

För mig är utövandet av folkmusik viktigt på så många plan. Det ger mig meningsfulla kopplingar i både tid och rum. Bakåt i tiden, till ett rikt kulturarv 
och generationer av människoöden fyllda av både glädje och sorg. Världen över, genom de allmänmänskliga behov som styr oss och de funktioner 
som musiken fyller; till dans, till fest, till ceremonier och till att vagga barn till sömns. Folkmusiken inbjuder också till personligt uttryck, till att vara en 
del av en tradition, bidra till dess livskraft och föra den vidare. Dessutom är det en social musik. Musik att umgås kring och delta i. 
Gränsöverskridande både gällande generationer, geografiska landskap eller teknisk skicklighet. Just ditt sätt att vara en del av traditionen är 
värdefullt. Njut av det!
Jag önskar er alla en härlig folkmusiksommar!  Lotta Andersson,  ordförande  

Stödestämman 20-21 juli



2 MFF:s styrelse presenterar sig 

Namn: Lotta Andersson
Ålder: 33
Bor: I Stöde
Styrelsemedlem sedan: 2015
Ingång i folkmusikvärlden: TON -97
Kuriosa: Har sett alla avsnitt av Star Trek TNG onödigt många gånger,
(ungdomsmästare i bordtennis -78, har svårt att sova vid fullmåne, 
spelar även skotsk säckpipa...)

Namn: Gun-Britt Hermansson
Ålder: 72
Bor: På Alnö
Styrelsemedlem sedan: 2013
Ingång i folkmusiken: Började som folkdansare, men   tyckte att 
musikerna såg ut  att ha så roligt att jag satte igång med fiolspel när 
jag var 27. Mormor, morfar och morfars syskon spelade fiol också. 
Kuriosa: Spelade klassiskt piano som ung. Är fena på att sticka 
vantar och strumpor av restgarner.

Foto: Photo Credit- Sara Björkegren

Namn: Eva Marqvardsen
Ålder: 54
Bor: I Granlo
Styrelsemedlem sedan: 2018
Ingång till folkmusiken: Började spela för Alnö folkdansgille då
jag var c:a 15 år.
Kuriosa: galen i hundar.  



3MFF:s styrelse presenterar sig (forts)

Namn: Edvard Holmlund
Ålder: 23
Bor: i Korsta
Styrelsemedlem sedan: 2016
Ingång i folkmusikvärlden: Genom publik till Ton-08’s konsert i Stöde 
kyrka, var sedan med på VinterTon och Ton flera år i rad efter det.
Kuriosa: Jag har segelflygcertifikat och äger sju gitarrer.

Namn: Birgitta Hägglund
Ålder: 69 år
Bor: I Granloholm
Styrelsemedlem sedan: 2015
Ingång i folkmusikvärlden: Folkmusikvågen på 1970-talet + bott granne 
med Lasse Almestad + Tonläger + spelar tvärflöjt i GunBritt & Dom. 
Kuriosa: Har varit på Urkult 21 gånger.

Stödestämman  20-21/7 – en i allra högsta grad levande tradition
Långt innan jag föddes fick Stödestämman sin början och har sedan dess varit en årligen återkommande spel-, sång- och dansfest  uppe på 
Hubergets topp i Stöde. 
Första gången  för mig var 1978 och det var den första stämman jag var med om och det har blivit många efter det, för det var och är ju så 
himla trivsamt!
 I stort sett har stämman sett ut på samma sätt med små förändringar under åren.
Stämman härbärgerade uppspelningarna för Samspelsmedaljen under många år fram till 2012, och året efter fick uppspelningarna en egen helg 
på Sidsjö hotell och konferens.  Då var det många som befarade att Stödestämman skulle förtvina men det gjorde den inte. I samband med 
flytten av uppspelningarna, beslöts också att det skulle bli tjuvstart på fredagen med workshops på durspel och fiol. Det blev populärt och 
mycket trevligt. När också helgen för stämman byttes 2017 fanns det tvivel, men även dessa var utan grund – stämman lockade fler deltagare 
än på flera år. 
En stor del i att Stödestämman är så livskraftig är TON-lägret som varje år lockar ungdomar av skilda åldrar och som bidrar med smittande spel-, 
sång- och dansglädje på konserten i kyrkan, från scenen, runt om på området och senare på danslogen. Utan TON-lägret skulle stämman inte 
alls vara det den är idag och att spela till dansen på danslogen där många av ungdomarna deltar, är härligt!
Om man vill vila öronen en smula, kan man gå några steg till utkiksplatsen och hänföras av en ögonbedövande utsikt över Stöde och deltat.
Kom och var med oss även i år, för det är alla vi som är på stämman och spelar, dansar, sjunger och lyssnar som gör hela stämman!

Lotta Alfsdotter – i allra högsta grad beroende av fiolspel…



4 I år är det 200 år sedan  Spel-Gulle föddes
          
Gullik Gulliksson från Sillre i Borgsjö levde mellan år 1818-1890
I vårt arkiv finns lite skriftmaterial om denne spelman.
Nils Olsson skrev så här om Spel - Gulle år 1940:
 
"Många historier berättas om Spel Gulle. En del sanna, en del betydligt överdrivna. De 
senare utgöra troligen den övervägande delen. Själv hade Spel-Gulle ej något emot att 
folk trodde honom stå i förbund  med övernaturliga makter och han lät ibland påskina att 
så var förhållandet. Spel-Gulle var knepig och finurlig, han hade en god 
anpassningsförmåga så att han i olika situationer kunde vända dessa till sin egen fördel", 
skriver Nils Olsson och fortsätter:

En gång var det kalas hos mjölnaren i Sillre. Spel-Gulle var med och stod för musiken. En 
person från Julåsen som gärna ville bli lika skicklig spelman som Spel-Gulle slog sig i språk 
med denne, samt undrade hur man skulle bära sig åt för att bli lika bra som Gulle på att 
spela fiol:
Jo sa Gulle "Om du inte är rädd för att se Hin Håle, så nog kan du bli lika bra spelman som 
jag. Följ med mig så skall du få se.
De följdes åt och gick i mörkret nedom kvarnen. I en backe fick Gulle syn på en svart katt 
som sprang in i en  rishög vid sidan om vägen. "Pass på nu", säger Gulle, när de var mitt 
för rishögen, så ska du få se fan i en fason. Därmed kastade han sig med full kraft på 
rishögen! 
Katten blev rädd, fräste och spottade, samt rusade iväg. Rusade åstad gjorde även Julås-
bon. Han sprang för allt han var värd, hem till Julåsen. Dit han ankom så gott som halvdöd 
av fasa och förskräckelse, samt efter den milslånga språngmarschen. Aldrig mera ville han 
ha med Hin att göra!

Spel-Gulle var inte känd för att spela vackert, men alla är ense om att han var fin på att 
spela. Därför att  han hade en så makalös takt i sin musik, det gick så lätt att dansa, man 
vart aldrig trött, hur länge man än höll på med dansen.
Starkt spelade han också, så det hördes över stojet i bullriga Lekstugor och annat. En 
sagesman säger till Nils Olsson:
Hä lät int nå fint. Han spela “stiggt” ibland.
Detta finns t.om.  noterat i några av notexemplen  som Gullik Falk omkring 1919 lämnade 
till Folkkomissionen som skulle ge ut Svenska Låtar. Där står det i noterna till  bl.a  låt nr 
40 som GF kallade Vallarepolskan att den på några ställen skulle spelas med stråkkäppen 
mot strängarna!
Sannolikt var det så att Spel-Gulle hade ett mycket suggestivt och intensivt sätt att spela, 
som tilltalade och starkt  påverkade danspubliken. Han var temperamentsfull, och var ju 
också känd för att konsumera en hel del starka drycker, vilket kanske var nödvändigt för 
att orka med krävande bröllopsspelningar som kunde pågå i två- tre dagar och nätter. Det 
sägs att han var kortvuxen, men kraftigt byggd, hade svart knollrigt hår, och intensivt 
brinnande ögon.

Hans var torpare, grovarbetare, men åkte med häst och släde bland annat till 
vintermarknaden utanför Uppsala för att sälja vilt och skinn. På hemmaplan i Borgsjö, vara 
han en av  bygdens mest anlitade spelmän, till bröllop och andra danstillställningar. Han 
hade en släkting -  möjligtvis en bror - som drev ett gästgiveri med skjutsplikt i 
Borgsjötrakten och här satt Gulle  ofta och spelade för folk som väntade på skjuts, eller 
som ville förlusta sig på andra sätt.
Spel-Gulle var ju verksam som spelman i kanske 50 år, från omkring slutet av 1830 -talet 
fram till 1880 talets slut. Han fick ju vara med i samhällsutvecklingen under bland andra 
Konung Oscar den 1:e och 2:es  tid.
Det var ju i mångt och mycket ett fattigsverige, som han levde i. Men några tekniska 
nyheter han Gulle uppleva.. De första vedspisarna av järn kom ju i mitten av 1800 talet. 
Liksom fotogenet. Järnvägar började anläggas i landet. En av de första var smalspårig 
järnväg mellan Torpshammar och Sundsvall omkring 1880.        Bosse Ahlberg

Borgsjö 
hembygdsförening 
kommer i sommar att 
uppmärksamma Spel-
Gulle under 
hembygdsdagen den 
1:a juli på 
hembygdsgården.

På området förvaras en 
fiol som sägs ha tillhört 
Spel-Gulle



-lett låt-och trall-veckoslutskurser på Ålsta Folkhögskola 
tillsammans med mig

-varit handledare på tonläger

-utbildat sig till musikhandledare

-turnerat  (också tillsammans med mig) i länet med 
musikprogrammet ”Sju flickor i en ring” och berättat om hur det 
var att vara barn här för drygt hundra år sedan

-spelat i gruppen Gesällerna (nu nedlagd) i många år, ofta till 
dans

-och mycket mer
 

Gun-Britt Hermansson intervjuade

Jag  gillar ackordsstapling på rätt sätt i låtarna. Ackordsföljderna är extremt 
viktiga, det är det som gör en låt intressant. Själva melodin är egentligen bara de 
koration ovanpå ackorden. 

5 Spelmansporträttet  Lars Almestad
I vår serie om spelmansporträtt har turen kommit till Lasse Almestad, god vän till mig sedan många år och en bekant 
profil för alla folkmusikvänner i Medelpad. Det är dags att presentera honom lite närmare. 
Han kom till Sundsvall 1981. Just nu spelar han i gruppen Gunbritt å dom, Swings spelstuga och Skönborgs 
Folkdanslag. Han är också en av tre i Medelpads Folkmusikförbunds viskommitté.

Lasse växte upp vid Odenplan i Stockholm.
Hur hittade denne stockholmsyngling folkmusiken?
Jag lyssnade på Jan Johansson och Kebnekajse och imponerades. Av nån anledning hamnade jag på delsbostämman 
1975. Där upptäckte jag att polskor går i tretakt och lärde mig dansa schottis. En helt ny värld öppnade sig. Så 
fantastisk musik. Jag blir lite mallig – tänk att vi har sååå bra musik i Sverige! 

Men sedan?
Tillbaka i Stockholm hittade jag en flickvän som lärde mig att spela fiol, lärde mig dansa mer än schottis och blev 
fast. Jag lyssnade på Svenskt Visarkivs skivor med sångare och efter det började jag sjunga också.

Hur hamnade du i Sundsvall?
Efter några år i Karlstad, Halmstad och Skåne fick min fru Eva jobb här och jag också efter att ha varit barnledig i 
några månader. Vi är båda förskollärare. Här kände jag ju dig sedan tidigare och den vägen kom jag snabbt in i 
folkmusikkretsarna.

Nu är Lasse 72 år och pensionär, men har inte lämnat spelandet. Förutom att har spelar och sjunger med 
demensgrupper har han varje vecka besök av ungdomar som vill lära sig eller bli bättre på att spela fiol.

Hur startade detta? 
Några ungdomar i Skönborgs Folkdanslag ville börja spela fiol och eftersom jag var dagledig och bodde mitt i stan så 
passade det bra att de kom hem till mig. Sedan har det rullat på. Sammanlagt har genom åren 17 personer mer eller 
mindre regelbundet kommit hit. Just nu är det fyra som kommer i stort sett varje vecka. Det är himla kul och jag har 
fått fina spelkamrater på köpet. Och så får jag bjuda på vietnamesiskt kaffe! (Att få bjuda på det kaffet är det enda 
”arvode” han tar för lektionerna).

Vad spelar du helst för typ av låtar?
Svårt att säga. Det finns bra låtar överallt. Men hjärtat klappar nog mest för låtar från Värmland och Västerdalarna. 
Jag bodde ju i Karlstad i några år och det var där som spelandet tog riktig fart. Sedan jag kom till Sundsvall har jag 
lärt mig flera medelpadslåtar och spelar gärna låtar från västra delen av landskapet, Haverö till exempel.

Ja det är nog många som har Lasse att tacka för att de kommit igång med folkmusiken och spelandet. Hoppas att 
han fortsätter många år till!

http://medelpadsfolkmusikforbund.se/


Medelpads Folkmusikförbund har vid ett flertal tillfällen anordnat en Folkkulturdag på Norra Berget en torsdag i slutet av 
juli månad. En dag med aktiviteter för ung och mindre ung, initierad eller nyfiken med både konserter, någon typ av 
musikalisk workshop och olika inslag av sång, dans och hantverk. 

Förra året erbjöds en folkmusikworkshop för barn med FolkUngar, yllebrodyr för både barn och vuxna i samarbete med 
Hemslöjden samt en konsert med folkmusikbandet Lyy och lokala Bottnarna som förband. Arrangemanget var mycket lyckat 
och lockade omkring 100 personer så styrelsen beslutade om att fortsätta på den inslagna vägen och arrangera en 
Folkkulturdag även 2018.

FolkUngar är ett projekt med syfte att ge barn en direkt upplevelse av musikglädje. Sedan 2013 har över 30.000 barn fått 
möta folkmusik genom sång, spel, dans och eget skapande tillsammans med FolkUngar. Eftersom fjolårets workshop föll väl 
ut kör vi en favorit i repris i år. FolkUngar har dessutom turnerat runt i skolorna i Sundsvalls kommun under året vilket kan 
locka ännu fler barn att delta. Workshopen vänder sig till dig som är 6 - 12 år (äldre är välkomna i mån av plats). Kom som 
du är och spela på FolkUngars instrument. Spelglädjen står i fokus och med enkla medel gör FolkUngar stor musik 
tillsammans med deltagarna, oavsett förkunskaper.
För de lite äldre och mer initierade erbjuder vi en workshop i Härjedalspipa med Göran Månsson och Mats Berglund. Göran 
och Mats är båda kursledare vid Folk Flute Academy Haverö och workshopen kommer att innehålla låtutlärning av 
västsvenska låtar från bland annat Härjedalen, Haverö, Jämtland och Värmland. Mats Berglund är en av musikerna bakom 
skivan "Härjedalspipan".Forskningsarbetet och inspelningen av flöjt-spelmannen Olof Jönssons (1867-1951) låtar 
somgjordes i början av 90-talet väckte liv i ett
bortglömt instrument har varit ovärderligt för
dagens pipspel. Mats arbete har
gjort att vi idag kan kan spela dessa instrument
och de gamla låtarna från Härjedalen i en högst 
levande tradition. Göran Månsson har arbetat
för att föra traditionen att spela pipa vidare
genom åren på ett nyskapande sätt, bland annat genom
uruppförande av den första Härjedalspipskonserten
för pipa och orkester av spelmannen och komposi-
tören Mats Edén samt genom skivan "Ol'Jansa".

Workshopdeltagarna kommer att delas in i två nivågrupper
beroende på förkunskaper och pipbyggaren Gunnar Stenmark
finns på plats med instrument till både utlåning och försäljning.

Mats Berglund (fiol & pipa) och Göran Månsson (flöjter & pipor)
bjuder sedan på en kvällskonsert under rubriken Haverö-Eda
där vi får höra hur musik färdats genom landskapen i den västsvenska
folkmusiktraditionen.
Konserten följs av öppet jam.
Varmt Välkommen!    Lotta Andersson
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