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BO LYCKLIGS 
GAMMELDANSORKESTER

”Ibland går folkrockgruppen 

Hoven Droven ut på gatorna som 

en vanlig gammeldansorkester”

Gammalt Jämtlandsuttryck

http://www.bolyckligs.se/lyssna/

http://www.bolyckligs.se/lyssna/


Wendy MacIsaac, Mairi Rankin & Mac Morin

Wendy, Mairi och Mac är var för sig tre av Cape Bretons mest framstående musiker. När de står på samma 

scen slår det gnistor! Denna kanadensiska trio är den mest långväga musikergruppen på NORDLEK 2018 

och utgör ett utmärkt exempel på hur nordisk, skotsk och kanadensisk folkmusik hänger ihop.

Mac Morin började sin karriär som dansare och gick successivt över till pianospel. Som pianist spelar han 

idag med de mest kända kanadensiska folkmusikerna. Mairi Rankin är från en välkänd musikersläkt från 

Mabou och är duktig stepdansare och fiolist, som liksom Mac spelar i en mängd olika sammanhang. Wendy 

MacIsaac tillhör spelmännen som söker de gamla rötterna och har utöver fiolspelandet stepdans och piano 

som uttryckssätt. https://www.youtube.com/watch?v=FoiOx7AepKg https://www.youtube.com/watch?v=AZ5r_ZPleL4

https://www.youtube.com/watch?v=FoiOx7AepKg
https://www.youtube.com/watch?v=AZ5r_ZPleL4


SVÄRDSJÖ 
SPELMANSLAG

WestMannaFolk
WestMannaFolk är en varm svängande 
folkmusikgrupp med bas i Salaområdet, ett 
traditionellt-universellt västmanländskt 
musikskapande gäng med harpor, fioler, 
piano, gitarr och bas. Västmanländska 
slängpolskor blandas med våra egensinnigt 
skapade låtar och rytmer direkt från 
WestMannaFolks ton- och klangfabrik.

Stockholms spelmanslag är 
en grupp spelmän med 
fioler, cittra, dragspel, bas, 
flöjt och munspel som 
spelar traditionell svensk 
folkmusik - polskor 
och gammaldans - till dans 
och konsert.

Stockholms spelmanslag

https://www.youtube.com/watch?v=uLsd1S-BeZw

https://www.youtube.com/watch?v=_n67_gUEDv8

Svärdsjö Spelmanslag bildades 1952 och är 
ett av Dalarnas äldsta. Vi spelar i första 
hand folkmusik från 0246-området, dvs. 
Svärdsjö, Enviken, Svartnäs och Bingsjö. 
Idag är vi ca 75 medlemmar varav ett 40-tal 
är aktiva!

https://www.youtube.com/watch?v=uLsd1S-BeZw
https://www.youtube.com/watch?v=_n67_gUEDv8


Bengan Janson & Per Gudmundson

Bengan trivs i många 
musikaliska sammanhang, 
från jazz till klassiskt, men 
folkmusiken har varit en 
hörnsten sedan första mötet 
med Björn Ståbi 1989. Det var 
också genom Björn som 
Bengan och Per kom i kontakt 
med varandra något år 
senare. Per har sina 
musikaliska rötter i Rättviks 
rika folkmusikmylla. Som 
spelman på fiol och säckpipa 
och del av Frifot har han en 
lång och slingrande 
musikerbana. I juni släppte 
Bengan och Per sin första 
platta som spelmansduo.

Två musikanter som efter flera decenniers nosande på varandra nu gjort slag i 
saken och inlett en het musikalisk relation.

Bild: Mattias Edwall



Ranrike spelmän
Ranrike spelmän bildades år 2000, på initiativ av Bohusläns 

spelmansförbund, för att, som inbjudna, presentera den 

bohuslänska folkmusiken på Falu Folkmusikfestival det året. 

Laget består i dag av drygt 20 spelmän och spelar och 

sjunger låtar ur den rikliga bohuslänska folkmusiken. Vi ger 

konserter och spelar till dans, bl.a. på Ransätersstämman där 

vi varit gäst många gånger.  Vi spelade på Nordlek år 2006 i 

Göteborg.

Grågylling

Grågylling är namnet på en gammal äppelsort, men också 

namnet på duon som funnits i mer än 20 år och består 

av Nina Nu Wesemeyer och Bosse Olofsson på sång, 

mandola, fiol och pipor. Rötter och inspiration kommer 

ur den svenska folkmusikskatten och gruppen är starkt 

inspirerad av naturen, skogarna och de flödande källorna. 

Bosse är spelman, sångare och professor i miljögeologi

med vatten som specialitet. Nina är folksångerska, känd 

speakerröst, musiklärare och producent för 

Skymningsspelet Huldrans natt.

https://www.youtube.com/watch?v=lClJ_Y4mb3U

https://www.youtube.com/watch?v=lClJ_Y4mb3U


"Certainly not the only 
Scandinavian folk 
rockers still standing, 
but probably the best“

Alex Monaghan
Folkworld



Kringel
Med ena foten på Närkeslätten 

och den andra i Blekinges 

bokskogar spelar Kringel sin 

musik med hjärtat. Tradition 

möter nytt bland slängpolskor 

och hamburskor, med lust och 

energi ger Kringel liv åt 

dansgolvet.

Jaerv
Jaerv är en prisbelönt kvintett som sjunger och 

spelar utåtriktad, energifull och innerlig 

folkmusik med influenser från pop och jazz. I 

genuin spelglädje skapar de sina virvlande 

melodier med såväl instrument som sina fem 

röster där den varma, breda vokalklangen ger 

dem en särprägel i svensk folkmusik.

Vokala femstämmiga kärleksvisor blandas med 

kraftfulla polskor och fria improvisationer där 

samklangen, rytmen och den sceniska energin 

inte lämnar någon oberörd.

Joel Hagen, flöjter, pipor, sopransaxofon, ewi, sång

Anders Bergsten: kontrabas, nyckelharpa, sång

Harald Nilsson: gitarrer, sång

Markus Gustavsson: fiol, sång

Tobias Hedlund: percussion



Falu spelmanslag
Falu spelmanslag består idag av 
närmare 50 medlemmar med 
hemvist i Falun med omnejd som 
spelar tillsammans för att vi 
älskar att dela musikglädjen med 
varandra – och med lyssnare och 
dansare. När vi får spela för ett 
gungande, svettigt dansgolv är vi 
som allra lyckligast. Därför söker 
vi musik som svänger, oavsett 
geografiskt ursprung.

Örebro spelmanslag
Örebro spelmanslag spelar gärna 
dansmusik och då blir det låtar från 
Närke men även från andra delar av 
Sverige och en del från Norge. Polskor 
av olika slag är roligast att spela, men 
ibland blir det schottis, vals och polka 
också. Musik som är kul att spela och 
svängig att dansa till.



Susan Westlund Reistad, 55, år från Solna var en av de första spelmanseleverna på fiol för Sonia Sahlström i början av 

80-talet på kommunala musikskolan i Uppsala. Susan blev riksspelman i Härnösand 1985 på låtar från Uppland. Sedan dess 

kommit i kontakt med låtar från bland annat Hälsingland och Jämtland. Susan gav ut en CD-skiva 2016 med låtar av Erik 

Gerdin med gitarristen Bertil Westlund samt CD-skivan Hagelskuren med en del egna låtar.

Jan Högberg, 58 år, från Sundsvall spelar fiol och gitarr. Han har spelat i olika folkdanslag sen 1990 samt traditionella låtar 

från Medelpad med riksspelmannen Sven Viklund i Stöde som inspirationskälla.

I april 2017 möttes Jan och Susans vägar och de började spela ihop också. De hittade låtar från bl.a. Medelpad och lite till på 

två fioler och fiol och fiol.

https://www.youtube.com/watch?v=kXeBW_5N6EA&feature=youtu.be

Tensta spelmanslag har genom sitt dansanta spel kommit att bli 
Upplands populäraste spelmanslag. Främst bjuds det på svängig 
gammeldans men även polskor och medryckande uppländska 
bondpolskor.

Tensta spelmanslag 

https://www.youtube.com/watch?v=kXeBW_5N6EA&feature=youtu.be


Bollnäsbygdens spelmanslag
Bollnäsbygdens spelmanslag är Hälsinglands äldsta spelmanslag. Vi spelar gärna till dans och 
har spelat på festivaler i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland. Spelmanslaget representerade 
Sverige på Världsutställningen i Shanghai 2010. Laget leds av Bengt Jonsson.

Franck Adam
Jag heter Franck Adam och är från Frankrike. Med trätvärflöjt och tin-whistle spelar jag gärna irländsk 
traditionell musik och, förstås, svensk musik! Dessutom älskar jag Falun där jag trivs bra och tillbringar 
semestern ett par dagar varje sommar. Under många år har jag spelat på irländska pubar i Paris.

https://www.youtube.com/watch?v=fc90nbXKPw0

https://www.youtube.com/watch?v=fc90nbXKPw0


1971 bildades embryot till Älvdalens spelmanslag i samband med en 
radioinspelning. Under årens lopp har spelmanslaget förkovrat sig i 
Älvdalspolskor blandat med nykomponerade och äldre 
gammeldanslåtar och speluppdragen och spelmansresorna har blivit 
många genom åren. Man har arbetat stadigt för att föryngra lagets 
genomsnittsålder och som många andra spelmanslag så är man fler 
på sommarhalvåret än vinterhalvåret, då många älvdalingar kommer 
”hem” under sommaren – även spelmän. Så hur många Älvdalens 
spelmanslag är på scen under NORDLEK – ja, det vet vi inte! Kom 
och se efter och låt dig fröjdas i dansens virvlar!

Älvdalens spelmanslag Klintetten

Klintetten har spelat tillsammans sedan 1993, 
både konserter men framför allt till dans. Det 
blir både polskor och gammaldans. De hade 
en bejublande spelning under Nordlek 1994 
som var en av orsaken till att gruppen 
bildades. Instrumentering är fioler, dragspel, 
nyckelharpa, cittra och bas. De har även gjort 
ett antal framgångsrika dansföreställningar 
där de har kompletterat gruppen med två 
extra dansare.



Aspeboda spelmanslag
Lagets motto är att spela ”fotriktig” musik 
och då helst till dans. Vi vill att danspubliken 
skall trivas och känna samröre med musiken.
Vi spelar dalalåtar från norr till söder. Det har 
även smugit med lite hälsinge- och 
gästrikepolskor samt en del norsk musik vår 
repertoar.

Vikarbyns lilla spelmanslag
Vikarbyns lilla spelmanslag kommer från 

Rättvik, Dalarna och är en grupp ungdomar 

som spelar mycket i olika sammanhang. Vi 

kan spela konsert och även till dans.

Direktionen
Blandade kompetenser…

Ad Hoc-orkestern
Ad Hoc-orkestern är ett piggt gäng 
som spelar pigga låtar, gärna lite 
fortare och lustigare än nöden 
kräver. Huvudfokus i låtvalet är 
svenska folkmusiklåtar, gärna 
egenkomponerade, med lite 
utflykter åt tradjazz, irländskt och 
finskt. Med banjo, kontrabas, fioler 
och dragspel går det inte att få ett 
slätstruket ljud – Ad Hoc vänder de 
mest bedrövade tillställningar till pur 
glädje och jämfota hopp!



SPÖKET I KÖKET
Spöket i Köket har utmärkt sig som en 

ny folkmusikalisk urkraft på den 

skandinaviska musikscenen. Ett 

svenskt/danskt folkfusion-storband 

med sällan skådad partypotential! 

Hanterar lika väl skira visor och 

polskor som käftsmälliga reels och 

schottisar. Lika väl hångelballader 

som umpa-bumpa.

Det sjungs på fyra språk och spelas 

tjugotalet instrument! Musiken är ur 

nordiska och kanadensiska 

folkmusiktraditioner och från egna 

låtar i traditionell stil. Allt arrat för 

Spökets sättning, vilket bäst beskrivs 

som ovanligt hipp bordunorkester med 

funkblåssektion.

Ett lounge/rave-folkband, det enda i 

sitt slag! Nominerade till Årets 

nykomling i Folk- och 

världsmusikgalan -17, och 

debutplattan "Den nya spisen" 

släpptes i Mars samma år!



Spelmanslager
Rivigt gäng från Finland spelar bra, glad och 
röjig dansmusik – gamla och nya låtar!

Petri Prauda: cittern, sång
Jarno Tastula: fiol, sång
Hannu Oskala: dragspel, sång

Orsa spelmanslag 
Orsa spelmanslag bildades hösten 1948 och är 

därmed ett av de äldsta spelmanslagen i Sverige. 

Laget består av ca 25 spelmän, en salig blandning av 

glada amatörer och fullblodsproffs. Stommen i 

låtlistan är äldre låtar från Orsa, men också många 

från andra Dalasocknar. Nykompositioner 

uppmuntras. 


