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December

I och med de senaste numren har det 
fallit på min lott att hitta lämpliga 
noter att publicera i tidningen. Denna 
gång bad vice ordföranden mig att 
tänka på årets låtkurs med Sture Hog-
mark som ju har ett Ceylon Wallin- 
tema. Längre bak i detta nummer 
finns det därför noter som anknyter 
till Wallin-traditionen från Valö sock-
en i Roslagen. I samband med det kan 
det vara på sin plats med en notis om 
användandet av noter i spelmansmusi-
ken. 

Om man lyssnar på inspelningarna 
jag anger i texten så är det uppenbart 
att vad som återges i notskrift inte 
stämmer överens med de nämnda 
inspelningarna till alla delar. Ingen 
tvekan att det rör sig om respektive låt, 
men enskilda detaljer skiljer sig i hur 
de olika spelmännen framför respekti-

ve låt. Kom nu inte och säg att någon 
spelar fel eller att någon av uppteck-
ningarna inte är korrekt. Folkmusik 
har tills nyligen varit en levande munt-
lig tradition, och på samma sätt som vi 
inte talar på samma sätt som man 
gjorde på 1700-talet idag, så utvecklas 
och förändras låtarna, beroende på 
vem som spelar och framför dem. Jag 
minns en gång då jag på fiol tämligen 
taffligt, det skall villigt erkännas, fram-
förde Orsavisan och en Lorikspolska 
på en väns disputationsfest. Anledning 
var ett vad. Jag höll emot att om min 
vän någonsin fick ihop sin avhandling 
så skulle jag spela solo på hans fest. Jag 
trodde jag var ganska säker på att slip-
pa, men icke - min kompis disputerade 
och det var bara att sätta igång att öva 
och spela solo på festen. Inte så farligt 
kan ni tycka men han var kompis med 
”alla” de stora namnen i Dalarna. 
Efteråt kom Kungs Levi Nilsson fram 
till mig, gav beröm och visste vad jag 
spelat utan att jag avslöjat det innan. 
Jag var oerhört stolt att han kände 
igen vad jag försökt spela. Så även om 
jag vet att jag inte spelade som någon 
annan och inte exakt efter uppteck-
ningarna så var detta att låtarna kändes 
igen det bästa betyg jag någonsin fått. 
Kolla gärna uppteckningarna men 
lyssna på andra och gör varje låt ”till 
din egen”. Självklart skall man sträva 
efter att spela så bra som möjligt men 
det finns inte ”ett sätt” att spela någon 
låt på. Man kan bara spela mindre bra 
eller bättre och att spela en låt bra är 
så oerhört mycket mer än att spela 
exakt som det står i noterna.

Jacob Höglund
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eo digital ab
är Föreningen Nyckelharpans spon-
sor i form av generösa villkor för 
tryckningen.

Redaktörens ruta

Här är det tomt, för här hade jag inget att sätta in.

Jag tar tacksamt emot bilder och reportage utifrån landet, 

från Dig, som nu läser detta,

när du har nåt att berätta som hänt där du bor.

Dela med dig av det till mig, till redaktören, till e-post 

sven.stormdal@gmail.com

För det är alltid kul att läsa om nyckelharpspel, låtkuser, stämmor etc 
från hela riket.

Nästa presstopp ligger ca 15 feb 2016 ”

 Hälsningar 

Sven Stormdal
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Nya medlemmar
Sedan förra numret kan föreningen glädjas åt följande nya 
medlemmar. Vi säger välkommen till:

Andresa Eichhorn, Tyskland 
Conny Ericsson, Örebro
Ingemar Hansson, Knivsta
Bengt Hägg, Valla
Helena Nyberg, Täby 
Christer Sundbom, Tierp
Ing-Marie Södergren, Örbyhus
Mikael Tibbing, Vänge
Ingrid Viklund, Falun

Nostalgi anno 2003
Många av er spelar fortfarande och kommer nog ihåg det 
hela, om inte så läs vidare i nr 2003-2. I den finns även en 
låt vi fick med oss hem,  ”Jonas Polska”, 
en låt som Peter Hedlund hade gjort till 
sin son Jonas. Bilden är tagen av Esbjörn 
Hogmark, och själv syns jag knästående i 
nedre raden längst till höger.

Så ni alla runt i landet, kom gärna till för-
eningens spelträffar. Har Ni önskemål om 
spelledare, om något annat, så hör av er till 
oss. E-postadresser f inns på sidan 2. 

Många låtar har spelats sedan denna bild 
togs. Det var vid föreningens spelträff  den 
14-15 mars 2003. Dåvarande ordförande 
Sture Möllerman (knästående, nedre raden 
tvåa från höger) hade ordnat detta förträff-
liga tillfälle på ESI. Kursledarna Peter  
Hedlund och Ragnar Berglund (överst,  
stående på snöhögen) gjorde ett bra jobb med 
oss alla 35 spelsugna deltagare.

Bo Nilsson
Foto: Esbjörn Hogmark

Lokala representanter

Föreningen nyckelharpan har traditionellt haft sin med-
lemsbas i Stockholmsområdet och det har tidigare varit 
naturligt att de flesta föreningsaktiviteterna har försiggått i 
just detta område. Föreningens policy är dock att sprida 
verksamheten inte bara inom Sverige utan även utomlands. 

Vår ambition är alltså att i första hand göra föreningen 
till en rikstäckande förening för nyckelharpsrelaterad verk-
samhet. Som ett led i detta arbete försöker vi att hitta loka-
la representanter i de olika delarna av Sverige men även 
utomlands. En lista på personer och deras geografiska till-
hörighet finns här nedan. Vänd er till dessa om ni lokalt vill 
anordna något som har med nyckelharpa att göra. 

Föreningen kan erbjuda ekonomiskt bidrag mot att 
arrangören bidrar med text och bild om aktiviteten till tid-
ningen. Skicka förfrågan till styrelsen och diskutera med 
din representant om du har lokala planer. Om det inte finns 
en lokal representant där du bor är du naturligtvis välkom-
men att vända dig direkt till styrelsen. Vi söker också per-
soner i de områden som saknar lokal representant och som 
vill vara det. Hör i så fall av dig till styrelsen.

Dalarna Olle Plahn plahn.olov@telia.com
Bohuslän Paula Holmgren paula.holmgren@gmail.com
Skåne  Patrik Dahlin patrik.dahlin@anticimex.se
Gotland Jan Lundqvist jan@snausarve.se
Kalmar  Lars Lithén lars.lithen@gmail.com
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Föreningen Nyckelharpan

Du som redan är medlem: 

Tänk på att prata med spelkompisar och andra 
harpintresserade om föreningen. Fler vill säkert 
få vår nya tidning och möjlighet till kurser och 
att få känna trevligt nyckelharpspelande folk!

Och skicka gärna din e-postadress till vår kassör,
 som håller i medlemsförteckningen. 

Adressen är kerstin.mormor@gmail.com
Då kan du få direktinformation den vägen 

framöver!



SID 4  NYCKELHARPAN NR 4, 2015

Leffler, Blank och en helig ko 
Jag fick en viss fråga och tänkte att det var dags att gå till 
botten med hela ärendet. 

Många tar tag i ett problem genom att utgå från 
någonting obekräftat. Från ett rykte. En skröna. Ett 
påstående någon har fört fram. Eller vad som helst som 
inte går att ”ta på”. Ett sådant handlande leder i bästa fall 
inte mer än fel. I sämsta fall till en ”sanning” som sprids 
som fakta. 

Spelmän Blank 

Här handlar det till att börja med om några polskor som 
Karl Peter Leffler tecknade upp efter Johan Edlund: 
”Från Mårten Blank, tröskverksbyggare i Harg i slutet af 
1700-talet, och hans son Erik”. De finns återgivna som II: 
7-11 i ”Om nyckelharpospelet på Skansen” från 1899. 

Hur stämmer uppgifterna? Vad var det för slags perso-
ner? En djupdykning i kyrkböcker efter Blank under 
aktuell tid framvisar följande personer och släktband: 

Mårten Blank (1804-1878) arbetskarl vid Gruvstycket, 
Björsta gruva, Harg. 

Sonen Eric (1826-1854), den ende överlevande av två 
söner. 

Fader Eric (1771-1810) mjölnardräng vid Väddika 
kvarn, Hökhuvud socken, kronobåtsfördubblingskarl 
Öhrn, utkallad 1807 och aldrig återkommen hem. 

En farbror Mårten (1768-1812), mjölnare vid Väddika 
kvarn efter fadern. 

Hans ende son Mårten levde 1799-1819. 
En andra farbror Henric (1773-1847) mjölnare 1793 i 

Kolarmora, Bladåker s:n. 
Son Johan Hendric, f.1810, mjölnare, från 1837 torpare i 

Kvarntorpet, Knutby socken. 
Farfader Mårten Blank (1739-1792), mjölnare i Väddika, 

”dödde efter långwarig sjukdom af swår magsjuka, gammal 
53 år”. 

När Mårten Blank d.y. är tre år gammal lämnar fadern 
hemmet som soldat. Han bor kvar med modern,  
fattighjon, på Väddika ägor till dess han efter några korta 
drängtjänster 1823 flyttar till Björsta gruva i Harg. Här  
gifter han sig med en bondedotter i byn och blir i tur och 
ordning dagsverkare, gruvdräng och arbetskarl. Vad gäller 
Lefflers uppgift om Mårten som byggare av tröskverk så 
introducerades sådana som en nymodighet i östra Uppland 
först på 1830-talet. Deras tillverkande kom att bli en 
bisyssla för hantverksskickliga personer. 

I sitt första gifte får Mårten sonen Eric Blank (1826-
1854), gift 1847 med en skräddaredotter i Kolarmora,  
Bladåker. Denne efterlämnade en nyckelharpa enligt 
bouppteckningen. I sitt andra gifte får han dottern Greta 
Stina (1845-1869), gift med en nybyggare i Illersätra, Harg.

Nästa fråga blir var Mårten kunde ha lärt sig spela nyck-
elharpa. När han var åtta år fanns ingen vuxen född Blank 
kvar i hembyn Väddika som skulle ha kunnat lärt honom 
spel eller låtar. Det finns över huvud taget inte någon upp-
gift om spel i byn. I Mårtens nya miljö under Hargs bruk 
flödade däremot ett rikt spel på nyckelharpa. Många harp-
spelare kan nämnas: Johan Edlund i Stockby och Björsta; 
Per Sundin vid Björsta gruva, ”Marsätrar’n” Ekström i Mal-
sättra, Matts Ersson i Träsket, Jan Eric Klar från Moxboda, 
Olof Carlstedt från Grådal, Carl Eric Jansson alias ”Gam-

mel-dambarn” i Amsterdam; brukssnickaren Anders Rosen-
qvist i Carlberg; Per Mattson Skot i Björsta; Anders Gustaf 
Sjölund i Löhammar; Per Mattson Skot i Björsta; Gustaf 
Wahlund i Sanda … En grogrund så god som någon för att 
väcka ett intresse för nyckelharpa. 

Eftersom Mårten Blank d.y. (1804-1878) är den ende 
”Mårten” med en son benämnd Eric följer att det bör vara 
dessa båda som ligger bakom Lefflers 1899 anförda polskor. 
Detta inte minst eftersom Lefflers övriga upptecknade låtar 
kommer från andra spelmän inom samma trängre arbeta-
regemenskap. 

En nyckelharpa 

Allt detta leder över till en nyckelharpa märkt ”1787” som 
1996 gick på en auktion i Tallarna, Harg. Den förvärvades 
av Hasse Gille som gav den namnet ”Gustava”. 

Av någon outgrundlig anledning har nyckelharpan kom-
mit att förknippas med Mårten Blank d.ä. (1739-1792), 
mjölnare i Väddika, Hökhuvud. För detta finns det ingen-
ting som talar. 

Nyckelharpan kan däremot spåras till en smedfamilj, Per 
Johan Nilsson vid Övre hammaren, Hargs bruk, där de 
äldsta sönerna Carl Johan (1891-1960) och Ernfrid (1898-) 
spelade på den i ungdomen. Fädernesidan förlorar sig bakåt 
i tiden till Valö socken och i ett led från Transtrand. 

Modern Mathilda Sporrong (1868-) var mästerräckardot-
ter från Nedre hammaren. På långskotts håll var hon släkt 
med snickarna far och son Lars (1738-1805) och Anders 
Rosenqvist (1774-1839) vid Nedre och Övre hammaren. 
Hennes farfars farbrors dotter Johanna Sporrong (1779-
1847) var gift med Anders och han efterlämnade en nyck-
elharpa vid sin bortgång, nu på musikmuseet i Stockholm. 

Per-Ulf Allmo
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Alltid hålligång i verkstaden, natten lång! 
Här Hama Watnabe, Minako Orikasa och 
Manami Kiuchi. Foto:Vicky Swan.

Årets Knavertorkakurs, den 14-18 juli på ESI

Sommaren har många höjdpunkter. En av dessa är Knaver-
torkakursen, som arrangeras av ESI varje sommar i juli.

På årets gruppbild kan man räkna in 43 deltagare från 9 
nationer, England, Frankrike, Japan, Kanada, Nederländer-
na, Slovenien, Tyskland, USA och Sverige. Kursen är  
mycket populär och brukar bli fulltecknad redan i februari, 
så också i år. Många deltagare är återfallare men också nya 
är alltid välkomna och behövs, enligt Håkan Larsson.

Varför åker man då på denna träff?  Jo, den har bra kurs-
indelning i fem spelnivåer, allt från helt nybörjare, medelgo-
da och väl så drivna spelmän. Kursen lärare har bra och 
medryckande lärare såsom Ditte Andersson, Josefina Pauls-
son, Jeanette Evansson, Magnus Holmström och David 
Eriksson. Och den utsökta maten och lokalvården som 
Christina Levung och Nina Nordin alltid förser oss med, 
mums och tack.

I verkstaden finns det alltid möjlighet att få hjälp med 
sin harpa, med löv som lossnat, kanske strängbyte, en stäm-
skruv som har fastnat eller något annat.

Så käre läsare, har du inte redan upplevt dessa trevliga 
sommardagar på ESI, så gör det 2016. Och har du gjort 
det, så gör det igen.

Hälsningar Bosse Nilsson, Sickla
Byggare och återfallare för 6: e gången

Efter fredagsmiddag med vin blir vi alla lite suddiga, här är 
det Kirsty Money t.h. som leder gruppen vid deras framträdan-
de. Christina Eriksson är lysande vit till vänster. Med är också 

Tord Swedberg, Hans Ericsson och Mikael Holmgren. 
Foto:Vicky Swan.
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The Nyckelharpa:  
My new passion

It all started in 2009 in Toronto, Ontario. My husband and 
I were staying at a Bed and Breakfastfor a friend’s wedding, 
and the owner was very excited to learn that I was a musi-
cian. 

“Oh! You MUST hear this fellow play this crazy instru-
ment!” he exclaimed. 

I was indeed curious. 
At breakfast the next morning we sat down with the 

other guests at the table, and a tall manwalked in with a 
very large box, shaped like a miniature coffin. He put the 
box down on the side table, and proceeded to take his 
instrument out of it. Then he played. 

I was absolutely amazed. The beauty of the instrument 
and the sound was just stunning to me.The man playing 
was Bruce Sagan, past president of the American Nyckel-
harpa Association.He was in Toronto for a Nyckelharpa 
Conference! 

I will never forget that experience. At the time I did not 
think to purchase a nyckelharpa becauseI thought that most 
likely I would never see or hear that instrument again. It 
was so beautiful, yet so foreign to me. In Canada you don’t 
see nyckelharpas. 

My training is classical and I am a first violinist with 
Symphony Nova Scotia in Halifax. However I have always 
been interested in all kinds of music: early music, jazz, 
improvised, flamenco,rock and pop, and more recently I 
have become intrigued with traditional music of all kinds.
Through my contacts and interests this wonderful nyckel-
harpa started to cross my path moreoften. Then last year 
the acclaimed Swedish Folk trio Väsen came to Celtic 
Colours, Canada’s biggest folk music festival that takes 
place in Cape Breton, Nova Scotia every October. This was 
very exciting, for not only are these guys fabulous musici-
ans, but one of them is a fantastic nyckelharpa player! 

I went to the Väsen concerts, and after the last one, I 
gathered my courage (and my nerves) totalk to Olov 
Johansson, who is known over here as a nyckelharpa genius. 
He was very kindand gave me his e-mail address to chat 
more about what I wanted to do, and more 
importantly,where and how to get a good nyckelharpa. 

Through our e-mail conversations and my own research, 
I eventually found a maker, BosseNilsson. Bosse was able to 
make me a beautiful instrument in a relatively short 
amount of time, for I intended to take a year’s leave from 
my orchestral job to learn to play the nyckelharpa. A very 
ambitious project! 

I flew to Sweden at the beginning of July 2015, and was 

Kirsty Moneyspelar. 
I bakgrunden Johnny Dyer, 
England. 
Foto: Vicky Swan.
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breath of fresh air. I cannot believe how lucky I was to find 
such a fine maker and person. Thank-you Bosse! 

“Why the Swedish Nyckelharpa? Did you go all the way 
to Sweden? Why do you want to dothis? “ These are ques-
tions my friends and colleagues ask me all the time, for the 
nyckelharpais still a foreign instrument here. 

Well, not for long! I hope that in some small way I can 
introduce the Swedish nyckelharpa to Canadians, and show 
them what an amazing and versatile instrument it truly is. 

For me, one thing is definite: I will be returning to Swe-
den in the future for I am now anyckelharpa addict! 

Not only did Bosse make me a great instrument for my 
needs, but he alsoencouraged me to stay in Sweden to do 
the Knavertorka course at ESI,where I met fabulous 
teachers and players. I also had the good fortune tohave 
some private lessons with Olov Johansson, which was 
money wellspent! Taking the time to study was extremely 
valuable for I also was ableto explore Sweden a little bit. 
Somehow all of my travel plans worked outand I had a 
chance to explore the island of Gotland, where I visited my 
girlfriend Helene, Björn Björn and the famous Källlunge 
church with the little nyckelharpa players. In Stockholm 
Bosse introduced me to his friend Kerstin Kåverud, who 
(of course) is a nyckelharpa player and her grandfather was 
a friend of Eric Sahlström’s! We spent quite a few evenings 
playing tunes and talking about music and the nyckelharpa. 
To actually be in the country where your instrument and its 
repertoire is from is such an education and an inspiration, 
and I would recommend this toanyone wishing to learn the 
nyckelharpa.

Kirsty Money, Halifax, NS Kanada

met off the plane by Bosse carrying alittle sign that read: 
Kirsty Money, Kanada. I knew that I was in good hands! 
Bosse had been encouraging about this nyckelharpa adven-
ture right from the start. The thing I remember most was 
his words, “ don’t give up, we will get you a nyckelharpa! ” 
He delivered. 

As soon as I met my nyckelharpa I was completely 
addicted. I love everything about theinstrument: the reso-
nant sound (which sounds like black gold to me), the click-
ing keys, thebuzzy notes, and of course the music! For some 
reason I cannot explain, I love the Swedishtraditional reper-
toire, and learning new tunes is so much fun and brings me 
joy. I am also excited with what groups like Väsen are 
doing: taking their grounding in traditional repertoireand 
creating their own repertoire, wrapping the tradition in 
their own colours. This creative work that artists do fascina-
tes me and is an inspiration. 

I found Sweden to be similar to Canada in a lot of ways, 
particularly the warmth and generosity of the people I met 
along my nyckelharpa path. Bosse’s generosity introduced 
me to a worldthat I had never experienced before, and is a 
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Avskedsmiddag innan 
Kirsty ska åka tillbaka till  
Kanada. Kirsty Money 
t.v. med Zsuzsanna 
Kajlinger. 
Foto: Bo Nilsson.
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Kirsty Money, Kanada, Lotta Westerlund, Sverige och Jean Cameron, Scotland.
På spelkurs i augusti, hos Vicky Swan i England. Foto: Vicky Swan.

Hej medlem, 
Du har väl inte glömt bort att du när som helst kan ställa 

din fråga om harpskötsel, harpbygge m.m. till föreningen?

Skicka e-post till harpa@bonilsson.se 
så får du svar omgående. Eventuellt kan svaret också 

komma att publiceras i nästa nummer av tidningen, då det 

ju kan finnas fler som funderat på samma fråga!
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Gulamålavitens brudmarsch?
Spelmannen Jan Ersson i Gålarrmola, Valö socken Rosla-
gen, känd som ”Gulamålaviten” är en av de där legendariska 
upplandsspelmännen som det berättats historier och skrivits 
spaltmeter om. Alldeles nyligen publicerades exempelvis en 
artikel om ”Gulamålaviten” i Uplandsspelmannen och ytter-
ligare material finns publicerat i bland annat boken 
Upländske Spelmän av Lars Erik Larsson och på många 
andra ställen. 

Jan Ersson levde mellan 1799 och 1846 och var därför 
samtida med Byss-Calle. Otaliga är historierna om rivalite-
ten mellan de bägge spelmännen och deras olika tricks och 
knep för att överglänsa den andre. Det är inte min avsikt att 
återberätta detta, jag hänvisar till vad som tidigare skrivits 
och sagts. En enkel google-sökning på ”Gulamålaviten” ger 
otaliga ingångar till att läsa mer.

Avsikten med följande inlägg är att redovisa och försöka 
reda ut begreppet ”Gulamålavitens brudmarsch”. Det finns 
åtminstone två låtar, möjligen tre, som alla kan göra anspråk 
på epitetet.

Den första låten jag tar upp (se noter överst t.h.) som 
kallats ”Gulamålavitens brudmarsch” finns efter Albin, Cey-
lon och Henry Wallin som ofta spelade den. De kallade den 
också Valö brudmarsch. Ceylon och Henry brukade avsluta 
sina konserter med denna låt. Den skall framföras i ett 
lugnt och värdigt tempo. Låten finns upptecknad i Walli-
narnas bok ”Roslagslåtar” och är inspelad på LP/CD utgi-
ven i samband med boken. Den finns också inspelad på 
Christer Wesströms skiva ”Så det låter” med Silverbasorkes-
tern och kallas där ”Brudmarsch efter Alfred Hillbom (Valö 
brudmarsch)”.

Den andra låten som kallats ”Gulamålavitens brud-
marsch” (noter nedtill t.h.) finns upptecknad i ”Melodier 
från Upplands bruk och Fyris bygder, häfte 2” och kallas 
där för ”Brudmarsch efter Gulamålaviten”. Den finns på 
film på Nyckelharpans Forum på YouTube med ingen mind-
re än Joel Jansson, i en inspelning från omkring 1960 från 
Sven Nordins filmer med Jan Lings dokumentation med 8 
mm film och rullband. En modernare inspelning av en 
snarlik version finns med Bosse Lindström på hans skiva 
”Enkom”. Detta är en låt som kan framföras i tämligen 
raskt tempo.

Den tredje låten (som det inte finns noter på i samband 
med denna artikel) finns också på Nyckelharpans Forum på 
YouTube med Joel Jansson. Denna låt anges endast som 
”Marsch efter Gulamålaviten”. På Christer Wesströms skiva 
kallas låten för ”När gumman min är full” och anges vara 
efter Joel Jansson.

Det finns således minst tre marscher i levande tradition 
efter Gulamålaviten varav två är benämnda som ”brudmar-
scher”. Alla är mycket värda att spelas.

Jacob Höglund

SID 9
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Varför jag bygger
en nyckelharpa!

Jag tror, att de flesta som är uppvuxna 
i Sverige har något band till nyckel-
harpan, antingen så pass flyktigt som 
att man endast sett den på 50-lappen 
eller mycket närmare ifall området de 
växer upp i, eller familjen, har en stark 
folkmusiklig tradition och nyckelhar-
pan har varit ett självklart inslag i var-
dagen.

Som född och uppvuxen i Stock-
holm är jag av den första kategorin, 
även om mitt musikintresse har gjort 
mig medveten om att instrumentet 
existerar så har jag nästan aldrig kom-
mit nära det. Jag har ett dimmigt 
minne om en klassresa i högstadiet till 
ett museum där de hade en nyckelhar-
pa framme, som man fick hålla i och 
testa några stråkdrag på. Några år 
senare hade jag ett andra möte på det 
gymnasium jag gick på, Stockholm 
Estetiska Gymnasium, där Anders 
Peev höll en lektion och spelade nyck-
elharpa för oss i klassen.

Sedan var nyckelharpan ute ur mitt 
huvud i en mängd år, fram till dess att 
jag började på MIA, Musikinstrumen-
takademien i Upplands Väsby, där jag 
nu går i årskurs 3 på Gitarrbyggarlin-
jen. Att bygga gitarrer var för mig det 
självklara valet eftersom jag själv är 
gitarrist i grunden.  Under min utbild-
ning har jag nu både byggt klassiska 
nylonsträngade gitarrer och moderna 
stålsträngade gitarrer, däribland en 
Selmer-Macaferrigitarr och en man-
dolin, som nästan är klar

Men nu i somras så var det dags att 
välja praktik, som vi har det tredje året 
på MIA. De flesta i min klass valde att 
åka till bl.a. USA för att gå hos presti-
gefyllda byggare där och finslipa sin 
teknik. 

Men jag började få en annan tanke i 
mitt huvud. 

På Gotland hade jag mött på några, 
som spelade nyckelharpa och jag bör-
jade fundera på hur instrumentet 
egentligen fungerade, hur det byggs 
och när en sådan nyfikenhet tar tag i 
ens sinne så finns det bara en utväg.

Efter en sökning på Internet och 
frågande runt bland de jag kände som 
hade långt mer insikt i den svenska 
nyckelharpsvärlden än jag, fick jag 
kontakt med en byggare som bodde i 
Sickla, 3,5 mil från min skola. Jag 

T.v. Henrik Jansson, lärare på skolans gitarrbyggarlinje, i 
mitten jag själv och t.h. Bosse Nilsson som övervakar mitt 
nyckelharpsbygge. Foto: Fredrick Björk.

Jag, min arbetsbänk och blivande harpan. En hel del jobb med alla 
nycklar, här f ixar jag till en stämskruv, med ”pennvässaren” och 
Morakniven. Foto: Fredrick Björk.
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och mått. Vi håller hela tiden fortlö-
pande kontakter över telefon, sms med 
bilder, eller genom e-posten, där det 
kan vara enklare att skriva något läng-
re och titta på bifoga bilder.

Vi började ungefär i början på sep-
tember och nu i början på november 
efter lite blod, svett och tårar (speciellt 
efter att vi kom fram till att Masur-
björken som jag ville använda till 
nycklar först var för mjuk och jag var 
tvungen att göra om alla nycklar) har 
jag börjat finslipa och förberett för 
betsningen och lackningen. Harpan 
alla dess små delar ligger nu på en 
bänk i vårt ytbehandlingsrum och 
väntar på sitt första lager färg…

Och hur det här slutar återkommer jag 
till i föreningens tidning i juni 2016. 

Felix Nordahl-Holm, 
Musikinstrumentakademien 
i Upplands Väsby

som jag skulle bygga. Tillbaka till sko-
lan och min lärare Henrik Jansson 
gjorde tummen upp, det var bara att 
köra igång.

Snabbt kom vi igång med schema-
läggningen. Jag bygger själv ute på 
min skola där vi har maskiner och jag 
har mina verktyg. Bosse åkte och 
köpte virke åt mig hos nyckelharps-
byggaren Esbjörn Hogmark i Örby-
hus. Vi gick sedan igenom hur jag 
skulle börja för att malla upp, såga ur 
och foga ihop sidorna med hals. Lock 
behövde jag inte köpa, det hade vi på 
gitarrbyggarskolan här.

Byggandet löper på och vi jobbar så 
att Bosse kommer ut till skolan en 
gång i veckan i 3-4 timmar, vi kollar 
då igenom på vad jag har byggt och 
jag får instruktioner, får kopiera mallar 

skickade iväg en förfrågan på e-posten 
till Bo Nilsson om att få göra min 
praktik under hans ledning

Och snabbt därefter så fick jag ett 
pling i telefon med svaret att Bosse 
tyckte det lät jättekul och bjöd hem 
mig till honom för en kopp kaffe på 
balkongen och för att prata lite mer 
ingående vad det var jag ville lära mig.

Vi pratade om nyckelharpan som 
instrument, byggnadstekniskt, lite his-
toria. Jag fick även veta en del om 
andra nu verksamma byggare i Sverige. 
Efter att ha fått se några färdiga res-
pektive halvfärdiga instrument blev jag 
ännu mer intresserad av att få bygga 
min egen harpa. Vi kom fram till att 
det var den treradiga kromatisk nyck-
elharpan, den modell som Eric Sahl-
ström och August Bohlin utvecklade, 
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man ska spela till dans – äntligen kan 
vi dansa polska – tack Emilia!

Efter det obligatoriska programmet 
följer valfri aktivitet – jamsessions 
garanterar ett roligt samspel och korta 
nätter. Här hör man inte bara nyckel-
harpor; fiol, dragspel och även en 
irländsk säckpipa, en Uillean pipe, var 
med. Allt formar sig till en jättefin 
harmoni.

En särskild höjdpunkt var lördags-
konserten då alla lärare visade oss vad 
man kan göra med nyckelharpan när 
man har övat tillräckligt länge.

12:e Nyckelharpo- 
dagarna i  

Burg Fürsteneck
Visst är det så att intresset för nyckel-
harpan ökar utanför Sverige. Mer än 
10 år har vi haft ”Internationella 
Nyckelharpodagarna i Burg Fürste-
neck”. I början fanns det några delta-
gare; idag tar kursen allt utrymme i 
borgen och man måste boka tidigt för 
att få plats. I år fanns det uppskatt-
ningsvis 80-90 deltagare.

Karsten Evers var chef för hela 
”Akademie Burg Fürsteneck” och hans 

särskilda intresse var på den tiden och 
är även idag nyckelharpan. Nu sedan 
sin avgång deltar han på sin fritid 
fortfarande i alla nyckelharpokurser.

Sedan en kort tid är Hartmut Pie-
katz ny chef för akademin, och visar 
mycket starkt intresse för nyckelhar-
pan. 

”Internationell” innebär inte bara 
höra och lära sig den svenska folkmu-
siken. Renaissance, klassisk musik, 
franska danslåtar och moderna impro-
visationer har också rum på kurserna; 
ofta med d-inställda instrument och 
med 4 rader knavrar.

Särskilt anmärkningsvärd är Vicky 
Swan från Skottland, hon deltog nu 
som lärare för andra gången här i bor-
gen. Hon är till hälften svenska och 
grundare av den brittiska ”UK Nyckel-
harpa Society”. Hon talar svenska, hon 
spelar svenska och traditionella låtar 
från sitt hemland – en mycket intres-
sant blandning. Genom sin livliga och 
medryckande natur fick hon en enorm 
resonans och har nu säkrat en perma-
nent plats i borgen som lärare.

Men den svenska folkmusiken har 
det största utrymmet. Då behöver vi 
naturligtvis två lärare att ta hand om 
cirka 30 deltagare. Emilia Amper och 
Magnus Holmström är en säker 
garanti för en omfattande upplevelse.

Dagarna innehåller inte bara låt-/
spelkurser. Programmet bjuder till 
korta workshops för att lära känna 
andra lärare och deras musik. Emilia 
anser att det är viktigt att spelet kom-
mer ur hela kroppen, vi rörde oss i takt 
till musiken och lärde oss även dansa 
polska för att få erfarenheter av hur Emilia Amper spelar. Sittande 

i bakgrunden Marco Amrosini, 
Annette Osann och Jule Bauer.

Karsten Evers, tidigare chef för 
Akademi Burg Fürstenbeck.

Hartmut Pickachef, ny chef för 
Akademi Burg Fürstenbeck.
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Det fanns många nyckelharpsbyggare som hade egna 
utställningar och också kunde hjälpa till med råd och  
mindre harpfix. 

Avslutningen var som i alla år en gemensam konsert där 
kursdeltagarna visade vad de hade lärt sig. Enligt tradition 
är den sista gemensamma låten alltid  ”Björnlåten”. När den 
spelas på 90 nyckelharpor är det ett ljud som aldrig vill 
sluta klinga. 

Text och foto:
Bernd Segnitz

SID 13

Bilden t.v. Vicky Swan spelar Hårgalåten med 
(speldjävulen) Magnus Holmström, även på bilden 
ovan.

Bilden nedan: Polskedanspedagogen Emilia. 

Avslutningsspelet med Emilia Amper och där 
Magnus Holmström dansar ”Björndansen”.
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Här ovan syns alla byggarna spela. Från vänster Annette 
Osann, Johanna Isselstein, Holger Funke, Bo Nilsson, Earl 
Holtzman, Olle Plahn och Amrey Schaffeld.

I puben Bernd Segnitz, Olle Plahn, Magnus Holmström 
och Vicky Swan.

Kursledarna samlade. Fr.v. sittande Magnus Holmström, 
Vicky Swan, Emilia Amper och stående Didier François.

Uppvisningsdans av Emilia Amper och Earl Holtzman.
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Oktoberstämman 28 oktober
Oktoberstämman har sedan den 2008 flyttade till Konsert-
huset UKK intill centralstationen blivit en mycket attraktiv 
stämma för spelmän och dansare från när och fjärran. Cirka 
1500 besökare de senaste åren gör stämman till den största 
höststämman i Sverige.

Själv har jag varit på den här stämman när den legat på 
t.ex. Slottet i Uppsala, Restaurang Skarholmen invid sjön 
Ekoln söder om Uppsala, Gamla Folkets Hus mitt i staden 
och i några kulturbyggnader i Gamla Uppsala, Viks Slott 
sydväst om Uppsala, Uppsala Universitetsaula, Upplands 
Nation och säkert ännu fler platser.

Jag konstaterar att ingenting slår UKK, en lokal som ver-
kar vara gjord för att kunna härbärgera en stor spelmans-
stämma med allt vad där ingår i form av konserter, kurser i 
spel och dans, viskurs och utställning av nyckel-harpor. Fyra 
olika scener fördelade på tre våningar, restaurang och flera 
pubar med fullständiga rättigheter.

Aktiviteter pågick hela dagen och jag har som vanligt 
gått runt med kameran för att i dokumentationssyfte försö-
ka kartlägga hela evenemanget. Givetvis höll jag mig mest 
kring vår nyckelharpsutställning som jag som vanligt gjorde 
tillsammans med Jacob Höglund och Bosse Nilsson. Kring 
vårt långa bord var det full aktivitet i stort sett i 12 timmar 
i sträck från kl. 12 mitt på dagen till midnatt. Exakt vid 
midnatt släcktes lamporna och vi fick packa ihop i ett slags 
ledljus. Vi höll till på andra våningsplanet och bägge rull-
trapporna gick plötsligt nedåt! Här gällde det att inte glöm-
ma något. 

Som ni kan se på bilderna här intill var det många unga 
såväl som gamla som visade ett intresse för vårt kära instru-
ment.

Text och foto:
Esbjörn Hogmark
 

Bosse Nilsson 
svarar på de yngres 
kluriga frågor. 

En gammal 
auktionsinropad 

harpa med ny lek.
Esbjörn Hogmark, 

Jacob Höglund 
och ägaren.

Jacob 
Höglund 

omvänder 
en violinist.

Nere t.v. Nyckelharpa till dans med Olov Johansson. 

       Nere t.h. Prova på kurs under Ditte Anderssons ledning
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FÖRENINGEN NYCKELHARPAN, C/O HÖGLUND

ÖVRE SLOTTSGATAN 14A, 753 10 UPPSALA

God Jul
och 

Gott Nytt Spelår 2016
önskar

Föreningen Nyckelharpan
och Redaktören


