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Hoppas ni alla haft en fin och trevlig
spelsommar i värmen. Sommaren är ju
stämmornas årstid. Den tid på året då
vår ordinarie livslunk bryts av, och
många folkmusikintresserade passar då
på att åka runt i landet och besöka
spelmansstämmor.
Jag tycker alltid det är lika spännande att åka iväg till ett arrangemang.

Man vet aldrig vad som väntar. Ibland
tar det emot och jag tänker i bilen på
vägen dit att ”vad har jag där att göra”?
”Kommer jag att hitta någon att spela
med”? Ofta så löser det sig. Det gäller
att med en lagom portion ödmjukhet
och lite jävlar anamma ge sig rakt in
buskspelet. När man behöver en paus
kan man delta i allspelet (alltid kan
man några av låtarna), ta en fika eller
varför inte skriva upp sig på spellistan
ensam eller tillsammans med vänner.
Det tar ibland emot att bjuda på sig
själv, men tillfället blir så mycket mer
givande om man försöker att delta
efter bästa förmåga. Minns vad skalden
Verner von Heidenstam en gång
skaldade: ”Det är skönare lyss till en
sträng, som brast, än att aldrig spänna
en båge”. Det finns ju stämmor av alla
slag och storlekar: allt från lokalt till
att locka folk från hela landet. Min
egen höjdpunkt denna sommar var en
mycket lokal liten stämma i Myckleby
på Orust. Den lockade inte mer än
trettiotalet spelmän och lika många
lyssnare. Det är inte alltid som störst
är bäst!
Jacob Höglund

Nu har du chansen!
1. Har du inte betalat din medlemsavgift för i år, 120:-?
(Många andra har redan gjort det!)
2. OM du betalar nu genast, 120:-,
så gäller det för 2018 OCH 2019.!
3. Föreningen Nyckelharpan har Swish!
4. Swishnumret är 123 612 26 34!
5. Plusgiro 491 82 94-2 finns kvar!
6. Glöm inte att skriva namn och adress
när du skickar!

Sven Stormdal, kassör.
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Föreningen Nyckelharpan
Lokala representanter
Föreningen Nyckelharpan har traditionellt haft sin medlemsbas i Stockholmsområdet och det har tidigare varit
naturligt att de flesta föreningsaktiviteterna har försiggått i
just detta område. Sen en tid tillbaka är det emellertid
föreningens uttalade policy att sprida verksamheten inte
bara inom Sverige utan även utomlands. Vår ambition är att
i första hand göra föreningen till en rikstäckande förening
för nyckelharpsrelaterad verksamhet. Som ett led i detta
arbete försöker vi att hitta lokala representanter i de olika
delarna av Sverige och utomlands. Ni finner en lista på
personer och deras geografiska tillhörighet 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
tidningen. Skicka förfrågan till styrelsen och diskutera med
din representant om du har lokala planer. Om det inte finns
någon lokal representant där du bor är du förstås välkommen att vända dig direkt till styrelsen. Vi söker naturligtvis
också personer 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

Skåne

Patrik Dahlin

patrik.dahlin@anticimex.se

Lars Lithén

lars.lithen@outlook.com

Bohuslän
Gotland
Kalmar
Närke

Västerbotten

Paula Holmgren paula.holmgren@gmail.com
Jan Lundqvist

jan@snausarve.se

Conny Eriksson connye.knafver@gmail.com
Lasse Hyvönen

lhyvonen65@gmail.com

Barbro Wendt

barbro.a@aland.net

Västernorrland Bo Allan Nilsson barbnils@live.se
Åland

GRATTIS!

Nya medlemmar
Sedan förra numret kan föreningen glädjas åt följande nya
medlemmar:
Helen Abrahamsson, Kristinehamn
Fanny Ekberg, Nyköping
Lasse Hammarson, Kållö-Knippla
Bo Lundberg, Sunne
Jessica Stålberg, Uppsala
Kersti Wagstaff, Billinghurst, England
Tore Westman, Värmdö

Gillestipendiet instiftades 2013 till minne av Hasse Gille,
1931‒2012. För honom var det viktigt att stödja ungdomars
intresse att spela nyckelharpa och därmed hålla spelmanstraditionen i norra Uppland levande.
Som stipendiat får man gå på ”Kollo i Tobo” på Eric
Sahlström Institutet. Där får man inspiration av fantastiskt duktiga musikpedagoger och lär även känna många
andra unga musikanter. Stipendiet har nu delats ut sammanlagt sex gånger.
Vid Gillestämman i Österbybruk den 16 juni delades
2018 års Gillestipendium ut till en välförtjänt ung spelman,
12-åriga Frida Ekstav från Örbyhus. Motiveringen för
stipendiet lyder:
”Med stort intresse för folklig kultur har Frida ägnat sig åt
både folkdans och folkmusik. Nyckelharpa har hon spelat i
drygt ett år, och har till och med komponerat två låtar, en
schottis och en vals. Vi gratulerar Frida till Gillestipendiet
2018 och önskar henne lycka till med sitt spel och hoppas
få lyssna på henne många år framöver.”
Lena Höög

Foto Esbjörn Hogmark
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Gille- & Nyckelharpstämman 2018

Det var trångt på scenvagnen under allspelet vid Hembygdsgården.
Årets Österbystämma blev ett riktigt solskensevenemang
inte bara ur vädersynpunkt. Antalet spelmän och övriga
besökare var större än på flera år. Inte minst märktes detta
på de stora skarorna spelmän på allspelen både på lördagen
och söndagen.
Stämmans första programpunkt innehöll två seminarier
som båda hade stark Österbyanknytning. Ingemar Nordin
från Morkarla utanför Österby inledde genom att berätta
om hur han redan i slutet av 1960-talet började fundera på
att arrangera en studiecirkel i nyckelharpsbygge. Givetvis
hade han i tankarna att involvera Eric Sahlström som
instruktör. Den första cirkeln genomförde han 1970–71.
Jacob Höglund fortsatte med en presentation av Österbyharpan, den nyckelharpstyp som de båda Österbylegendarerna Justus Gille och Viktor Vikman spelade på. Båda
seminarierna var synnerligen välbesökta. Efter Ingemars
pionjärinsatser, och alltsedan Nyckelharpstämman hölls i
Österby första gången 1975, har Bruket varit ett självklart
centrum för vårt ”nationalinstrument”.
Vi som kämpar på med att arrangera stämman försöker
skapa en tillställning som inte bara är intressant för gamla
nyckelharpsrävar utan framförallt attraherar ungdomar. Våra
ambitioner begränsas naturligtvis inte till enbart nyckelharpa,
vilket bland annat nomineringen av förra årets Gillestipendiat, fiolspelmannen Cornelia Carleson, visar. I år utsågs Frida
Ekstav till Gillestipendiat. Jodå, hennes efternamn avslöjar
att hon tillhör en välkänd spelmanssläkt från Vendel i norra
Uppland.
Av de stämmoinslag som vi fortfarande hävdar sedan
1975 är det värt att nämna spelmanståget från Brukets
centrum fram till scenen på Borggården. Att marschera och
samtidigt spela ett instrument är något av en utmaning som
ett 40-tal spelmän brukar anta. Det efterföljande Allspelet

Foto Sture Hogmark

är ett annat exempel på ett inslag som överlevt från den första Österbystämman.
Ytterligare en programpunkt som hängt med sedan 1970talet är utställningen, bedömningen och på senare år även
försäljningen av nyckelharpor. Antalet inlämnade instrument
ligger sedan några år stabilt kring 35–45. Vi tycker att den
här programpunkten är viktig, inte minst därför att nyckelharpsbyggare ges tillfälle att träffa skickliga spelmän och
därmed möjligheter att diskutera sina byggfunderingar med
de som skall spela på instrumenten. En stor skillnad mellan
fiolbygge och nyckelharpsbygge är ju att fiolens mått och
utformning är fastlagd sedan Guarneris och Stradivarius
byggde sina instrument i början av 1700-talet. Nyckelharpan
däremot, som funnits åtminstone sedan 1600-talet, är fortfarande stadd under förändring och utveckling.
I år hade vi nöjet att lyssna till Christina Mattsson när
hon hälsade oss välkomna inför söndagens eftermiddagspass. Hon är närmast en ikon inom folkmusik efter alla sina
intervjuer, radio- och TV-program som hon gjort i det
ämnet. Hennes tal finns återgivet på följande sidor.
Det här är ju en spelmansstämma, och ännu en viktig
ingrediens i en sådan är programmet Öppen scen. Vi tycker
att spelmän skall spontant kunna anmäla sig på plats för
spel från scenen. Det här gör förstås att scenprogrammet
inte blir helt klart förrän stämman är över. I bilden på sid. 5
kan vi se hur detaljerna i 2018 års scenprogram vid Hembygdsgården såg ut.
En av våra unga och skickliga spelmän på nyckelharpa,
Erik Rydvall, bjöd frikostigt på några låtar från scenen tillsammans med sin charmerande son Emil. Den lille grabben
visade inte bara goda anlag för spel – att han redan har de
rätta rytmerna i kroppen såg vi när han bjöd upp till dans
framför scenvagnen.
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(cello), Petrus Dillner (nyckelharpa) och Olof Kennemark
(fiol) utgjorde inget undantag.
Allspel på Herrgår’n eller Så lät det förr är en programpunkt som introducerades förra året och upprepades i år.
Den kommer säkert att finnas med flera år framöver. Vi har
lagt den på söndag förmiddag för att långväga, övernattande
spelmän och publik inte skall behöva uppleva någon lucka i
det digra tvådagarsprogrammet. Här intervjuas traditionsbärare av spelmannen och radioprataren Kjell Ritzén om
deras intresse för folkmusik, och de spelar eller sjunger traditionella låtar/visor tillsammans med publiken.
Slutligen skulle jag vilja nämna att spelstugorna och speciellt Eva Tjörnebos visstuga på lördagskvällen i Gamla
köket i Herrgården var synnerligen välbesökta. Årets varma
väder hade redan slagit till när Österbystämman hölls, och
det märktes tyvärr inte minst under spelstugorna där stämningen hos instrument bokstavligen steg som en följd av

Att Gille- & Nyckelharpstämman har de bästa tänkbara
förutsättningarna för buskspel råder ingen som helst tvekan
om. Både på Hembygdsgården och vid Herrgården finns
lämpliga utrymmen, utomhus så väl som inomhus. Årets
vackra väder tillät naturligtvis utomhusspel under hela
stämman. På båda ställena finns dessutom serveringar med
mat, dryck och kaffe, vilket gör att spelmän och publik lätt
orkar med det innehållsrika stämmoprogrammet som pågår
under två hela dagar.
Publiken vid våra Herrgårdskonserter på lördagskvällen
har de senaste åren fyllt Stora salen till brädden, och den
unga folkmusikgruppen Trio Törn med Sara Källström

Foto Sture Hogmark

Här buskspelar medlemmar ur Grillby Folk (Alice, Janne,
Bengt, Olle och Ola) med bland andra Ann-Kristin Granfors.

Erik Rydvall med sonen Emil spelar från scenvagnen vid
Dannemora hembygdsgård. De är goda exempel på dagens och
morgondagens spelmän.

Foto Sture Hogmark

Foto Sture Hogmark

Jacob Höglund är en rutinerad föreläsare som lätt håller
sin publik vaken.

Slutgiltigt program
från scenvagnen vid Hembygdsgården.
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Knökfullt är en underdrift när vi talar om intresset
för Eva Tjörnebos visstuga i Gamla köket.

dansen flyttats från Vagnshuset och in i Stora salen i Herrgården. Vi skulle gärna se att fler dansare uppmärksammade
möjligheten att lyhört dansa till skickliga spelmän i vår
klassiska herrgårdsmiljö.
Får jag avsluta med ett upprop? Om någon känner för att
vilja vara med i stämmokommittén och planera nästa års
stämma och/eller bidra med sin tid till något funktionärspass under stämman, så hör av er till någon av oss i stämmokommittén.
Och så vill jag rikta ett stort tack till alla som köpte vårt
stämmomärke! Ni bidrog starkt till att vi nästa år kan
arrangera en minst lika trevlig stämma.
Uppsala 2018 08 10
Sture Hogmark

PS. Stämmokommittén består av Esbjörn Hogmark (070 211 04 30),
Sture Hogmark (070 655 41 43), Lena Höög (070 373 93 91), Jacob
Höglund (070 425 01 26) och Agneta Rosén (073 224 06 29). DS.

värmen. Mest folk kom alltså till visstugan som vi nästa år
troligen kommer att förlägga till Stora salen.
Under lördagskvällen har Österbystämman alltid haft
dans på programmet, så även i år. Sedan två år tillbaks har

Foto Esbjörn Hogmark

Christina Mattssons invigningstal vid Nyckelharpstämman 2018

Christina Mattson invigningstalar.

Första gången jag såg en nyckelharpa på nära håll var på
Sveriges Radio. Jag delade rum med Matts Arnberg, legendarisk musikproducent som lagt grunden till Sveriges
Radios stora folkmusiksamling. På väggen i rummet i Radiohuset på sju trappor hängde en Sahlström-harpa. Matts
hade nämligen väldigt tidigt lagt märke till Eric Sahlström
och förstått vilken fantastisk musiker han var.
På den tiden när Matts Arnberg var ung musikproducent
hette Sveriges Radio Radiotjänst. Radiotjänst gav ut en hel
serie med svensk folkmusik på grammofon. Det var Arnberg som producerade de drygt trettio 78-varvarna och Eric
fick två egna skivor eller fyra skivsidor. Man kallade 78-varvarna för stenkakor och på en stenkaka fick det bara plats
en låt på varje sida. Eric spelade in sin egen Spelmansglädje
och tre låtar efter äldre upplandsspelmän, dvs. en blandning
av nytt och gammalt som sen blev så karakteristiskt för hans
spel.
Som en fortsättning på de här grammofoninspelningarna
kom sen ett häfte med 12 låtar för fiol som Arnberg valt. I
häftet fanns också Spelmansglädje, den berömda valsen av
Eric Sahlström. Och vad är det då för märkvärdigt med det
här? Jo, året var 1953 och på den tiden ansågs folkmusiken
inte särskilt rumsren, framför allt dög den inte att spela i
radio, men Matts Arnberg förstod vilka konstnärliga kvaliteter som fanns i folkmusiken och att den kunde stå på
egna ben.
Det var en sensation när man släppte fram de riktiga
spelmännen och vissångarna i radio. Och Eric Sahlström
hördes i radio och nyckelharpan blev ett instrument som lät
tala om sig. Visste man inget om folkmusik, så nog hade
man hört Eric Sahlström spela nyckelharpa på radio. Eric
var en superkändis på sin tid. Han var dessutom en
skicklig instrumentbyggare, finurlig och fiffig, som utveckla-
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Christina Mattson presenterar Sahlströmarna vid en konsert
på Nordiska Museet i november 2013.

Christina Mattson vid statyn av Eric Sahlström.

de harpan så att den gick att använda till all möjlig slags
musik. Det är också viktigt att komma ihåg.
Att det hängde en Sahlström-harpa på Matts Arnbergs
rum på Sveriges Radio var alltså inte så konstigt. Och
Matts lärde mig om spelmännen och sångarna. Han berättade vilka man skulle hålla reda på. Och han berättade att
när det bästa av svensk folkmusik skulle visas upp så var
Eric Sahlström självskriven.
Första gången jag såg en nyckelharpa på riktigt nära håll
var alltså i Radiohuset, där jag precis hade börjat jobba. Det
här var samma år som den första nyckelharpstämman i
Österbybruk ägde rum. Det var en tid när det fanns ett stort,
nyvaknat intresse för folkmusik, inte minst för nyckelharpan
och de gamla låtarna. Snart kunde vi som jobbade med folkmusik på radion hyra hela Gamla riksdagshuset för att
arrangera direktsända folkmusikveckor. Medverkade gjorde
den absoluta gräddan av svenska folkmusiker och sångare.
Huset skulle renoveras och riksdagen var evakuerad till
Sergels torg. Istället tog spelmän som Nils Agenmark, Eric
Sahlström och Hasse Gille över andra kammaren i Gamla
riksdagshuset. Där hördes också Ceylon och Henry Wallin
med sina Roslagslåtar ”efter farsan” liksom förstås nestorn
bland spelmän, den 80-årige Viksta-Lasse.
Visserligen var folkmusikveckorna stora konserter, där
spelmännen och vissångarna stod på scenen och spelade och
sjöng för en betalande publik och för radiolyssnarna, i
direktsändning förstås. Men publiken var inte en konsertpublik i konventionell mening. Det var folkmusikrörelsens
män, kvinnor och barn som satt på parkett och uppmuntrade sina egna spelmän, gamla som unga, till stordåd med
entusiastiska handklappningar och gungande fotstamp.
Och allas vår professor Janne Ling, som skrev sin doktorsavhandling om nyckelharpan, skrev i programboken:
”Folkmusikrörelsen är som kantareller: Helt plötsligt finns

där nya spelmän och spelkvinnor i den risiga svenska
musikskogen utan att man riktigt vet hur de kommit dit.”
1970-talet var också instrumentbyggandets tid med den
kromatiska nyckelharpan i centrum. Harpan hade nästan
försvunnit men blev tack vare Eric Sahlström, Ceylon
Wallin och Mats Kuoppala populär igen. Det ordnades
bygg-kurser på många håll och byggarna åkte till spelmansstämman i Österbybruk, visade upp sina nybyggda instrument och blev bedömda av en jury med så namnkunniga
medlemmar som Jan Ling, Eric Sahlström, Anton Jernberg
och Hans Gille.
Folkmusikvågen som den här breda rörelsen kallades blev
en stabil grund till det faktum att vi idag har både spets,
bredd och djup i den svenska folkmusiken. Låtmusiken är
en anledning att ge sig ut för att spela, lyssna och kanske
träffa någon bekant. Men utan ”folkbildar-Sverige”, utan
alla cirkelledare och organisatörer hade det nog inte blivit så
mycket. Det är de som oftast har varit och är förutsättningen för den folkliga kulturen, oavsett om verksamheten
handlat om att lära sig spela låtar eller konsten att bygga en
nyckelharpa. Medge att det är en alldeles speciell känsla att
få vara med från insidan. Men alla ska veta att det ofta är
slitsamt det fantastiska arbete som alla dess frivilliga utför.
Här i Österbybruk, nyckelharpans absoluta fäste, var jag
förra gången, hör och häpna för 35 år sedan, då med min
dotter som var knappt två år. Snart tar hon med sig sina
egna barn och lyssnar på musik. För det gäller att börja i tid.
Kultur kan inte ärvas, den måste erövras av varje ny generation, varje ny individ. Jag erövrade den på mitt sätt, nu är
det nya generationer som står på tur.
Christina Mattsson,
Österbybruk den 17 juni 2018
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Bröllopsmarsch med förhinder
Den 31 juli, min fru har just börjat
sin semester, och vi var klara med väskor, mat och all övrig packning och vi
var nu på väg till sommarstället. Då
ringer telefonen, och en förtvivlad Ingrid Westman säger att nyckel A2 och
A5 sitter fast som berg på sonens harpa.
Och sonen Tore skulle ju spela på grannens bröllop den 4 augusti.
I sommarens värme och fuktighet
har nog flera harpor haft samma
bekymmer
Efter tjugo minuter kommer Tore
med harpa och mamma Ingrid, med
Tores lillebror på armen.
Tore och jag tar loss nycklarna och
karvar bort lite virke med morakniven,
och så bär det hem igen för Tore och
fortsatt träning inför lördagen.
Spelningen sedan gick väldigt bra,
och även bröllopet.”
Hälsningar
Bosse Nilsson, Sickla

Tore Westman går främst i bröllopståget
och leder de 60 gästerna mellan bussen och
festplatsen i Torsbyviken, med Äppelbo
gånglåt.
Foto: Ingrid Westman
Fotnot:
Tore lär sig nyckelharpa på Värmdö Kulturskola,
och musiklärare där är Lode van den Eynde.

En riksspelman i kilt
gen. Annat än att jag spelade i ett
plagg jag aldrig burit förr! Vid tillfället
var vi tre som bar kilt; jag, Paul och
Charles! Lite kul ändå!
Kungligheterna fick min platta
”Tidlösa valsen” att lyssna på om de
ville höra mer. Och enligt uppgift är
”Imorgon spelar vi för Prince Charles”. prinsen väldigt musikintresserad så
Jag blev ganska ställd, när jag reste till vem vet, kanske blir det fler kungliga
Skottland var det en dryg halvmeter
spelningar framöver?
snö hemma (när jag kom hem fick jag
Jag blev lite förvånad då kilten kändes
ta fram gräsklipparen nästan direkt),
så bra att ha på sig, lite ledigt sådär ...
jag hade mest grova kläder; kängor,
Och då jag kände till att det finns en
jeans, t-tröjor etc. Inget att spela för
tartan framtagen i Delsbo, ca tre mil
kungligheter i direkt.
från där jag bor numera, som bygger
på delsbodräktens färger, mönstret är
”Det ordnar sig”, sa Paul, ”jag fixar
registrerat i Skottland, tänkte jag att
en kilt åt dig”.
”Äh, jag beställer en kilt”!
Sagt och gjort, lite provning hos
Så blev det, jag fick den strax efter
skräddaren (den fick tas in lite!), och vi
for iväg till Crathie Kirk, en kyrka nära att jag kommit hem och det är den,
DellenKilten, jag har på bilden. Själva
det kungliga sommarresidenset Balmoral i Skottland. Det var en högmäs- mönstret heter ”Dellen”, framtaget av
Mikael Öst, men kilten är ganska lik
sa där Prince Charles och hans fru
Camilla deltog, inget speciellt egentli- den Robertson jag hade i Skottland.

Foto: Mikael Öst

Efter en tvåveckorsturné i Skottland i
april, med festivaler, workshops, konserter och radioframträdanden hos
BBC, kom min värd och spelkamrat,
Paul Anderson, till mig näst sista
dagen, den 29:e, och säger:

Peter ”Puma” Hedlund,
som även pryder tidningens framsida
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Carlefter
von Linnés
marsch
Gånglåt
Klas Harpare
Sors Kerstin Johansson, 2017

Den här marschen kom till under en vandring i fjällen mellan Norge och Sverige i september 2017. I ett höstfagert
fjällandskap med sprakande höstfärger gick vår vandring när vi stötte på en gammal grånad träskylt där det stod:
”Carl von Linnés färd 1734”.
Tillbaka i stugan på kvällen kom den här marschen till.
Sors Kerstin Johansson, Ludvika 14/8 2018

Nyckelharpstrio med cittrakomp spelar för Karin på Gotland
Karin Björklund som nyligen bytt ut sin fiol
mot en Bosse Karlsson-harpa firade sin 50-årsdag med stor fest i Kräklingbo bygdegård på
Gotland. Karin har gått ett antal kurser, nu
senast på Ekebyholm, och lärt känna Nackaspelmännen Bosse och Monique Karlsson och
Jenny och Ulf Kölzow. Dessa hade alla tagit
färjan över för att fira Karin. Här spelar de
Grind Hans Jässpodspolska. C i G, med personlig dedikation till jubilaren. Förutom dessa
besökare från fastlandet var också Karins musikaliska hemvist på Gotland, Folkmusikgruppen
Spelfolki, på plats för spel och firande av och
med Karin.
Jan Lundqvist
föreningens lokala representant
på Gotland
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Buskspel i solskenet.

Kvinnfolk spelar.

Spelmansstämma på Åland
Den 11 augusti höll Folkmusiklaget Kvinnfolk på Åland sin tjugonde
spelmansstämma i Önningeby museum.
Kvinnfolk bildades som grupp den 8 mars 1979. Ett litet gäng
kvinnor skulle uppträda på Internationella Kvinnodagen och fick
mersmak att spela tillsammans. Gruppen har under åren utökats, och
gänget firar under nästa år 40 år. Man planerar att fira under hela
året med små och trevliga evenemang.
Stämman började med buskspel kl 14.00 och 16.30 serverades
fisksoppa och Ålandspannkaka med både sviskonkräm och snömos
enligt tradition. En gemensam konsert startade 18.30, dit allmänheten inbjöds att lyssna. I år inleddes konserten med Kvinnfolk som
spelade några låtar. Bland annat spelade Anders Stenmark på fiol och
Eva Sundberg på två cittror, och sedan bjöds det på tvåradigt dragspel, gruppen 3riksson spelade på två cello och en fiol, Mission Impossible och även en liten nyckelharpsgrupp bestående av Tora Woivalin,
Marcus Gustafsson, Dan Eriksson och Barbro Wendt bjöd på lite
Upplandstoner.
Man avslutade med stort allspel, och efter konserten fortsatte
buskspelet till midnatt!
Som alltid var evenemanget väl upplagt och genomfört. Så lägg in
en påminnelse i era kalendrar att besöka Åland i augusti och komma
till Önningeby på spelmansstämma!

Anders Stenmark och Eva Sundberg.

Barbro Wendt,
föreningens lokala representant på Åland

Bilden t.v.: Tora Woivalin, Barbro Wendt och Dan Eriksson.
Bilden t.h.: Dan Eriksson, Marcus Gustafsson
och Benita Muukkonen.
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Zornmärken och diplom
till nyckelharpsspelare 2018
Silver och riksspelman:

Johan Lång, Uppsala, nyckelharpa
för drivet och uttrycksfullt spel av
upplandslåtar på nyckelharpa.
Einar Zethelius, Stockholm, kontrabasharpa
för dansant och traditionsmedvetet spel
på kontrabasharpa.

Brons:

Perry Stenbäck, Danmark, nyckelharpa.

Diplom:

Magnus Bergel, Uppsala, nyckelharpa.
Boris Koller, Österrike, kontrabasharpa.

Einar Zethelius,
riksspelman på kontrabasharpa.
Foto Esbjörn Hogmark

Foto Esbjörn Hogmark

Josefina Paulson och Susanne Rosenberg får fina utmärkelser

Nyckelharpsspelmannen Josefina Paulson som fått
Spelstinamedaljen 2018.

Folkmusikern och
forskaren Susanne
Rosenberg som har fått
utmärkelsen hedersspelman på Kungliga
Musikhögskolan.
Foto Anders Andersson
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Foto: Lars Lindkvist

Symfoniska spelmän

Ibland kan det vara intressant att testa musikaliska gränser
även för oss spelmän. I förra numret av tidningen Nyckelharpan berättade vi om den stundande konserten (20/5)
med Järfälla Spelmän och Järfälla Symfoniorkester, med
Jonas Dominique som dirigent.
Men, hur gick det då? Här kommer en utlovad ”rapport”.
Fyrtio medlemmar ur Järfälla Spelmän, varav mer än hälften spelandes nyckelharpor, och en hel symfoniorkester på
ungefär lika många personer trängdes ihop på Järfälla
Kulturscen (där många av er läsare stått under allspelet på
Midvinterstämman 2016 och 2017).
Men innan vi kommit så långt krävdes en hel del förberedelser. Denna gång skulle Järfälla Spelmän medverka i en
folklig svit som Jonas Dominique sammanställt av melodier
och koraler från bland annat Dalarna. ”Kristallen den fina”,
”Hej dunkom”, ”Tula hem och tula vall” osv.

Järfälla Spelmän och Järfälla Symfoniorkester vid konsert 20
maj 2018 på Järfälla Kulturscen
Dirigent: Jonas Dominique. Spelledare: Lars Lindkvist
Foto: Eva Ask

orkester i 20 år och som läser noter, är van att följa en dirigent och att passa egna insatser, så var just detta inte så
svårt. Men många i Järfälla Spelmän har ingen erfarenhet
av sådant. Visserligen har Järfälla Spelmän spelat ett par
gånger tidigare med samma orkester och samma dirigent,
men då bestod vår insats enbart av att spela ett par Järfällalåtar tillsammans med orkestern.
Nu skulle vi alltså spela helt annan musik, arrangerad för
spelmännen, med korta eller längre inpass under den nästan
20 minuter långa orkestersviten. För vår kompgrupp bestående av cittraspelare och gitarrister hade Jonas skrivit egna
stämmor och raffiga harmonier. Tanken var att likna klavikord eller cembalo som lägger ackord till melodin. Det blev
en utmaning.
Hur gör man med en stor grupp spelmän – som inte kan
noter – och som plötsligt skall komma in rätt mitt i ett
musikstycke, och då veta vilken melodi, och just då i vilken
tonart och i vilket tempo det skall vara?

Lång förberedelsetid

Jonas Dominique,
dirigent för konserterna.
Foto: Elias Gammelgård

Stora utmaningar

Vari bestod då de största utmaningarna för oss spelmän?
För undertecknad som själv tidigare spelat flöjt i denna

Mycket att planera och förbereda förstås: En ljudfil på hela
stycket att lyssna på och spela till. Noter på hela sviten för
de som kan läsa noter. Egen övning hemma, några extra
övningar med Jonas. Några repetitioner med hela orkestern
och alla spelmän. Men i slutänden måste alla vara väldigt
uppmärksamma och lita på att dirigenten och spelledaren
ger de tecken som behövs under konserten för att alla skall
komma in på de rätta ställena.
En intressant upptäckt för vår fantastiska och så otroligt
entusiasmerande dirigent Jonas Dominique var hur olika de
bägge grupperna reagerade på hans slag. En symfoniorkester har en liten, liten fördröjning på dirigentens slag, men vi
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spelmän spelade ju direkt på slagen. Jonas kliade sig i huvudet. – ”När jag försöker mana på orkestern lite med mina
slag så spelar spelmännen ännu snabbare”. Det var två olika
musikkulturer som skulle makas ihop. Men jag själv var
aldrig orolig. Att få samarbeta med just Jonas är fantastiskt
och det brukar bli jättebra i slutänden.

Konsertdags!

Så var det då äntligen konsertdag. På förslag från en av
spelmännen så samlade jag alla Järfälla Spelmän en halvtimme tidigare – innan vi skulle ha den sista genomgången
med alla medverkande före konserten. Vad säger man då
som ledare i den stunden. Jo - ”Nu måste vi lita på att vi
kan det vi övat på under lång tid. Det vi nu verkligen kan
lägga extra vikt vid är att vara mycket noga med att följa
dirigentens slag och spelledarens hjälp med våra insatser.
Och att absolut inte ha för bråttom (som några av spelmännen hade haft på alla övningar – kanske stressade av den
ganska svåra uppgiften att komma in på rätt ställen hela

tiden.)” Den sista peppningen och de ganska förmanande
orden om att inte rusa iväg i takten gjorde susen. Plus att
som ni alla vet som spelat i stora sammanhang – när det
kommer till konsert så inträffar ofta att mycket faller på
plats och allt lyfter i sista stund.
Så blev det också. Folkmusiksviten höll ihop fint och
både spelmän och orkestermedlemmar presterade på topp.
Spelmännen höll sig i skinnet och rusade inte iväg i takten.
Mycket bättre än på någon av repetitionerna. Men vi kände
också att orkestern verkligen lyssnade och uppskattade vårt
spel. Det blev ett fint samspel och ett utbyte i musiken
mellan dessa bägge grupper, symfoniker och spelmän.
Järfälla Spelmän hade också ett eget inslag under konserten där vi spelade egna låtar tillsammans med ett danspar.
Vår egen nyckelharpsolist Lousie Bylund spelade ett egenkomponerat stycke. Orkestern framförde Hugo Alfvéns
”Den förlorade sonen” mycket fint. Som extranummer blev
det Barkarby brudmarsch av Kerstin Bunse, arrangerad för
spelmän och orkester av Jonas Dominique till hans tidigare
framförda Järfällasvit, som också finns utgiven på CD.
Sammantaget blev evenemanget mycket lyckat och lovordat av många i den stora publikskaran. En nyttig, utvecklande och lärorik erfarenhet för alla inblandade: spelmän,
symfoniker och inte minst för ledarna Jonas Dominique
och undertecknad.
Lars Lindkvist, spelledare
och ordförande för Järfälla Spelmän

Foto: Lars Lindkvist

PS. I november har vi konsert igen!
Denna gång: Järfälla Spelmän med dansare.
Gäst: Jonas Dominique.
Torsdag 8 november kl. 19.00
i Jakobsbergskyrkan, Järfälla.. DS.
Håll koll på vår hemsida!
Varmt välkomna!
www.jarfallaspelman.se
ordforande@jarfallaspelman.se

Spelledare Lars Lindkvist har här sista genomgången med
Järfälla Spelmän före konserten med Järfälla Symfoniorkester
i maj.

,

Hej medlem
Du vet väl om att du när som helst kan
ställa din fråga om harpskötsel, harpbygge
m.m. till föreningen. Skicka e-post till
harpa@bonilsson.se så kommer svar
inom kort direkt till dig, och publiceras
även i nästa nummer.
Fler kanske funderar på just din fråga!
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Näktergalningen

På Nyckelharpstämman 1980
invigdes min nyckelharpa, som det tagit
3 terminer att bygga på Vuxenskolans
byggkurs i Huddinge. Veckan innan
stämman deltog jag i Leif Alpsjös
veckokurs, som var en härlig blandning
av spel, sång och dans med fantastiska
lärare. Vi inkvarterades i en gymnastiksal, där vi samsades om plats med
våra sovsäckar. Förplägnaden ansvarade
Lillemor Alpsjö för tillsammans med
oss elever, som fick turas om att
gruppvis jobba i köket. Gick sedan
kursen även 1984 och 1988.
Kvällarna/nätterna på Herrgården i
Österbybruk var makalösa. Efter dagens
kursande och en god middag vidtog
något helt annat. Först konsert av
kända spelmän som Eric och Sonia
Sahlström, Hasse Gille, Ceylon och
Henry Wallin m.fl. Det blev mycket
spel men även berättande mellan låtarna. Jag lät bandspelaren spela in allt spel
och prat, vilket gjort låtarna intressantare. Håkan Larsson på Eric Sahlström
Institutet i Tobo såg möjligheter i mina
inspelningar och kopierade över allt
från kassetterna till CD-skivor, som
sedan har använts i utbildningen på
institutet.
Efter konserten blev det allspel med
dans i stora salen eller en visstund eller
tradjazzjam eller unikt spel med kvarvarande gästspelman. Natten var både ljus
och lång. Ceylon Wallin t. ex. stannade
gärna hela natten. Hade därför fixat
matlåda, så han kunde åka direkt till
jobbet i Uppsala på morgonen.
Hasse Gille var härlig att lyssna på.
Hans långa berättelser om sitt liv och
spel, i början med jazz och senare på

T.v. Hasse Gille visar och berättar om kontrabasharpan ”Lotta”
från 1700-talet, som han renoverat.
T.h. Med Hasse Gille blev det tradjazzjam, här med Leif Alpsjö på nyckelharpa
(spelade även banjo), Hasse Gille på kornett och Hasse Ruta på klarinett.
nyckelharpa, blev en härlig blandning.
Jazz på nyckelharpa lät häftigt med
Hasses dubbelgrepp. Stardust var en
ofta önskad låt.
En annan låt som Hasse spelade var
en efterhärmning av näktergalens sång,
som han och Lena Höög fick genomlida under tidiga sommarmorgnar i
Österby. Hasse sa att näktergalen
sjunger ganska högt och envist och
klockrent i A-dur. Den här sången
överförde Hasse till nyckelharpan och
döpte den till Näktergalningen. Hasse
har alltså inte komponerat låten utan
transkriberat näktergalens sång till
nyckelharpan. Enligt Lena upphörde
sången sedan trädet där näktergalen
sjöng sågats ner.

Efter min inspelning från 1988 års
kurs har Ditte Andersson på ESI tecknat ner noter till låten som finns på sid
56 i häftet ”Hasses Låtar”. Nothäftet
innehåller inte bara noter utan även
intressanta historiebeskrivningar med
bilder och kommentarer till låtarna.
Det gör nothäftet extra intressant, inte
bara för att läsa noterna.
Vi är många som har härliga minnen från de här kurserna under Leif
Alpsjös ledning. Intressanta bilder med
berättelser finns också i Lillemor Alpsjös bildutställning, som funnits med
på de senaste stämmorna.
Per Vieweg
Samtliga foton: Per Vieweg

Spel efter konserten fr v Lena Höög, okänd munspelare,
Henry Wallin, Hasse Gille, Ceylon Wallin och Birgitta Wallin.

2 2017
Nyckelharpan nr 3,
2018

Sid
Sid A
15

Sid 16

Nyckelharpan nr 3, 2018

B

Föreningen Nyckelharpan, c/o Höglund, Övre Slottsgatan 14A, 753 10 Uppsala

Oktoberstämman 2018
Välkommen till Uppsala Konsert & Kongress
lördagen 27 oktober kl. 13.00–01.00
Portarna öppnar 12.00

Ale Möller
Orsa Spelmän
Ellika Frisell
Henry Wallin
Maskin Niklas Roswall & Ian Carr
Emma Härdelin & Johanna Bölja
Delsbo spelmanslag, Björn Ek

Öppen
scen
från
16.00

Dessutom medverkar en lång rad kända spelmän, instruktörer,
dansare, och spelmanslag och. Kom och lär dig dansa Orsapolska,
kula, spela nyckelharpa, fiol och durspel, sjunga visor mm!
Sillunch med snapsvisor från kl. 13.30
Se www.uplandsspel.se för mer info

Scenspel, konserter och dans på flera scener,
instrumentkurser, vis- & spelstugor, utställningar,
seminarier mm. Gott om utrymme för buskspel.
Inträde: 180 kr, spelmän 80 kr, upp till 15 år gratis.
Gratis också om du är spelman och medlem i USF.
Preliminärt program: se www.uplandsspel.se

Foto: Esbjörn Hogmark

Förstämma 26/10 kl18.30 på V-Dala nation.
Buskspel, dans, spellista, servering, mm. Inträde.

Arrangör: Uplands Spelmansförbund i samarbete med UKK, ESI och V-Dala

