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en gång om året samt att hålla igång 
hemsidan. Dessa aktiviteter är inte 
nödvändigtvis styrelseuppdrag, men vi 
som arbetar i styrelsen har dock tyckt 
att det är aktiviteter som torde ge 
medlemmarna ett mervärde och en 
anledning att vara med. Det görs dock 
inte utan ansträngning. Vår kassör 
Sven Stormdal gör ett fantastiskt arbete 
även som redaktör av varje nummer av 
”Nyckelharpan”. Vår vice ordförande 
Bosse Nilsson jobbar med hemsidan 
och vår sekreterare Kerstin Kåverud 
har arbetat mycket med många av de 
spelkurser föreningen ordnat.

Med denna text vill jag uppmana 
och påminna alla medlemmar om att 
det är fullt möjligt att utföra nyckel-
harpsrelaterade verksamheter i före-
ningens regi, även om man inte är med 
i styrelsen. Bosse har länge aviserat att 
det vore bra med en yngre kraft som 
kunde ta hand om hemsidan. Kurser 
och spelträffar står var och en fritt att 
anordna, och då eventuellt också med 
ekonomiskt bidrag från föreningen. Vi 
sitter på ett någorlunda anständigt 
kapital och det är era pengar, kära 
medlemmar, som skall brukas på bästa 
sätt för att främja nyckelharpstraditio-
nen. Använd er fantasi och hör av er 
till styrelsen med idéer. Hoppas att vi 
alla får en härlig spelsommar 2019!

Jacob Höglund
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Maj 2019
Nu är jag ute och tjatar igen om med-
lemsengagemang! Föreningen är dess 
medlemmar och många av er, kära 
läsare, är medlemmar i vår förening. 
Utan er är vi ingenting, hur väl arbe-
tande styrelse vi än får ihop. Ni måste 
engagera er och tala om för oss vad ni 
vill att vi skall göra förutom det rent 
formella. Dvs att hålla styrelsemöten, 
arrangera årsmöten samt hålla koll på 
medlemsregister och ekonomi. 

Styrelsen tar för närvarande ytterli-
gare ansvar genom att ge ut och distri-
buera tidningen, arrangera en spelkurs 
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Dalarna Olle Plahn plahn.olov@telia.com
Skåne  Patrik Dahlin patrik.dahlin@anticimex.se
Gotland Jan Lundqvist jan@snausarve.se
Kalmar  Lars Lithén lars.lithen@outlook.com
Västerbotten Lasse Hyvönen lhyvonen65@gmail.com
Västernorrland  Bo Allan Nilsson barbnils@live.se
Åland Barbro Wendt barbro.a@aland.net

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. 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 
vårt intrument 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 välkom-
men att vända dig direkt till styrelsen. Vi söker också 
personer i de områden som saknar lokal representant och 
som vill vara det. Hör i så fall av dig till styrelsen.

Nya medlemmar
Sedan förra numret kan föreningen glädjas åt följande nya 
medlemmar:

Stefan Deak, Stockholm
Bengt Kjellberg, Stockholm
Rolf Nordlund, Billesholm
Ricardo Suarrez Betarte, Enskededalen

Lokala representanter

Föreningen Nyckelharpan

Vid Föreningen Nyckelharpans årsmöte genomfördes 
följande val:

Styrelse: 
Jacob Höglund, ordförande (valdes på 2 år)
Bo Nilsson, ledamot (pågående mandat 1 år)
Sven Stormdal, kassör (pågående mandat 1 år) 
Kerstin Kåverud, sekreterare (valdes på 2 år)
Per-Ulf Allmo, ledamot (valdes på 2 år)
Magnus Holmström, ledamot (pågående mandat 1 år)
Kjell Ritzén, ledamot  (pågående mandat 1 år)

Revisorer: 
Dag Näsman, revisor (valdes på 1 år) 
Christer Arnell, revisorssuppleant (valdes på 1 år)

Valberedning: 
Lars Lithén, sammankallande (valdes på 1 år)
Ingemar Aronsson (valdes på 1 år)

Från årsmötet den 6 april

Hej där medlem,
Du har väl inte glömt att  

betala medlemsavgiften?
Vi lever i 2019 nu!

Vänligen sätt in 120:- på plusgiro
491 82 94-2.

Eller swisha till 
123 612 26 34!

Glöm inte att skriva namn och 
adress så får du också

nästa nummer av tidningen.

nyckelharpan!
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vem som blir årets Gillestipendiat eller prova på något 
instrument. Själv ser jag fram emot att vara med på Sven-
Olof Sundells kurs i Österbylåtar. Som gammal Bruksare 
borde jag kunna de flesta ”Vagnshusare” vid det här laget, 
men så är det inte.

Till årets kvällskonsert på lördagen 19.30 i Stora salen på 
Herrgården välkomnar vi Sahlströmarna som i den här tid-
ningen knappast behöver någon närmare presentation. 
Detta blir en höjdare! Vill man vara säker på att få en sitt-
plats där bör man vara ute i god tid.

Bland de populära programpunkter som återkommer ”år 
ut och år in” är Eva Tjörnebos visstuga en av de mest upp-
skattade. Nu har vi flyttat den till Herrgårdssalen, så att alla 
som vill kan få uppleva Eva och sjunga med i hennes visor.

Ända sedan starten 1975 har Österbystämman också 
inletts på söndagen med ett spelmanståg. Ta chansen att 
uppleva ett sådant. Kanske finns det andra stämmor (Dels-
bo t.ex.) där man också tågar och spelar samtidigt, men de 
kan inte vara många. Vi går lugnt och stilla från Gamla 
magasinen fram till Borggården och försöker samtidigt 
spela enkla låtar på våra instrument. Äppelbo gånglåt, 
Mungalåten ‒ eller Vagnshusmarschen som vi kallar den i 
Österby ‒ spelar vi alltid. Ett tredje alternativ kan vara 
gånglåt efter Klas Harpare och ett fjärde Långbacka Jans 
gånglåt. 

Årets seminarium står Ingvar Jörpeland för. Trots sitt 
norskklingande namn är han helt frälst på gamla nyckel-
harpslåtar. Han kommer att kåsera om hur det gick till när 
den stora nyckelharpsvågen i början och mitten av 1970-
talet spred sig från Österbybruk ut över Sverige och resten 
av världen. Liksom en del av ”gröna vågen” drog den fram 
som en riktig väckelserörelse. Att bygga och spela nyckel-
harpa var något väldigt många av oss då tog oss an. Ingvar 
är en av de mest kända överlevarna från den tiden. 

Idag tycker jag att vi har en mer sansad inställning till 
våra nyckelharpor och låtar, samtidigt som instrumentet fått 

Gille- & Nyckelharpstämman 2019

Planeringen av årets Gille & Nyckelharpstämma i Öster-
bybruk 15–16 juni har varit igång sedan länge. Upplägget 
är ungefär detsamma som de senaste åren med aktiviteter 
både vid Hembygdsgården (lördagen 12.00–16.30) och 
Herrgården (båda dagarna), se gilleochnyckelharpstamman.se 
för detaljer. Sidan uppdateras fortlöpande.

Förutom att träffa trevliga människor, buskspela och 
lyssna på härliga låtar behöver man äta gott och bo bra för 
att orka i två hela dagar. På Hembygdsgården serveras kaffe 
och hamburgare med tillbehör på lördagen 12.00–16.00, 
Stallkaféet håller öppet båda dagarna med sina spelmans-
anpassade snabbrätter och Gammel Tammen kompletterar 
sin vanliga helgservering med en spelmansmeny på lördag 
kväll efter kl 18.00 med fulla rättigheter. Men tänk på att 
hålla spirituosan inom deras innelokaler/uteträdgård så att 
de inte blir av med sitt värdefulla tillstånd. 

På Hembygdsgården kan man lördag eftermiddag bl.a. 
buskspela i fin miljö, njuta av ett fint scenprogram, få veta 

Frida Ekstav spelar på scenvagnen under förra årets stämma.
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Årets stämmomärke.

Fullt hus i Stora salen med Trio Törn 
under Gille- & Nyckelharpstämman 
2018.
Foto StUre HogmArk
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Sture Skogh besökte 
oss med sitt durspel

2018.
Foto mikHAil kovAlevSkii

fäste både i kommunala musikskolor och på Kungliga 
Musikhögskolan, KMH. Resultatet har blivit att vi nu ser 
många unga harpvirtuoser vars skicklighet ingen av oss 
gamla rävar kommit i närheten av. Under stämman ges det 
flera tillfällen att få lyssna på såväl gamla traditionsbärare 
som unga nyckelharpsmästare.

Arrangör av Gille & Nyckelharpstämman är Dannemora 
hembygdsförening, och liksom inom de flesta kulturevene-
mang av det här slaget sker allt organisationsarbete helt 
ideellt. Men vi har en del utgifter, till exempel för hyra av 
Herrgården, scenvagnen, Brukskyrkan, högtalaranläggningen 
med tillhörande operatör och för polistillstånd. Vår ekonomi 
baseras främst på bidrag från Östhammars kommun. Sedan 
några år tillbaka tar vi inget inträde, men ser gärna att man 
stöder oss ekonomiskt genom att köpa vårt stämmomärke. 
Det är ett runt klistermärke (67 mm, se nedan till vänster) 
som kostar 50 kr och liksom majblomman förnyas varje år. 
2019 års märke visar Hasse Gille som allspelsledare i Herr-
gårdsparken 2004 tillsammans med 2018 års Gillestipendiat 
Frida Ekstav.

Inom folkmusiken finns inga åldersgränser. Vår ambition 
är att man på stämman skall kunna uppleva en lagom 

Sture Hogmark
med sin favoritharpa. 
Foto lenA HogmArk

blandning av traditionell folkmusik och dans, och att man 
skall känna sig välkommen både som gammal traditionsbä-
rare, yngre spelman, dansare och/eller lyssnare. Med vädrets 
bistånd hoppas vi på ännu en solig Österbystämma.

Varmt välkomna till Österbybruk helgen före midsom-
mar!

Sture Hogmark

PS. Känner ni att ni skulle vilja ge ett ”naturabidrag” till stäm-
man så anmäl ert intresse till någon av oss i stämmokommittén, 
se nedan. Det handlar om kortare pass t ex. då vi möblerar om i 
någon lokal mellan de olika eventen, säljer stämmomärket, hjäl-
per konferencieren med att få artisterna på scenen eller beman-
nar ”stämmokansliet”, det lilla bord vi har strax innanför 
entrén till Borggården. DS.

Lena Höög,         070-373 93 91 lena.hoog@telia.com
Peder Jeppsson       070-306 42 62  peder.jeppsson@bredband.net
Jacob Höglund      070-425 01 26 jhglund@gmail.com
Esbjörn Hogmark  070-211 04 30  esbjorn@hogmark.com
Sture Hogmark      070-655 41 43 sture@hogmark.se

Två generationer nyckelharpsspelare på 
Hembygdsgården 2018. 

Foto mikHAil kovAlevSkii
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Jo, nästa låt fick bli en ”kort etta”, efter 
Pål Karl från Västerdalarna. För att 
klara den fick vi börja med att sjunga 
hela låten och klappa takten – inte all-
deles lätt, men kul. Hela låten spelade 
vi på g- och c-strängen. Det låter näs-
tan lite murrigt, men den går också att 
spela en oktav högre. Vill man så kan 
man ju spela låten tillsammans med 
någon där den ena spelar den låga och 
den andra den höga varianten. ”Då blir 
det både grovt och grant, som man 
spelade förr”, sa Johan.

Ytterligare en ovanlig låt skulle vi 
hinna med innan kursen var slut, näm-
ligen Trois Cousine, eller Tre kusiner, 
som vi kan kalla den på svenska. Det 
är en låt från slutet av 1700-talet, som 
hittats i en notbok tillhörande klockaren 
Olof Styrlander i Häradshammar, 
Östergötland. Den låter nästan som 
om den var komponerad för vevlira, 
men gör sig väldigt fin på nyckelharpa.

Med ett stort tack till Johan avsluta-
des vårens kortkurs i Tobo.

Ulla Essén 

Den första lördagen i april samlades 
sexton förväntansfulla nyckelharpister på 
Erik Sahlström Institutet för att möta 
riksspelmannen Johan Lång. Kursen var 
ett arrangemang av Föreningen Nyckel-
harpan i samarbete med Erik Sahlström 
Institutet.

Viss spelvana var kravet för att få vara 
med på kursen, men vad vi skulle 
komma att spela hade vi ingen aning 
om. Inbjudan hade lockat både yngre 
och äldre, precis som väl brukligt är. 
Men att komma till nyckelharpskurs 
på sin 12-årsdag måste väl ändå vara 
ganska ovanligt. Det gjorde i alla fall 
Tore Westman. Ytterligare en ung per-
son, 17-åringen Annamaria Schiess-
ling, deltog entusiastiskt i spelet, vilket 
också vi andra gjorde. 

Efter en presentation av alla närva-
rande och lite uppmjukning av händer 
och fingrar satte Johan igång med 
Furuboms polska från Boda i Dalarna. 
Den hör man ofta spelas på fiol, men 
den passar också utmärkt på nyckel-
harpa. Så snart vi lärt oss melodin bro-
derade vi ut med att ”dutta och doppa” 
stråken på lösa strängar. Det blev 
snabbt en härlig klang i rummet.

- Jag tycker om att göra saker som 
folk inte brukar göra, sa Johan.

- Vad skulle komma nu då, undra-
de vi.

Annorlunda låtar på kortkursen med Johan Lång

Johan Lång med elever.                                                                Foto Bo nilSSon

Alexander Peck i köket lagade utsökt lasagne till 
lunchen.                                         Foto Bo nilSSon

Johan Lång, kursledare.
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Anna Maria Schiessling, Tore Westman  och Mirjam Schiessling. 
på kortkursen med Johan Lång                                  Foto Bo nilSSon

Kom Lunkom
Nedtecknad av J. Lång Trad.

e. Per Johan Bodin
Karlholmsbruk
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Kom Lunkom är en småländsk slängpolska. 
Låten har en text som lyder ungefär som följer: 

”Kom lunkom och häng dig på mig. 
Jag ska skjutsa dig till Mönsterås. 
Har du tid och pengar, får du åka länger. [repris]. 
Annars får du kliva av och gå, s’an.” 
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1988 bildades Sigtuna Spelmän genom 
att flera mindre konstellationer av 
folkmusiker i Sigtuna kommun gick 
samman för att uppträda gemensamt. 
Vi var vid starten och följande år 
mellan 15 och 20 deltagare vid repeti-
tioner och spelningar. Sättningen var 
klassisk folkmusik, dvs. fioler, nyckel-
harpor, dragspel och bas. Senare kom-
pletterades med gitarr. 

Ett mycket nära samarbete utveck-
lades med Dansringen Märsta och 
Märsta folkdansgille.

Tillsammans med dansarna blev 
spelmanslaget ett stående inslag i mid-
sommarfiranden och hembygdsdagar i 
kommunen. Man framförde bl.a. en 
folkdansmässa i Odensala kyrka, Träd 
in i dansen. 

Under folkmusik- och dansåret 
1990 arrangerades en spelstämma då 
lag från hela Uppland kom till Sigtuna. 
Deltagande grupper var: Rucali (chile-
nare bosatta i Sverige), Kassari (est-
niskt folkdanslag), Östra Aros Spel-
män, Järfälla Nyckelharpsgille, Häverö 
Spelmän, Sjuhundra Spelmän samt  
I dur och moll.

Vid det årliga Sigtuna möte fram-
förde Sigtuna Spelmän och dansarna 
ett bygdespel med folkmusik, allmoge-
dans, bröllop med bröllopsfest vid lång-
bord, poliser och bovar!  Allt skedde 
enligt ”Anno 1912” på Stora torget vid 
det fina Rådhuset där turister och 

bofasta kunde ta del av detta festliga 
spel.

Sigtuna Spelmän har även deltagit i 
kommunens kulturutbyte med vänor-
ten Rakvere i Estland och dessutom 
gjort inte mindre än tre turnéer till 
svenskbygderna i USA.

Basen för verksamheten har varit att 
spela i kommunens olika kyrkor, på 
hembygdsdagar, till bröllop och 
begravningar och naturligtvis till 
gammeldans. Utöver dansspelningar i 
hembygden kan nämnas att vi spelat 
på Skansen, i Mälarsalen och regel-
bundet hos olika folk- och gammel-
dansföreningar. 

Idag är vi elva som spelar i Sigtuna 
Spelmän. Vi har fem fioler, två nyckel-
harpor, dragspel, flöjt, bas och gitarr. 
Sättningen varierar naturligtvis mellan 
framträdandena men alla är väldigt 
spelglada så det är aldrig problem att 
få ihop folk till en spelning! 

Vi har alltså nyligen firat 30 års 
jubileum. En minnesvärd kväll med 
mycket musik, minnen och prat. Ett 
riktigt bra spelgäng helt enkelt!  Nyli-

30-årsjubileum för  Sigtuna Spelmän!

Foto från vår dansspelning i Rotebro 
april 2019.
Nedre raden från vänster: 
Sam Jakobsson, Marianne Jakobsson, 
Annica Wahlberg. 
Övre raden från vänster: 
Anders Nordin, Ingemar Adén, 
Erik Wahlberg, Pysse Nimell, 
Kristina Andersen, Kerstin Hellstrand.  
Frånvarande: 
Bo Nyfelt, Jan Eriksson, Leif Hermansson, 
Sonja Vateman, Björn Ljunglöf.     

Foto Sten HAnSSon

En lång, världsvid och vinglig resa
I Tyskland för mer än trettio år sedan visade mig en kvinn-
lig silversmed från Belgien ett tidningsklipp från Nya Zee-
land, med ett foto av en man tillsammans med ett »okänt« 
instrument. Det var en nyckelharpa. Mannens udda namn 
ledde mig efter lite letande till en liten ort på Barriärrevets 
kust i nordöstra Australien. Där fanns ett par som drev en 
dockteater. Hans far var född i Indonesien, uppvuxen i Bra-
bant men bodde nu i Belgien.
    Jag lyckades hitta mannen och få kontakt med honom. 

Han berättade att han hade köpt nyckelharpan på en lopp-
marknad i trakten. Inuti stod ett namn som han inte kunde 
tyda, men jag fann att det påminde om ett svenskt sådant, 
innehållande bokstaven å. Namnet verkade tämligen ovan-
ligt och kunde tolkas tillhöra en man i Torshälla. Jag ringde 
och kom rätt. Han hade byggt nyckelharpan till en musika-
lisk brorsdotter i Australien, men hon hade senare övergått 
till andra instrument och sålt harpan.

Äntligen blev min nyfikenhet stillad hur det kom sig att 
det fanns en nyckelharpa på andra sidan jordklotet.

                                Per-Ulf

gen har vi fått förstärkning både på fiol 
och nyckelharpa så vi har all anledning 
att se framtiden an med tillförsikt!

Vi vill också här sända tacksamma och 
varma tankar till Willy Vateman (som 
tyvärr gått bort), Sonja Vateman  och 
Sam Jakobsson. Det är dessa starka, 
ledande och drivande personer som under 
alla år agerat för Sigtuna Spelmäns alla 
verksamheter.

För Sigtuna Spelmän    
Sten Hansson, Kerstin Hellstrand 
och Sonja Vateman 
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Här bredvid syns programmet vi 
genomförde.

Tack alla fantastiska elever för all er 
kärlek, energi och tid ni hade lagt ner 
för att förbereda denna konsert! Det 
var underbart! 

Jag själv känner mig som allätare i 
musiken. Jag gillar olika genrer och jag 
tycker det är kul att mixa olika saker. 
Det försöker jag också förmedla till 
mina elever, att vara öppen, testa olika 
stilar, våga improvisera och gå över 
gränser.

Tierp februari 2019
Mari-Ann Kuusk Wikström

En resa från Bach  
till Jernberg

Idén till konserten kom våren 2018: 
att göra en konsert med Johann Sebas-
tian Bachs musik. Jag har nu några 
duktiga gymnasieelever som har spelat 
fiol många år och vi började jobba med 
satser ur Bachs solosonater och -parti-
tor. Bach har alltid varit en av mina 
absoluta favoriter i musikvärlden. Till 
min stora glädje ser jag att också mina 
elever uppskattar hans musik. 

I höstas hade vi en konsert med 
mina stråkelever där vi spelade Gustaf 
Jernbergs musik. Till min stora förvå-
ning upptäckte jag att Jernbergs musik 
har mycket gemensamt med barock-
musiken. Det är vissa tongångar och 
framförallt  känslan i musiken som fick 
mig att dra paralleller med Bachs 
musik. Det är väldigt intressant! Två 
väldigt olika personer i olika tidpunk-
ter. I alla fall fick jag idéen att mixa de 
två, Bach och Jernberg. 

Resultatet blev en konsert med 
mina 4 fiolelever, en konsert som vi 
kallade för 

TIDSRESAN 
FRÅN BACH TILL JERNBERG

Tidsresan  
från Bach till Jernberg

Konsert med 4 violinelever 
från Kulturskolan i Tierp

Lördagen den 26 januari 2019 
kl 15 i Tolfta kyrka

Johann Sebastian Bach (1685–1750):
1. Prelude ur Cello suite nr 1. 
    Sarah Westergren Ahlin
2. Allemande ur Partita nr 2 för soloviolin. 
    Cornelia Carleson
3. Corrente ur Partita nr 2 för soloviolin.
    Sanna Hajko
4. Giga ur Partita nr 2 för soloviolin. 
    George Talbot

Gustaf Jernberg (1881–1964):
1. Drömlåten. 
    Sarah Westergren Ahlin
2. Hjärtasjövalsen. 
    Cornelia Carleson*
3. Näcken och Älvan. 
    Sanna Hajko
4. Polska nr 139. 
    George Talbot*
5. Spelmansvisa. 
    Allspel

*George Talbot blev Gillestipendiat 2014, 
Cornelia Carleson 2017.

Johann Sebastian Bach föddes 21 mars 1685 i Eisenach, 
Thüringen, som den yngste av åtta syskon. Sedan föräldrar-
na dog fick den 10-årige Bach bo hos sin 14 år äldre bror 
Johann Christoph Bach, organist i Ohrdruf. 18 år gammal 
var Bach åter i Thüringen och fick sin första anställning 
som musikant vid hovet Weimar. Den första kända kompo-
sitionen av hans hand är ett Capriccio för klaver ca 1705, 
sannolikt tillkommen med anledning av hans tre år äldre 
broder Johann Jacobs avresa till Karl XII:s svenska armé i 
Polen. Brodern fick tjänst som oboist för att sedan 1713 
hamna som musiker i hovkapellet i Stockholm. Bach hade 
20 barn men inte alla av dem överlevde till vuxen ålder. Alla 
barn och hans hustru lärde sig spela olika instrument och 
det var alltid ett musicerande i Bachs hem. 

År 1722 blev kantorstjänsten vid Thomasskolan i Leipzig 
vakant. I konkurrens med bl.a. den av samtiden mycket 
ansedde Telemann, fick Bach 1723 denna post som han 
innehade till sin död 28 juli 1750. 

Från vänster Cornelia Carleson, 
Mari-Ann K Wikström 
och Tonny Wikström.

Gustaf Jernberg (1881–1964) var född och uppvuxen i 
Sikvik strax söder om Gävle. Det var en liten by där invå-
narna livnärde sig på fiske och på jord- och skogsbruk. 
Jernbergssläkten var bosatta i Sikvik från 1700-talet fram 
till 1920-talet. 

Under barndomsåren lärde sig Gustaf  låtar av sin farfar 
Anders Gustaf Jernberg. Anders spelade inte något instru-
ment men var skicklig på att vissla och tralla låtar. 

Gustafs mor dog när Gustaf var bara sju år gammal. 
Pappan gifte om sig och i samband med det lämnade Gustaf 
Sikvik och flyttade till en faster i Gävle. Gustaf jobbade 
som gjutare i Gävle och Lingbo. Under lingboperioden 
gifte sig Gustaf med sin älskade Mina. De fick 2 söner, 
Anton och Herbert. 

Familjen flyttade till Österbybruk 1919. I år firar vi 
100-årsjubileum med Jernbergs släkt i Österbybruk. Anton 
och Herbert började spela fiol i 8–9-årsåldern. Hela familjen 
kunde musicera ihop. 

Foto mAlin lindBlom

Källa för texten om Gustaf Jernberg är Jernbergslåtar av Anton Jernberg och Sven Ahlbäck, utgiven av Länsmuséet i Gävleborgs län 1986. 
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Långdans livar upp kropp och själ. 

Officersmässen, kurslokal för den största gruppen och festlokal 
för kvällarna.

Ofta medföljer anhöriga till 
kursdeltagarna. De turistar 
eller hänger på Laxön, deltar i 
dans och glam och är flitiga i 
diskbaljan, allt efter lust och 
förmåga. 

Dalälven bjuder på bad vid 
en sandstrand vid Sand, den 
”utmärktaste övningsplatsen” 
för broslagning över forsande 
vatten. I år avslutar vi kursen 
där med ett 10-årsjubileum,  
med bl.a. rodd i kyrkbåt och 
annat trevligt festande. 

Planering pågår!

Om du vill veta mer finner du
all information på 

www.nyckelharpa.com
eller ring!
Leif Alpsjö, 
0706 38 33 53.

Laxökursen firar 10 år
LAXÖN i Älvkarleby, ön är bara 650 x 150 meter stor, 
ligger mitt i Dalälven som är delvis torrlagd på östra sidan 
och med brusande fors i Kungsådran på västra sidan. Byn 
på västra sidan heter Fisket för där har fiskats lax i mer än 
tusen år. Om detta berättas många dramatiska historier; 
laxen representerade ju stora värden. Fortfarande kommer 
det fiskare från hela världen till fiskecampen nedströms ‒ 
idag något fredligare.

Under hundra år kom Svea ingeniörsregemente varje 
sommar till Laxön för att träna brobygge, en viktig krigs-
konst. Många av deras byggnader finns fortfarande kvar och 
är i dagligt bruk. Två av husen är numera vandrarhem med 
c:a 30 bäddar i varje. Ett av de husen hyr vi för vår kurs.

Där håller, varje år en vecka i augusti, Per-Ulf Allmo och 
jag en kursvecka för främst fioler och nyckelharpor. Vi bru-
kar ha deltagare från tre‒fyra kontinenter och från England 
och Sverige, så undervisningen sker främst på engelska.

Jag startade kursen solo 2011 med tio deltagare och med 
Isabel och Petrus Dillner som assistenter. Petrus har med-
verkat vid samtliga kurser, numera som fullfjädrad lärare 
tillsammans med Edward Anderzon och mig, alla tre riks-
spelmän. Assistenter är Jan Andér, Per-Ola Lööf och 
Christer Sundbom. Alla, utom Per-Ola, spelar både harpa 
och fiol. Ett solitt gäng! Deltagarna bidrar med synpunkter, 
t.ex. att vi ofta ska splittra grupperna för enskild övning. 
Då kan vi pedagoger gå runt till var och en och ge korta 
privatlektioner. Som lärare blir man lätt för ambitiös och 
överarbetar. Det har deltagarna sett till att vi slutat med.

Åldersspannet bland deltagarna är stort, från tjugo till 
åttiofem år, alltifrån rena nybörjare till skickliga spelmän. 
De flesta återkommer år från år, men stämningen är sådan 
att även nykomlingar känner sig hemma direkt.

Kursinnehållet är brett. Vi lär bara ut ett fåtal låtar. En 
afton spelar vi istället in många låtar som deltagarna får med 
sig hem. Viktigare är att lära ut låtspelets kvaliteter; hur man 
ska spela för att det ska fungera bra att både gå eller dansa till, 
hur man ska hålla och röra armar och fingrar, tonbildning och 
mycket annat, t.ex. instrumentens byggnad och vård.

Varje morgon inleds med att några av oss tar en tidig 
promenad (medan de andra drar sig i sängen) genom 
Laxön, byn Fisket och hem över Bifrost/Regnbågen, den 
gamla träbron över Kungsådran. Vi skådar även hoppande 
laxar. Därefter frukost och långdans. Tre kvällar har vi gam-
maldansinstruktion följt av omåttlig dans.

På Laxön ligger restaurang Kungsådran, öppen året om 
och ett typexempel på något som ligger geografiskt helt fel 
men har lyckats fullständigt tack vare den höga standarden 
på maten. Där lunchar vi så att vi får lämna kurslokalerna 
ett tag och andas frisk luft. Lunchpausen har deltagarna 
bestämt till 90 minuter för att få ta det lugnt en stund. 
Kvällsmaten levereras som s.k. skåpmat (i värmeskåp) till 
vårt hus ‒ jättegod.

I vårt kök residerar dansaren, fiol- och nyckelharpspela-
ren och kökets drottning Marianne Knutsson som bakar 
och fixar frukostar och fika, med viss hjälp av Per-Ulf. Tänk 
er att hålla en spellektion medan Marianne bakar fikagodis 
i köket intill. Doften är alltför lockande! På Per-Ulfs initia-
tiv ägnas en kväll åt surströmmingsätande (inte jag) under 
sång och glam.
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Under tio dagar med avresa den 13 
mars fick jag följa med min brorson 
och hans son till Japan. Det är nu 
andra gången jag är där och med åren 
har det blivit ett antal harpor som jag 
skickat dit från min verkstad i Sickla. 
 Allt sedan jag och Esbjörn Hog-
mark träffade Hama Watanabe på 
Vendelstämman 2007 har det känts 
naturligt att så fort resan var bestämd 
kontakta henne för lite vidare tips. Ett 
”bara-måste-besök” skedde den 16 
mars på Resono Sound. Var tredje 
lördag i månaden träffas man där och 
spelar folkmusik. Studion drivs av 
Matsuoka Shingo och ligger vid station 
Sugamo utmed Yamanote Line. 
 En dag skulle Kazuko Kamakura, 
som varit många gånger i Sverige med 
Per-Ulf Allmo, följa med oss till Yoko-
hama. Tyvärr hade hon ramlat dagen 
innan, skadat vänster fot och kunde 
alltså inte följa med. Hama hade 
bestämt att vi skulle ses på Ueno sta-
tionen för att tåget till Yokohama. 
Efter en timme var vi framme. Minako 
mötte och så åkte vi buss 25 min. 
 Har du tid och möjlighet så kan jag 
rekommendera ett besök i Japan. Men 
kom ihåg att Tokyo och de andra 
städerna är mycket stora och det är 
kontanter som gäller. Jag gick kanske 
20-25000 steg varje dag och det räckte 
bara till att se en bråkdel av vad som 
fanns att utforska. 

Text och foto Bosse Nilsson, Sickla

På nyckelharpsresa till Japan

Hama Watanabe, Atsushi Shingo, Naoki 
Ogawa och Minako Orikasa. 

Naoki Ogawa spelar och bygger nyckel-
harpa, Atsushi Iguchi reparerar andra 
instrument.

Jag hade min Ipad med mig och här tittar 
och lyssnar japanskorna på ”Trollrike-
polska” med Magnus Holmström. De 
hade aldrig hört eller sett något liknande. 
Stort ”ohhoo!”.

Denna lilla butik i Tokyo som sålt hand-
gjorda japanska stämjärn och hyvlar mm 
i 140 år kunde jag bara inte gå förbi. Det 
blev till att handla två f ina stämjärn.

I Osaka blev jag visad till  denna fiolbyg-
garverkstad, som låg på tionde våningen. 
Kazuyo Akifusa (t v) spelar nyckelharpa 
sedan 2009 och talar svenska.

Jag själv i mitten och till vänster om mig 
Hama Watanabe som köpte en harpa av 
mig 2008. Till höger sitter spelledare 
Nana Ogashiwa. Framför på huk sitter 
Matsuoka Shingo.

I verkstaden i Yokohama. Vi spelade en 
hel del och efter ett tag sa de ”Du måste 
lära oss en ny låt!” Ve och fasa, tänkte jag! 
”Jag kan ju ingen låt som ni inte redan 
kan”, försökte jag. Då flög det samuraj-
svärd genom luften från japanskornas 
ögon. Här f inns ingen återvändo insåg 
jag snabbt. Så jag gjorde en genomgång 
av ”Kronan”, låten som jag nyligen fått 
från Johan Lång som i sin tur har den 
efter Sonia Sahlström.

Världen kan vara liten ibland. Atsushi 
Shingo (t h), nu pensionär, hade bl.a. 
jobbat på Atlas Copco och många gånger 
besökt deras huvudkontor i Sickla, bara 
150 m från där jag bor. Naoki Ogawa 
står här i mitten med sin harpa som han 
hade med på utställningen i Österbybruk 
2018 och f ick ett bra betyg på.
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ERIC SAHLSTRÖMS 

SPELMANSSTÄMMA 
Lördag 20 juli 2019 i Vendel 

Alltid näst sista helgen i juli 

 15.00 -   Traditionellt stämmoprogram med buskspel 
 18.30 – 22.00  Dans polskor och gammaldans 

Välkommen till natursköna Ottarsborg, utsedd till en av landets vackraste idrottsplats.  

Vendels kyrka 
13.00 – 14.00 
 

  
FOLKMUSIKKONSERT   
”I välsignan och fröjd” - spelmansmässa med körsångare och 
instrumentalister från trakten under ledning av Marit Lundkvist Reyes    

Ottarsborg 
15.00 - 15.45 

 
SPELMANSSTÄMMA 
Blåses in av: Peo Österholm  
Konferencier: Ditte Andersson   
Invigningstal: Lars Lindkvist Kursledare Låtkursen på Ekebyholm 
Utdelning av Sture Sahlström-stipendiet 
Allspel under ledning av Sonia Sahlström 

15.45 – 16.15 
16.15 – 18.00 
18.00 – 18.30 
18.00 – 18.45 
20.00 – 21.00 
21.30 – 22.30 

Sahlströmarna spelar 
Scenframträdanden  
Folkdansuppvisning med Tensta folkdanslag 
Munspelstuga med Håkan Larsson. Medtag munspel i G-dur. 
Spelstuga med Sigurd Sahlström 
Visstuga med Åsa Hogmark  

18.30 – 22.00 Dans: Polskor och gammaldans 
Trollrike spelmän, Tensta spelmanslag, spel till danslista 
 

 Mat – och kaffeservering hela dagen.   
Camping med tillgång till toalett och dusch 100 kr 

 
Entré: 120 kr. Spelmän och barn/ungdom under 15 år fri entré.  Fri parkering. 

Följs oss på Facebook: Eric Sahlströmsstämman i Vendel  
och www.ericsahlstromsstamman.se 

 
Gärna kontant men möjlighet finns med Swish 

Arr: Vendels hembygdsförening och IK Rex 

VÄLKOMMEN!     
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En cowboy med nyckelharpa 

Tom Carlsson på hästryggen. Harpan är 
byggd av Åke Ahlstrand, Örebro.

Tom berättar att han en gång när 
han steg på flyget ner till Phoenix 
bar sin nyckelharpa öppet i fam-
nen. Efter en stund  kom flygvär-
dinnan och bad honom spela några 
låtar i flygplanets gång. Svaret 
var givet,  ”inga problem, bara att 
stämma upp och lira!”

Tom kopplar av i Arizonas öken.

Tom Carlson i mitten med sina spelkompisar Jo Schubert (t v) 
och Roger Cutherson (t h).

Tidigt hösten 2018 fick jag en förfrågan om att göra en ny nyckel-
harpa till Tom Carlson. Hans förfäder kom från Tyngsjö i Dalar-
na. Tom har spelat nyckelharpa i 20 år och fiol i 50 år. Han bor 
under sommarhalvåret i South Dakota och på vintern i Phoenix, 
Arizona. I december 2018 skickade jag iväg den nybyggda harpan 
med DHL till Phoenix. Det känns kul att veta att harpan finns 
med när Tom och hans spelkamrater, paret Jo Schubert och Roger 
Cutherson, spelar på Gilberts Farmers Market i Phoenix varje lör-
dag under vinterhalvåret.

Bosse Nilsson
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Kurs för gammelharpospelare

Helgen den 4-5 maj hölls för första gången en kurs på ESI 
i Tobo för dem som spelar gammelharpor. Vi var 11 delta-
gare som delades upp i 2 grupper. David Eriksson tog sig 
an dem som trakterade kontrabasharpa och Daniel Hed-
man de övriga som spelade silverbasharpa.

När gammelharpor möts så blir det mycket stämning. 
Instrumenten är svårstämda om man jämför med de trera-
diga kromatiska harporna. Man inser snabbt som spelman 
att det är mycket viktigt att ha alla stämskruvar i ordning.

Kursen började med spel och låtinlärning på skilda håll, 
och efter fikapausen så sågs vi gemensamt uppe i slöjdsalen 
där vi fick en fin genomgång av hur man sköter om sitt 
instrument. Intonering diskuterades. På en gammelharpa 
spelas det ju i ett fåtal tonarter så det rekommenderades 
renstämning i stället för liksvävande stämning.

Ett smidigt sätt att tillverka nya löv visade David. Kon-

Per-Olof Swing, Ulf Josén, 
Kjell Ritzén, Susanna Källbom, 
Magnus Björkman, Sven Bergman, 
Nichelle Johansson, Einar Dahl, 
Torgny Lundberg, Bengt Kjellberg, 
Hadrian Prett ESI, David Eriksson 
och Daniel Hedman.

David Eriksson och Daniel Hedman öppnade med en samling. Några elever kvällsövar. 

trabasharpans justering av dubbellöven är viktig. Löven 
måste nå A- och D-strängarna samtidigt så det blir mycket 
lövjustering. Strängval diskuterades också. Daniel berättade 
hur han tillverkar silkessträngar.
På lördagkvällen berättade Per-Ulf Allmo för oss om nyck-
elharpans historia, från den äldsta funna på 1600-talet och 
utvecklingen framåt till cirka mitten på 1800-talet. Denna 
period kommer hans nästa bok att avhandla. Boken kom-
mer att släppas på nyckelharpsstämman i Österbybruk i år.

Vi fick också lyssna på gamla fonografrullar och stenka-
kor för att få autentiska intryck av hur våra instrument han-
terades förr. Mycket mer spel förstås och även inspelning av 
låtar så att det finns mycket att öva på efter kursen.

Kjell Ritzén
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Ny bok av Per-Ulf Allmo: Den gamla nyckelharpan

År 2016 avhandlade jag hur det kommer sig
att det finns en svensk nyckelharpa:

Framlades the stora Nycklegijga.

I juni ut kommer nästa del om nyckelharpans 
historia: Den gamla nyckelharpan. Den berättar 
om vilka som kom att spela, när och hur från 
tillkomsten 1641 fram över 1800-talets mitt.

Se
www.allmo.se

där 
vidare upplysningar 
efterhand kommer 
att finnas. Där går 
det också att inge

en  intresse-
anmälan.

Eller mejla mig:
per-ulf@allmo.se

Bengt Kjellberg dokumenterar 
David Erikssons stråkföring.

Daniel Hedman och Per-Olof Swing 
på kursen för gammelharpospelare.
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