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Hogmark gjort en fantastisk insats. 
Som många kanske vet är Esbjörn i 
färd med att sammanfatta sina kunska-
per om vårt instrument i sin nya bok. 
De utkast jag hittills fått se verkar 
lovande. 

Han strävar också vidare med sina 
årliga byggträffar Vinterbygg och 
Mästarbygg på Eric Sahlström Institu-
tet (ESI), vilka är öppna för alla intres-
serade och inte bara för erfarna bygga-
re. Vi träffas under trevlig samvaro ett 
par dagar, med övernattning på ESI, 
och samtalar om diverse ämnen relate-
rade till nyckelharpan. Det kan röra 
byggtekniska frågor men också historia 
och annat som har med vårt instru-
ment att göra. Det brukar även finnas 
med ett praktiskt moment, som till-
verkning av stämskruvar eller lagning 
av havererade harpor. Träffarna avslu-
tas med att erfarna spelmän provspelar 
instrumenten och tillsammans med 
deltagarna ger omdömen och tips till 
förbättring. Anmäl er gärna till Erik 
Sahlström Institutet för nästa bygg-
träff. God mat och intressanta pro-
grampunkter utlovas.

Till sist önskar jag alla medlemmar 
och glada spelmän en riktigt 

God Jul och Gott Nytt År!
Jacob Höglund
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December 2018
”Utan instrument, ingen musik” brukar 
det sägas. Nyckelharpsbyggandet lever 
vidare och har uppmärksammats under 
året. På nyckelharpsstämman i Österby-
bruk i juni hölls ett seminarium om de 
byggkurser som startades av Ingemar 
Nordin på 1970-talet. Under senare år 
har nyckelharpsbyggare kunnat visa 
upp sitt hantverk vid bland annat 
Oktoberstämman i Uppsala. 

Det är oerhört viktigt att hålla den 
levande traditionen av nyckelharpsbyg-
gande vid liv och här har Esbjörn 

Snart är det Nytt År!
1. Betala redan nu din medlemsavgift för 2019, 120:-.

(Många har redan gjort det!)
2. Föreningen Nyckelharpan har Swish! 

3 Swishnumret är 123 612 26 34!
4. Plusgiro 491 82 94-2 finns kvar!

5. Glöm inte att skriva namn och adress  
när du skickar!

Sven Stormdal, kassör.
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Gotländska distriktet av Folkdansringen var i augusti i 
Wismar vid tyska Östersjökusten med anledning av stadens 
traditionella Schwedenfest. Wismar var ju svenskt under 
cirka 130 år (fram till 1903 faktiskt) och detta firas sedan 
många år med stor sensommarfest i staden. Bland mycket 
annat ska det naturligtvis också vara svensk folkdans och 
folkmusik. Sverige representerades i år av dansare och 
spelmän från Häverö i Uppland och av gotlänningarna. I 
samband med ett omfattande festtåg spelade upplänningar 
och gotlänningar tillammans. Paraden var drygt halvannan 
timme lång och vi spelade hela tiden. Staden var verkligen i 
feststämning och alla gator och gränder fulla med glada 
åskådare.

Jan Lundqvist
Lokal representant på Gotland

Hej medlem 
Du vet väl att du när som helst kan ställa 

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

Skicka epost 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!

Föreningen Nyckelharpan

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

Kerstin Andersson Hjortsberg, Tumba
Torbjörn Eriksson, Västerljung
Irene Frisk, Bromma

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. Sedan 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 välkom-
men 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
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@outlook.com
Närke Conny Eriksson connye.knafver@gmail.com
Västerbotten Lasse Hyvönen lhyvonen65@gmail.com
Västernorrland  Bo Allan Nilsson barbnils@live.se
Åland Barbro Wendt barbro.a@aland.net

Lokala representanter

Nyckelharpor på Sverigefest  
i Wismar
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unga spelmän, nämligen Magnus Holmström på nyckelharpa 
och Tomas Lindberg på gitarr. ULV blir bara bättre och 
bättre! Karin Hedlund och Mia Nordholm kom från  
Hälsingland med ett 20-tal härliga, unga fiolspelmän, 
Mari-Ann Kuusk Wikström kom med lika duktiga ungdo-
mar från Tierps låtstuga. Med de här erfarenheterna, och 
våra ambitioner att popularisera folkmusiken bland dagens 
ungdomar, kommer vi i fortsättningen att försöka få till ett 
sammanhållet barn- och ungdomsprogram inom ramen för 
Oktoberstämman. 

Inför årets stämma hade vi lyckats städsla Orsa spelmän 
med de fyra välkända herrarna Perra och Olle Moraeus 
samt Leif Göras på fiol och Pether Olsson på dragspel. De 
fick verkligen göra rätt för sitt gage genom att både hålla 
konsert, ge en kurs i Orsalåtar och spela till dans. För säker-
hets skull lade vi in en programpunkt med utlärning av 
Orsapolska strax före deras dansspelning. Jag räknade själv 
antalet deltagande par under den kurstimmen och kom 
fram till att vi aldrig tidigare haft en så populär dansutlär-
ning. Heder åt instruktörerna Gunilla Landmark och Mats 
Bäckstam samt spelmännen P-O Steneryd & Eva Frisk.

Naturligtvis vill jag särskilt lyfta fram vår hyllningskonsert 
för  Henry Wallin som fyllde 90 den 5 juli i sommar. Egent-
ligen hyllade Henry sig själv tillsammans med Ulf Klasén, 

Oktoberstämman 2018
Oktoberstämman 2018 har nyligen passerat. Mina kamrater 
i den lilla kommitté som Uplands spelmansförbund (USF) 
utsett till att planera stämman är Peo Österholm, Lisa 
Chambers, Josefin Berglund och Jacob Höglund. Vi har 
redan varit igång några månader med att dra upp de grova 
linjerna inför 2019 års Oktoberstämma, och diskuterar 
samtidigt stämman 2020 då vi kommer att fira 75-årsjubi-
leum. Då hoppas vi kunna bjuda på extra attraktiva inslag.

Oktoberstämman är sedan 1945 USF:s flaggskepp. Det 
är Sveriges näst äldsta spelmansstämma och vår största 
inomhusstämma. Antalet besökare har de senaste åren 
legat kring 1200–1400 varav drygt hälften, cirka 700–750, 
är spelmän. Vi har förmånen att få hålla stämman på 
Uppsala Konsert och Kongress, eller UKK som huset kall-
las. Efter invigningen den första september 2007 har det 
varit nummer ett bland de små och medelstora musikeve-
nemangens hemvist i Uppsala. Vår stämma landade på 
UKK 2008.

Att arrangera en stämma av den här storleken, erbjuder 
många utmaningar. Vi som var där vet att det under nästan 
hela tillställningen från 12.40 till 01.00 pågick upp till fem 
inslag parallellt. Stämmobesökare får själva välja och vraka 
bland konserter, kurser, stugor, instrumentutställningar, dans 
och eget buskspel. Förutom att kontakta artister och 
instruktörer och anpassa programmet efter vilka önskemål 
om tider och scener de har så försöker vi undvika kollisioner 
med besläktade inslag. Det är framförallt den sistnämnda 
ambitionen som gör att programmet inte spikas förrän 
stämman är över.

En av stämmans absoluta höjdpunkter inträffade redan 
innan scenprogrammet kom igång med allspelet. Jag tänker 
förstås på ”inblåsningen” som exekverades i UKK:s stora 
entréhall. När man hörde vallmusiken på kohorn, näverlur 
eller som kulning kunde man förflytta sig till en fäbod i 
Hälsinglands skogar bara genom att blunda. Den stora 
trapphallen verkade som gjord för detta inslag, och denna 
ståtliga premiär är redan tradition om någon frågar mig.

 Vi har under de senaste åren engagerat allt fler ungdo-
mar med USF:s egen Uplands Låtverkstad (ULV) i spetsen. 
Den leds av två av våra skickligaste och mest entusiastiska, 

Prova-på nyckelharpa med Niklas Roswall och tre elever. 
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Lena och Ingvar Jörpeland spelar till Lyhörd dans.
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Henry Wallin och Ulf Klasén i intimt samspel.
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när de tillsammans bjöd på en suverän tillställning där 
gamla roslagspärlor blandades med anekdoter, sång och 
steppdans. Henry kommer inte att lägga fiolen på hyllan än 
på ett bra tag, den saken är klar. Vi är ganska många som 
fortfarande gärna spelar Wallinarnas fina Roslagslåtar och 
gör vårt bästa för att de inte skall glömmas bort.

Vi nyckelharpister känner naturligtvis Niklas Roswall, 
den skånske storspelmannen som den här gången framträd-
de med sin spelkamrat Ian Carr. De båda höll också varsin 
entimmes kurs i stämspel respektive gitarrspel. Men den 
populäraste spelkursen blev inte oväntat den som Orsa 
spelmän höll. Då blev det lapp på luckan. Det blev det 
också på Gun Erikssons kurs i Hälsingelåtar. Mer förvåna-
de blev några av oss att Lars Persgrens demonstration och 
kurs i att spela på såg blev så populär att vi fick bära in 
extrastolar. Lars hade med sig två Sandvikens Stradivarius 
tillverkade av Sandvikens Jernverk AB som han delade ut 
tillsammans med några mindre fogsvansar.

Eftersom jag var engagerad som ”side kick” till vår konfe-
rencier Kjell Ritzén under hela eftermiddagen, tack Kjell 
för att du ställde upp med så kort varsel, kunde jag inte 
besöka alla events, men avslutningsvis hade jag hand om 
Nattpasset som alltid avslutar konserterna i Sal B. Först ut 
där var Johanna Bölja och Emma Härdelin med sina härli-
ga visor och fantastiska stämsång. Verkligen något att luta 
sig tillbaks till och njuta av efter en intensiv heldag. Den 
sista gruppen, som vi skrev in i programmet bara ett par 
dagar före stämman, utgjordes av årets elever på Eric Sahl-
ström Institutet (ESI). Med ett väl genomtänkt och varierat 
program avslutade de Nattpasset inför kvällens största 
publik i Sal B. Deltagarna var ungdomar/vuxna spelmän 
från ca 25 år och uppåt, med olika internationella bakgrun-
der. Vi kan konstatera att intresset för vår underliga nyckel-
harpa är fortsatt starkt utanför Sveriges gränser.

Sedan Oktoberstämman hölls första gången på UKK har vi 
haft utställning med demonstration av instrumentbygge på 
våningsplan 2 utanför Sal C. Första åren enbart med nyckel-
harpor (Esbjörn Hogmark, Bosse Nilsson, Jacob Höglund), 
men under senare även med vevliror ( Jan Winter) och flöj-
ter/spelpipor (Gunnar Stenmark, Stefan Ekedahl). Nytt för 
i år var Erik Arros utställning och demonstration av fioler 
och Max Perssons d:o med säckpipor.

Ni som var med på stämman kanske också la märke till 

att vi hade engagerat några fotografer med Claes Engvall i 
spetsen. De var där för att dokumentera Oktoberstämman 
genom att filma utvalda inslag. Så småningom hoppas vi 
kunna erbjuda lämpliga filmklipp till försäljning, bland 
annat en kortare film som visar vad Oktoberstämman 
handlar om; en total folkmusikupplevelse med konserter, 
dans, sång, kurser mm., och inte minst buskspel. De kommer 
att finnas bland det digra folkmusikmaterial som saluförs 
under hela stämman vid USF:s bokbord nere på entréplanet.

UKK är en av våra medarrangörer med två egna pro-
grampunkter, dels konserten i Stora Salen, som i år hölls av 
Ale Möller och hans två internationella spelkompisar Aly 
Bain och Bruce Molsky, dels Sillunchen. Våra andra medar-
rangörer är ESI som organiserar och bekostar tre årligen 
återkommande evenemang; sin egen lärarkonsert i Sal D, 
dansworkshopen med instruktörer och spelmän i Sal C 
samt Prova-på-nyckelharpa på entréplanet.

Jag vill passa på att framföra USFs tack till UKKs perso-
nal, alla deltagande artister och våra egna funktionärer som 
tillsammans gjorde Oktoberstämman till en oslagbar folk-
musikupplevelse. 

Välkomna till Oktoberstämman i Uppsala den 26 oktober 
2019!

Uppsala 2018 11.18 
Sture Hogmark, medlem av USFs organisationskommitté 
för Oktoberstämman 

Albin, Ellen och Judith från ESI spelar på Nattpasset.

Sågspelarens Stradivarius.                                  

Bo Nilsson och Bertil Nyberg demonstrerar nyckelharpsbygge.för 
Ingemar och Britt Hansson.
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Nyckelharpsdoktorn Otto Damgren 

över de lodrätt nerböjda nycklarna. På så sätt blir det lättare 
att nå de högre nycklarna vilket uppskattas särskilt av oss 
med mindre händer och kortare grepp.

Otto var en duktig spelman. Han lärde sig snabbt att 
spela och ingick i flera år i gruppen Knavrarna, som jag var 
spelledare för i början. Jag försökte förhöra honom om hans 
tidigare spelerfarenhet ”… och jo då, han spelade lite gitarr”, 
och i ungdomen hade han beställt ett dragspel per postorder. 
Han försäkrade att han hade hämtat instrumentet på mor-
gonen och på kvällen spelat till dans.  

Så småningom var mina kunskaper om nyckelharpor 
uttömda, men Otto ville gärna fortsätta att träffas och 
spela. Han fick så småningom en stor krets av spelmän 
runt sig intresserade av hans nyckelharpor. Om man hade 
ett ärende till Otto fick man räkna med att också spela ett 
bra tag – det fanns alltid en harpa att låna. Elvakaffet var 
en viktig stund, så kom man på förmiddagen fick man få njuta 
”finfika”. Det var Ottos hustru Marianne som stod för det 
och jag misstänker att hon fick extra mycket köksarbete i 
och med alla spelmansbesök.

Otto åtog sig även reparationer av nyckelharpor. Vid ett 
tillfälle byggde han en ny lek åt en helt bedrövlig harpa som 
det till min stora förvåning blev Otto-ljud i, plus att den 
blev tekniskt spelbar. Inte för inte kallades Otto för ”Nyck-
elharpsdoktorn”.

Totalt byggde Otto Damgren mer än 150 nyckelharpor. 
Utan hans engagemang och kunskaper, skulle förmodligen 
många av dagens spelmän inte ha börjat spela nyckelharpa 
överhuvudtaget. Vid den senaste spelträffen med Järfälla 
Spelmän, där fyrtiotalet spelmän deltog, hade ungefär hälf-
ten av dem en ottoharpa att spela på.

Erinrat av Boel Oldberg, ägare av ottoharpa nr. 20.  
    Boel har också tagit samtliga foton.

*
Otto Damberg,  f. 10/5 1920 i Reva, sydöstra Jämtland, 
   d. 5/9 2018 i Skälby, Järfälla.

Spelmannen och nyckelharpsbyggaren Otto Damgren gick bort 
nyligen. Vännen Boel Oldberg minns honom.

Jag lärde känna Otto Damgren i juni 1984. Jag skulle gå på 
Ekebyholmskursen, en veckolång låtspelskurs för nyckel-
harpa och fiol utanför Rimbo och letade efter transport. Vi 
hade fått deltagarlista med adresser och den första jag hit-
tade som bodde i närheten av mig, var Otto. Jag ringde upp 
honom utan att veta vem det var, och han var vänligheten 
själv, och lovade skjutsa mig.

Det visade sig att Otto hade börjat bygga nyckelharpor, 
kanske som en plan inför sin kommande pensionering. 
Redan hans första nyckelharpa lät bra och hade goda spel-
egenskaper. Den var också vacker, Otto kunde finsnickra. 
Nu fick han för sig att jag hade tips att ge om ännu bättre 
harpbyggen och började ringa mig och ville diskutera detal-
jer. Jag bidrog så gott jag kunde. Vi pratade nog om annat 
också, för det blev långa samtal. Otto arbetade då som 
avdelningsingenjör på Vattenfall, där de sysslade med prov-
borrning efter gas i Siljansringen. Jag undrade nog hur han 
kunde ringa så långa privatsamtal på arbetstid . . .

Förutom att de är vackra kännetecknas Ottos harpor av 
sin lättspelade lek. Löven sitter så nära strängarna som möj-
ligt med hänsyn till respektive strängs amplitud. Några av 
halvtonsnycklarna högt upp på A-strängen, t. ex. giss, Bb 
och ciss, är nerböjda till C-strängens nyckelrad. De används 
sällan i harplåtar. Man kan då utnyttja det vunna utrymmet 
genom att böja de kvarvarande heltonsnycklarna i sidled Otto spelar i verkstan.
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EFTERLYSNING

Med anledning av Otto Damgrens bortgång vill vi höra efter, om någon i läsekretsen vet något om en nyckelharpa som 
han lånade ut i våras. Då undertecknad ringde någon gång i mars-april och ville låna den, fick jag veta att den var utlå-

nad. Otto hade glömt namnet på låntagaren. Han lovade att ringa upp när han kom på det. Detta blev aldrig av.
Nyckelharpan ifråga är en s k oktavharpa, stränglängd ca 51 cm. Den är brunbetsad i Ottos vanliga färg. 

Den är antagligen signerad inuti med “A Otto Damgren”. Troligen har den ett hjärta, skulpterat i lila syrenträ, 
på skruvplattan. Jag har lånat harpan tidigare, men minns inte alla detaljer.

Om någon vet något om detta eller till och med är den som har lånat harpan, så kontakta undertecknad.
Boel Oldberg, 

0723 64 08 16,  
boel.oldberg@gmail.com

Otto spelar i full fart.

T.v. 
Ottoharpa nr. 20  
i helf igur.

Nedan t.v. 
Nycklar, förstorade.

Nedan t.h.
Skruvplattan med 
hjärtat i förstoring.
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musiker, Josefina Paulson och David Eriksson, var och en 
med sin egen speciella spelstil.

David gav oss några ”hårda nötter” att knäcka och Josefina 
några något mjukare tongångar. Låten ”Till-till-till” hör till 
”Små saker” som inte direkt passar att dansa till men ger 
intressanta inblickar i svensk historia.

Som fysioterapeut är det viktigt för Josefina att alla 
muskler är avspända när vi spelar. Det var intressant att se 
hur hon förklarade nyckelharpsspelandets fysiologi med 
David som demonstrationsobjekt.

Efter plikten kommer nöjet – buskspel – och det spela-
des till långt in på natten.

I år presenterade åtta instrument- och tre stråkbyggare 
sina produkter i utställningen. Många tog tillfället i akt att 
provspela. Stor uppmärksamhet fick Annettes barnnyckel-
harpa. Även Stor-Sebastian kom väl tillrätta med den 
”minstingen”.

En av höjdpunkterna är alltid den offentliga nyckelharps-
konserten på lördagskvällen. Deltagarna i den treåriga fort-
bildningen gav prov på sitt utökade kunnande och de sju 
lärarna på sin musikaliska professionalitet.

Som varje år blev det en avslutningskonsert på söndagen 
då alla kursdeltagarna presenterade vad de hade lärt sig. Att 
spela ”Björnlåten” gemensamt blev den slutliga finalen för 
”Internationella Nyckelharpadagarna” det här året, men vi 
ses säkert igen.

Bernd Segnitz
Foto: Bernd Segnitz och Karsten Evers

Principiellt har det alltid varit en anledning till missnöje att 
nyckelharpsevenemangen på Burg Fürsteneck ligger vid 
klimatologiskt obehagliga tider. ”Bordunalen” äger rum 
första veckan i januari och ”Internationella Nyckelharpo-
dagarna” i oktober, vilket innebär varma kläder. Så inte i år 
då vi kunde njuta av avslappnade fikastunder på borggården.

Karsten Evers organiserar och leder Nyckalharpodagarna 
för femtonde gången. Alltjämnt röner denna händelse stort 
intresse – så det gäller att anmäla sig snabbt. Sovmöjlighe-
terna på borgen räckte inte till i år, vilket gjorde att några 
deltagare inkvarterades på närliggande pensionat.

Det erbjöds många olika musikinriktningar av motsvarande 
fackdocenter; ”Alte Musik” (sen medeltid och renässans) 
med Marco Ambrosini, östeuropeisk musik med Olena 
Yeremenko och ”Bal Folk” med Johannes Mayr. Nybörjare 
undervisades av Jule Bauer och Annette Osann. Flest delta-
gare har fortfarande den svenska spelkursen. Den var beräk-
nad för 24 deltagare och blev snabbt fullbokad. Det behöv-
des två lärare i år och från Sverige kom därför två ypperliga

Olle Plahn i oktober-t-shirt.

15:e Nyckelharpodagarna 
i Burg Fürsteneck

Seminarium för nybörjare på nyckelharpa.

Den imponerande Burg Fürsteneck där Nyck-
elharpsdagarna gick av stapeln.
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Fika på borggården.

Intresserade besökare på utställningen.

Överst t.v. 
Seminarium om svensk 
musik.

Överst t.h. 
Lärarnas konsert, 
här Josef ina Paulsson 
och David Eriksson.

T.v. Klassfoto.
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I förra numret av tidningen berättade vi om vår konsert i 
maj med Järfälla Symfoniorkester och dirigenten Jonas 
Dominique och att det skulle bli en ny konsert den 8 
november – denna gång med Järfälla Spelmän, dans-
gruppen Hopslaget och Jonas Dominique i rollen som 
kontrabasist och fyndig arrangör av våra Järfällalåtar.

Att döma av slutapplåderna i den fullsatta kyrksalen och 
rop på fler extranummer, får vi nog säga att det blev succé 
även denna gång. Överskottet från konserten på 11.000 kr 
går oavkortat till ”Världens Barn”.

Järfälla Spelmän är nog inget vanligt ”spelmanslag”. Men 
så har vi ju heller ingen äldre tradition att luta oss mot utan 
har fått skapa oss en ny egen folkmusiktradition. Därmed 
finns det inte heller något ”hur man brukar göra”. Så vi 
samarbetar gärna över musikgränserna och blandar till 
exempel folkmusik och klassisk musik. Ing-Marie Rapp, 
dansledare för gruppen Hopslaget, har komponerat flera 
nya danser till våra Järfällalåtar.

Efter framträdanden av solister och mindre grupper i 
olika konstellationer avslutades konserten – som utlovat 
”musik- och dansglädje i novembermörkret” – med den 
numera välkända ”Barkarby brudmarsch” av Kerstin Bunse 
tillsammans med Hopslaget och Järfälla Spelmäns egen 
organist Johan Denke, ett mäktigt slutcrescendo. 

Lars Lindkvist, spelledare och  
ordförande för Järfälla Spelmän
Hela konserten f inns på Youtube i en f in inspelning
https://www.youtube.com/watch?v=bqjo984k3XE

Ny rapport från Järfälla Spelmän
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Röst från scenen
Konserten blev en häftig upplevelse.

Jag var faktiskt lite orolig för att vi inte skulle kunna leva 
upp till Jonas förväntningar. Han ville färga vår egen musik 
med sina idéer, skapa nya spänningar och klanger. Detta 
bland annat genom pauser, annorlunda klanger, sönderbrutna 
ackord etc. Vågar jag nämna att post-it-lapparna satt tätt på 
min harpas hals? Hoppas ingen såg...

Jonas är en fantastiskt ödmjuk människa som lyssnade 
på oss amatörer med stor respekt. Och vilka öron han har. 
Han kunde på en övning säga: ”Jag hör ett F”, när det 
skulle vara ett E. 

Jonas och Lars tillsammans, ett unikt koncept. De fick oss 
att känna trygghet, även om det ibland verkade förvirrande 
när vi inte kunde åstadkomma vad de ville uppnå. Den 
inspirationsdag vi hade var viktig och gav oss en stabil 
grund. Den skapade faktiskt en stark familjekänsla, hur 
märkligt det än låter. Stort och varmt tack till er båda!

Fyrtio spelmän med nyckelharpor, fioler, dragspel, cittror, 
gitarrer, kontrabas, tvärflöjt, orgel och sång ‒ det blir maffigt! 
Tänk er detta när vi alla avslutade med Barkarby brudmarsch 
tillsammans med orgeln. På högsta volym. Taket lyfte, vi 
fick ståpäls och alla jublade! Vilket avslut, oförglömligt!

En bland alla/ Kerstin Hellstrand
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Röst från publikhavet

MÄKTIGT!
Det var en riktigt, riktigt fin konsert med vacker musik och 
god stämning!

Väldigt fina insatser gjordes i de små konstellationerna 
och av enstaka spelmän, men det var storgruppspelet som 
jag blev mest impad av. Framför allt Solitärpolskan, Pendel-
tåget och Hin Håle!!! SÅ ni har övat! Vilken ”känsla för 
feeling”! Det svängde ordentligt! Kontakten mellan de två 
spelledarna å ena sidan och med spelmännen å den andra 
satt som en smäck!

J. Peter Larsson

Fo
to

: l
oU

iS
e e

lF
ve

n
g

re
n

Jonas Dominique och Lars Lindkvist.

Söndag 23 juni - torsdag 27 juni 2019

 Under fem intensiva dagar och nätter fyller vi 1600-tals-
slottet Ekebyholm och dess slottspark med 90 spelmän från 
hela världen i alla åldrar. Undervisningen sker på alla nivåer 
– det är allt från rena nybörjare till riksspelmän! De flesta 
spelar nyckelharpa, men vi har även fiolspelare.

Första anmälningsdag: 1 mars 2019  
Studieförbundet Bildas hemsida

 ww.bilda.nu
 Sök /SÖK PÅ ALLT INNEHÅLL /Låtkurs på Ekebyholm

Kursledarna Ida Blomkvist och Lars Lindkvist 
med nyckelharpor flankerar Anna Wikenius, 
folkmusik- och körkonsulent på Bilda.    
Foto: linneA tHorén

Låtkurs på Ekebyholm

Ekebyholms slott.
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Lars Lindkvist framför Järfälla Spelmän.
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Du är en traditionsbärare
Som spelvärd vid Byss-Callestämman i Älvkarleby har jag 
fått förtroendet att hålla ett litet tal vid det lilla allspelet när 
vi, efter högmässan, spelandes har marscherat ut ur kyrkan, 
över vägen, förbi den för oss historiska klockstapeln (Bygg-
nan och Klockstapelsvalsen i maj 1834) och upp till Byss-
Calles minnessten. I år för 36:e gången med runt 25 spel-
män, som spelade de gamla vanliga sex låtarna under guds-
tjänsten i kyrkan. 

Men jag tyckte att jag hade lagt ner så mycket energi på 
talet att jag valde att bara hålla ett kort välkomsttal vid 
minnesstenen för att sedan hålla hela talet inför publik och 
spelmän vid det stora, inledande allspelet inne på gårdstunet.

Lena Höög, vaken som alltid, tyckte att talet skulle kunna 
återges i tidningen Nyckelharpan.

Det kan jag också tycka, eftersom vi svenskar är alldeles 
för blygsamma med att bekräfta oss själva och varandra för 
det vi är och kan. Med vårt nedärvda behov av att känna 
skuld förväxlar vi gärna bekräftelse med skryt och överdrivet 
beröm. Så är det inte i andra länder. Möjligen är de yngre 
generationerna mer generösa.

Invigningstal  vid den 36:e Byss-Callestämman
Hej alla trogna Byss-Callebesökare och välkomna till den 
36:e Byss-Callestämman.
Här står vi, en rätt hängiven skara, som älskar att fila och 
knåpa fram våra låtar i denna moderna och digitala värld 
där så mycket ska ske automatiskt och med knapptryck. 
Men vårt spelande går tammefan inte att peta in i någon 
app.

Och vi träffas, spelar, fikar och pratar i fin gemenskap. Ett 
musicerande sägs ju också aktivera större delar av hjärnan än 
vad andra aktiviteter gör.

Men  ‒  vad håller vi på med egentligen?
JA . . . 

1991 skulle jag för andra gången vara lärare på ett stort 
folkmusik- och dansläger i West Virginia i USA.

Det var så roligt – och 35° varmt. Och så stod det om mig 
i kursinbjudan att jag var en traditionsbärare. Det hade jag 
aldrig tänkt på. Då hade jag ändå spelat intensivt i 21 år och 
var riksspelman sedan 17 år. 

Jo, vi är ALLA traditionsbärare av vår folkmusik.
Den svenska nyckelharpan uppstod troligen 1630‒40 i 
Uppsala, hämtad från sydöstra Tyskland under 30-åriga kri-
get. Idag Sveriges ”nationalinstrument”.
Många av våra låtar har direkt sitt ursprung i 1700-talet,  
i t.ex. Händel, Telemann, Vivaldi, Bellman och Roman. 
Lyssna på Byss-Calles låtar t.ex., så hör du det. Och i många 
andra låtar.
Snacka om tradition, och visst sjutton är vi traditionsbärare.  
Men? Vad innebär det?
Jo, Jan Ling, som på 60-talet skrev doktorsavhandlingen om 
nyckelharpan, han sa: 

‒ Om man inte känner till sin historia, 
   är det som att vara vilse i sitt eget kök,
‒ Som att sakna styrsvans in i framtiden.

Dessvärre tror jag att det är många idag som, med sina 
huvuden nerböjda över mobilen, går baklänges in i framtiden.
Vad är en tradition? Jo, det är väl när man återkommande 
gör något.

När man har gjort det tre gånger då tror jag att det är en 
tradition.

Hur många av er började spela 
‒ på 70-talet? 
‒ på 80-talet? 

Se där, 40‒50 år av tradition.
Fortsätt att spela, fortsätt att ha roligt och gläd andra och 
tänk på att du är en traditionsbärare, att du bär en tradition, 
en tradition som för dig själv, och för dem som lyssnar, är 
en ledstång i livet.
Och givetvis, både ni som spelar och ni som inte spelar, ni 
utövar många andra traditioner tillsammans med familj, 
vänner och bekanta.
Var glad och stolt över dina traditioner och vad du kan.

Säg till dig själv: Jag är en traditionsbärare och det har jag 
rätt att vara glad och stolt över.

Leif Alpsjö,  
Älvkarleby 19 augusti 2018

 

Leif Alpsjö 
vid monumentet
över Byss-Calle  
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Anders Hägg, som gärna spelar Roslagslåtar på sitt mun-
spel, undrade i ett mejl: ”Hur var det med Ettan, tvåan, 
trean mm och Ceylon egentligen? Vilka var låtarna?”

  Tack vare de undersökande deckarna/kunskaparna 
Anita och Anna Kristina Widell samt Ellge Jakobsson 
kunde mysteriet lösas. På ett kassettband inspelat på en 
kurs i Österby 15/6 1978 berättar Ceylon bl.a. följande.

  Det var ett gäng som skulle upp till Luleå/Kiruna 1967. 

Med i bilen hade Ceylon en person från Uppsala, Rune 
Vängelin. Han hade byggt många bra harpor och spelade 
själv. Han var bilmekaniker, och för att komma ihåg låtarna 
döpte han dom till 1:an, 2:an, 3:an, 4:an och backen. ”Och 
det var ju mänskligt, för vi åkte ju bil.”

  På kassettbandet kommer Ceylon först inte ihåg hur 
1:an går, så han börjar med 2:an: ”Det går det med, bara 
man ger mer gas.” Att den fick nummer 2 berodde enligt 
Ceylon på att ”betoningen/vikten ligger på 2:an i den”. Sen 
säger han: ”Jag håller takten med tungan i munnen, eller 
med foten.”

  
Andra viktiga uttalanden på bandet:

  ”Jag försöker få gammelljudet i min harpa, i låten.”
  ”Det är inte hälften så noga med stämningen, 
   sa farsan, bara det låter bra.”
  ”Man tycker nog bäst om dom låtarna som det är 
   mycket dans i.”

När Ceylon frågade farsan Albin efter en lämplig 
brännvinslåt blev svaret: ”För min del dricker jag brännvin 
till vilken låt som helst.”

1:an är Polska från Lövstabruk, nr. 25 sid 62 i boken 
Roslagslåtar. (”Det är inte så många toner i den låten, 
men den är rolig på sitt vis.”)
2:an är Polska från Lövstabruk ‒ Tegenborg, nr. 24 sid 60.
3:an eller ”Cirka 3” är Polska från Mariebol ‒ Morfars-
polskan, nr. 14 sid 46. (”Farsans morfar spelade harpa och
bodde i Valö. Det är troligen en gammal slängpolska, 
men i förbundet i Uppsala spelas den som 8-delspolska. 
Vi har den som 16-delspolska.”)
4:an är Polska från Lövstabruk, nr. 26 sid 63.
Backen är Polska från Lövstabruk, nr. 29 sid 67.

Mysteriet med växellådan är löst, så nu är det bara att 
nyckla på!
   Ellge Jakobsson/Lena Höög

Ceylons växellåda

Föreningen Nyckelharpan gratulerar!
Uppsala kommuns medaljdelegation har beslutat om utdelning av kommunens hedersmedaljer 2018.  

Medaljerna kommer att delas ut av kommunfullmäktiges och medaljdelegationens ordförande Carl Lindberg 
den 23 november 2018 i samband med en högtidlighet i Rikssalen på Uppsala slott.

Motiveringarna för Uppsala kommuns hedersmedaljörer år 2018 lyder:

Till Leif Alpsjö, 
för att han under mycket lång tid, både som riksspelman på f iol och som bärare av den uppländska folkmusiktraditionen 

på nyckelharpa, har främjat, berikat och utvecklat svensk folkmusik, och breddat intresset för den 
såväl nationellt som internationellt. 
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Jan–Erik gick bort 2017.  Museiföreningen hade med 
anledning av hundraårsjubileet inbjudit Harpolirarna att 
leda spelandet. Detta skedde nu under Jenny Lövströms 
ledning. Det kom mycket folk, både musiker och publik, 
och det blev en härlig stämning i det vackra vårvädret.

Men det var inte slut med detta. Man hade också inbju-
dit Åsa Jinder, som spelade och berättade om sin musik.

Stämman avslutades med riksspelmännen Laif och  
Ninni Carr, som också gjorde en fin koncert.

3.  Spelmansstämma i Hagstad, Oderljunga
Stämman arrangeras årligen i författaren Artur Lundqvists 
födelsehem i Oderljunga. Oderljunga ligger mellan Perstorp 
och Örkelljunga.

Stämman kan vi tacka Nyckelharpsfolket för under led-
ning av riksspelmannen Patrik Dahlin, som också ledde all-
spelet.

Efter allspelet och diverse framträdande av olika grupper 
fick vi se en utomordentlig dansuppvisning av Örkelljunga-
bygdens folkdanslag, varefter det som vanligt blev dans till 
musik av spelmännen.

Sammanfattningsvis var det mycket trevliga stämmor 
med fin stämning och mycket spelande med diverse instru-
ment, även om nyckelharporna självfallet dominerade.

Vid pennan Torsten Bäck
torstenback@hotmail.com

Nyckelharpsstämmor i Skåne 
2018

För några dagar sedan utkom tidningen Nyckelharpan nr. 3 
2018.

Som vanligt fanns det en del intressanta artiklar att läsa. 
Dock saknade jag reportage från nyckelharpsstämmorna i 
Skåne. Egentligen är det naturligtvis spelmansstämmor, 
men i alla fallen var de speciellt ägnade åt nyckelharpa. 
Givetvis var alla instrument välkomna. Här är några min-
nen från dessa stämmor. – Tyvärr hade jag inte kameran 
med, men jag hoppas, att texten säger desto mer. Stämmor-
na skedde under maj och början av juni.

1.  Spelmansstämma i Klöva Hallar
Klöva Hallar ligger strax väster om Ljungbyhed i norra 
Skåne och på platsen finns en gammal festplats. Klippans 
Musikkapell med spelledaren Sigfrid Eriksson arrangerade 
stämman till minne av spelmannen Per Joel Berntsson och 
hans familj. Vädret var för varmt och soligt och därför blev 
det inget allspel från scenen. Det skedde i stället i skuggan.

Det var en fin stämning och det spelades överallt.

2.  Spelmansstämma i Billinge
Billinge ligger någon mil norr om Eslöv. Där finns hem-
bygdsmuseet Gamlegård, som i år firade 100 år. Under 
1980– och 1990-talen arrangerade Harpolirarna i Eslöv 
under Jan–Erik Wideberg en årlig välbesökt stämma där. 

Stämnyckel
Lena Höög efterlyste i Nyckelharpan nr. 2 2018 bilder på 
stämnycklar.

Här är min, som jag har förbättrat. När jag fick den till-
sammans med harpan var den obearbetad, varför jag borra-
de ett par hål för den pinne jag sen skulle använda för att 
vrida stämskruvarna med. Det betyder, att jag kan flytta 
pinnen, så att jag får bra grepp.

Sen putsade och betsade jag den, varigenom den ser lite 
trevligare ut.

Torsten Bäck
torstenback@hotmail.com
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Kommande kurser 2019:
22–24 mars 2019 – nybörjare och fortsättningskurs
3–7 juni 2019 – avancerade deltagare
6–8 september 2019 – festivalhelg med Daniel Petterson
och David Eriksson

Alla är hjärtligt välkomna och har du frågor är det bara att 
skriva till mig. Min e-post är smallpiper@mac.com. Skriv på 
svenska eller engelska. Jag både läser och talar svenska.

Vicki Swan

 
Några tips om du är intresserad av att anmäla dig: 

All information finns på hemsidan:
         http://nyckelharpa.me.uk/halsway/getting-to-halsway/

Att ta sig till Halsway Manor: 
Bästa sättet är att flyga med SAS till London Heathrow
och sen ta tåg till Taunton.
    Vicki ordnar med skjuts från tågstationen där 
till Halsway Manor (vi ordnar det så att folk 
skjutsar varandra.)
    Det är billigare att boka tågbiljett innan man reser 
och bokar gör man på
      http://www.nationalrail.co.uk
Frågor till föreningen går också bra, mejla då till adressen
      harpa@ bonilsson.se 
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Halsway herrgård ligger mitt i hjärtat av Somerset och är 
som taget ur ”Morden i Midsomer”. Här har man sedan 
2012 kunnat lära sig spela nyckelharpa under min egen 
målmedvetna ledning. Från att ha varit en helgkurs med nio 
elever har det nu vuxit till tre separata kurser med nybörjare 
i mars, avancerade musiker i juni och en hel festival i sep-
tember.

Min bakgrund som lärare, en mastersexamen i utbildning 
med inriktning mot instrumentstudier på distans, ger mig 
goda förutsättningar att förstå vad eleverna behöver. Till 
september 2019 hade Daniel Petterson och David Eriksson 
bjudits in för att delta som lärare för att ta hand om fyrtio-
talet deltagare. Tidigare har vi till exempel haft Peter Hed-
lund, Magnus Holmström och Josefina Paulson med flera 
som lärare.

Vad är det som gör helgen på Halsway så speciell? Jo, 
fokus ligger på god pedagogik och bra lärande, samtidigt 
som vi umgås och finner vänner för livet. Schemat är upp-
lagt så att du själv väljer vilka workshops du vill vara med i. 
Dessa varierar från stråkteknik eller teknik för vänsterhänta 
till olika spelstilar; svensk, engelsk, dansmusik med mera. 
Under kursen 2018 fanns det till och med en workshop för 
fyra olika typer av nyckelharpor.

Atmosfären är avslappnad med starkt fokus på pedagogik, 
kanske finns det även lite tid för det berömda engelska ölet. 
Alla nivåer av musiker och musikanter får plats.

Harpor på Halsway 2018, och det som kommer 2019
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Föreningen nyckelHArPAn, c/o HöglUnd, övre SlottSgAtAn 14A, 753 10 UPPSAlA

B

Lördag 19 januari 2019 
kl 13.00-22.00

Portarna öppnas kl 12.00

OBS !!      NY   LOKAL      OBS !!
FJÄLLENSKOLAN I VIKSJÖ, JÄRFÄLLA

Entré: 140:- inkl garderob, Spelmän endast garderobsavgift 20:-
Upplysningar: Mona 070-492 19 59 och Britt-Lis 070-440 16 48 och

  Järfälla Spelmäns hemsida/Midvinterstämman  www.jarfallaspelman.se 
Kungsängen/Bålsta-pendeln är bra färdmedel till Jakobsbergs station

därifrån buss till Fjällenskolan                         

Scenprogam l Visstuga l Låtstuga l Buskspel   
Gammeldans l Polskedans l Kaffeservering

Föreningen Midvinterstämman med stöd av                             och Järfälla Kultur

Ekollongränd 1, infart från Hummelmoravägen


