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eo digital ab
är Föreningen Nyckelharpans
sponsor i form av generösa villkor för
tryckningen.

Foto Per-Ulf Allmo

Personer på fotografier anges från
vänster, uppifrån och ned samt
radvis bakifrån.
Material till nästa nummer bör vara
redaktionen tillhanda senast
den 15 maj 2016.

Februari
I skrivande stund har vi återigen drabbats av årets mediehype: Mellohysterin
med stort M kommer återigen att
under våren besöka landets vardagsrum och TV-soffor. I slutändan utses
en vinnare som skall tävla mot andra
länders bidrag i den stora finalen.
Återigen ställer vi oss frågan: Kan
man tävla i musik? Men säger ni,
Mello handlar ju om schlager, i ”riktig”
musik tävlar man inte. Jaså inte? I år
arrangeras återigen ”VM i Nyckelharpa” vid Gille/Nyckelharpsstämman i

Österbybruk. Man kan tävla i tre klasser: Kromatisk, silverbas och kontrabasharpa. Dessutom tillkommer ungdomsklasser förutom de som är öppna
för alla. Folkmusiken är inte ensam om
att tillsammans med schlagermusikerna ordna tävlingar. Inom den så kallade klassiska seriösa musiken tävlas i
alla upptänkliga specialiteter.
Något inom mig är djupt skeptiskt
till att bedömas och tävla i något som
är så personligt som musik och musikaliskt framträdande. Det är nästan
som att tävla om vem som är den mest
fulländade människan och jag hoppas
att vi alla kan enas om att alla har
något att bidra med och att en inte är
mer värd än någon annan. Jag är också
inte speciellt intresserad av bedömningssporter, typ gymnastik och konståkning, där ett antal domare bedömer
vem som är vinnare. Jag föredrar
längdhopp och löpning. Samtidigt förstår jag värdet av ”intresseskapande
aktiviteter” som VM i Nyckelharpa
och Zornmärkesuppspelningar. Allt
som skapar uppmärksamhet kring vårt
instrument är bra kan tyckas så länge
som vi är medvetna om att vem som
vann är juryns personliga åsikt och
vinnaren sannolikt är skicklig på sitt
instrument, men det betyder inte att
de andra tävlande är ”sämre” än den
som vann.
Jacob Höglund

Kallelse till årsmöte 2016

Onsdag den 30 mars 2016, kl. 19:00 plats Sickla Alle 37, Nacka
Ingång på husets gavel.
Dagordning enligt stadgarna:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare
för mötet.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Fastställande av fortsatt dagordning.
5. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.
6. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
med resultat- och balansräkning för
det gångna verksamhetsåret samt budget för det nya.
8. Revisionsberättelse samt fråga om
ansvarsfrihet för den tid revisionen
avser.

9. Fastställande av kommande års
medlemsavgift.
10. Diskussion om tidningsutgivningen.
11. Val av styrelse, funktionärer och
valberedning.
12. Motioner och propositioner.
13. Övriga frågor.
14. Mötet avslutas.
Hjärtligt välkommen! Kom och var
med och diskutera föreningens framtid. Ta med harpan för gemensamt
spel efteråt.
Styrelsen
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Föreningen Nyckelharpan
Ekonomi för räkenskapsåret 2015-01-01—2015-12-31
Resultaträkning		
Rörelsens intäkter mm			
Medlemsavgifter			
Kursavgift Lövstabruk 2014		
Strängar medlemsinbetalningar
Deltagaravgifter spelkurs		
Ränteintäkter				

S:a Rörelseintäkter mm		

			

Rörelsens kostnader			

2015
31 706,02
0,00
3 600,00
4 750,00
0,00

40 056,02

2014
33 431,73
17 650,00
6 000,00
0,00
322,98

57 404,71

Inköp material och varor		
Lokalhyra				
Programvaror				
Kontorsmaterial			
Trycksaker				
Datakommunikation			
Porto					
Övr kostnader				
Bidrag till lokalföreningar		
Bankkostnader				
Lövstakurs 2014 kostnader		
Konsultkostnader			
Bilersättningar				

-3 047,80
-1 500,00
-1 300,00
-604,00
-10 385,00
-1 055,50
-15 586,78
-5 246,00
-3 000,00
-665,00
0,00
-7 500,00
-1 236,00

-5 600,00
-420,00
-1 678,00
-1 552,00
-10 823,00
-826,62
-6 495,00
-48,00
-2 000,00
-468,00
-40 830,00
0,00
740,00

S:a Övriga externa kostnader

-51 126,08

-71 480,62

			

Beräknat resultat				

-11 070,06

-14 075,91

		
Kommentar till posten Porto ovan: År 2014 betalades porto för utskick av 3 tidningar. Till följd av att fakturor kom sent som avsåg 2014, betalades därmed
porto för 5 tidningsutskick år 2015. Postnord har även blivit cirka 1.000 kr dyrare per utskick under hösten 2015 jämfört med tidigare.			
Kommentar till posten Övriga kostnader ovan: År 2015 ingår en kurs i Wordpress à 5.000 kronor för Bo Nilsson.			
Kommentar till posten Konsultkostnader ovan: Där ingår 5.000:- för konsultarvode till Anna Gustafsson som kursledare våren 2015, samt 2.500:- arvode till
Andreas Persson för hjälp med flytt av webbplatsen sommaren 2015.

Balansräkning 2014-12-31				
				Ing balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank
PlusGiro			
10 946,39
Övriga bankkonto		
99 016,06
			

S:A TILLGÅNGAR		

Period		Utg balans

-6 988,78
-4 081,28

3 957,61
94 934,78

109 962,45 -11 070,06

98 892,39

BERÄKNAT RESULTAT*** 109 962,45 -11 070,06

98 892,39

				

Föreningen Nyckelharpans
verksamhetsberättelse för år 2015
Föreningen Nyckelharpan har följt
den vid årsmötet antagna verksamhetsplanen. Verksamheten har bestått
av medlemsvärvningar, en spelkurs,
utgivning av tidningen Nyckelharpan,
harpvårdstips samt upprätthållande
och utveckling av hemsidan. Medlemmarna har också haft möjlighet att
köpa strängar till förmånligt pris.
Styrelsen har haft följande sammansättning sedan årsmötet mars 2014:
Jacob Höglund, ordförande
Kerstin Kåverud, sekreterare
Kerstin Königsson, kassör
Bo Nilsson, vice ordf, byggtips
och hemsidesansvarig
Per-Ulf Allmo, ledamot
Ulf Kölzow, ledamot
Magnus Holmström, ledamot

Sven Stormdal har varit redaktör
fr.o.m. Nyckelharpan nr 2, 2015.

Paul Westman har varit revisor och
Christer Kvarne har varit revisorssuppleant.
Valberedning har bestått av
Bo Karlsson, sammankallande, och
Ingmar Aronsson.

Styrelsen har under verksamhetsåret
haft 4 st protokollförda möten förutom årsmötet. Föreningen har vid årsskiftet ca 300 medlemmar.

Vår årliga helgspelkurs i december
genomfördes i Uppsala med tema
”Ceylon Wallinlåtar” med Sture Hogmark som uppskattad lärare.

Tidningen har utkommit med 4 välfyllda nummer, (totalt ca. 80 sidor)
med reportage, spelträffar, kurser, både
från Sverige och från Tyskland.
Ordförande
Jacob Höglund
Vice ordförande
Bo Nilsson
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Styrelsens förslag till budget 2016
Budget 2016

Utfall 2015

30000
10000
0
0

31706
4750
3600

40000

40056

3000
2000
1000
1000
12000
1000
17000
3000
500
2000
3000
1500
3000

3048
1500
1300
604
10385
1055
15587
3000
665
5000
2500
1236
5246

Summa kostnader

50000

51126

Resultat

-10000

-11070

Intäkter

Medlemsavgifter 250 st
Deltagaravgifter vid kurser
Försäjlning strängar
Ränteintäkter

Summa intäkter
Kostnader

Material och varor till kurser
Lokalhyror
Programvara
Kontorsmaterail
Trycksaker,( tidning , blad)
Data
Porto
Bidrag till lokala spelträffar
Bankkostnder
Konsultkostnader
Ersättning spelledare
Bilersättningar
Övriga kostnader

Revisionsberättelse
Undertecknad, som vid föreningen Nyckelharpans årsmöte 2015 utsågs att revidera föreningens
räkenskaper, får härmed lämna följande redogörelse.
Jag har tagit del av samtliga styrelsemötesprotokoll och granskat bokföring och verifikationer och
då funnit att den ekonomiska hanteringen och bokföringen har skett i god ordning med iakttagande
av föreningens stadgar och allmän god bokföringssed. Jag har kontrollerat hur inkomster och utgifter
har bokförts, kontrollerat vinst och förlusträkningen samt balansräkningen och har inte funnit något
att erinra däremot.
Med anledning av ovanstående tillstyrker jag, att den lämnade redogörelsen fastställs samt att styrelsen vad avser den ekonomiska redovisningen för år 2015 beviljas ansvarsfrihet
.
Stockholm den 10 februari 2016
Paul Westman
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Lokala representanter
Motion
Förslag till ändring av text i Kap. 4 i
föreningens stadgar, till mer nutidsenlig lydelse:
Kap. 4, nya texten:
”Styrelsen skall bestå av sju ordinarie
ledamöter. Ordförande, sekreterare,
kassör samt fyra ledamöter. Styrelsen
konstituerar sig själv. Revisor och revisionssuppleant väljs på årsmöte, båda
med ett års mandattid. Styrelsen skall
och äger rätt att i alla avseenden handha föreningens ärenden. Bokföring
skall ske enligt god revisionssed och
medlemsförteckningen underhållas
kontinuerligt. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra (4) ledamöter är
närvarande. Omröstning skall ske
öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Föreningens bankoch postgirokonton tecknas av ordföranden eller av kassören var för sig.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera
medlemmar för uppdrag som t.ex.
redaktör, matrikelförare, webbmaster
etc.”
Vi föreslår
att föreningsstadgans Kap. 4 ändras till
ovanstående lydelse.
Jacob Höglund,
Bo Nilsson,
Kerstin Kåverud

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. Föreningens policy är dock att
sprida verksamheten inte bara inom
Sverige utan även utomlands.
Vår ambition är alltså att i första
hand göra föreningen till en rikstäckande förening för nyckelharpsrelaterad
verksamhet. Som ett led i detta arbete
försöker vi att hitta lokala representanter i de olika delarna av Sverige men
även utomlands. En lista på personer
och deras geografiska tillhörighet finns
här nedan. Vänd er till dessa om ni
lokalt vill anordna något som har med
nyckelharpa att göra.
Föreningen kan erbjuda ekonomiskt
bidrag mot att arrangören bidrar med
text och bild om aktiviteten till tidningen. Skicka förfrågan till styrelsen
och diskutera med din representant om
du har lokala planer. Om det inte finns

en lokal representant där du bor är du
naturligtvis välkommen att vända dig
direkt till styrelsen. Vi söker också personer i de områden som saknar lokal
representant. Hör i så fall av dig till
styrelsen.
Dalarna Olle Plahn
plahn.olov@telia.com
Bohuslän Paula Holmgren
paula.holmgren@gmail.com
Skåne Patrik Dahlin
patrik.dahlin@anticimex.se
Gotland Jan Lundqvist
jan@snausarve.se
Kalmar Lars Lithén
lars.lithen@gmail.com

Nya medlemmar
Sedan förra numret kan föreningen
glädjas åt följande nya medlemmar.
Vi säger välkommen till:
Saana Kujala, Finland
Bo Falk, Hovmantorp
Lena Hägg, Valla
Tomas Persson, Brokind
Ulf Johansson, Västerhaninge
Victoria Dyer, Storbritannien
Kajsa Hallhagen, Hägersten.

Glöm inte att
betala in
medlemsavgiften
för 2016!
Vänligen sätt in 120:på plusgiro 491 82 94-2.
Ange samtidigt din e-postadress så kan du få information den vägen också!
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Hur ska man reparera
gamla nyckelharpor?
Frågan skulle kunna omformuleras till:
Ska man reparera gamla nyckelharpor?
Låt oss titta på två kategorier av nyckelharpor:
• Gamla och mycket gamla nyckelharpor vars tillverkare är
okänd
• Nyckelharpor tillverkade av kända byggare såsom Eric
Sahlström, August Bohlin och Hasse Gille
Som det mesta här i världen ”beror det på”
• Den gamla nyckelharpans ålder, beskaffenhet och byggare.
• Vilket syfte man har med renoveringen, spelbar eller
hängas på väggen.
Om man har fått tag på en mycket gammal nyckelharpa
som för att åter kunna spelas kräver en mycket omfattande
reparation borde man tänka sig för. Är instrumentet att
betraktas som varande av ett stort musealt värde tycker jag
personligen inte man ska göra någonting alls. Låt gärna trasiga nycklar och brustna strängar sitta som de satt när
instrumentet hittades. Förvara instrumentet så att det kan
beskådas av andra byggare, hemma eller på ett museum.
Om det gamla instrumentet är i ett mycket gott skick
och endast behöver smärre reparationer för att kunna spelas
bör man först konstatera om harpkroppen verkar vara så
pass hel att harpan tål att strängas upp. Om man nu går
vidare kan man välja mjuka strängar som inte ger för stora
strängkrafter. Om man måste byta ut vissa delar, t.ex. nycklar och löv, bör man behålla de gamla och tillverka nya.
Huruvida man ska låta de nya delarna synas att de är nya
genom att inte färga in dem eller om man ska dölja dem
genom att ge dem samma färg som de gamla, kan vara en
smaksak. Jag tycker att man gott kan visa att man har bytt
ut vissa delar genom att låta dem vara ofärgade. Exempel på
den här typen av instrument är den harpa som Hasse Gille
spelade mycket på. En kontrabasharpa daterad 1787 som
nu ägs av Johan Hedin.

Du som redan är medlem:
Tänk på att prata med spelkompisar och andra harpintresserade om föreningen. Fler vill säkert få vår
nya tidning och möjlighet till kurser och att få känna
trevligt nyckelharpspelande folk!
Och skicka gärna din e-postadress till vår kassör,
som håller i medlemsförteckningen.
Adressen är kerstin.mormor@gmail.com
Då kan du få direktinformation den vägen
framöver!

Foto Esbjörn Hogmark

Gamla och mycket gamla nyckelharpor

Nyckelharpor tillverkade av kända byggare såsom
Eric Sahlström, August Bohlin och Hasse Gille
En vanlig fråga när det gäller harpor tillverkade av Eric
Sahlström, och då speciellt när det gäller harpor som saknar
finstämmare på stränghållaren, är om man ska borra hål i
originalet eller om man ska tillverka en ny stränghållare.
Personligen har jag alltid tillverkat en ny och bett ägaren
förvara originalet för framtida behov.
Ovan syns ett exempel på en stränghållare jag har gjort
för några år sedan och som jag har borrat för cellofinstämmare. (T.h. i bilden)
Esbjörn Hogmark

Föreningen söker en ny kassör!
Föreningens nuvarande kassör avgår i och med
årsmötet. Vi behöver alltså tips på någon bokföringskunnig person som kan tänka sig att ta över ansvaret
för vår ekonomi. Är du själv intresserad,
eller känner du någon som skulle vara villig,
kontakta valberedningen:
Bo Karlsson, 070-5379190
bo.karlsson100@comhem.se
Ingemar Aronsson, 0763-216660
ingemar.aronsson@home.se
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Kan man sätta på finstämmare
på en Eric Sahlströms harpa
från 1967 ?

Foto Esbjörn Hogmark

Bengt Hägg i Valla, Sörmland äger och spelar på en Eric
Sahlströms harpa från 1967.
Eric hade inte finstämmare på sina harpor. Men hur gör
man nu om man vill ha finstämmare och kanske även få till
en något längre stränghållare baktill, för att få mer stöd för
armbågen.
Är det ok att byta till en ny stränghållare med finstämmare? Eller känns det fel att ta bort originalet?

FotoBo Nilsson

Se även särskild artikel om hur man kan tänka vid förfrågan om renoveringar.
Med dessa två uttömmande svar kändes det tryggt att göra
en ny stränghållare med finstämmare. Samtidigt ökade jag
avståndet från stall till framkant stränghållare med ca 25
mm och stränghållarens bakdel gjordes ca 30 mm längre. I
övrigt behöll jag Erics utformning på stränghållaren.
Bo Nilsson

I början av dec 2015, fick jag förfrågan från Bengt Hägg
att ev. göra en ny stränghållare med finstämmare. Så jag
ställde frågan vidare till de två som är bäst på att besvara
frågan ”Är det ok att göra det?”

Sigurd Sahlström, Rättvik
”Absolut, det är viktigast att få igång det, det måste fungera.
Så det är helt ok att sätta på finstämmare eller förse harpan
med en ny stränghållare, så att det underlättar spelet”.

”En vanlig fråga när det gäller harpor tillverkade av Eric
Sahlström, och då speciellt när det gäller harpor som saknar
finstämmare på stränghållaren, är om man ska borra hål i
originalet eller om man ska tillverka en ny stränghållare.
Personligen har jag alltid tillverkat en ny och bett ägaren
förvara originalet för framtida behov.
Men visst man kan även borra för finstämmare i gamla
stränghållaren”.

FotoBo Nilsson

Esbjörn Hogmark, Örbyhus
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Undertecknad fick förfrågan om att stå för musiken vid juldagens musikgudstjänst i Akebäcks kyrka. Jag satte ihop ett
program som förutom några låtar på nyckelharpa även
innehöll blockflöjt och sång till gitarrackompanjemang.
Den lilla kyrkan sydost om Visby är känd för synnerligen
bra akustik, vilket jag med glädje kunde konstatera vid spelningen. På nyckelharpan spelade jag inledningsvis ”Julottan”
av Mats Wallman och som avslutande stycke, postludium,
den välkända ”Koppången” av Pererik Moraeus.
Jan Lundqvist

Foto: Britta Lundqvist

Juldagsmusik på nyckelharpa
i gotländska Akebäcks kyrka

Höstens kurs i föreningens regi ägde
rum på Fyrisgården i Uppsala den 5
december. Sture Hogmark lärde ut
låtar som Ceylon och Henry Wallin
framfört på sitt karakteristiska sätt.
Jacob Höglund tog hand om nybörjargruppen och lärde ut enklare låtar i
lite långsammare takt. Med några
återbud, bland annat beroende på stormen som hindrade SJ att transportera
långväga deltagare till vår träff, så var
vi 14 förväntansfulla som samlats i
denna trevliga lokal. Styrelsen hade
ordnat med välkomstfika och sen var
det bara att köra igång.
Sture kan ju både spela och berätta,
så det blev mycket av båda delarna.
Hans första förmaning var att vi inte
fick spela starkare än att vi kunde höra
honom spela. Detta testade vi i den
välkända ”Polska efter Båtsman Däck”
och det fungerade till allas belåtenhet.
Sture hade plockat fram några låtar
som få, eller alls några, kunde sen tidigare. Kursdeltagarnas val föll på ”Sjöfrun” i G-dur och en ”Vals efter Båtsman Däck” (5A i Roslagslåtar) vilka vi
sen gnuggade rejält. Med Stures hjälp
fick vi chansen att förstå Ceylons sätt

Foto Ingmar Ignell

Kurs i Ceylon- och Henry
Wallinlåtar

Christian Ericsson (t v) och Gunnela Gustafsson (t h) lyssnar till någon av
Stures många berättelser.
att spela, att ”smycka” melodierna, rytmisera och vilka dubbeltoner han favoriserade. Vi testade detta även på andra
välkända låtar som därmed fick ny fräschör.
Dagen avslutades med att vi spelade
in låtar som vi gått igenom och några
som vi inte hann med. Sist men inte

minst avslutade vi i sann Ceylon- och
Henry Wallinanda med att spela
”Valö brudmarsch” (fast sen blev det
visst ”Spelmansglädje” också).
Tack allihop för en härlig kurs!
Gunnela Gustafson
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Filmen ”Hasse Gille
— den sista vallonsmeden”
på YouTube!

Foto: Birger Eriksson

Nyckelharpsbyggaren, tradjazzliraren, riksspelmannen,
smeden, kornettsamlaren och bruksaren Hasse Gille (19312012) i Österbybruk förevigades för snart tio år sedan
genom en dokumentärfilm gjord av producenten/radiojournalisten Birger Eriksson och fotografen Cecilia Matteoni.
Premiärvisningen skedde i oktober år 2007 på Sahlströminstitutet i Tobo. Nu är filmen tillgänglig på Youtube.
Filmen följer Hasse i hans hem och i snickarverkstaden, på
Byss-Callestämman i Älvkarleby, vid invigningen av den
återuppbyggda smedjan i Österbybruk, under midsommarfirande vid herrgården samt på restaurang Louis i Stockholm, där han spelar och sjunger ”Do you know what it
means to miss New Orleans”.
Bilderna är från Byss-Callestämman 2006
och visar Hasse + Sture Sahlström.

Gille-stipendiat 2016

Foto: Birger Eriksson

Ett ungdomsstipendium instiftades till minne av Hasse
Gille 2013 att utdelas i samband med Gillestämman. För
honom var det viktigt att nyckelharpan levde vidare, helst på
“bruket”, som han sa. Stipendiet består i att få gå ungdomskursen på Erik Sahlströminstitutet i Tobo, i år 20-22 juni.
Nu söker vi en person 12-18 år som ”är på gång” och visar
talang och intresse för att spela låtar på nyckelharpa (helst)
eller fiol.
Ansökan (med uppgift om namn, ålder, adress, e-postadress, tel-nr, instrument, spellärare samt 1-2 inspelade låtar i
mp3-format) skickas senast 1 april till
Lena Höög
lena.hoog@telia.com
Tel 070-373 93 91

Foto: Britta Lundqvist

Gotländska harpgruppen
”Sträng Taget” spelar upp
Gotlands Spelmansförbund arrangerar årligen en spel- och
dansträff runt trettondagshelgen – alltså ”After Helg”.
Bland de grupper som spelade upp till dans i Halla bygdegård den 9 januari kunde vi höra de fyra harporna i Sträng
Taget. Gruppen är en av Gotlands äldsta harpgrupper och
är bra representanter för vårt instrument. Man spelar både
gotländska polskor och uppländska låtar.
Jan Lundqvist
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Vinterbygg 2015
För 17:e året i rad höll jag 4-5 december förra året seminariet Vinterbygg i
ESI:s regi i Tobo. Vinterbyggseminarierna har tillkommit som ett komplement till sommarens Mästarbyggkurser vilka hålls i anknytning till Nyckelharpstämman i Österbybruk. Vinterbygg är egentligen ett endagsseminarium och hålls en lördag. Då många
kommer tillresande från långt avstånd
och behöver en övernattning på ESI
har vi också en inledande del på fredagskvällen. Då har vi också möjlighet
att umgås lite friare med att t.ex. spela
framåt småtimmarna.
Årets huvudtema hade satts till: Vad
kan vi nyckelharpsbyggare lära av en
fiolbyggare?
Speciell för detta ändamål hade jag
bjudit in Peter Westerlund, en av Sveriges absolut skickligaste fiolbyggare,
vars fioler t.o.m. har slagit stradivariusfioler på internationella bedömningar. För att i viss mån matcha Peter
hade vi också lyckats få med Olov
Johansson. Övriga engagerade var PerUlf Allmo, Sigurd Sahlström, David
Eriksson, Bo Nilsson och Olle Plahn.
ESI:s elever medverkade också med en
kortare konsert under fredagskvällen.
En av vår tids största fiolbyggare,
Josef Kantuscher, som många fiolbyggare och även några av oss nyckelharpsbyggare senast besökte 2012, har
nyligen gått ur tiden. Han blev 91 år
gammal och vi mindes honom med en
kortare presentation av mina egna
besök hos honom i Mittenwald. Peter
Westerlund var tidigt elev till Kantuscher och besökte honom också många
gånger i hans verkstad.
Per-Ulf Allmo höll oss informerad
om vad han på senare tid kommit
fram till gällande nyckelharpans uppkomst i Sverige under senmedeltiden
(efter 1550).
Bo Nilsson och Olle Plahn informerade om Nyckelharpsdagarna i
Burg Fürsteneck i Tyskland som hölls
i oktober 2015. En kurs med stark
internationell prägel där många lärare
från Sverige har deltagit. Den här
gången var det Emilia Amper och
Magnus Holmström.
Beträffande ”Vad har vi nyckelharpsbyggare att lära av skickliga fiolbyggare” handlade diskussionerna
mycket om avstämningsteorier. Peter

illustrerade hur han som fiolbyggare
kan stämma av var stallet ska stå på en
fiol. De av oss nyckelharpsbyggare som
tycker att detta bör gå att tillämpa på
en nyckelharpa kan gå hem i sin verkstad och pröva.
Som vanligt avslutas Vinterbygg
med att alla lägger fram sina nybyggda
instrument och vi provspelar dem en
och en. Efter en provspelning följer en
diskussion där först den som gjort
instrumentet får yttra sig varefter frågan släpps fri. Vad är det som är bra
och vad är det som borde kunna förbättras? Det är på detta sätt som vi
tillsammans försöker föra nyckelharps-

Jag spelar på fiol tillverkad av Josef
Kantuscher och han spelar på min nyckelharpa 2005.
byggandet framåt efter t.ex. Eric Sahlström. Eric satt ju mest själv ensam i
sin verkstad och fick återkoppling
genom sitt eget fantastiska spel. Vi
som inte spelar själva bör låta andra
spela på våra instrument.
Text och foton: Esbjörn Hogmark

Nedan: Olov, Sigurd och David
står för provspelningen av
nytillverkade instrument
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Olov och jag lyssnar intresserat när
Peter förklarar hur han har ställt upp stallet
på sin nytillverkade fiol.

Ovan: Seminariedeltagare blandas med ESI-elever
under fredagskvällen.
Peter Westerlund t.v.
och Sigurd Sahlström
under en kaffepaus.

Harporna upplagda och klara för provspelning
under torsdagen.
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Gille- och Nyckelharpstämman i Österbybruk

Foto: Esbjörn Hogmark

Foto Esbjörn Hogmark

Hasse Gille-stämman flyttas i år till
helgen före midsommar och slås ihop
med Nyckelharpstämman, som anordnas för 42:a året i rad.
Gille- och Nyckelharpstämman i Österbybruk är stämmans nya arbetsnamn.
Den inleds på lördag18 juni kl. 11.00
vid Hembygdsgården med ett seminarium om Eric Sahlström och hans
betydelse för nyckelharpan.
Scenprogrammet inleds kl. 13. Vi
jobbar på att fylla det med ungdomliga
inslag, alla idéer mottas tacksamt.
Föreslå också namn till Gille-stipendiet (lena.hoog@telia.com).
Att nyckelharpa och vallonsmide
hör ihop har vi lärt oss av Hasse Gille,
och den som vill kan se Vallonsmedjan
i drift kl. 18.30.
Senare under eftermiddagen flyttar
vi in på Herrgårdsområdet där Puben
öppnar kl. 19 vid Gammel Tammen.
Dansen i Vagnshuset drar igång kl.
20.00, samtidigt som Herrgårdskonserten börjar i Stora salen. I år får vi
njuta av Ahlberg, Ek & Roswall!
Vi gläder oss åt att Eva Tjörnebo är
tillbaks med sin Visstuga i Gamla
Herrgårdsköket. Där håller också Sture
Hogmark sin årliga Workshop i
Ceylonlåtar.
Söndag 19 juni inleds stämman med
VM på nyckelharpa kl. 10 från scenen
på Borggården vid Herrgården. I
Herrgården öppnar nyckelharpsutställningen och fotoutställningen om folkmusikkurserna i Österby kl.12.00.
Spelmanståget startar från Magasinen kl. 12.45. Vi upprepar succén från
förra året med ha scenen inne på
Borggården. Här har vi allspel, invigningstal och öppen scen samt korar
världsmästare och vinnaren i nyckelharpspel och – bygge. Blir det dåligt
väder flyttar vi in i Stora salen
Under båda dagarna ges intresserade
möjlighet att anordna ”folkmusikl.
oppis” med försäljning av skivor, noter,
böcker, instrumenttillbehör och liknande saker.
Det är fritt inträde till hela stämman inkl.usive pubkonsert, kurser och
workshops, men två stämmomärken
säljs, ett under lördagen med Hasse
Gille-motiv och ett under söndagen.
Vid Hembygdsgården serveras kaffe
och hamburgare och Gammel Tam-

men serverar mat och dryck både lördag och söndag.
Vi hoppas på fortsatt ökning av
intresset för nyckelharpsbygge. Inlämning av harpor för bedömning, utställning och/eller försäljning sker på lördagen kl. 10–14 vid Herrgårdens lilla
ingång.
Besök www.nyckelharpstamman.se
för aktuell information.
Stämmokommittén
genom Sture & Esbjörn Hogmark

Överst bild från allspelet vid Österbystämman 2015.
Nertill Jakob Grunditz får Gille-stipendiet vid Gillestämman 2015
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VM i nyckelharpa hålls på
Nyckelhapstämman i Österbybruk den 19 juni med start kl 10.00
Nytt för i år är att det blir tre klasser i stället för två. Kontrabasharpa, Silverbasharpa samt modern nyckelharpa.
Därtill utses även mästare i ungdomsklassen.
Anmälan senast den 15 maj via www.nyckelharpansforum.net eller e-post info@nyckelharpansforum.net
Upplysningar lämnas av Gunnar Fredelius via den e-postadressen.
Juryn består av Peter Puma Hedlund, Ann-Christine Granfors, Christer Wesström, Sigurd Sahlström,
Sven Ahlbäck, Gunnar Ahlbäck samt Gunnar Fredelius

Välkomna!

Nyckelharpslaget i Helsingborg
håller i en liten spelträff med riksspelman och föreningens ledamot

Magnus Holmström

den 5-6 mars.
Det kan finnas några platser kvar.
Intresserad kontakta Lennart Dunér,
på e-posten
lennartspelman@gmail.com

Sid 14
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Gilleharpa söker
nytt hem och är
nu till salu,
nr 5, byggd 1971
Ägaren berättar:
”Historien är att jag fick harpan av
mina föräldrar 1972 när jag flyttat ut
till en gård i Skåne och spelade mycket folkmusik med det då nybildade
Grus i Dojjan. Det blev en hel del
gånglåtar, valser och schottisar på
harpan, framförallt 1972 och 1973.
Sedan minskade det folkliga inslaget i
repertoaren. Harpan fick stanna
hemma och blev hängande ospelad på
olika väggar i mina hem fram till idag.
Jag har spelat i många år och i
många olika band (Afzelius, Totta,
Anders F, Eldkvarn, Gruset mm) och

som studiomusiker. Men det har blivit
mest pedal steel, gitarr och framförallt
5-strängad banjo.
Och ja, det var nog jag som spelade
banjo på ”morgonsamlingarna” i Södra
Latin, gick där hösten 65 till våren 68.
Tiden flyger...”
Så är du intresserad, så hör av dig till
Bosse Nilsson i styrelsen, 0722-350 615
eller harpa@bonilsson.se så får du
kontaktuppgifter till ägaren.

Om oss och några
nyckelharpor
Vi heter Lena och Bengt Hägg och
bor i det lilla samhället Valla, utanför
Katrineholm. Till toner av gitarr och
nyckelharpa sjunger och spelar vi visor
och folkmusik på föreningar, äldreboenden, träffpunkter m.m.
Jag, Bengt, har under många år spelat på en nyckelharpa tillverkad av fiolbyggaren Erik Oxanen i Eskilstuna.
I samband med en spelning i Västerås för några år sedan, träffade jag en
dam som efter sin bror hade ärvt en
harpa, byggd av Erik Sahlström. Den
var aldrig spelad på utan hade bara
hängt på väggen. Brodern samlade på
olika musikinstrument. Erik-harpan
var byggd 1964 och var i behov av lite
service och strängbyte. Hon erbjöd
mig att få köpa den och självklart svarade jag ”ja”.
På nätet hittade jag Bosse Nilsson i
Nacka som bygger och renoverar harpor och erbjuder även 10 000-låtars
service!
Han tog hand om Erik-harpan och
nu är det dags för mig att fylla den
med vackra klanger och låtar.

Lena och Bengt Hägg redo att låta
musiken klinga.

Den 24 januari var datum för harpans första framträdande. Vi var då
inbjudna till det nybyggda och fina
äldreboendet Slottsängen i Flen.
Jag brukar alltid passa på att berätta
lite historik om nyckelharpan vid våra
framträdanden. Det är uppskattat.
Erik Sahlström är känd för de flesta
äldre och på Slottsängen kunde jag nu
visa upp och spela på min nyrenoverade Erik-harpa.
För många år sedan, i mitten av
80-talet, var det populärt att bygga sin
egen nyckelharpa och så gjorde även
jag. Jag startade bygget av en silverbasharpa. Kroppen blev klar liksom alla
de olika delarna men den blev aldrig
hopsatt. ( Jag brukade kalla den för
min ofullbordade).
Genom Bosse Nilsson fick jag kontakt med Bertil Nyberg i Tärnsjö. Han
lovade att göra klar min silverbas och
glädjen är stor när jag nu kommer att
få hämta min silverbasharpa den 7
februari, hos Bertil i Tärnsjö.
I samband med nyckelharpstämman
i Österbybruk, 18–19 juni, kommer jag
att lämna in min silverbasharpa för att
få den bedömd.
Bengt Hägg
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Polska efter sågaren Jan Olof Olsson, Skutskär
Denna polska spelades även av far och son Erik och Jon-Erik Schedin från Hedkarsbo, Tärnsjö där sonen Jon-Erik sedermera flyttade till Sala och kallas ibland ”Polska efter Schedin”.
Jan Olof Olsson var född 1861 i Östa by, Nora socken, Tärnsjö. Han var son till torparen och spelmannen Olof Larsson
och började spela fiol vid 10 års ålder. Han skall ha spelat många låtar efter Gustaf Strutz som också spelade fiol (allt
enligt Lars Erik Larsson ”Uppländske spelmän under 4 århundraden).
Låten funkar utmärkt på kromatisk harpa.
Jacob Höglund

Hej medlem,

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

din fråga om harpskötsel, harpbygge m.m. till föreningen?
Skicka e-post till harpa@bonilsson.se

så får du svar omgående. Eventuellt kan svaret också

komma att publiceras i nästa nummer av tidningen, då det
ju kan finnas fler som funderat på samma fråga!
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Föreningen Nyckelharpan, c/o Höglund
Övre Slottsgatan 14A, 753 10 Uppsala

Ett auktionskort från Nätet
Kul när det dyker upp motiv med nyckelharpa i tryck eller
som fotografi.
På ”Brefkortet” stämplat 28 april 1905 syns en samling
personer med underhållare på fiol, nyckelharpa och gitarr.
Inga närmare uppgifter finns utöver det handskrivna ”Sällskapet är runt i Bredåker för att fira Lotta.”
Passande nog finns det inte fler än ett Bredåker i Uppland
och inte fler än en nyckelharpospelare i byn heller. Den 20
november 1887 blev smeden Claës Eric Ekblom torpare i
Norr Hällby fjäll om ca 2 tunnland under Bredåker nr 3,
Ensta rote, G:la Uppsala. Här framlevde han sina återstående
dagar fram till sin bortgång nästan 85 år gammal 1927. Spela
hade han lärt sig hemma i Söderfors av Lars Petter Sjöberg
på bruket. Vid Hemslöjdsdagen 1915 på Uplands nation presenteras han som ”en åldrig smed som spelat nyckelharpa
sedan 12-årsåldern”. Det finns endast en ”Lotta” i byn: skomakare Mellins hustru Ida Charlotta Teresia som fyllde 50 år
den 22 augusti 1904. Nog bör det vara hon som firas.
Per-Ulf Allmo
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