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Nisse Nordström, In Memoriam

Den siste av den gamla generationen har lämnat oss. Nisse liksom
Hasse Gille var yngst av de gamla men båda var vuxna i äldre tradition
och spelsätt. Här följer några minnesbilder och reflexioner utan andra
ambitioner än att dela med mig.
Första gången jag lärde känna Nisse djupare var i slutet av juni 1974,
när vi åkte till Uddevalla Nisse, Hasse Gille och jag. Hela vägen satt
Nisse och Hasse i baksätet och drog den ena österbyhistorien efter den
andra. Det handlade om den legendariske provinsialläkaren Oredsson,
om arbetskamrater på Österbyverken och förstås om spelmän. Det mesta
självupplevt och dråpligt.
Det visade sig också att Nisse hade en enastående förmåga att
fabulera. Under resan berättade han urförligt om sin fru, som han
kallade Klossa, att hon var så tjock att hon inte gick in i hissen. Och
deras hund vägde 45 kg och måste bäras i trappen. Eftersom jag inte
kände Nisse närmare trodde jag på alltihop även om det lät fantastiskt.
Senare träffade jag Nisses nätta och rara fru Gunvor och hunden var en
liten kvick en.
I Uddevalla blev vi riksspelmän alla tre den 29:e juni 1974 för 41 år
sedan. Även Gunvor lärde sig så småningom att spela nyckelharpa. Hon
var en klar talang. Gunvor och Nisse visade en gång Gisselby, ett torp
söder om Österbybruk, där de hade bott som helt unga. Nisse cyklade
till jobbet på Österbyverken. De berättade om allt slit med torpet,
odlingarna och de djur de hade. Nisse berättade att han delvis blev
motarbetad av spelmän i Österby. Trots motgångarna gav han inte upp
utan fortsatte att spela.
Nisse var inte bara en som spelade låtar. Han var född scenartist och
kunde verkligen fylla en scen och engagera en publik med sin
personlighet. Under 70-talet spelade jag med spelmän över jul och nyår
på Fjällnäs högfjällshotell. Ett par gånger var Gunvor och Nisse med.
Det blev väldigt rejäl samvaro och frejdigt spel vid daglig konsert,
jullekar och annat. Nisse var rätt rund då och min lille son kallade
honom för Obelix
Många gånger anlitade jag Nisse som konsertspelman och lärare vid
Österbykurserna. Hans personlighet, generositet och uthållighet gjorde
honom till en klippa under kurserna. Allvarligt och energiskt delade han
med sig av sina låtar. Men rätt var det var kom spjuvern fram och han
drog till med ett skämt eller en skröna. Man fick vara på sin vakt för att
skilja fabel från sanning.
Vid ett tillfälle satt Nisse på en bänk med en spelgrupp under de
stora alléträden i herrgårdsparken. Fötterna gick som vanligt och när
lektionen var slut hade Nisse nött en stor grop i gräsmattan. En annan
gång en kväll satt vi i timmar i herrgårdskökets generösa akustik och
spelade. Nisse satt på en stol, där sitsen var klädd med pegamoid, sån där
brun, blank väv. Som vanligt, när han spelade, såg han ofta upp och sken
med hela ansiktet, vaggade med överkroppen, vickade på huvudet och
vispade med stråken. Oefterhärmligt och härlig dansmusik. När Nisse
till slut reste sig följde den uppvärmda sitsen med och hängde länge kvar
i byxbaken. Som den borne artist han var njöt han en god stund av
dråpligheten och uppmärksamheten.
Jag tror att Nisse var landets förste kommunalt anställde spelman. Var
det på tidigt 80-tal? Nisse spelade i Upplands Väsby kommun för gamla
och för barn och även i andra sammanhang. Till en början var det kul,
men med tiden blev även det spelmanslivet vardag och efter ett par år
drog sig Nisse ur.
På senare år ringde jag ibland och hälsade på. Vi hade långa
diskussioner om livet, om låtar och spelmän. Nisses liv var kantat av
flera allvarliga händelser och han nämnde ofta hur mycket han saknade
Gunvor.

sid

När Nisse fyllde 90 bjöd han på kalas vid sin älskade
koloniträdgård. Det slog mig vilken ovanligt belevad värd Nisse var.
När han ibland vände sig till gästerna med några instruktioner eller
kommentarer var det med vänlig tydlighet och stor omtanke. Han
kunde gott ha haft kurser i värdskap.
Nisse berättade gärna om de många spelmanstävlingar där han
hade varit domare. Hans engagemang var stort och hans klarsyn och
precision i omdömena var förbluffande och lärorika att lyssna till.
Vi får sända en särskild hälsning till Nisses dotter Kerstin, som
skött om Nisse. Nisses skickliga spelelev Ann-Christine Granfors har
också otaliga gånger handfast hjälpt Nisse under många år.
Leif Alpsjö

Nisse Nordström och Ann-Christin Granfors på Ekebyholm 2011.
Foto: Esbjörn Hogmark
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Bordunale 2015 – Burg Fürsteneck
Det är redan en viss tradition att Burg Fürsteneck-året börjar med
”Fürstenecker Bordunale”, en samverkan mellan ”Akademie Burg
Fürsteneck” och ”Bordun e.V.”, representerad av Karsten Evers och
Tilman Teuscher; i år är det 15:e gången. Den grundläggande idén är att
träffas här för ett brokig program med instrument- och ensemblekurser,
musik för dans och jamsessions vid öppen spisen – med fokus på gamla
borduninstrumenter t.ex. vevlira och säckpipa. Egentligen är den
moderna nyckelharpan ju inget bordun instrument, men interesset för
nyckelharpan ökar enormt i Tyskland; och därför hittar vi nyckelharpor
det senaste åren på ”Bordunale”.
Josefina Paulson var första gången med och lockade med ”Svensk
musik för Ensemble” en riktig färgrik blandad instrumentgrupp i högst
belägna rummet under taket i den stora huvudbyggnaden. Det var
spännande både för Josefina och oss; hur ska det fungera med
nyckelharpor, vevliror, violer, flöjt, concertina, mandola, klarinett och
hackbräde?
Ingen problem för Josefina, vi började med grundläggande principer i
arrangemangteknik. Josefina har en fantastisk förmåga att förmedla, hon
har ingen problem att svara på en fråga med ett spontant seminarium
över flera timmor.
Vi lärde oss två nya låtar och sedan kom arbeten i vilken Josefina och
vi deltagare använde våra idéer. Med varierande karaktär och
instrumentering komponerade vi en svit. Vägen till slutresultatet var
mycket interessant, att prova olika möjligheter och kombinationer.
Lördagen användes till att presentera arbeten. Resultatet var
storslaget – stor applåd och många talade i timmar efteråt med oss.
Det måste ha varit något mycket speciellt, att även två deltagare från
nybörjarkursen följde med till vår kurs på söndagen – den sista
kursdagen.
Ett stort tack, Josefina – välkommen igen.
Som sagt, interesset för nyckelharpan ökar i Tyskland. På spelkurser,
som t.ex ”Internationale Nyckelharpa-Tage” på Burg Fürsteneck finns
det många musikaliska stilar. Men jag känner att interesset för den
svenska traditionella musiken växer och växer. Det senaste åren har vi
haft två lärare på Fürsteneck för den avdelningen.
Jag har en enkel förklarning för det; å ena sidan har de svenska
låtarna för oss en viss magisk dragningskraft. Å andra sidan är det inte
bara den musikaliska tekniken som man få lära sig. I vissa andra stilar
går det mycket bra att spela efter noter, inte fråga om det, men det blir
musik mest bara för öronen. Den svenska musiken är mer än bara musik,
den landar i fötterna, ja i hela kroppen – och man spelar med hela
kroppen – och det känner man när man lyssnar. Det är det som man vill
delta i.
Jag är glad över att det finns fler och fler här i Tyskland som känner
som jag och bildar spontana och även organiserade spelträffar. En av de
senaste aktiviteterna är en ”Schweden-Session” som ”Skäggmannen”
Björn Kaidel (tredje från höger brevid Josefina) organiserar varje månad
i Karlsruhe.
Bernd Segnitz
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Seminarium om gammelharpan

Bakre raden: Claudia Richter, Richard Illig, Björn Kaidel, Regina
Kunkel, Jörg, Mara, Iris Meyer, Heinz Radecke, Nathalie Schnider-Lang,
Bernd Segnitz:
Främre raden: Carmen, Alexander, Christoph Schmidt, Heiko
Brockhausen, Josefina Paulson.

Den 13 juni kl. 11.00–12.00 i Gamla köket i Herrgården i Österbybruk i
samband med Österbystämman ordnar Esbjörn Hogmark, Per-Ulf Allmo
och David Eriksson tillsammans ett seminarium om våra gamla
nyckelharpor kontrabasharpa och silverbasharpan. Det är idag populärt
bland våra spelmän att, förutom spel på en treradig kromatisk nyckelharpa
modell Eric Sahlström, även spela på en kontrabas- eller en silverbasharpa. Det kan vara en nytillverkad kopia av ett äldre instrument eller en
äkta gammal harpa som hållit i mer än 100 år.
Hasse Gille spelade till exempel på en gammal kontrabasharpa daterad
1787 som han kallade Gustava.
Trots att vi känt till existensen av dessa instrument bland annat från en
mängd bevarade instrument på Musikmuseet i Stockholm, från Jan Lings
doktorsavhandling där han undersökte äldre typer av nyckelharpor, samt
från ett flertal inspelningar på gamla spelmän, så finns det fortfarande en
rad frågetecken kring dels hur man tillverkade sina instrument och dels
hur man stämde och spelade på dem.
Varken Eric Sahlström eller Hasse Gille hade svar på dessa frågor.
Under det här seminariet skall vi tillsammans försöka komma sanningen
närmare, säger Esbjörn Hogmark.
Seminariet vänder sig i första hand till alla som är intresserade av äldre
nyckelharpstyper samt till de som idag vill spela på eller tillverka dessa
instrument, men givetvis är alla andra också välkomna att delta.
Hasse Gille, som byggt många harpor av både ny och gammal modell
lär ha sagt: ”Ju mer vi nyckelharpspelare tränger in i den ädla nyckelharpskonsten, såväl bygge som spel, desto mer vördnad, beundran och respekt
får vi för vad äldre generationer åstadkommit på området.”
Hur lät det förr? Som humlor i en krusbärsbuske eller himmelskt?
Under seminariet kommer man bland annat att lyssna till en
inspelning av Tore Zetterström när han spelar på sin silverbasharpa. Det
kommer också att ges tillfälle till att lyssna till David Eriksson som är en
av dagens skickliga spelmän på de äldre harptyperna. Per-Ulf Allmo kommer att bistå under hela seminariet med såväl historiska som etnologiska
betraktelser.
Seminariedeltagare uppmanas att gärna ta med sig något gammalt
instrument och deltagarna kommer också att ges möjlighet att provspela
gamla instrument.

sid
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Recension
Harpan och Järnet, Järnbrukens musik under 500 år

Av Eva Wernlid och Peo Östeholm Atlantis Stockholm 2015
Detta är en både vacker och innehållsrik bok tillägnad nyckelharpan
som instrument och de spelmän som spelat och spelar det. Boken
behandlar också landskapet och den näring, ffa järnbruken, som utgjorde
den miljö i vilken instrumentet och musiken utvecklades. Den tar även
upp musiken, bygden och näringarna idag.
Det är inte en avhandling, likt Jan Lings monumentala verk.Vad som
presenteras är istället en rad träffsäkra nedslag i och omkring nyckelharpskulturen. Så behandlas, bland mycket annat, midsommarspelet,
Tobo-triangeln, kyrkmålningar, Gammel-Tammen, Mungalåten och
bruken som vägrar dö.
Peo Österholm skriver flyhänt och initierat. Såsom själv varande
nyckelharpsspelman är han sen lång tid tillbaks väl bevandrad i vad han
skriver om. Hans texter ackompanjeras av Eva Wernlids välkomponerade
bilder. Jag får associationer till stämspel av en Byss-Calle polska. Peos
förstastämma, vackert sekunderad av Evas andra i varför inte
Västanmadspolskan.
Harpan och Järnet är en mycket läsvärd bok som jag varmt
rekomenderar.
Jacob Höglund

Claudia Richter, Björn Kaidel, Regina Kunkel, Nathalie
Schnider-Lang, Josefina Paulson. Foto Bernd Segnitz.

Äldre kontrabas av okänt ursprung.
Foto Esbjörn Hogmark

Kromatisk harpa byggd av August Bohlin 1947 (vänster) och silverbasharpa byggd av hans far Johan ( Janne) Bohlin omkring 1900 (höger).
Foto Jacob Höglund
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Polonesse de Najström
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Noterna här bredvid är hämtade ur Folkmusikkommissionens
notsamling och Musikmuseets spelmansböcker.:Volym M 155. Jag
hittade noterna på nätet (http://fmk.musikverket.se) då jag letade efter
noter till en slängpolska efter Klockar Najström. Via Google och
sökorden ”Najström” och ”polska” kom jag in på musikverkets hemsidor.
Där fanns två låtar: dels den jag sökte, som är densamma som den som
vanligtvis spelas. Men, det är den andra låten som är återgiven här. Jag
har fört in notutskriften från samlingarna i nothanterings-programmet
Finale och där sparat utskriften som pdf och ljudfilen som mp3.
Det är osäkert om dessa noter har sitt ursprung i samma klockare
Najström från Nora socken som den polska jag ursprungligen sökte. Jag
tror dock att det rör sig om samma person. Noterna återgivna här
kommer från en notbok efter Gustaf Salling, troligen kantor i Svärdsjö
socken, Dalarna. Sallings notböcker hamnade sedermera på Dalarnas
museum och Gustafs son, Fredrik, anges som den person (person 1)
varifrån de härstammar. Fredrik var född i Svärdsjö och blev sedermera
organist i Avesta. Gustaf Sallings notböcker innehåller 74 melodier från
sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Av dessa var de flesta polonäser och
försättsbladen till polonäserna anger: ”Några wanliga polonesser, in
skrifvna utaf Gustaf Salling åhr 1815 den 16 Octobris å Svärdsjö”. Den
här återgivna polonäsen (eller polonessen som det står i noterna) anges
vara efter Najström.
Sallings melodier har utpräglade drag av högreståndsmusik. Av de 74
melodierna är bara en som anges som polska. Istället räknas det upp 34
polonesser, två angloise, två långdanser, två marscher (bägge tillägnade
Napoleon Bonaparte!), sju minnuetto, två polkor, en quadrille, ett rondo,
fyra valser och 18 tillhör kategorin övriga. Mer balmusik än allmogedito
kan man tycka. Intressant med förekomsten av vals och polka som jag
fått lära mig är senare danser än polska.
Hur kan man förklara förekomsten av högreståndsmusik i
Finnskogarna runt Svärdsjö? Omkring år 1600 invandrade ett antal
finska familjer från Rautalampi härad i Finland och bosatte sig i den för
övrigt obebodda norra delen av socknen som idag är en utpräglad
jordbruksbygd. Men, det förekom även bergshantering. År 1735
grundades Svartnäs bruk av Stora Kopparbergs Bergslag. Järnbruket fick
stor betydelse för Svärdsjö socken och 1870 bodde 800 personer i
Svartnäs församling. Bruket lades ned 1889. Kan det vara så att
bruksmiljön och närheten till Falun och andra närliggande industriorter
kunde vara en extra födkrok för organister och kantorer i denna
landsända? Denna idé är inspirerad av vad Eva Wernlid och Peo
Österholm skriver om musiken vid de uppländska järnbruken (se
recension på annan plats i tidningen). Från Svärdsjö är det inte långt till
Stjärnsund och därifrån inte långt till Gysinge, granne med Nora socken
där Najström var verksam.
Den här återgivna polonäsen består egentligen av två (eller möjligen
2.5) polonäser. Den första reprisen som går i d-moll är ett slags
introduktion. Sedan följer fyra repriser i d-dur. Övergången från moll till
dur i andra reprisen är särskilt intressant. En annan egenhet är att
repriserna växlar mellan att bestå av fyra och sex takter. Vad är då en
polonäs/polonesse? Följande kan inhämtas på Wikipedia: ”Polonesse
(franska Polonaise, polska Polonez) är det vanligen förekommande
namnet på polonäser i 3/4-takt i äldre svenska spelmansböcker. I sydoch östsverige kallas dansen vanligen slängpolska medan många andra
namn används på lokala dansformer, som: Bingsjöpolska, Leksandslåt,
Hälsingepolska etc. När dansen introducerades i Sverige i början av
1700-talet var det en graciös dans i lugnt tempo och den dansades ofta
tillsammans med menuetten, ibland som en enda dans (svit) till samma
melodi.”
Pdf och mp3 finns på Föreningens hemsida: http://nyckelharpan.org/
Jacob Höglund

sid
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Värmdö Kulturskola

Jag kom till Sverige, från Belgien, som gäststudent 1997. Studerade på
KMH och tog min musikerexamen med huvudinstrument blockflöjt
våren 1999.
2001 började jag jobba på Värmdö kulturskola, med
musikundervisning.
2011 köpte jag en nyckelharpa på loppis och tog några privatlektioner
för Andreas Risan, som just den terminen vikarierade på kulturskolan.
Efter någon månad märktes det att harpan nog hörde hemma på en vägg
någonstans och köpte då en ny av en byggare i Sickla. Sedan fortsätter
jag ett par terminer på Sensus på Medborgarplatsen i Stockholm med
kursledare Anders Peev.
En pianoelev på skolan hörde när jag satt och övade och blev så
fascinerad av nyckelharpan att hon ville börja spela själv. Sedan dess har
ett par elever tillkommit och för tillfället är det 4 elever som spelar
nyckelharpa på Värmdö kulturskola. Barnharporna hyr skolan av Bosse
Nilsson från Sickla. Dessa barnharpor tillverkades på ESI i
barnharpeprojektet 2011.
På tisdagar erbjuder skolan en kurs som vi kallar ”basåret”, som går ut
på att barn som går i 1:an och 2:an får spela och testa flera instrument ur
kulturskolans utbud. Detta sker i grupp med ett rullande schema. De
spelar tre veckor per instrument och byter sedan till nästa lärare. Vi slog
ihop fiol och nyckelharpa till en lite större grupp och spelar sex veckor
istället.
Det är ett ypperligt tillfälle för barnen i skolan att det finns tillgång
till dessa barnharpor.
Tack till alla byggare som ställer upp och gör mindre harpor.
Lode, Värmdö kulturskola i maj 2015

Lode med elever.
Foto: Bo Nilsson

Tidig reklam
Föreningen Nyckelharpan anordnar i höst åter igen en spelkurs,
denna gång med fokus med fokus på låtar i traditionen efter Albin,
Ceylon och Henry Wallin, så kallade Roslagslåtar.
På avancerad nivå blir riksspelman Sture Hogmark som fick silver på
just wallinlåtar lärare. Jacob Höglund tar hand om nybörjare och de som
inte känner sig så avancerade.
Vi återkommer i nr. 3 av tidningen och på hemsidan med ytterligare
information om plats, datum och priser.
Styrelsen

Föreningen Nyckelharpan, C/0 Höglund
Övre Slottsgatan 14A 75310 Uppsala
										Föreningsbrev

TÄBY
SPELMANSSTÄMMA
2015
sönd 14 juni kl 13
Skogberga Spelmansgård

Gästartist
Hans Kennemark
allspel
späckat scenprogram
finlir i Spelmansgården
buskspel överallt
fikaservering
Årets gästartist
Hans Kennemark,
välkänd riksspelman
och trubadur från
Västergötland
Läs mer på www.tabyspelmansgille.se
Nyckelharpstämman på Österby Herrgård
(Smärre ändringar kan ske)
Fredag 12/6
I Herrgården
18.00–20.00 Inlämning av nyckelharpor (Lilla ingången)
18.00
Buskspel, spellista för dans, harpbedömning
Lördagen 13/6
I Herrgården
10.00¬–11.00 Inlämning av nyckelharpor och fortsatt bedömning
(Lilla ingången)
11.00¬–12.00 Seminarium om Gammelharpan med Esbjörn
Hogmark, Per-Ulf Allmo, David Eriksson
(I gamla köket)
14.00¬–18.00 Nyckelharpsutställning (Lilla ingången)
12.00–20.00 Fotoutställning om nyckelharpskurserna på
Herrgården, Lillemor Alpsjö (Lilla ingången)
Från Magasinen
13.00¬–13.30 Spelmanståg till Herrgårdsplanen
Program från scenvagnen på Herrgårdsplanen (inne i Herrgården
vid dåligt väder)
Konferencier Lotta Franzén
13.30
Allspel
13.50
Invigningstal av landshövding Peter Egardt
14.00
Österby Spelmän
14.20
ULV med Magnus Holmström & Thomas Lindberg
14.40
Årets Vinnarharpa med tillverkare presenteras
15.00
Så minns vi Nisse Nordström, anmäl er för att spela
och berätta (0706554143)
15.30
Hogmarkarna
15.45
Grillby Folk ledda av Olle Linder
16.00
ENDES
16.15–17.30
Öppen scen (Anmälan på plats eller slå 0706554143 för
10 min. spelpass)
I Brukskyrkan
18.00¬–19.00 Spelmanskonsert
I och utanför Herrgården Buskspel hela dagen
Kurser, stugor, workshops i Herrgården
16.30
Prova på Nyckelharpa med Sigurd Sahlström
16.30
Kurs i folkmusik på Dragspel, Bertil Hammar
17.30
Kurs på Nyckelharpa, Magnus Holmström
19.00
Visstuga med Barbro Wendt & Maja Magnusson
20.30
Herrgårdskonsert med Storis & Limpan Band
22.00
Spelstuga: Wallinlåtar med Sture Hogmark
23.00
Spelstuga: Sahlströmslåtar med Esbjörn Hogmark
På Gammel Tammen
Efter 18.00
Spelmanspub
I Vagnshuset
15.00–15.30 Workshop i lokala danser med Karl-Arne Gille
19.00–ca 24 Dans och dansspel efter spellista
		Österby Spelmän
		Grillby Folk
		ENDES
Anmälan till Sture Hogmark, 070 655 41 43, sture@hogmark.se
Aktuellt program, se www.nyckelharpstamman.se
Sture H tel. 07 655 41 43, Esbjörn H tel. 070 211 04 30

B

Gyllby 2015-04-26/ Esbjörn Hogmark

Mästarbygg 2015
Eric Sahlström Institutet i Tobo den 11:e och 12:e juni 2014.
Årets huvudtema: Slutlig justering före leverans till kund,
Praktiskt tema blir bl.a. tillverkning av lock till gammelharpa
Medverkande personer:
- Bart Brashers Seattle USA
- Sigurd Sahlström
- Per-Ulf Allmo
- David Eriksson
- Esbjörn Hogmark (Kursansvarig)

För 21:e gången!
Missa inte detta tillfälle!
att helt ägna sig åt Nyckelharpan
Om vi ska höja kvaliteten i vårt byggande är det av
största vikt att vi är noggranna med den slutliga
intoneringen, avstånd löv sträng, stallets rundning
mm. Speciellt är detta viktigt om vi ska leverera våra
instrument till kunder utomlands. USA t.ex.
En fråga som gäckat mig under mina år som
nyckelharpsbyggare är hur man förr i tiden tillverkade locken
till sina gammelharpor. Detta ska vi utreda.
1. Slutliga justeringen och intoneringen av ett instrument före
leverans till kund
2. ANA (American Nyckelharpa Association) och
nyckelharpan i USA. Föreläsning av Bart Brashers
3. Praktisk övning1. Vi försöker komma fram till hur man förr
i tiden tillverkade locken till sin nyckelharpa. Medtag gärna
egna verktyg till detta: Skölp, Tjäckelyxa, Skrubbhyvel etc.
4. Praktisk övning 2. Hur åstadkommer vi en bra slutfinish i
samband med nyckelharpans ytbehandling?
5. Praktisk övning 3. Slutjustering av att instrument
6. Barnnyckelharpor. Vad gör vi här?
7. Per-Ulf: Dagsläge på nyckelharpsforskningsfronten
8. Vi ska som vanligt provspela medhavda instrument.

Och glöm inte att ta med anteckningsmateriel, Ipad, kamera, mm
Kvalitetsvirke; gran till sarger, hals, lock och bottnar, lönn till leklåda, stämskruvar mm och björk
till nycklar samt gitarrmekanik, cellofinstämmare, strängar och övriga tillbehör kan som tidigare år
köpas till förmånliga priser. Boka gärna in i förväg.
Information; Esbjörn Hogmark 0295-107 06, 070-211 04 30, esbjorn@hogmark.com

FLERA NYHETER I ÅR!
Nyckelharpstämman börjar i år redan på fredagen med en förstämma på
Herrgården. Den fortsätter sedan hela lördagen i och utanför Herrgården.
Ingen stämma på söndagen.
Scenspelet kommer att äga rum på Herrgårdsplanen (= området mellan
Herrgården, Brukskyrkan och Gammel Tammen), alternativt inne i Herrgården vid dåligt
väder.
Spelmanspuben blir på Gammel Tammens ute- och inneservering.
(Ingen spritförsäljning eller -förtäring inne på Herrgården).
Spelkurser och visstuga äger rum på Herrgården. Prova-på dans i Vagnshuset.
				Allt är gratis.

