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Vad vi gör kan hastigt sammanfattas 
av följande: Vi ger ut en tidning om 
fyra nummer per år, vi upprätthåller en 
hemsida, vi ordnar 1-2 spelträffar per 
år, vi tillhandahåller medel för att 
främja nyckelharpsrelaterade aktivite-
ter runt om i landet. På senare år har 
vi även engagerat oss i Nyckelharps-
stämman i Österbybruk, i år samman-
slagen med Gillestämman. Via tid-
ningen och hemsidan ordnar vi försälj-
ning av bland annat strängar och tips 
om nyckelharpsvård.

Vad kan vi göra mer? Personligen 
vill jag se en utveckling av föreningens 
nationella och internationella aktivite-
ter. Redan nu görs en del, men mer 
kan göras, och vi borde enligt mitt sätt 
att se på saken vara mer formellt upp-
knutna både internationellt och natio-
nellt och samarbeta med andra organi-
sationer som har samma intressen som 
vi. Hur kan vi mer formellt samarbeta 
med organisationer som SSR och dess 
lokala förbund, Eric Sahlström Institu-
tet, Nyckelharpsstämman, European 
Nyckelharpa Cooperation och Ameri-
can Nyckelharpa Association? Hur gör 
vi för att bli en aktör gentemot stat, 
kommuner och landsting? Dessa frå-
gor bör naturligtvis diskuteras bland 
medlemmarna. Gör det – engagera er, 
diskutera, skriv och kom på årsmöten. 
Nästa möte är ett extra föreningsmöte 
och hålls i samband med Österby-
stämman, motiverat av en motion om 
stadgeändring på det senaste ordinarie 
årsmötet i mars. Om ni ändå är i fag-
gorna: kom och tyck till, det finns all-
tid tid avsatt för diskussion och övriga 
frågor.
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Maj 2016

Nu är det tre år sedan jag skrev min 
första ledare för ”Nyckelharpan”. För-
utom att presentera mig själv fanns 
naturligtvis några tankar i denna och 
kommande ledare om vad föreningen 
är och hur den skall utvecklas. Efter 
tre år är det dags för reflektion och 
vidareutveckling av mål och visioner. 
Det jag skriver nedan är naturligtvis 
mina egna tankar och funderingar och 
om du – käre läsare och medlem – har 
synpunkter, positiva som negativa, är 
det viktigt för föreningens framtid att 
du framför dessa. Skriv i tidningen, 
kom på aktiviteter och årsmöten. För-
medla din vision av vad föreningen 
bör göra.

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 stad-
garna.
6. Val av justeringsmän att jämte ord-
föranden justera protokollet.

Kallelse till extra föreningsmöte 
Söndag den 19 juni 2016 i samband med Österbystämman. 

Vi ses kl. 13.30 vid grindarna till stämmoområdet.

7. Fyllnadsval av 1 ledamot till styrel-
sen, en kassör.
8. Beslut om stadgeändring av paragraf 
4, andra läsningen enligt motion, se 
Nyckelharpan nr 1 2016. Första läs-
ning gjordes på årsmötet den 30 mars 
då även beslut togs.
9. Mötet avslutas.

Styrelsen
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I detta nummer kommer noter på en låt från Kumlinge på Åland efter Otto Silander. Om ni inte redan har den här valsen 
kommer ni garanterat att känna igen melodin- snarlik gånglåten från Äppelbo finnmark i Dalarna. Valsen är inte tekniskt 

svår men erbjuder hjärngymnastik eftersom man så lätt halkar in på gånglåten. Lycka till med hjärngympan!

Ny medlem

Sedan förra numret kan föreningen 
glädjas  åt en ny medlem:

Bart Brashers, 3039 NW 62nd St, 
Seattle WA 98107, USA

Lokala representanter

Föreningen Nyckelharpan har traditionellt haft sin medlemsbas i Stockholms-
området och det har tidigare varit naturligt att de flesta föreningsaktiviteterna 
har försiggått i just detta område. Sen en tid tillbaka är det emellertid förening-
ens 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 en lokal  
representant där du bor är du naturligtvis välkommen att vända dig direkt till  
styrelsen. Vi söker naturligtvis också personer i de områden som saknar lokal 
representant och som vill vara det. Hör isåfall av dig till styrelsen!

Dalarna Olle Plahn plahn.olovelia.com
Bohuslän Paula Holmgren paula.holmgrenmail.com
Skåne  Patrik Dahlin patrik.dahlin@anticimex.se
Gotland Jan Lundqvist jan@snausarve.se
Kalmar  Lars Lithén lars.lithen@hotmail.com
Närke Conny Eriksson connye.knafver@gmail.com

Föreningen Nyckelharpan

Intresserad av 
spelkurs i höst?

Föreningen har planer på att som 
tidigare år anordna en spelkurs i 
höst. Information om tema, tid 
och plats  kommer i augusti, i nr 
3 av tidningen  och på hemsidan.
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Nyckeln till  
historieomskrivningens dörr? 

För snart två månader sen läste jag på Facebook att det 
varit ett musikaliskt symposium i Växjö. Magnus Gustafs-
son, från Musik i Syd, skrev en kommentar på Facebook, att 
det hade presenterats ett nytt fynd av del till nyckelharpa. 
Frågade då honom om han hade bild eller liknande, så att 
man fick se. Det hade han tyvärr inte, men meddelade, till 
min stora förvåning och glädje, att fyndet fanns på Sigtuna 
museum.

Nu är det så att jag bor cirka 900 meter från museet! Så, 
på väg till dagishämtning, stannade jag till vid museet och 
frågade om detta, för mig ännu okända fynd. 

”Jag har hört att ni har hittat ett fynd som skulle kunna 
här- 
ledas till ett musikinstrument, får man se det?” frågade jag i 
museibutiken. 

”Ja, menar du knavern till nyckelharpan?” fick jag till 
svar!

Nu var det så att denna knaver inte fanns på museet, 
utan vid deras nya magasin i Til. Fick numret till arkeolog 
Anders Söderberg och ringde honom för att avtala tid.  

Min förväntan inför vad jag skulle få se var inte så fasligt 
högt ställd. Förmodligen skulle jag få se något som, efter att 
ha legat drygt 800 år i jord, skulle kunna likna något som 
hade kunnat  
tänkas vara något som med rik fantasi skulle kunna vara en 
del till en nyckelharpa. 

När det sen var dags att åka dit och kolla, följde även Bo 
Nilsson med. 

När Anders Söderberg tog upp lådan och visade innehål-
let var det så att håret på armarna reste sig. Däri låg en 
knaver i så nära nyskick man kan tänka sig, för en knaver 
som legat i jorden i snart ett milennium! Jag tog en foto-se-
rie, och några kort finns med här intill. Denna knaver skulle 
alltså ha legat i ett kulturlager som kan dateras till 1200-ta-
let! 

Bo Nilsson hade även med sig en modern knaver från 
”C-raden”, som referens. Det är ju fantastisk slående hur lite 

Sigtuna-knavern, ursprungligen 
funnen vid utgrävningar 1935 

Sigtuna-knavern jämförd 
med  en knaver från 
”C-raden”. på en modern 
harpa
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som hänt i nyckel-harpsvärlden påcirka800 år. Det skilde till 
exempel bara 4 mm på längden, mellan dessa två. 

Även hålet för det tänkta lövet fanns där, om något igen-
satt av smuts. 

Efter detta möte publicerade jag bilderna på nyckel-
harpsrelaterade facebooksidor. Det blev upprinnelsen till 
många, och emellanåt, heta diskussioner. Vissa hävdar att 
det inte alls kan vara från nyckelharpa. Att det skulle ha 
varit från andra typer av ”benycklade” instrument från den 
tiden. 

Tidpunkten 1200-talet har även ifrågasatts. Kan det inte 
vara så att det hamnat på det djupet långt senare? Hur 
säker kan man vara på dess ålder? Kol14-metod är tyvärr 
inte genomförbart, då föremålet har legat oskyddat i över 
80 år, och därmed blivit ”kontaminerat”. 

Så här skrev arkeologen Anders Söderberg i en kom-
mentar på Facebook, angåemde dateringen:

”Just på den aktuella platsen, i kvarteret Handelsmannen 
nära Stora gatan, är kulturlagren som djupast och bäst 
bevarade i Sigtuna. Lagren är tjocka och generösa, och sta-
dens första två sekel har avsatt varderacirkaen meter tjocka 
bevarade kulturlager. Det lager där nyckeln kommit, lager 
C, låg strax ovan de undre två metrarna, och var ett av få 
lager som var distinkta nog för att motivera arkeologen 
Anderbjörk att verkligen attribuera fynd till det specifika 
lagret. Det varcirka35-40 cm tjockt och karakteriserades av 
hög bevarandegrad avseende organiska material och var 
’kraftigt bemängt med träflisor och träavfall’. Bara det för-
hållandet borgar för att nyckeln verkligen tillhör detta lager, 
som ligger under lagret med första uppträdande skärvor av 
glaserad rödgodskeramik, de kommer till Sigtuna under 
1200-talets lopp. Lagret låg dessutom 60 cm under den 
sista hyfsat synliga kavelbroresten i följden, och de sista 
spåren av kavelbroar ser vi som regel i 1300-talslager i sta-
den. Om nyckeln verkligen kommer från lager C, och uti-
från omständigheterna har jag svårt att ifrågasätta det, så 
kommer nyckeln från ett 1200-talslager. Vi har tjocka lager 
på platsen – tjockare än vad som menligt skulle störas av ett 
par enskilda sentida spadtag, och distinkta nog för att den 
sentida störningen skall vara tydligt synlig under den arkeo-
logiska grävningen …”

Personligen, och detta är min egna åsikt, efter att ha sett 
den på nära håll är jag så pass säker på min sak. För mig är 
det utan tvivel en knaver till en tidig nyckelharpa. 

OM det nu är så, innebär det att stora delar av nyckel-
harpans historia skrivs om, som vi känt till den fram till 
idag, vilket ju är väldigt spännande och intressant!  Titta på 
bilderna och bedöm själva. 
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Bakgrund
Sigtuna Museum hade under lång tid sitt magasin i källaren 
på det hus som numer inhyser Systembolaget i Sigtuna. 
Lokaler som inte var riktigt ändamålsenliga för att förvara 
känsliga fynd. Därför ordnades nya lokaler i Til, alldeles 
utanför Sigtuna. 

I samband med flytten dit flyttades det om bland lådor-
na, och det var då Anders Söderberg hittade detta. 

Fyndet var resultatet av en utgrävning som man, under 
ledning av fil. kand. Jan Erik Anderbjörk, gjorde i kvarteret 
Handelsmannen 1935. Det hade givits tillstånd till att gräva 
ut för källare på de tänkta fastigheterna, vilket medförde en 
stor arkeologisk utgrävning på platsen. 

Nyckeln finns just nu (våren 2016) utställd till allmän 
beskådan på museet i Sigtuna. 

Magnus Holmström.  
Sigtuna i maj 2016.

Platsen i Kvarteret Handelsmannen nära  Stora torget  
i Sigtuna där knavern återfanns vid utgrävningar 1935.

Arkeolog Anders Söderberg 
studerar den återfunna 

Sigtuna-knavern.
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Rapport från  
Nyckelharpslaget 2010 i Skåne

Strax utanför Helsingborg och inte långt från Ängelholm 
ligger det lilla samhället Fleninge. Här samlas Nyckelharp-
slaget 2010 två gånger i månaden för att spela – tolv spel-
män och alla spelar nyckelharpa. Vi samarbetar med kyrkan 
och har tillgång till församlingshemmet som är vår replokal. 
I gengäld spelar vi i kyrkan vid gudstjänster och i konsert-
form.

Det hela började för ca fem år sedan. Jag hade då i 
många år pendlat till södra Halland för att spela med andra 
nyckelharpor och kände att det började bli slitsamt. Började 
finkamma nordvästra Skåne efter nyckelharpsspelare och 
hittade några som jag inte kände till då, och helt plötsligt 
fanns det tio nyckelharpor i trakterna kring Helsingborg 
och Ängelholm.

Efter sommaren 2010 träffades vi alla för första gången 

och alla var pigga på att spela regelbundet tillsammans och 
Nyckelharpslaget 2010 såg dagens ljus. Vi repade mycket 
den vintern och fram på vårkanten hade vi fått ihop en 
gemensam repertoar som kom väl till pass när vi fick spel-
ningar både i Ängelholm och i Allerums kyrka. Sedan dess 
har vi spelat på ett stort antal platser runt om i Skåne och 
Halland. Det har varit i kyrkliga sammanhang, hembygds-
dagar, äldreboenden. Ibland har vi dansare med oss, vilket 
är mycket uppskattat.

2012 hyrde vi en buss och körde upp till spelmansstäm-
man i Österbybruk. Tyvärr regnade det mycket men det var 
trevligt ändå.

Vårterminen 2014 avslutades med en Vårkonsert i Alle-
rums kyrka tillsammans med Allerum-Fleninge kyrkokör.

Vi spelar gärna låtar från Uppland men har även låtar 
från andra delar av landet på vår repertoar. En del av våra 
medlemmar deltar regelbundet i olika kurser. Det blir både 
Ekebyholm och Tobo, förutom någon lokal kurs. 2015 bör-
jade vi prata om att ha någon form av spelkurs för hela 
gruppen, med en utomstående spelman.

Nyckelharpslaget 2010, fr v Lennart, 
Torgny, Anett, Bo-Gunnar, Susanne, 
Sven-Åke, Monica, Marja och Mag-

Fullt ös med fr v Magnus, Bo-Gunnar, 
Sven-Åke och Monica.
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I mars 2016 var det äntligen tid för spelkurs på ”hemmap-
lan”. Två hela, orörda dagar med Magnus Holmström ligger 
framför oss.

Vi träffas i Fleninge församlingshem på morgonen och 
börjar med en fika. Magnus startar kursen med att vi får 
spela ett par av ”våra låtar”, bl a en kadrilj från Fleninge. 
Sen blir det ett par timmar med teori innan vi väcker liv i 
Polska efter Mårten Blank, som var tröskverksbyggare i 
Harg i slutet av 1700-talet. Efter en god fisksoppa, som vår 
egen ”husmor Monica” fixat till, fortsatte vi med lite komp-
skola med utgångpunkt från Mårten Blanks polska. Vi fick 
också en polska efter Johan August Andersson till livs.

Tiden springer i väg när man har trevligt. Vi skulle 
avrunda kursen klockan 5 men helt plötsligt var klockan 6. 
Vi la’ ner harporna och tog oss an en god buffé från ”Två 
mostrar”. Efter en kopp kaffe, Zoégas så klart, underhöll 
Magnus oss med låtar från norra delen av vårt land i en 
härlig minikonsert. Kvällen avslutades med vad vi brukar 
kalla en önskerunda.

Efter några timmars sömn var vi åter på plats i Fleninge. 
Det blev fika och sen drog Magnus igång oss med en pols-
ka från Hälleforsnäs. Det blev både andrastämma och 
komp till polskan och repetition av gårdagens låtar innan vi 
avslutade med en hemmalagad paj och en trevlig pratstund 
innan vi alla skildes åt. 

Nyckelharpslaget 2010 tackar  
Magnus för en fantastisk kurs som gav oss mycket nytt att 
tänka på. Vi jobbar nu vidare med Magnus låtar och allt 
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 ”Mäster själv” - Magnus Holmström

Föreningen söker  ny kassör!
Föreningen och styrelsen saknar för 

närvarande en kassör. Vi behöver 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:

Lars Lithén, 073-823 55 88
lars.lithenmail.com 
Ingemar Aronsson,  

076-321 66 60 
ingemar.aronsson@home.se

eller styrelsen direkt

annat som ingick i kursen. Nu har vi också nya planer på 
gång. Det blir en resa med hela gänget upp till Österbybruk 
i sommar. 

Titta gärna in på vår hemsida, 
 
http://nyckelharpslaget2010.weebly.com/index.html 

Spelledaren Lennart Dunér, 
        som också tog bilderna
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Nyckelharpan på Unescos lista

Jag har åter varit i elden och, med ESI 
som basorganisation, propagerat för att 
nyckelharpan ska upp på Unescos lista 
över immateriella kulturarv. Detta 
skedde vid Folk- & Världsmusikgalan i 
Västerås. Man hade där avsatt fredags-
eftermiddagen samt ett timslångt 
inlägg under lördagen för att debattera 
vad som just nu pågår när det gäller 
våra immateriella kulturarv. Personer 
som deltog i seminariet var till exem-
pel Kerstin Lundman, biträdande 
generaldirektör för Svenska Unesco-
rådet, Dan Lundberg, chef på Statens 
Musiksamlingar Svenskt Visarkiv och 
representant för den kulturarvsnod 

Nyckelharpstankar inför  
kommande nyckelharps- 
evenmang mm.
Kära läsare av vår fina tidning Nyckel-
harpan! Måste bara få delge er lite av 
min nyckelharpsverksamhet och tankar 
inför den kommande nyckelharps- 
säsongen.

Gille- & Nyckelharpstämman i 
Österbybruk.

Om ni går in på stämmans hemsida:  
www.nyckelharpstamman.se kan ni se 
att vi från och med i år slår ihop Gille-
stämman som tidigare ägde rum på 
nationaldagen med Nyckelharpstämman 
som alltid legat helgen före midsom-
mar. Förra året, 2015, ansåg vi oss 
tvungna att korta ner stämman till en 
dag. Det fungerade inte så bra, speci-
ellt när det gällde harpbedömningen 
och den tillhörande utställningen. I år 
återgår vi till lördag och söndag och 
låter lördagen vara vikt åt Gillestäm-
man. Under lördagen lämnar man in 
sina harpor vid Herrgården och får 
dem bedömda. På lördag eftermiddag 
och kväll går man över från Hem-
bygdsgården till Vagnshuset och Herr-
gården för att där lyssna till Ahlberg, 
Ek och Roswall, vinnare av årets pris 
för bästa grupp vid Folk- & Världs- 
musikgalan i Västerås tidigare i år. 
Givetvis finns det en nyckelharpa med 
i den gruppen.

Under söndagen hålls ett VM med 
start kl. 10.00. Uppspelning sker på 
scenvagnen och resultatet offentliggör 
senare under dagen. Vi som arrangerar 
stämman vill givetvis att så många som 
möjligt ska komma och besöka Öster-
bybruk under den här helgen. Är det 
dessutom någon som känner för att 
hjälpa till mer handgripligt någon dag 
går det bra att kontakta tidningens 
ordförande eller mig.

Mästarbygg 2016

Jag fortsätter med Mästarbygg som 
hålls dagarna före stämman.

Jag tycker att det är viktigt att vi 
som bygger harpor träffas regelbundet 
och stämmer av med varandra vad som 
för tillfället efterfrågas när det gäller 
nytillverkade instrument. Att detta 
sedan sker under gemytliga former på 
ESI är en självklarhet. Titta gärna när-
mare på programmet som finns på 
sista sidan här i tidningen.

Hej medlem, 
Du har väl inte glömt bort att Du när som helst kan 

ställa din fråga  om harpskötsel, harpbygge mm  
till föreningen

Skicka epost till harpa@bonilsson.se
så kommer svar inom kort direkt till dej, och  

publiceras även i nästa nummer. 
Fler kanske funderar på just din fråga!

Här sitter Åsa Hogmark och Heidi Prett vid ESI:s utställningsbord på Folk- & 
Världsmusikgalan i Västerås och får besök av Cecilia Österholm
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som nyckelharpan tillhör. Vidare del-
tog Meg Nömgård, verksamhetsledare 
på Sagobygden Berättarnätet Krono-
berg, en organisation som liksom ESI 
har ackrediterats av Unescos general-
församling att vara en politiskt obero-
ende organisation vid utvärdering av 
andra länders kulturarv. Detta skedde 
2014.

Sammanfattningsvis vil jag nämna 
att vårt kulturarv nyckelharpan nu 
finns listat på en hemsida tillhörande 
organisationen ISOF (Institutet för 
Språk Och Folkminnen) med säte i 
Göteborg.

(fortsätter på nästa sida.)
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Från Folk- & Världsmusikgalan i 
Västerås: Här försöker jag lätta upp 
den akademiska stämningen med ett 
aprilskämt.
Ni minns kanske när några riks-
dagsmän kring millennieskiftet för-
sökte få nyckelharpan off iciellt 
utnämnd till ett svenskt nationalin-
strument. Det hela slutade med att 
motionerna avstyrktes men att det 
skull stå var och en fritt att kalla 
nyckelharpan för Sveriges national-
instrument. 

Förteckningen finner man på: 

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-
oss/levande-traditioner---immateriella-
kulturarv-/forteckningen.html

Där ligger nyckelharpan under både 
Hantverk och Framträdanden. Vem 
som helst kan gå in och göra tillägg 
eller förändringar i texten.

Den finska förteckningen: 

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.f i/

Tyvärr har jag fått reda på att det 
kommer att dröja åtskilligt innan vårt 
instrument kommer upp Unescos 
internationella lista. Hittills har alltså 
inget av våra nordiska länder lyckats 
komma så långt. Jag kan bara konsta-
tera att vi är världsmästare på att skapa 
byråkrati kring den här typen av frå-
gor. De räcker alltså inte med att vi 
har ratificerat konventionen och att 
den nu finns inskriven i svensk lag. Vi 
ska återigen ställa oss frågan vad det 
hela ska vara bra för. 

Esbjörn Hogmark 
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Hej alla läsare, nu är jag tillbaka igen!

Det har gått lite mer än ett halvår sedan jag uppdaterade 
om min nyckelharpa och jag var senast precis i skedet att 
börja betsa och lacka den. 

När jag skulle börja betsa så stod jag inför ett svårt beslu-
tet, färgen på nyckelharpan känns för mig som en viktig del 
av instrumentets karaktär innan man hör musiken, men 
även under, och jag började experimentera för att få fram 
något som liknande det gamla ekskåpet som jag har stående 
hemma. Mörk, rustik brunt men med ljusa slingor, och jag 
var inte helt nöjd med Mörk Antik Ek-betsen som Herdin 
sålde då jag tyckte det var svårt att få den färg jag ville ha. 
Den blev antingen för ljus eller för mörk, men efter att ha 
mixtrat med andelen vatten och blandat i Röd Mahogany- 
bets så fick jag det jag var ute efter.

Efter betsen började jag lackera den med shellack och 
använde den teknik vi gitarrbyggare använder, vilket är att 
börja på en 15%-lösning med sprit, och använda en liten 
tuss gjord av trassel med bomullstyg runt som man låter 
suga upp lacken. Man slår bort det första för att det inte 
ska bli en pöl och sedan börjar man att med raka drag lägga 
tunna lager tills man fått en yta och man då kan börja skapa 
ett kaos. Man alternerar sneda drag, att dra den i cirklar och 
åttor för att göra dragen mindre synbara och när man blivit 
nöjd med sin yta går man över till en 7%-lösning för att 
smälta samman de tidigare dragen och få en blankare yta.

Här brukar vi arbeta vidare för att få en vattenklar lacke-
ring, men jag eftersökte mer en blank men samtidigt rustik 
yta som skulle se lite gammal ut, så jag nöjde mig här. Det 
kändes mer rätt än att ha en sådan superpolish, det är inte 
så harpor ska se ut i mina ögon.

Löven tillverkades, passades in och harpan sattes äntligen 

T.v. Jag lyssnar till ljudet från min färdiga harpa, 
Magnus spelar. ”Väl godkänd, jämn och f in över alla 
strängar”.
Nertill: Elever lyssnar till Magnus spel. Tvåa från vän-
ster: Läraren Henrik Jansson. 
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ihop, stallet tillverkades och jag fick sedan mina första par 
strängar av min handledare Bosse Nilsson som jag ivrigt 
satte på för att få hörde hur den skulle låta. Jag var väldigt 
nyfiken men denna min första harpa eftersom jag innan 
inte hade någon referensram då jag mestadels byggt gitarrer. 
Jag stämde upp och drog det första stråkdraget på den 
mörka C-strängen – och visst sjöng den ut!

Mina klasskamrater och de i klassen under kom och tit-
tade och alla var nyfikna på det nya instrumentet, och efter 
lite justering av stallet som var lite för högt och intonering 
av löven så var den klar. Enda problemet var att varken jag 
eller någon på min skola kan spela. Jag har tidigare när jag 
var yngre tagit fiollektioner och lite stråkteknik finns kvar i 
högerhanden men inte tillräckligt för att vara rättvis mot 
instrumentet.

Som tur var fanns min mentor Bosse där för att se till att 
nog ska harpan komma i händerna på någon som kan få 
fötterna att stampa med.

Jag fick reda på en tid i förväg att en som heter Magnus 
Holmström skulle spela på den, som vid den tiden var 
okänd för mig eftersom jag inte har varit inne nyckelharps-
svängen, men jag förstod att det var någon att räkna med, 
och efter att ha lyssnat på flera spelningen på YouTube så 
var jag mer än förväntansfull.

Dagen kom och jag tog med harpan till skolan – den 
hade tidigare fått vara i mitt vardagsrum där jag trälat med 
att spela, och så fixade jag det sista. Slipade till löven lite så 
de var fina, såg till att det inte fanns något skorr eller annat 
fuffens efter de vid den här tiden snabba väderskillnaderna, 
och sedan kom de.

Magnus hade med sig sin harpa byggd av Esbjörn Hog-
mark och Bosse hade med sig den senaste han hade byggt 
till sig själv, och vi tog med alla tre harporna upp i ett 
avskilt rum vi hade på skolan som fick agera aula.

Vi satte oss först bara vi tre ned och pratade och kände 
lite på harpan innan vi bjöd in våran lärare och de andra 
eleverna för att lyssna.

Sedan följde ett fantastiskt virrvarr av musik, roliga anek-
doter och historieberättande. Magnus spelade på min harpa 
och nog levde han upp till förväntningarna och mer därtill, 
Han spelade sen även på Esbjörns harpa – det var intres-
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sant att få höra skillnaderna. Bosse hängde också med på en 
låt eller två när Magnus spelade.

Vi fick berättat om olika gamla spelmän, hur nyckelhar-
pan sett ut och förändrats till den moderna nyckelharpan 
och hur musiken har förändrats och låtit tidigare. Applå-
derna från oss kom i stormar efter varenda låt och många 
av mina klasskamrater ställde frågor kring både musiken 
och instrumentet och även hur den moderna världen ter sig 
runt den anrika nyckelharpan. Efter ett tag så frågade en 
klasskamrat om jag var godkänd, och efter den dramatisk 
paus där Bo och Magnus tittade på varandra blev det 
uppenbart att den var det.

Det var underbart att få höra så skickliga händer spela på 
min harpa och att få mer referenser, såsom den subjektiva 
delen av både tonalitet som kan vara avgörande när man 
beställer en harpa från en byggare.

Efter ett tag måste dock det roliga ta slut. Både  
Magnus och Bosse åkte hem med oss och lämnade oss 
längtande efter mer.

Den här första resan är slut, min första harpan är klar 
under handledning av en fantastisk byggare och har spelats 
i händerna på en fantastisk speleman. Jag vill verkligen 
tacka Bosse som har varit en källa av kunskap och handled-
ning att ösa ur under den här tiden. Han har hjälpt mig 
från dag 1 och alltid funnits tillgänglig, och utan honom 
hade det här inte varit möjligt. Jag vill också tacka Magnus 
som tog sig tid att komma ut till vår skola och se vad det är 
som försigått i Upplands Väsby.

Den första etappen är klar, men fler kommer när det gäl-
ler min relation till nyckelharpan. Jag kommer att bygga 
fler, det vet jag, jag känner det i fingrarna . Jag och en klass-
kamrat har pratat om att gå på någon av kurserna som finns 
nästa sommar för att lära oss att spela mer. 

Vi kanske ses då!

Felix Nordahl Holm

Magnus spelar koncentrerat.
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Föreningen nyckelharpan, c/o höglund

övre SlottSgatan 14a, 753 10 uppSala

Skogberga Spelmansgård

allspel
späckat scenprogram

finlir i Spelmansgården
buskspel överallt

fikaservering

Läs mer på www.tabyspelmansgille.se

Årets gästartister
Markus Svensson
&  David Erikssson
Riksspelmän på
nyckelharpa!

TÄBY
SPELMANSSTÄMMA

2016
lörd 4 juni kl 13

Gästartister
Markus Svensson
& David Eriksson

        Gyllby 2016-04-05/ Esbjörn Hogmark/ 
 

Mästarbygg 2016 
 

Eric Sahlström Institutet i Tobo den 16:e och 17:e juni 2016. 
Årets huvudtema: Virkeskvalitet och viktreducering  
Praktiskt tema Tillverkning av stämskruv i lönn 
 

Medverkande personer: 
- Sigurd Sahlström 
- Per-Ulf Allmo 
- David Eriksson 
- Esbjörn Hogmark (Kursansvarig)  

 

För 22:e gången!  
Missa inte detta tillfälle! att träffa 
likasinnade och helt ägna sig åt 
Nyckelharpan 

Stämskruvarnas dimensionering och 
utformning. Hur kan de tillverkas och vad är 
det som styr vår uppfattning om utseendet? 

1. Hur ska vi behandla vårt virke från stock till 
instrument? 

2. Hur kan vi få ner vikten på våra 3-radiga 
kromatiska harpor modell Eric Sahlström? 

3. Det har blivit populärt att tillverka 4-radiga harpor. 
Hur kan vi få dessa att låta bra? 

4. Praktisk övning1. Vi tillverkar ett antal 
stämskruvar i trä och frågar oss hur vi vill att de 
ska se ut och fungera 

5. Praktisk övning 2. Tillverkning av leklådegavlarna 
på en gammelharpa. I ett stycke eller i delar? 

6. Barnnyckelharpor. Några nya idéer här? 
7. Per-Ulf: När får vi se avhandlingen? 
8. Viktigast av allt. Vi ska provspela medhavda 

instrument och ha synpunkter på dessa.  
9. Vi besöker Lövstabruks gamla snickeriverkstad 

 

 

 

 
 

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 

 

HASSES LÅTAR

Hasse Gille (1931‒2012) efter-
lämnade mänger av notuppteck-
ningar; tradjazz, storbandsjazz, 
sextett, låtar m.m. Därtill också 

egenkomponerade låtar för nyck-
elharpa, över 60 stycken, somliga 
redan kända och spelade, andra 

helt okända.
Nu pågår ett intensivt arbete 

med att samla alla dessa låtar i 
ett häfte, med drömmen om att 

det skall bli färdigt till Gille- och 
Nyckelharpstämman 18‒19 juni 

2016 i Österbybruk.

Så håll utkik!

Lena Höög
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