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Maj 2017
Våren är här och snart är det dags för
spelmansstämmorna att flytta utomhus. Inomhusstämmor i all ära, men
det är en särskild tjusning med buskspel i kamp med regn, kyla och mygg.
Nåja, många sommarstämmor erbjuder
ju deltagarna att krypa inomhus om
inte vädrets makter står arrangören bi.
Så är ju till exempel fallet med
nyckelharpsstämman i Österbybruk

som Föreningen Nyckelharpan är medarrangör av. Detta är den enda stämman
på hela året där nyckelharpan är huvudinstrument. Även om andra instrument
givetvis är välkomna så är Gille- och
Nyckelharpsstämman framför allt
inriktad på vårt instrument.
Att hålla stämman igång är ett styvt
jobb som kräver engagemang och frivilligt arbete fördelat på många händer.
Under en lång tid har detta administrativa samordningsarbete skötts av bröderna Esbjörn och Sture Hogmark.
Genom sammanslagningen av Gilleoch Nyckelharpsstämmorna har under
senare år har även Dannemora hembygdsförening, Erik Sahlströminstitutet
och Föreningen Nyckelharpan anslutit
sig som medarrangörer.
Årets stämma ser lika spännande ut
som vanligt med program på hembygdsgården under lördagen med fortsättning på herrgården under kvällen
och söndagen. Jag hoppas att så många
som möjligt kan komma till stämman i
Österbybruk, som alltid infaller helgen
före midsommar. Hjälp till att hålla den
långa traditionen av nyckelharpospel i
Österbybruk vid liv och så önskar jag
oss alla en fantastisk spelsommar!
Jacob Höglund

???

Har DU glömt att
betala medlemsavgiften?
Det är ju nytt år för länge sen, 2017 ju!
Vänligen sätt in 120:- på plusgiro 491 82 94-2!
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Föreningen Nyckelharpan
Lokala representanter
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. Sen en tid tillbaka är det emellertid
föreningens uttalade policy att sprida verksamheten inte
bara inom Sverige utan även utomlands. Vår ambition är att
i första hand göra föreningen till en rikstäckande förening
för nyckelharpsrelaterad verksamhet. Som ett led i detta
arbete försöker vi att hitta lokala representanter i de olika
delarna av Sverige och utomlands. Ni finner en lista på
personer och deras geografiska tillhörighet här nedan. Vänd
er till dessa om ni lokalt vill anordna något som har med
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 i så fall av dig till styrelsen!

Gruppen Lagom håller igång nyckelharpa i södra Tyskland.
Spelar och berättar om vårt instrument. Medlemmarna i
gruppen kommer från Schweiz och Tyskland. Bernd Segnitz
är föreningen lokala representant och ledare för gruppen.

Dalarna

Olle Plahn

Skåne

plahn.olov@telia.com

Bohuslän

Paula Holmgren paula.holmgren@gmail.com
Patrik Dahlin

patrik.dahlin@anticimex.se

Gotland

Jan Lundqvist

jan@snausarve.se

Kalmar

Lars Lithén

lars.lithen@gmail.com

Närke

Conny Eriksson

connye.knafver@gmail.com

Västerbotten

Lasse Hyvönen

lhyvonen65@gmail.com

Åland

Barbro Wendt

barbro.a@aland.net

Västernorrland Bo Nilsson

bo-a.nilsson@vv.se

Nya medlemmar
Sedan förra numret kan föreningen glädjas åt följande nya
medlemmar:
Ingrid Deutgen, Järfälla
Helene Funkqvist, Everöd
Lisbeth Holt-Busk, Veddige

Efter tre år på Musikhögskolan gav Anna Gustavsson,
sin examenskonsert på Stallet den 5 mars.
Foto: Per-Ulf Allmo
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Årets Gille- & Nyckelharpstämma i Österbybruk 17–18 juni 2017
I år arrangerar vi spelmansstämman i Österbybruk för 42:a
gången! Vi har alltid värnat om traditionell spelmansmusik
med nyckelharpan i centrum. Det var ju i Österby som
nyckelharpsvågen startade kring 1970 med bland andra
Gunnar Ahlbäck som initiativtagare. Men vi försöker också
hela tiden förnya oss. Vi vill inte att stämman skall uppfattas som en musikfestival. Den skall vara en genuin spelmansstämma, det vill säga den skall ha tonvikt på buskspel
och spontant scenspel (öppen scen) och förstås innehålla ett
spelmanståg. Vår ambition är dessutom att locka deltagare
av alla åldrar. Speciellt under lördagen, då vi är på Hembygdsgården, har vi helt enligt Hasse Gilles intentioner
många ungdomliga inslag.
Årets stora nyhet är en programpunkt som vi gett arbetsnamnet Så lät det förr. Vi har sneglat på Allsång på Skansen och under söndag förmiddag mellan klockan 10–12
tänker vi testa en ny programpunkt på och framför scenvagnen. Tillsammans med en spelman som har sina låtar
direkt efter en traditionsbärare spelar vi enklare låtar.
Många av dem var populära på 70- och 80-talet.
Inledningsvis kommer vi att träna på de låtar som vi
senare spelar under spelmanståget och på allspelslåtarna
som inleder söndagens eftermiddagspass.
Vi har tänkt oss att olika spelmän med tradition efter till
exempel Eric Sahlström, Ceylon Wallin, Hasse Gille, ByssCalle, Viksta-Lasse, Curt Tallroth och Nisse Nordström
turas om att dels kort presentera sin läromästare, sedan själv
spela någon låt som vederbörande har i levande tradition
och slutligen välja ut någon eller några låtar som passar för
allspel och leda detta.
Du som känner att du vill vara med och sprida ditt eget
kulturarv på det här sättet kontaktar någon av oss i organisationskommittén.
Konferencier under förmiddagspasset blir Kjell Ritzén
från Föreningen Nyckelharpan.
Alltsedan starten för 42 år sedan har vi bjudit in olika
invigningstalare. I år är det Louise Bylund, riksspelman
2015, som inleder lördagens Gillestämma på Hembygdsgården med att förklara sin kärlek till nyckelharpan. Invigningstalare på vid söndagens Nyckelharpstämma på Herrgården blir Jonas Lennström, ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden Östhammars kommun.
Årets seminarium äger rum på lördag kl 11 – 12. Per-Ulf
Allmo och David Eriksson berätta om och demonstrerar
gammelharpan, ett av våra finaste kulturarv.
Nyckelharpsbedömning, -försäljning och -utställning
kommer att ske som tidigare, och Lillemor Alpsjö hat lovat
att visa sin fina fotoutställning från spelmanskurserna på
Herrgården.
I år kan den som bara hört talas om eller sett en nyckelman på håll delta i ett prova-på-pass på detta fina instrument. Vi kommer att ha en kurs i munspel tillsamman
med John Erik Hammarberg. Det blir också en workshop
på gammelharpa tillsammans med David Eriksson och
Daniel Hedman. Naturligtvis har vi även en kurs/workshop/låtstuga i ”vanlig” nyckelharpa.
Efter att ha vandrat över från Hembygdsgården till

Herrgården på lördagen kan det vara lämpligt att först
smaka på vad Stallcaféet eller Wärdshuset Gammel Tammen har att erbjuda. Därefter går vi in i Stora Salen och
bänkar oss för kvällens huvudattraktion: Eva Tjörnebo och
Viskompaniet. Senare under kvällen håller Eva också en
visstuga.
Stämman avslutas som alltid på söndagen med en informell konsert i Brukskyrkan. Vi som var med där förra året
fick uppleva den hittills bästa konserten under stämmans
historia. Bland andra medverkade alla våra nykorade världsmästare på nyckelharpa. Den blir svår att toppa, men vi
skall försöka.
Det är fritt inträde till båda stämmodagarna och ingen
avgift eller föranmälan krävs till seminariet, kurser, workshops eller stugor. Vill ni stötta vårt ideella arbete så köper
ni vårt stämmomärke som i år ser ut som på bilden.
På vår hemsida www.nyckelharpstamman.se lägger vi
fortlöpande ut fler detaljer i det preliminära programmet.
Välkomna till årets Gille- & Nyckelharpstämma
i Österbybruk!

Stämmokommitten genom Sture Hogmark,
Samtliga foton: Esbjörn Hogmark

Allspel från Scenvagnen vid Hembygdsgården
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Det brukar vara knökfullt på Eva Tjörnebos visstugor i
Gamla herrgårdsköket.

Sonia och Kristin Sahlström, två av våra mesta
och bästa traditionsbärare.

Många spelmän deltar i söndagens allspel både på och framför
scenvagnen.

Gammelharpsseminariet 2015

Välkommen till

Spelkurser på Skaparbyn i Hedesunda!

Kursdatum: 9-11 juni, 4-6 augusti och 15-17 september, veckoslutskurser.
Kursen innehåller i huvudsak utlärande av låtar från den svenska folkmusiktraditionen från olika landskap såsom
från , Skåne , Halland, Småland, Östergötland, Södermanland, Gästrikland, Uppland, Dalarna och Västerbotten.
Deltagare kan alla vara som har spelar något år eller några år och som kan traktera sitt instrument. Ej nybörjare.
Och ingen instruktion på instrumentet. Låtutlärningen sker via gehör och om så behövs så får man noter till de
flesta låtarna med sig hem.

Pris : 2000:- för mat, logi och kurskostnad/kurs
Kursledare: Ingemar Aronsson, nyckelharpa
Anmälan: Per mejl till ingemar.aronsson@home.se

Se också artikeln om Folkmusikhelgen på Skaparbyn i förra numret av Nyckelharpan!
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På kurs med Cajsa

I skuggan av de fasansfulla och omskakande händelserna i
centrala Stockholm hölls den 8:e april en heldagskurs i
nyckelharpsspel. Kursen tilldrog sig på Gårdshuset på S:t
Larsgatan i Linköping med stöd av studieförbundet Bilda.
Inbjuden var den i folkmusikkretsar mycket kända riksspelmannen Cajsa Ekstav från Uppsala. Deltagare var 12
förväntansfulla nyckelharpsspelmän från Nyköping i norr
till Husqvarna i söder och från Motala i väster till Åtvidaberg i öster.
Cajsa är en framstående spelkvinna, aktad pedagog och
därtill mycket populär som vissångerska. Hon är uppvuxen
med den rika spelmanstraditionen i Vendel i norra Uppland
och har spelat nyckelharpa och fiol sedan tidiga år i bl.a.
gruppen ”Vendelkråkorna” och senare med gruppen ”Trollrike Spelmän”. Där var Sture Sahlström förgrundsfigur, bror
till den legendariske storspelmannen Eric Sahlström, som

ju också var utvecklare av den moderna, kromatiska nyckelharpan.
Cajsa Ekstav är ordförande i Eric Sahlströms minnesfond och hon är också ledamot i Zornmärkesjuryn. Det
senaste året har hon synts i den omtalade och från TV
kända gruppen ”Systerpolskan” som är initierad av Benny
Andersson. Benny är också med och spelar på gruppens
nyutgivna cd ”Randig kjortel”. Sommaren 2015 släppte
Cajsa också en cd tillsammans med Ditte Andersson, också
välkänd uppländsk spelman. På denna duo-skiva, ”Långt
om länge” bjuds på traditionella visor och upplandslåtar.
Förmiddagen ägnades åt ett par låtar ur likaledes legendariske Leonard Larsson, Viksta-Lasses repertoar. VikstaLasse spelade fiol med nämnde Eric Sahlström samt i yngre
år med Hjort-Anders Olsson från Bingsjö i Dalarna. En av
låtarna vi jobbade med var en speciell ”Viksta-Lasse variant” av den vanliga allspelslåten Tierpspolskan.
Senare på dagen fick vi lite mer djupgående kunskaper
om den uppländska bondpolskan där Cajsa gick igenom
typiska stråkmönster och betoningar. Vi fick också öva på
olika tekniker som t ex rullstråk på samma sträng (”konsumstråk”) för att få till det riktiga ”svänget”.
För att ge musiken och låtarna mer utsmyckning och
variation gav Cajsa också förslag på ornament och dubbelgrepp med passande fingersättningar. Eftermiddagen löpte
snabbt undan och vid kursdagens slut samlade vi ihop oss
med några gemensamma populära allspelslåtar. Jag tror alla
var glada och nöjda med en intensiv och lärorik dag med
Cajsas glada och vinnande sätt och med hennes mycket
vackert klingande instrument!
Under kvällen flyttade Cajsa och hennes spelkamrat
Örjan Englund (på dragspel) till konsertlokalen ”Fontänen”.
I folkmusikföreningen i Linköping (FiL:s) regi blev det
sedan en timmes bejublad konsert med mycket dansanta
upplandslåtar, roliga och vackra visor, trevligt mellansnack
och häftiga skrönor inför en fulltalig publik. Därefter spelade Cajsa och Örjan också till en nöjd och uppsluppen dansande publik till sent på kvällen.
Text: Sune Samuelsson

Hej medlem
Du vet väl om att du när som helst kan ställa din fråga om harpskötsel, harpbygge m.m. till föreningen. Skicka e-post 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!
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Ett kroppsnära musikalisk äventyr
– med Josefina Paulson i Västerås 29 april
Josefina hade lovat att ge oss en rejäl dos fysisk aktivitet med nyckelharpan i centrum och en kul och annorlunda kortkurs blev det
verkligen. Vi var 16 nyfikna deltagare som samlades i Västerås denna lördag – många med förhoppningen om att komma i bättre
kontakt med sitt instrument och att få musiken att låta som vi önskade.
I den kursinbjudan vi sände ut skrev Josefina själv så här
om sitt spelsätt och vad hon ville uppnå med kursen.
– Det ser så enkelt ut när du spelar, är en kommentar jag
ofta får. Men enkelheten är ett resultat av ett systematiskt
och medvetet praktiserande. Det man gör ofta blir man bra
på och just därför är det så viktigt att öva på rätt saker.
Under denna workshop undersöker vi tillsammans vad hållningen kan göra för din spelteknik. Vi utforskar hur vi kan
öva på ett effektivt och avspänt sätt, där stråke och instrument blir ett med kroppen och ger oss ett verktyg att föra
ut det vi vill säga med vår musik. Vi kommer att öva
kroppshållning, balanspunkter, muskelmedvetenhet kring
spelteknik och att hålla (och röra oss med) vårt instrument
och stråke för att se vad det kan göra för just din musik och
glädjen i att spela.

Rotationsövning, här jobbar vi med skulderbladen.

Så vi inledde med morgonjympa, yoga-/balansträning och
avslappning för att hitta den naturliga spelstilen. Josefina
underströk vikten av att röra på sig under spelandet, oavsett
om vi sitter eller står, instrumentet ska inte låsa kroppen.
Hon poängterade vidare att stråkandet bör vara en rotationsrörelse ändå från skulderbladet, inte bara något man
lägger till med handen i sista stund.
När vi håller i instrumentet är det viktigt att vi tänker på
att armbågen vilar mot stränghållaren, att harpans ovandel
vinklas in strax under revbenet och att bandet inte ligger för
högt upp och tynger nacken. Och så balans – från hårrötter
till hålfötter! Pröva till exempel att stå på ett ben och spela,
knepigt... Spelstilen bör kännas så bekväm som möjligt
annars riskerar vi att inte orka spela alls eller i förlängningen – att vi överanstränger musklerna och skadar dem. Men
spela med måtta och ta mikropauser så ofta du kan.

Anteckningar från whiteboardtavlan.

Till slut greppade vi våra instrument och fick så möjlighet
att praktisera de nyförvärvade kunskaperna i låten ”AnnaMaria kiss me” – en ”skuv” från Västmanland, motsvarighet
till den uppländska bondpolskan. Låten inbjöd till mycket
dubbelsträngsspel på öppna strängar och med 15 nyckelharpor och två fioler lät det mäktigt.
Som bonuslåt gick vi också igenom Axel Inges ”Tjurpolskan”, där Josefina bad oss att särskilt känna vibrationen
i instrumentet samt röra oss till musiken så mycket och
överdrivet vi bara orkade.
God mat och två kaffepauser ingick i programmet. Tre av
deltagarna fyllde jämna år hade vi listat ut, så därför blev det
tårta och blomsterkvast till var och av dem vid sista fikastunden. Josefina, som hållit oss alla på så gott humör, fick också
en bukett innan det var dags för hej-då och hemfärd.
Text: Kerstin Kåverud

Koncentration i golvläge. Kursdeltagarna blundar och lyssnar
till Josefina som går igenom kroppen, muskel för muskel.
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Spelträff i Örebro med besök av världsdsmästare

Hela spelkursgänget”. Övre raden från vänster: Lennart Pettersson, Kristina
Elgenstierna, Magnus Börjesson, Mikael Holmgren, Bengt Simonsen,
Conny Eriksson. Främre raden från vänster: Åsa Borehed, Josefina Paulson,
Foto: Åsa Borehed
Maria Elinder.

Vi kallar oss ”Nyckelharpsfamiljen!
Vi är ett gäng som träffades för första gången i Tobo
hösten 2011, då vi började ”Distanskursen på nyckelharpa”
tillsammans. När kursen i Tobo tog slut kände vi oss inte
färdiga med varandra, utan bestämde att vi skulle fortsätta
att träffas och spela ihop. Sedan dess har vi setts två helger
om året i Örebro. Vi börjar redan på fredagskvällen och
håller sedan på till söndag eftermiddag. Eftersom vi bor
utspridda på så många orter i landet – från Herräng och
Björklinge i norr till Älvängen i söder – så blev Örebro en
central mötesplats. Dessutom bor en av oss i Norge.
Helgen den 24-26 februari i år var det dags för spelträff
igen. Den här gången gästades vi av en världsmästare på
nyckelharpa, Josefina Paulson, som höll i spelkursen med
oss.
De från ”Nyckelharpsfamiljen” som hade möjlighet att
vara med den här helgen var: Lennart Pettersson (Björklinge), Mikael Holmgren (Uppsala), Maria Elinder (Åkers
Styckebruk), Bengt Simonsen (Älvängen), Kristina Elgenstierna (Örebro) och Åsa Borehed (Örebro). Till spelkursen
hade vi också bjudit in spelkompisarna Conny Eriksson
och Magnus Börjesson från Örebro.
Kursen startade redan kl 10.00 på lördagen och pågick till
kl 17.00. Josefina lärde ut flera fina låtar, bland annat två
stycken skuv-polskor från Västmanland och vi fick också
en lektion i stråkteknik. En mycket lyckad och givande dag.
Lördagskvällen avslutades med fest och knytkalas. Då
anslöt de inbjudna spelkompisarna Bosse Brewitz, Anders
Borehed, Ulf Hammarström och Peter Burell från Örebro.

”Fyrhändig nyckelharpa” Bosse Brewitz och Magnus Börjesson.
Foto: Åsa Borehed

Josefina Paulson

Foto: Åsa Borehed

Efter god mat och dryck fortsatte vi sedan att spela och
jamma tillsammans till långt in på natten.
De här helgerna har verkligen blivit några av årets höjdpunkter och vi ser redan fram emot den inplanerade spelträffen i höst.
Text: ”Nyckelharpsfamiljen” / Åsa Borehed
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Kurshelg på Vara Folkhögskola

Nyckelharpslärarna Einar, David och Anna-Kristina
underhåller vid middagen.
Foto: Ulf Josén
Buskspel i folkhögskolans matsal.

Delar av nyckelharpsgrupperna vid den
avslutande konserten.

fredagkvällen var ju att det fanns möjlighet till buskspel i
folkhögskolans lokaler med nya och gamla vänner.
Måltider och fika ingick naturligtvis och serverades av
folkhögskolans kökspersonal till full belåtenhet. Under
middagen på lördagkvällen underhöll lärarna i lite olika
konstellationer och därefter blev det spel till dans och buskspel. I kapphallen hade Västergötlands spelmansförbund
försäljning av noter, CD-skivor mm under hela helgen.
En sådan här helg går fort och helt plötsligt var det söndag eftermiddag och dags för gemensam samling och allspel i gymnastiksalen. Därefter fick de olika grupperna med
minikonserter visa varandra vad de lärt sig under helgen.
Det här var fjärde året jag var med på kursen i Vara men
absolut inte sista. Inbjudan till nästa års kurs kommer med
all sannolikhet på www.vsf.nu till hösten.
Text: Ulf Josén

Foto: Anki Lövgren

Helgen den 11-12 februari samlades cirka 200 personer på
Vara folkhögskola för att spela, sjunga och dansa. Det var
Västergötlands Spelmansförbund som tillsammans med
Vara folkhögskola och ABF Västra Götaland inbjöd till
folkmusikkurser för tolfte gången.
På schemat stod kurser i fiol, nyckelharpa, durspel, blåsinstrument som klarinett, blockflöjt, tvärflöjt etc. Visor,
dans samt särskild kurs för barn ingick också. När det gällde fiol, nyckelharpa och durspel kunde man välja mellan
”helfart” och ”halvfart”. Vi var 15–16 elever på nyckelharpa
som delades upp i tre grupper. Lärare för nyckelharpskursen var David Eriksson, Anna-Kristina Widell och Einar
Zethelius. Instruktörerna bytte grupper några gånger så att
vi alla fick träffa dem. Förutom traditionell låtutlärning
berättade David om nyckelharpans skötsel, stämning, dubbeltoner och stämspel. Ett mycket uppskattat inslag.
Själva kursen började på lördag förmiddag men långväga
deltagare hade kommit redan på fredagskvällen och mot en
blygsam kostnad fått både middag och boende en extra
natt. Förutom övernattning på folkhögskolan i tvåbäddrum
eller i gemensam sovsal, ordnades även med boende på
hotell och B&B i omgivningarna då sängplatserna på folkhögskolan inte räcker till. En orsak till att komma redan på

Foto: Ulf Josén
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Tore Gustav Zetterström – en legend
Född 1914 i Vallskoga, Tolfta, och död 1984 i Forshem,
Tierp. Fadern var snickare, arbetarson från Sävastbo i Österlövsta och modern kolardotter från Hillebola bruk.
Tore har blivit något av en legend, både ryktesvägen för
sitt blixtrande briljanta spel och för de enda två inspelningsomgångar som finns bevarade efter honom.
Han började spela silverbasharpa vid fyra års ålder och
satt då under köksbordet med en harpa som var nästan lika
stor som han själv. Han lärde sig spela av ”gubbarna runt
omkring i trakten” och var mycket noggrann med att lära
sig låtarna riktigt. Längre fram blev det många söndageftermiddagar med Eric Sahlström, Herman Hall, Emil Munter
med flera lokala spelmän.
Kända byggare av nyckelharpor åt honom är Karl Gustaf
Söderström (1877–1950) och Erik Fridolf Vidlund (1896–
1954), båda från Farsbo, Tierp.

Tore Zetterström 1934.

Vid tävlingarna i Österby bruk den 5 september 1926
fick han ett av tre extrapris om 5 kr.
Söndagen den 23 juli 1933 var Tore tillbaka på Folkparken Liljekonvaljeholmen. Det gällde tävlingar på fiol, nyckelharpa och dragspel och nu blev det en fjärde plats. Prisdomare var August Bohlin, Gamla Upsala och Johan Olsson,
Bälinge.

Tore Zetterström 1925.
Han blev snabbt mycket skicklig och redan vid spelmanstävlingarna fredagen den 12 juni 1925 på Liljekonvaljeholmen i Sunnersta söder om Uppsala, vann han klassen under
40 år.
Ett citat ur UNT: ”Nyckelharpan har vårt starka intresse
såsom ytterst ålderdomlig och avspeglande en snart svunnen
tidsperiod av vår folkmusik. ... En beträffande nyckelharpspelet
märkbar modernisering bör ej undgå omnämnande: Ett par
spelares framgångsrika försök att stämma ’ackompanjemangssträngarna’ i värklig harmoni till melodien och att ej i ett kör
fila på allesammans. Märkvärdigt nog uppnåddes härvidlag
högsta resultatet av – den 10-årige lille nyckelharpspelaren från
Tierp, Tore Zetterström, som är värd att nämnas särskilt
– hoppas han ej blir högfärdig, men han såg ej ut att höra till
den sorten !”
33 spelmän på fiol, nyckelharpa och klarinett ställde upp.
Vinnare i klassen över 40 år blev August Bohlin från Harbonäs. Till detta kan läggas att Zetterström ”tycktes fånga
publikens intresse” även vid logen Svenskens sommarting
den 5 augusti i Tierp.

Tore Zetterström vid en spelmanstävling i Knutby Gammelgård
lördagen den 5 augusti 1944. Till höger juryn: director
musices Sven E. Svensson och kantor R. Pilström..
Lördagen den 5 augusti 1944 hade Knutby-Bladåkers hembygdsförbund anordnat spelmanstävlingar i Knutby Gammelgård som lockade sex spelmän på nyckelharpa, tio på
fiol och en på klarinett. Så sent som förliden vinter hade
Tore som synes kapat tre fingrar på tangenthanden alldeles
nedanför första leden – men vann gjorde han.
Nästa gång Tore deltog på Liljekonvaljeholmen var söndagen den 20 augusti 1944 på tävlingar anordnade av
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Upsala ungdomsring och Fyrisgillet. Av de tio pristagarna
på nyckelharpa nådde han fjärde plats före Oskar Larsson
på sjätte, och August Bohlin nionde plats.
I Graneberg Folkets Park, Sunnersta, den 12 augusti
1945 räckte Tore till en tredje plats efter Erik Sahlström
och Sven Tallroth. Nu hade Upsala ungdomsring och folkdanslaget Fyrisgillet arrangerat.
På Byss-Callestämman i Älvkarleby 1947 fick Tore nöja sig
med ett bronsmärke.
Vid spelmanstävlingarna i Björkparken, Film, den 15 juli
1956 kom han på andra plats efter Sven Tallroth.
Med tiden blev Tore en framträdande personlighet och
hördes bland annat mycket i radio under 1930- och 1940talen. Hans repertoar var egentligen traditionellt mångskiftande med både populärmusik och spelmanslåtar.
Tisdagen den 14 och torsdagen den 16 mars 1933 hade
Radiotjänst och den bayerska radion i München anordnat
ett utbyte av folkmusikprogram. Det svenska programmet
upptog tre medeltida ballader, sjungna av Edith WidmarkLundblad, några låtar för nyckelharpa av Tore Zetterström
samt bröllopsmusik från Mora för två fioler, spelade av herrar Nils Alderling och Johnny Schönning.
Den 4 maj 1934 kl. 20:30–21:30 medverkade Zetterström i Sveriges Radios Europakonsert i folkton tillsammans med Helga Görlin och Olle Björling, sång, samt
Radiokören och Radioorkestern.
Ett helt annat sammanhang var när han samma år den
10 oktober kl. 17:05–17:30 spelade allmogelåtar i radio tillsammans med Carl Gudmundsson från Leksand på fiol.

Tore Zetterström, Evert Hillbom, Karl Styfberg och KnypplaPelle, alias Johan Erik Pettersson, vid tävlingarna 1932 i Film.
Efter att i tre omgångar gradvis ha kortat några fingrar i
sitt snickeri blev det till sist alltför svårt att spela nyckelharpa och han fick nöja sig med piano och på slutet hammondorgel.
Per-Ulf Allmo
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A greeting from Holland ...
Det kom ett brev från Ernst Jan Kalkman Holland, om ...
A while ago at the builders meeting in Tobo I was told the
newsletter of Föreningen Nyckelharpan would be interested in stories concerning nyckelharpa memorabilia from
Holland. Here is a report on what I have been up to lately.
I am still not retired, so the work on my new harpa’s is
slow. Through the years I try to improve my knowledge on
nyckelharpa building. This involves some basic research.
After I built some Tord Johansson harpas I built a Moraharpa from drawings I found at the ESI. It turned out
nicely and did not sound too bad. I built it using bent sides
instead of hollowing out a larger piece of wood. This involves making an inside mould for bending the sides. So I now
own some moulds to make Moraharpas. Since it will not be
likely that there will be a big demand for Moraharpas I
thougt about using them for something different.
Thinking about Per Ulf ’s and Jan Lings research about
Moraharpa history I remembered the drawings from Praetorius. In these drawings there are a couple of Mora harpa
look a likes. Why not make those and find out how they
sound in comparison? The first one ready is the hurdy gurdy
version. A guitar version may follow. Building a hurdy
gurdy was not new to me since it was the first instrument I

built long ago. Making one on the frame of Moraharpa was
a challenge. The wheel has to be very small to fit in the
instrument. So turning it must be rather fast. The key box is
nearly identical to the Moraharpa. I supplied the instrument with two melody strings and one drone. The fourth
string is the so called trumpet string. This trumpet string
has a movable comb. The wheel tries to lift the comb from
the upperdeck. But then the string tension will hammer it
back. This rattling occurs when you run the wheel fast. At
normal speed there is no noise other than the note the
string is tuned to. Playing the wheel with acceleration and
deceleration in a rhythmic fashion gives a fine rhythm
accent in the music. The smaller wheel was the reason I had
to investigate the whole rattling comb concept. It was hard
to make it work. Putting the string much nearer to the deck
made the string much more tangent to the wheel which
worked. The hurdy gurdy is an instrument very popular in
Belgium (Wallonia). So there might be a connection with
the Wallonian people in Uppland in the old days of Louis
de Geer.
Hope this is of interest to all Nyckelharpa friends.
Text: och foto Ernst Jan Kalkman
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Visfestival på Island med Storis & Limpan Band
Den 11 mars begav vi oss ut i Reykjavíks förorter och konserthuset Salurinn i Kópavogur. Biljetterna hade jag
fått i present med medföljande programblad där jag kunde välja olika konserter under våren. När jag bläddrade
igenom programmet var det speciellt
ett ord som väckte min nyfikenhet –
nyckelharpa.
Trots att nationalsporten på Island
Eurovison ägde rum samtidigt var konsertsalen fullsatt. Värdar för kvällen var
Guðrún Gunnarsdóttir, artist och programledare i radio tillsammans med
Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, musiker,
poet och översättare. Aðalsteinn introducerade svensk vistradition, nyckelharpan och Cornelis Vreeswijk efter vilken
Aðalsteinn översatt ett flertal texter till
isländska.
Kvällen inleddes så med sånger på
svenska och isländska av Þorgerður Ása
Aðalsteinsdóttir och Vigdís Hafliðadóttir som båda studerat vid Nordiska Visskolan i Kungälv.
Storis & Limpan Band bestånde av
Magnus Holmström och Tomas Lindberg kändes lite som ett rockband när
de klev upp på scenen, båda två med
varsin lång nyckelkedja hängande vid
jeansen. De inledde med kända hits
efter Eric Sahlström som ” Trollrikepolskan” och ”Stormyren” och snabbt
förflyttades publiken till norra Uppland. Bandet fortsatte sedan med en hel
del egna låtar och låtar efter gamla
spelmän som till exempel Hultkläppen,
(eg. Pehr Abrahamsson Hult Alcén, en
1800-talsspelman från Bergsjö i Hälsingland.) Lättsamt, proffsigt och med
mycket humor guidades publiken
genom den svenska folkmusiken, växelvis med sång av Emma Härdelin och
orkestern Draupner.

Det var inte första gången som dessa
musiker och artister träffades. De möttes nämligen på Grönland för många år
sedan och har hållit kontakten sedan
dess.
När kvällen avslutades med Vreeswiks ”Turistens klagan” var stämningen
i topp och publiken lalala-ade glatt
med tillsammans med nyckelharpan i
de fyra omtagningarna av refrängen.
Med på scen fanns Gunnar Gunnarsson, piano, Pétur Grétarsson, slagverk och Þorgrímur Jónsson, bas.
Text: Linn Björklund

Foto: Halla Þórlaug Óskarsdóttir

Nyfiken på att spela Nyckelharpa?
Vill du prova på att spela nyckelharpa, eller har du försökt lära dig instrumentet på egen hand? Hör då av dig
till oss! Föreningen Nyckelharpan kan hjälpa dig vidare med information om kurser och instruktioner direkt. Vi
funderar också på att arrangera egna speltillfällen speciellt för nybörjare, kanske några gånger per halvår.
Intresserad? Hör då av dig genast till Bo Nilsson, e-post harpa@bonilsson.se eller mobil +46 72 235 06
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Gyllby 2017-04-25 Esbjörn Hogmark

Mästarbygg 2017
Eric Sahlström Institutet i Tobo den 15:e och 16:e juni 2017.
Årets huvudtema: Hur/Varför försköna en nyckelharpa?
Praktiskt tema Slipa verktyg. Ornamentik och andra
designattribut på nyckelharpa, bränning, skärning med kniv.
Medverkande personer:
- Sigurd Sahlström
- Per-Ulf Allmo
- David Eriksson
- Mattias Eriksson (Företaget Tormek)
- Esbjörn Hogmark (Kursansvarig)

För 23:e gången!
Missa inte detta tillfälle! att träffa
likasinnade och helt få ägna sig åt
Nyckelharpan
Hur har ornamentiken sett ut genom åren och hur ser den
ut idag? Vad kan man göra ytterligare för att försköna sitt
instrument? I stort som i smått
1. Hur dekorerade man sina instrument på 1700- och 1800-talet?
Hur gjorde August Bohlin, Eric Sahlström och Hasse Gille?
2. Praktisk övning1. Vi testar att åstadkomma ornament med
brännverktyg, kniv, mm.
3. Praktisk övning 2. Tormek från Lindesberg kommer för att
demonstrera sitt produktprogram. Slipning av hyvelstål, slipning
av egen kniv, stämjärn etc.
4. Barnnyckelharpor. Några nya idéer här?
5. Per-Ulf: Hur långt har du kommit på bok nr 2 och hur långt har
jag kvar själv på min Nyckelharpan ett unikt svenskt kulturarv?
6. Viktigast av allt. Vi ska som tidigare år provspela medhavda
instrument och ha synpunkter på dessa.
7. Nyckelharpsexkursion i Norduppland

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
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Föreningen Nyckelharpan, c/o Höglund, Övre Slottsgatan 14A, 753 10 Uppsala

TÄBY
SPELMANSSTÄMMA
2017
sönd 4 juni kl 13
Skogberga Spelmansgård

Gästartist
Owe Ronström
allspel
späckat scenprogram
finlir i Spelmansgården
buskspel överallt
fikaservering
Årets gästartist
Owe Ronström
från Orientexpressen
Gotländsk spelman och
folkmusikinspiratör!

Läs mer på www.tabyspelmansgille.se

