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tecknandet av svensk folkmusik. 
Intresserade personer uppsökte då 
spelmän runt om i landet ”…för att 
bevara den gamla låtskatten till efter-
världen”, ett upptecknande som fort-
satt in i våra dagar.

Många läsare av vår tidning vill 
gärna ha med noter på låtar i varje 
nummer. Men då uppstår också flera 
frågor.

 – Kan man lita på uppteckningarna? 
– Är det ”rätt” version av en viss låt? 
– Lämpar sig spelmansmusik  
   överhuvudtaget för notskrift? 
– Hur detaljerad skall notbilden vara? 

I detta nummer återges noterna av en 
gammal välkänd melodi, Tegelsmora-
valsen. Uppteckningen är från Svenska 
låtar (Upplandsdelen) efter harpspela-
ren Emil Adolf Sjulander, född i Tolfta 
socken men till största delen verksam i 
Östhammar. Uppteckningen gjordes 
1933 av Olof Andersson. 

Du som kan låten eller har hört 
inspelningen med Eric Sahlström, 
kommer att märka att den skiljer sig 
litet från hur den spelades av Eric och 
hur den spelas idag. Vad är ”rätt”? Sva-
ret är naturligtvis att ingen variant är 
mer ”rätt” än den andra – låten har 
framförts och kan framföras på olika 
sätt. Noter skall inte ”konservera” en låt 
för all framtid utan vara en intressant 
tidsmarkör för hur upptecknaren upp-
fattade att spelmannen/kvinnan fram-
förde låten just då.

Till sist, Tegelsmoravalsen uppteck-
nad och spelad i F, finns i en snarlik 
variant i G-dur kallad Vikstavalsen. 
Vilken är mest rätt?

Jacob
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Noter och deras roll inom folkmusiken 
diskuteras ofta. En del anser att not-
skrift skall undvikas helt och hållet, att 
folkmusiken är en muntlig tradition 
och att äldre spelmän inte var notkun-
niga. Detta motsägs dock av det gan-
ska omfattande material av gamla not-
böcker som finns bevarade bland annat 
på Svenskt visarkiv. Förmodligen 
använde sig en del gamla spelmän av 
noter till stöd för minnet. Men det är 
förmodligen också sant, att många inte 
var notkunniga och att låtarna därför 
till största delen fördes vidare genom 
att spelmän lärde sig av varandra.

Under historiens gång och kanske 
framför allt under den nationalroman-
tiska perioden i och omkring sekel-
skiftet 1800–1900, påbörjades upp-

God Jul
och 

Gott Nytt Spelår 2017
önskar

Föreningen Nyckelharpan
och Redaktören
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Lokala representanter

Föreningen Nyckelharpan har traditionellt haft sin med-
lemsbas i Stockholmsområdet och det har tidigare varit 
naturligt att de flesta föreningsaktiviteterna har försiggått i 
just detta område. Sen en tid tillbaka är det emellertid för-
eningens 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 per-
soner och deras geografiska tillhörighet här nedan. Vänd er 
till dessa om ni lokalt vill anordna något som har med nyck-
elharpa att göra. 

Föreningen kan erbjuda ekonomiskt bidrag mot att 
arrangören bidrar med text och bild om aktiviteten till tid-
ningen. 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 välkom-
men att vända dig direkt till styrelsen. Vi söker naturligtvis 
också personer i de områden som saknar lokal representant 
och som vill vara det. Hör i så fall av dig till styrelsen!

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

Nya medlemmar

Sedan förra numret kan föreningen glädjas  åt följande nya 
medlemmar:

Ulrika Ahlquist, Helsingborg
Torgny Fager, Helsingborg
Jan Eriksson, Strängnäs
Gertrud Petersson, Ängelholm
Jan Eriksson, Strängnäs

Lidt om hvordan en  
Hasse Gille-nyckelharpe er 

havnet på Bornholm
Min mand og jeg har været ivrige dansere i Bornholms  
Folkedanserforening i 25 år. I 1970 – 80-erne havde 
foreningen gode kontakter til grupper i Sverige bl.a.  
Asarums folkedansere, og der var i 1984 arrangeret et frem-
skridt for folkedansere m.m. En montre viste bl.a. påbe-
gyndte dele til en harpe, og det fangede min mands interes-
se – sådan en ville han prøve at bygge, men først ville han 
købe en at se efter. Her vil jeg indskyde, at min mand var 
udlært tømrer og snedker, og vi har haft selvstændig virk-
somhed i 35 år. Spillemand og danser Olle Johansson i 
Asarum hjalp min mand med kontakt til Hasse Gille, vilket 
min mand var meget glad for.

I 1986 kørte min mand og jeg til Österbybruk, og med os 
hjem i bilen lå harpen. Min mand nåede desværre aldrig at 
bygge en harpe, da han imellemtiden blev ramt af sygdom.

Jeg fik i 1989 kontakt til en harpespiller Irene Tuvesson 
(nu Irene von Wowern) svensk født men bosiddende på 
Bornholm. Igennem tre vintre var Irene min lærer, og det 
var fantastisk – svært – dejlige timer var det.

Jeg spiller gerne alene, og det har jeg det godt med. Ind 
imellem spiller jeg med en harmonika spiller der ligesom 
jeg også er glad for svenske melodier.

– Og sådan havnede altså en nyckelharpe på Bornholm.
                                                                                 
Doris Jensen, Bornholm

Föreningen Nyckelharpan

Snart är det nytt år, 2017!
Betala gärna in medlemsavgiften redan nu!

Vänligen sätt in 120:- 
på plusgiro 491 82 94-2.

Ange samtidigt din e-postadress 
så kan du få information den vägen också!

Doris Jensen med sin nyckelharpa.
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marversionen av kulturprogrammet Víðsjá. Vill du lyssna 
till inslaget kan du gå in på länken  https://soundcloud.com/
hallao/nyckelharpa-i-tobo-halla-orlaug. I programmet, som 
förstås i huvudsak är på isländska, hör vi förutom nyckel-
hapsmusik och myggornas surrande, även svenska och eng-
elska kommentarer blandade med Hallas berättande om 
nyckelharps traditioner, Erik Sahlström och Tobo bruk.

Fredagskvällen hade vi som brukligt den gemensamma 
middagen där varje grupp gjorde ett eller flera bejublade 
uppträdande. Många deltagare bjöd också på egna soloin-
satser. Men som alltid var det nybörjargruppen som fick de 
flesta applåderna.

På lördag var det så genomgång av instuderade låtar, 
gemensam avtackning och till sist dags att säga adjö till nya 
som gamla vänner för denna gång. Väl mött nästa sommar!

Här är några av de låtar vi jobbade med i grupp 5:

Med Marcus:
Galne Britens polska, från norra Gotland
Kajlunds-Lasse, Gotland 
Polska (polonäs), ur Sexdregasamlingen
Tanic, ur Danzigsamlingen
Gånglåt från Äppelbo
Vals, eftr Landin
Vals, eftr Strutz
Vals från Lövstabruk
Polska, eftr Anders Sahlström (Urpolskan)
Pärlan, eftr Styfberg
Polska i tre vändningar av W. Gelotte
Noas polska 

Med David:
Knuss-Olles livstycke
Bondpolska från Gårdskär
Hopkokspolska från Västerbotten

Med Cajsa: 
Brudmarsch från Älvdalen
Schottis eftr Otto Säfström
Tobogubben
Nödpolskan eftr Kalle Styfberg
Båtsman Däck

Med Ditte: 
Schottis eftr Pelle Hellgren
Fria valet

Kerstin Kåverud

Knavertorka 2016 
– sommarens vattenhål för nyckelharpister,  

Erik Sahlströminstitutet den 19–23 juli

Fönstren på Erik Sahlströminstitutet stod öppna och lät de 
spröda nyckelharpstonerna klinga ut över ett sommarfagert Tobo 
bruk. En veckas rika upplevelser låg framför oss som samlats för 
årets upplaga av Knavertorka. Med våra instruktörer – Cajsa 
Ekstav, Ditte Andersson, David Eriksson, Josef ina Paulson och 
Marcus Svensson – skulle vi nu få möjlighet att utforska vårt 
instruments många möjligheter. 

Sommarkursen i Tobo har blivit en välkommen upplevelse 
för en hel del av oss som också återkommer år från år. 
Andra, nyfikna på instrumentet, är här för första gången. 
Som nykomling utan eget nyckelharpa finns instrument att 
låna. Har man sen inte fått musikdosen uppfylld efter den 
intensiva kursveckan går det att få ytterligare påfyllning 
under söndagens nyckelharpsstämma i Vendel. Långväga 
gäster kan då dröja sig kvar en extra natt i huset.

Sammantaget var vi denna gång femtiotalet deltagare, 
alla med sina egna musikaliska erfarenheter och på olika 
nivå vad gällde skicklighet och kompetens. Det internatio-
nella deltagandet var som alltid stort – här fanns nyckelhar-
pister från USA, England, Schweiz och Tyskland – vilket 
också gjorde mötena extra spännande med frågor om hur, 
vad och varför man spelade. Efter lektionstid och till långt 
in på kvällarna övades stråkföring och intonering i enrum 
eller gemensamt. Vad som försiggick i det här huset gick 
inte att ta miste på.

Under en av dagarna fick vi besök av den isländska kul-
tureportern Halla Thorlaug Ottarsdottir som under sitt Sve-
rigebesök passade på att göra intervjuer med deltagare och 
instruktörer. Inslaget från nyckelharpornas Tobo sändes 
senare i den isländska radion i programmet Skuggsjá, som-

Marcus Svensson i speltagen. 
Foto: HAllA tHorlAUg ottArsdottir
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Deltagare och instruktörer på 
Knavertorka 2016. 

Var annars hittar man grupper med stolar utan bord 
och i skuggan – om inte på en spelkurs! 

Åsa Thulin och Per Bengtsson övar låtar på gräsmattan. 

Foto esbjörn HogmArk

Redaktörens ruta
Här är det tomt, för här hade jag inget att sätta in.

Jag tar tacksamt emot bilder och reportage utifrån landet, 
från dig som nu läser detta

när du har nåt att berätta som hänt där du bor!
Dela med dig av det till mig, till redaktören, till e-post 

sven.stormdal@gmail.com

För det är alltid kul att läsa om nyckelharspspel etc. 
från hela riket.

Nästa presstopp har vi satt till den 30 januari 2017. ”
 Hälsningar 

Sven Stormdal



Sid 6  Nyckelharpan nr 4, 2016

Vi upplänningar kan känna oss stolta som har Sveriges i 
särklass största inomhusstämma, Oktoberstämman på 
UKK, Uppsala Konsert och Kongresscentrum.

Stämman arrangeras av Uplands spelmansförbund i sam-
arbete med UKK, ESI och KMH.

I år var Bengan Jansson vald till konferencier. Få kände 
till has fantastiska musikalitet som förutom dragspelande 
även innefattar sång och berättande. För mig personligen 
var stämmans höjdpunkt när Eric Rydvall och Bengan till-
sammans framförde ett par musikstycken. De två hade inte 
mötts tidigare men fick i alla fall 30 minuter på sig att 
bekanta sig med varandra och fundera igenom en repertoar. 
Deras framträdande gjorde att vi som lyssnade kunde tro 
att de spelat tillsammans många gånger tidigare. Allt flöt 
helt perfekt med känsliga rytmiska partier kryddat med 
innovativa improvisationer. 

Erik spelade på den 4-radiga nyckelharpa som är min 
senast tillverkade. Känns fantastiskt att höra ett instrument 
man själv tillverkat hanterat på detta fantastiska sätt. 

Stämman i övrigt verkar bara växa och växa. I år var 
antalet spelmän över 1 000 st! Kurser och konserter pågick 
för fullt hela tiden. 

Vi var några stycken som stod och visade hur man kan 
tillverka nyckelharpor. Vi lånade också ut instrument för 
provspelning och bistod med diverse råd. Alltid lika stimu-
lerande när någon kommer fram och tycker att nyckelhar-
pan är ett fantastiskt instrument!

Esbjörn Hogmark

Konferencier på Oktoberstämman var Bengan Jansson. 

Nedan t.v.: Föreningen Nyckelharpan visar i samråd med 
Esbjörn Hogmark harpbygge i olika skeden.

Nedan t.h.: Fina nyckelharpor på bordet.

Oktoberstämman på UKK
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ULV,  Uppsala låtverkstad håller igång i stora salen under Magnus Holmströms ledning (med ryggen åt kameran). Längst till 
höger gitarristen Limpan och på dragspelet Bengan Jansson.

Laila Traunmüller från Täby spelar på horn.

Den obligatoriska sillunchen sitter 
som den ska.
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Foto esbjörn HogmArk

Foto esbjörn HogmArk
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Vi var ett litet gäng (Anett, Jenny och Ulf ) som tänkte att 
det skulle vara inspirerande med nya intryck och att träffa 
spelmän från andra länder. Vi hade spanat in en helgkurs i 
England och efter att vi hört oss för med tidigare kursdel-
tagare bestämde vi att anmäla oss. Vi fick de sista tre plat-
serna, och kunde börja planera för resan.

Halsway Manor (även känd som Halsway Court) är en 
herrgård i sydvästra England, beläget väster om Taunton i 
Somerset. Den ägs av Halsway Manor Society som driver 
herrgården som ett nationellt centrum för folkkonst. Syftet 
är att främja deltagande i folkkonsten – traditionell folk-
musik, dans, sång, berättande, folklore och relaterade konst 
och hantverk. Deltagarna kommer från hela landet och det 
är även många utländska besökare. Lokalbefolkningen upp-
manas att engagera sig genom regelbunden dans- och 
musikklubbar, konserter, en årlig festival och mässor med 
hantverk. 

Den 1 september bar det av med flyg till London  
Gatwick, övernattning i London och sedan tåg till Taun-
ton. Där vi blev hämtade och skjutsade till Halsway Manor, 
dit vi anlände lagom till middagen.

Väl framme blev vi väl mottagna av kursledaren och lära-
ren Vicky Swan. Vi tilldelades enorma rum i huset äldsta del 
från 1500-talet. Strax före middagen öppnade baren! Att 
dricka öl eller vin före lektioner tyckte man inte var något 
problem. Det kändes lite märkligt och ovant till en början 
men vi anpassade oss snabbt. Maten var typisk engelsk och 
rätt svagt kryddad men mycket god. Efter middagen följde 
lite presentation av kursen och de tre lärarna innan det var 
dags för kvällslektioner.

Kursdeltagarna var förstås främst från England och 
Skottland men även några från Holland och Tyskland. Alla 
kunskapsnivåer var representerade men lärarna gjorde att 
utmärkt jobb och anpassade lektionerna till eleverna. En 
”harpdoktor” – Olle Plahn – fanns på plats. Han fick en hel 
del att göra och hans närvaro uppskattades av många!

Trots att det bara var en helgkurs hanns det med många 

lektioner, kvällsspel och även en parad. För ytterligare stärka 
upplevelsen så ordnades konserter på kvällen och dessutom 
engelsk sällskapsdans så kallad Cèilidh [’kjhe:li], mycket skoj!

Efter några fantastiska dagar bar det av hemåt igen med 
många nya vänner och nya låtar i lite annan stil att öva på. 

Något om lärarna 2016:

Vicki Swan (UK) har examen från Royal College of Music 
på kontrabas. Hon är välkänd på den brittiska folkmusik-
scenen. Som heltidsfolkmusiker uppträder hon med nyckel-
harpa, säckpipa och sång. Hon leder Storbritannien Nyckel-
harpa Project och det nybildade brittiska Nyckelharpa 
Society. Vicki har nyligen publicerat ”British Session låtar 
för Nyckelharpa”. Hon pratar flytande svenska.
Magnus Holmström är ju en välkänd professionell nyckel-
harpsspelare och erfaren lärare. Han har studerat vid Eric 
Sahlström Institutet i Tobo och på Kungliga Musik- Hög-
skolan i Stockholm. Han har vunnit VM både i gammel-
harpa och modern nyckelharpa och har även många andra 
utmärkelser såsom exempelvis ”Musiker of honor” vid Bur-
träsksvängen och vinnare av Bror Hjorth-stipendiet. 

Johannes Mayr, Breitscheidt (Tyskland) kommer från Bay-
ern och är mycket aktiv och mångsidig. Han behärskar 
dragspel, nyckelharpa, orgel och kontrabas. Han har en 
genuin folkmusikbakgrund och känner sig bekväm i många 
olika europeiska folkmusik stilar. Han arbetar som en körle-
dare och undervisar en mängd olika workshops.

Ulf Kölzow

Helgkurs på Halsway Manor 2-4 september 2016

Halsway Manor.

Lärarkonserten vid Halsway Manor-kursen.
Foto: UlF kölzow 
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2017, Halsway Nyckelharpa Festival  
8-10 september 2017

Välkommen hit i början av september – vädret är 
fortfarande f int i England då!

Det är möjligt att bo över på herrgården till måndag morgon 
den 11 september.

Kursen  hålls på Halsway Manor i Somerset i sydvästra 
England. Workshops omfattar teknik, ensemblespel, sessioner, 
dans, konsert och mycket mer.

En internationell line-up av handledare – Magnus 
Holmström och Josefina Paulson från Sverige och Vicki 
Swan från Storbritannien – erbjuder en hel rad av undervis-
ning i en mängd olika ämnen.

Du kan förvänta dig svensk musik, brittisk musik, euro-
peisk musik,  teknik och ensemble i olika  klasser. En per-
fekt träff att utforska en rad repertoar, spela och umgås med 
andra spelare och entusiaster.

Olle Plahn kommer som vanligt tillbaka. Kommer gör 
också harpbyggare Bosse Nilsson från Sickla, för att hjälpa 
till med reparationer och underhåll och spela på kvällarna.

Har du frågor så är det bara att skriva till mig på svenska 
eller engelska. 

http//www.nyckelharpa.me.uk/
 

Tack!
Vicki Swan

 http://www.swan-dyer.co.uk
http://www.nyckelharpa.me.uk Cèilidh Tack!

På kvällen dansades 
Cèilidh, en engelsk 
sällskapsdans.
Foto: UlF kölzow
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Tegelsmoravalsen
Uppteckning efter Emil Adolf Sjulander, Östhammar

Svenska låtar, Uppland nr. 43.

Valsen kallas för Tegelsmoravalsen och noterna här ovan är som de upptecknades av Olof Andersson 1933 för Svenska låtar, 
Uppland. Uppteckningen är efter Emil Adolf Sjulander, handlare i Östahammar född i Tolfta s:n 1876. Sjulander spelade 
silverbas (och ett instrument som heter occarina). Han angav vid uppteckningstillfället att han hade låten efter  
John Mattsson, Börstil som också spelade silverbas.

Alla uppgifter från ”Svenska låtar, Uppland och Uppländske spelmän under 4 århundraden”.
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Se hit!

Du som är medlem i föreningen får under våren 2017 en 
unik  möjlighet att göra ett studiebesök i Sigtuna och med 
egna ögon se den eventuella nyckelharpsknavern.

Vi kommer att få höra arkeologen Anders Söderberg 
berätta om fyndet från utgrävningen 1935 och därefter kan 
du bilda dig en egen uppfattning.

Vid varje visning kan vi vara 6-8 personer. Datum bestäms 
i vår.

Efter besöket finns det tid för en gemensam avrundning 
på fiket i Sigtuna.

Intresseanmälan är möjlig redan nu till Bosse Nilsson, 
på eposten: 

harpa@bonilsson.se

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 epost till harpa@bonilsson.se så  

kommer svar inom kort direkt till dig och  
publiceras även i nästa nummer. 

Fler kanske funderar på just din fråga!

Harpor kan råka ut för olyckor
Man kanske inte stänger fodralet, tar tag i ena handtaget 
och vips så ramlar harpan i golvet.

Inte heller så ovanligt är att man lägger ifrån sig harpan 
på en stol som man sedan stöter till.

Eller varför inte lägga fodralet bakom bilen och sedan 
backa över det. Möjligheterna är många.

Nå, vad hände då med harpan på bilden här nedan?
Jo, gitarristen i bandet satte sig helt enkelt på instrumentet.

Kraftiga sprickor i locket. De ovanliga ” f-hålen”  gjorde nog 
inte locket starkare. Den här skadan går inte att laga, 

det är bara att byta lock.

Ljudpinnen stansades rakt genom locket.

Harpan är nu ett försäkringsärende, vi får se hur det slutar.

Hjärtliga bygghälsningar

Bosse Nilsson
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