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Februari 2017
I mars är det åter dags för Föreningen
Nyckelharpans årsmöte och det är min
förhoppning att så många som möjligt
kan delta. För första gången vad jag kan
minnas, så hålls årsmötet utanför
Stockholm med dito kranskommuner.
Nåja, vi flyttar inte så långt den här
gången heller, då vi ju träffas ”nästgårds” i Uppsala. Att vi flyttar utanför
Stockholm är dock ett medvetet led i
föreningens strävan att göra oss till en
rikstäckande sammanslutning för alla
nyckelharpsintresserade. Kallelse till
årsmötet hittar du här nedan och verksamhetsberättelse med mera på följande
sidor i tidningen.
Ett annat geografiskt spridningsinitiativ är etableringen av lokala representanter. I detta nummer har vi glädjen
att välkomna vår senaste ”nyckelharpsambassadör” Lasse Hyvönen från

Robertsfors, som föreningens representant i Västerbotten. Mer om lokala
representanter finner du längre fram i
tidningen.
Tanken med de lokala representanterna är att de skall vara en länk mellan
lokala initiativ och föreningens styrelse.
Föreningen stöttar gärna lokala evenemang, till exempel ekonomiskt med
bidrag till lokalhyra eller instruktörsersättning. Har du planer på att anordna
en nyckelharpsrelaterad verksamhet i
din närhet? Tag då kontakt med din
lokala representant eller vänd dig direkt
till oss. Bor du utomlands eller i en del
av Sverige som saknar lokal representant? Kontakta styrelsen om du själv vill
bli representant för din region.
I vår har föreningen glädjen att
kunna erbjuda våra medlemmar två
inspirerande spelkurser. Eftermiddagen
i Stockholm med ”Old-time/bluegrass”
blir förhoppningsvis av redan i mars. Se
annonsen om intresseanmälan. Säkerligen blir det tongångar lite utanför de
traditionella. I Västerås den 29 april
finns sen möjlighet att träffa Josefina
Paulson i en ”kroppsnära” workshop.
Vår egen spelmansstämma, Gilleoch Nyckelharpstämman i Österbybruk
varje år helgen före midsommar, är
ytterligare exempel på en aktivitet utanför huvudstaden.
Säkert blir det också i fortsättningen
mycket verksamhet i Stockholm med
omnejd. Men som någon uttryckte det
– hela landet skall leva! Kan vi dessutom föra intresset för nyckelharpan
utanför Sveriges gränser har vi åstadkommit något ännu mycket mer.
Jacob Höglund

Kallelse till årsmöte 2017
Onsdag den 22 mars 2017, kl. 19:00
på Fyrisgården, Svartbäcksgatan 58, Uppsala. Karta finns på www.fyrisgarden.se.
Dagordning enligt stadgarna:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare
för mötet.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Fastställande av fortsatt dagordning.
5. Fråga om mötet utlysts enligt
stadgarna.
6. Val av justeringsmän att jämte
ordföranden justera protokollet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
med resultat- och balansräkning
för det gångna verksamhetsåret
samt budget för det nya.
8. Revisionsberättelse samt fråga om

9.
10.
11.
12.
13.

ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
Fastställande av kommande års
medlemsavgift.
Val av styrelse, funktionärer och
valberedning.
Motioner och propositioner.
Övriga frågor.
Mötet avslutas.

Hjärtligt välkommen! Kom och var
med och diskutera föreningens framtid. Ta med harpan för gemensamt
spel efteråt.
Styrelsen
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Föreningen Nyckelharpan
Ekonomi för räkenskapsåret 2016-01-01—2016-12-31
Resultaträkning		
Rörelsens intäkter mm			
Medlemsavgifter			
Strängar medlemsinbetalningar
Deltagaravgifter spelkurs

S:a Rörelseintäkter mm

			

Rörelsens kostnader			
Inköp material och varor		
Lokalhyra				
Programvaror			
Kontorsmaterial			
Trycksaker			
Datakommunikation			
Porto*					
Övriga kostnader**			
Bidrag till lokalföreningar		
Bankkostnader				
Konsultkostnader			
Bilersättningar				
Räntekostnader 			

S:a Externa kostnader

			

Beräknat resultat			

2016
28 994,16
0,00
0,00

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

28 944,16

40 056,02

0,00
-700,00
-1 320,00
-1 251,90
-14 378,75
-393,75
-6450,83
-6 000,00
-1 200,00
-621,00
0,00
-300,00
-0,36		

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

-32 616,59

-51 126,08

-3 672,43

-11 070,06

* Kommentar till posten Porto ovan: År 2016 betalades porto för utskick av
endast 3 tidningar. Företaget PostNord har trots påpekande från oss inte funnit
något underlag hos sig att fakturera oss.
		
** Kommentar till posten Övriga kostnader ovan: År 2016 lämnade föreningen
bidrag på 3 000:- till tryckning av häftet ”Hasses låtar”, samt 3 000:- till
projektet ”Stures Låtar”.

Balansräkning 2016-12-31				
				Ing balans Period		Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank
PlusGiro			
3 957,61
Övriga bankkonto
94 934,78

-2 172,43
-1 500,00

1 785,18
95 219 ,96

S:A TILLGÅNGAR

98 892,39

-3 672,43

95 219,96

BERÄKNAT RESULTAT

98 892,39

-3 672,43

95 219,96

				

Föreningen Nyckelharpans
verksamhetsberättelse för år 2016
Föreningen Nyckelharpan har följt den
vid årsmötet antagna verksamhetsplanen. Verksamheten har bestått av
medlemsvärvningar, utgivning av tidningen Nyckelharpan, harpvårdstips
samt upprätthållande och utveckling
av hemsidan. Föreningen deltog som
medarrangör på ”Gille- och Nyckelharpsstämman” i Österbybruk i juni.
Där hölls också ett extra föreningsmöte som slutligen antog de nya stadgarna. Medlemmarna har haft möjlighet att köpa strängar till förmånligt
pris.

Styrelsen har haft följande sammansättning sedan årsmötet mars 2016:
Jacob Höglund, ordförande
Kerstin Kåverud, sekreterare
Sven Stormdal, kassör
Bo Nilsson, vice ordförande,
byggtips- och hemsidesansvarig
Per-Ulf Allmo, ledamot
Ulf Kölzow, ledamot
Magnus Holmström, ledamot

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

Paul Westman har varit revisor och
Christer Kvarne har varit revisors
suppleant.

Valberedningen har bestått av
Ingemar Aronsson. sammankallande,
och Lars Lithén
Styrelsen har under verksamhetsåret
haft 4 st protokollförda möten förutom årsmötet och den extra föreningsstämman. Föreningen har vid årsskiftet ca 250 medlemmar.
Vår årliga helgspelkurs blev i år försenad. Istället kommer minst två kurser att erbjudas medlemmarna under
våren 2017.
Tidningen har utkommit med 4
välfyllda nummer med ca. 80 sidor
med reportage, spelträffar, kurser, både
från Sverige och från Tyskland.
Ordförande
Jacob Höglund
Vice ordförande
Bo Nilsson
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Revisionsberättelse för år 2016

Lokala representanter

Undertecknad, som vid föreningen Nyckelharpans årsmöte
2015 utsågs att revidera föreningens räkenskaper för är
2016, får härmed lämna följande redogörelse.
Under året har den nuvarande kassören tillträtt efter ett
extra styrelsemöte den 18 juni 2016.
Det betyder att föreningen saknat kassör sedan årsmötet
fram till extra mötet då Sven Stormdal tillträdde.
Jag har tagit del av samtliga styrelsemötesprotokoll och
granskat bokföring och verifikationer och då funnit att den
ekonomiska hanteringen och bokföringen har skett i god
ordning med iakttagande av föreningens stadgar och allmän
god bokföringssed. Jag har kontrollerat hur inkomster och
utgifter har bokförts, kontrollerat vinst och förlusträkningen
samt balansräkningen.
Med anledning av ovanstående tillstyrker jag, att den
lämnade redogörelsen fastställs samt att styrelsen vad avser
den ekonomiska redovisningen för år 2016 beviljas ansvarsfrihet.

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!

Stockholm den 30 januari 2017.
Paul Westman

?
Du har väl inte glömt att
betala medlemsavgiften?
Det är ju nytt år, 2017 ju!
Vänligen sätt in 120:- på plusgiro
491 82 94-2.
Ange också din e-postadress
så kan du få information den
vägen också!

Dalarna

Olle Plahn

Skåne

Kalmar

plahn.olov@telia.com

Bohuslän

Paula Holmgren paula.holmgren@gmail.com
Patrik Dahlin

patrik.dahlin@anticimex.se

Gotland

Jan Lundqvist

jan@snausarve.se

Lars Lithén

lars.lithen@gmail.com

Närke

Conny Eriksson connye.knafver@gmail.com

Västerbotten Lasse Hyvönen

lhyvonen65@gmail.com

Nya medlemmar
Sedan förra numret kan föreningen glädjas åt följande nya
medlemmar:
Annika Bender, Hamburg
Tony Olsson, Grillby
Julia Westman, Uppsala

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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Midvinterstämman 2017
I år hade stämman tvingats flytta från
Kallhäll till Järfälla gymnasium i
Jakobsberg.
Invigningstalare var Bert Persson,
f.d. högskolelektor i folkdans på
Dans- och cirkushögskolan, och allspelsledare den alltid excellente nyckelharpospelaren Lars Lindkvist.
Lokalerna var större, fler och bättre
åtskilda än i Kallhäll. Ett stort lyft
tyckte många.
Programmet var lika välfyllt och
populärt som vanligt, jag låter några
bilder få tala.
Per-Ulf Allmo

Överst Järfälla spelmän med dansare.
Mitten t.v. Allmän spelglädje. T.h. Sahlströmarna – knappast kan det låta bättre,
Håkan, Sonia och Kristin.
Nere t.v. Serveringen – ett tungt lass att ordna, men gott.

Österby- och Gillestämmorna
2017
hålls lördag 17 och söndag den 18 juni.
Mer information kommer i nästa nummer av

Nyckelharpan.
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e.Sture – På skattjakt i orra Uppland
En dokumentation i ord, bild och ton av och med Inge Wallinder, Kjell Eriksson och J. Peter Larsson

Foto Esbjörn Hogmark

Egentligen är det Inges fel … eller förtjänst … alltihop! Vi hade spelat tillsammans i flera år, när han plötsligt kläcker ur sig att
han har några gamla inspelningar med Sture Sahlström liggande hemma i en byrålåda. Det visade sig vara en låtskatt med 246
inspelningar av 185 låtar från norra Uppland. Vi lyssnade och spelade och hittade många fina låtar som vi inte hört på mycket
länge. Plötsligt insåg vi att det var vår plikt att uppmärksamma Sture Sahlström och återuppliva många av de gamla låtarna han
hade i huve´.

En koncenterrad Sture spelar.
Vi är tre spelmän från Täby i södra Uppland och vi vill med
vår dokumentation berätta om Sture Sahlström och hans
spel samtidigt som vi vill uppmana alla spelmän att hjälpas
åt att återuppliva folkmusik på väg att försvinna.
I vår skrift, som tidigare presenterats i både Uplandsspelmannen och Spelmannen, försöker vi beskriva Sture som den
framstående förmedlare av den norduppländska speltraditionen som han var. Ett centralt syfte är att återuppväcka
ett antal gamla låtar på ett musikaliskt lätt tillgängligt sätt.
Vi har utgått från de 246 inspelningarna som Inge Wallinder, som själv har djupa rötter i Tierp, gjorde med Sture
under åren 1989 – 2008. Bland dessa valde vi ut 21 låtar
som vi ansåg ligga i riskzonen för att glömmas bort och
borde återuppväckas. Dessa 21 låtar spelade vi själva in efter
bästa förmåga och lade in på ett USB-minne. På samma
minne finns också 17 inspelningar med Sture Sahlström, en
med Tore Zetterström (från 1947) och 16 inspelningar med
Inge Wallinder ensam på munspel. Sammanlagt har USBminnet 56 MP3-filer med olika versioner av de utvalda 21
låtarna. Ett spiralinbundet A4 häfte med vidhängande
USB-minne producerades också i en begränsad upplaga på
200 exemplar. Allt blev klart för lansering lagom till den
stora Oktoberstämman i Uppsala 2016. Sedan dess har vi
sålt ungefär halva upplagan, vilket vi är nöjda med.
Hittills har vi fått mycket positiv feedback beträffande
textdelen, både vad gäller innehåll och form. Däremot har

vi inte hört så mycket om vad folk tycker om själva inspelningarna – de 56 varianterna av de 21 utvalda låtarna. Jag
tror kanske att många är lite konfunderade över den musikaliska kvalitén som inte riktigt är på riksspelmansnivå.
Men å andra sidan så är vi som samlat ihop låtarna av den
uppfattningen att alla måste hjälpas åt att rädda det som
räddas kan, oavsett hur duktiga spelmän vi är. Så det är
dags att vi vanliga spelmän kliver fram och hjälper till att
bevara den låtskatt som ännu finns levande i huve´ på folk
och i gamla inspelningar. Mycket ligger fortfarande begravt
i bokhyllor och i byrålådor.
Som vi beskriver under rubriken ”Dold agenda” i dokumentationen, så vill vi med våra enkla inspelningar avdramatisera det pedagogiska underlaget för övningsspel, fungera som förebilder och uppmuntra andra vanliga spelmän att
vara aktiva som traditionsbärare. Vi kan inte förlita oss på
att de relativt fåtaliga mer eller mindre professionella riksspelmännen skall orka dra hela lasset. De gör redan ett stort
och beundransvärt arbete men problemet är att de är för få.
Många av de yngre spelmännen och -kvinnorna är mycket
skickliga men verkar ibland kanske mer inriktade på att
vidareutveckla och förnya än att bevara gamla spelsätt.
Något som i och för sig är spännande. Risken finns dock att
en del av oss amatörer blir mera avskräckta än inspirerade
om vi enbart lyssnar på dessa duktiga instruktörer i pedagogiska sammanhang. Mycket av spelglädjen i övningsspelet
sitter i det sociala samspelet med lagom krav på varandra.
Kan våra inspelningar bidra till att skapa en sådan avspänd
plattform att utgå ifrån i det fortsatta instuderandet av låtar,
enskilt och i grupp, så är vi nöjda. Vi måste alltså alla hjälpas åt! Det är en komplettering till – inte en ersättning för
– övningsspelet med de ”riktiga” spelmännen och vi är
många amatörspelmän som kanske inte har tillgång till
dessa eller råd att resa på kurser i Tobo, Ekebyholm eller
annorstädes.
Vi hoppas att du som läser detta inlägg och kanske även
tagit del av vår Sturedokumentation blir inspirerad att göra
samma sak som vi. Här är några saker att tänka på.
Spela in traditionell musik som du tror är på väg att glömmas bort, lagra och sprid den till andra. Med en enkel
MP3-spelare eller smartphone går det att göra helt godtagbara inspelningar. Nedladdade på datorn kan du göra låtlistor att lägga över på USB-minnen eller CD-ROM vilka
sen kan distribueras bland spelkompisarna. Alla inspelningar måste naturligtvis göras med vederbörlig hänsyn tagen
till upphovsmannarätt och spelmannens personliga integritet.
Gör inspelningar med äldre spelmän i din närmaste omgivning eller sök upp andra spelmän du anser intressanta och
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De tre skattjägarna.
som möjligen bär på ännu ej nedtecknade musikaliska minnen.

kassetter med fina gamla låtar har du själv liggande
hemma? Leta, lyssna, spela av eller digitalisera och sprid.

Låtvalet är alltid subjektivt. De 21 låtar som vi valt ut i vår
Sturedokumentation är de som vi själva just nu upplever
befinna sig i riskzonen för glömska. Andra spelmän någon
annanstans kanske spelar dessa varje dag. Men det jämnar
ut sig – utgå från din egen referensram och använd din
intuition.

Om flera av oss amatörspelmän engagerar oss i återuppväckandet, bevarandet och spridningen av den traditionella
musiken så delar vi på bördan med de professionella. Ge de
urgamla låtarna ännu mera plats i övningsspelet, på scenen
och i våra hjärtan. Det är en underbar känsla att rädda en
bortglömd låt. Var med och dela den med oss!

Du som läser noter har en stor utmaning framför dig. Det produceras än i dag notböcker utan bifogade ljudfiler i någon
form. Konstigt tycker vi som är hänvisade till gehörsinlärning. Dessutom vet vi ju alla att låtens själ – rytmik, dynamik och andra vitala karaktärsdrag – inte går att återge i
notskrift. Ett av många exempel är den förnämliga
”Leufstasamlingarna” i tre delar, drygt 400 handskrivna låtar
från Lövstabruk och däromkring upptecknade under åren
1915–17, som förvaltas av Erik Sahlströms minnesfond. För
många av oss är samlingen bara en bunt papper till ingen
nytta – men snacka om skattkista! Spela in alltihop eller
valda delar. Vänta inte på att de professionella ska göra det,
de är för få och har kanske inte tid, råd eller lust. Det nyss
utgivna Hasse-Gillehäftet är ett annat exempel på nyare
uppländsk traditionell musik som förtjänar en ökad tillgänglighet även för oss som helt eller delvis är hänvisade till
gehörsinlärning. Det finns med andra ord miljontals ”nötter” att levandegöra.
Digitalisera gamla kassettinspelningar. Det finns enkla tekniska hjälpmedel för detta. Det var vad Inge Wallinder
gjorde med sina 246 kasetter med Stureinspelningar. Vi fick
sedan varsin CD-ROM med inspelningarna att ladda ned i
våra datorer och där började vår egen skattjakt. Hur många

Med vanliga spelmanshälsningar
Täby 2017-01-06
J. Peter Larsson

e.Sture

- på skattjakt i norra Uppland
finns att beställa på Tierps bibliotek eller på mejl
j.peter.larsson@gmail.com.
Pris vid avhämtning i Tierp eller Täby 150:-.
Per post 200:Allt försäljningsöverskott går till unga folkmusiker i
Tierps kommun.
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Martín Fuchinecco — den argentinske nyckelharpisten
Den argentinske nyckelharpisten,
Martín Fuchinecco.
Foto: Rosa Carballo

I den argentinska mångmiljonstaden Buenos Aires är det inte enbart tango som gäller.
När argentinaren Martín Fuchinecco plockar upp sin nyckelharpa är det alltifrån
svenska polskor till slavisk folkmusik som gäller.
När Martín Fuchinecco (eller Mårten som han föredrar att kalla sig när han
pratar med svenskar) var yngre började han intressera sig för nordisk folkmusik.
Emellertid var det här strax innan internets tid, så det fanns inte möjlighet att
fördjupa detta intresse genom en enkel sökning på Youtube eller Spotify. Den
unge Martín fick istället ägna sig åt en lite mer tidskrävande sökning; han började regelbundet besöka de nordiska ambassaderna i Buenos Aires, där ambassadpersonalen letade upp gamla skivor som tillfredsställde hans nyvunna smak för
nordisk folkmusik. Efter varje besök lånade han med sig några skivor som han
sedan lämnade tillbaka vid nästa besök, i utbyte mot nya.

Martín utvecklar nyckelharpsmusiken på bred front.
Foto: Ticu Schuster

Martín gillade på den här tiden
hårdrock- och metalmusik men spelade även fiol och det var så som han till
en början kom att angripa folkmusiken
som tonåring. När han betade sig igenom de lånade skivorna från ambassaderna var det dock ett särskilt ljud som
väckte hans uppmärksamhet. Vad
kunde det vara för ett instrument som
producerar en så vacker och varm
klang och som så lockande bjöd in till
dans? Han lyckades snart luska ut att
det var en nyckelharpa som skapade
den frejdiga musiken. I den stunden
väcktes viljan att en vacker dag själv
låta stråken dansa över strängarna och
släppa lös den magiska resonansen
från nyckelharpan. Denna vilja omsattes också i verklighet när han år 2011
fick möjlighet att besöka Sverige i
samband med en väns bröllop. Det var
sommartid och Martín passade på att
ta tillfället i akt och besöka Korrö
folkmusikfestival där han inhandlade
sin första – men förhoppningsvis inte
sista – nyckelharpa. Tyvärr har han
ingen information om vem som byggt
hans harpa. Det enda han vet med
säkerhet är att den är byggd någon

Martíns harpa.

Foto: Martín Fuchinecco
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Utbudet av nyckelharpor i Argentina
är minst sagt knapert, inte minst för
en fullbokad musiker som Martín och
jag kunde med glädje låna ut min
harpa till honom när det krisade inför
årets sista spelningar. Dock börjar även
min egen harpa att jämra sig – träet
sväller snabbt i värmen och får knavrarna att kärva. Tacka vet jag den
svenska sommaren.
Text: Jonas Bergman

Foto Jonas Bergman

gång på 1980-talet. Denna harpa
använder han än idag och han använder den mycket.
Kulturutbudet i Buenos Aires är
enormt, staden är en metropol där det
med säkerhet kan fastslås att alla världens musikstilar utövas av någon på
något håll. I denna kulturella smältdegel är Martín den som tillsammans
med sitt band Huldreslåt står för det
svenska folkmusikinslaget. Bandet
består av en svensk sångerska och en
ytterligare argentinare på bland annat
bouzouki, flöjt och mungiga. De har
spelat och skrivit tillsammans i ett
antal år, och deras musik finns att
avnjuta på Spotify. Huldreslåt uppträder regelbundet i olika sammanhang i
Argentina, och i samband med att den
här artikeln skrivs besöker jag en av
deras spelningar på en kulturfestival i
Buenos Aires. På en jättescen uppslagen på plazan mitt framför det argentinska presidentpalatset river de tre
medlemmarna i Huldreslåt av sina
låtar så att det står härliga till i den
heta argentinska sommaren.
Men det är även i andra sammanhang som Martín får användning för
sin harpa. Han spelar slavisk folkmusik
i ett band kallat Slavodka, skriver egen
musik med vissa nyckelharpsinslag
under namnet Frostproof och han
bjuds ofta in som musiker på diverse
bands inspelningar. Martín och hans
nyckelharpa är dessutom ett återkommande inslag när den svenska luciakören i Buenos Aires traditionsenligt
bjuder in till luciakonsert i den svenska kyrkan varje år. Och som sig brukar
väcker den underliga trämackapären
med de många strängarna stor uppmärksamhet och många frågor hos
argentinarna. ”Vad i all sin dar är det
för ett instrument som klingar så
underbart högt och härligt?” Martín är
vid det här laget van vid nyfikenheten
som hans speldon skapar och vid varje
konsert ser han snällt till att berätta om
sin svenska klenod ”la nyckelharpa”.
Jag lärde känna Martín för fem år
sedan när jag studerade i Argentina.
Vi har under åren hållit kontakten och
han var den som inspirerade mig till
att börja spela nyckelharpa. Jag är nu
tillbaka i Buenos Aires för att arbeta
på svenska ambassaden och givetvis
följde nyckelharpan med i bagaget och
tur var det. Harporna får lida under
den heta och fuktiga sommaren i Buenos Aires – så pass att stränghållaren
på Martíns harpa sprack i två bitar.
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Ovan: Jag själv och Martín jammar loss
på Istukka.
Foto Jonas Bergman

Nedan: Huldreslåt spelar så det ryker på
festival i Buenos Aires
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Vinterbygg 2016

Intresserade åhörare
i föreläsningssalen.
Foto: Esbjörn Hogmark

Årets huvudtema var Böcker om nyckelharpan.
Så här såg delar av programmet ut för lördagen den 3:e
december 2016.
09.10

Per-Ulf Allmo Vad gör du nu med all fritid du fått
när du är klar med din bok!? Det ryktas om att du
håller på med en ny?

09.40

Om slarv och önsketänkande i forskarvärlden.
Jan Winter, journalist, musiker och den ene av
delägarna i förlaget Tongång, reder ut två
omstridda nyckelharpsfynd och varför de kan få
betydelse för nyckelharpans historia.

10.00

Kaffe

10.20

Jan Winter & Per-Ulf Allmo Avslutar tillsammans
med oss diskussionen om nyckelharpans tidiga
historia.

10.40

Esbjörn Hogmark Berättar om sin bok ”Nyckelharpan ett unikt svenskt kulturarv”.
Det kommer att dröja ett bra tag innan manuset
går i tryck. Därför har ni fortfarande chansen att
påverka innehållet. Vad får jag inte missa att ta
upp i boken?

Per-Ulf Allmo hade med sig sin nyutkomna bok (releasades
under sommarens Nyckelharpstämma i Österbybruk) och
gick igenom den teori han har grundat på alla sina efterforskningar under mer än 10 år. Det finns alltså en viss sannolikhet att nyckelharpan har förts från ett område i Tyskland upp till Sverige under senare delen av 1500-talet.

Tänkbara personer som tagit upp harpan är soldater som
vistades i Tyskland vid den tiden. Per-Ulf jämför också
harpan med ett sorbiskt medeltida instrument som har ett
par slående likheter med vår gammelharpa. Den som är
intresserad av alla detaljer kring nämnda teorier vill jag
varmt rekommendera att själva studera vidare i Per-Ulfs
bok Framlades then stora Nyckelgijga. Per-Ulf arbetar nu
vidare på en bok om nyckelharpan in i vår tid.
Jan Winter är journalist och liksom Per-Ulf en hängiven
amatörforskare. Han deltog nu för första gången vid ett av
våra byggarseminarium och hade tagit mycket allvarligt på
sin uppgift att säga några ord om sigtunafyndet. (Fyndet
har tidigare presenterats i Nyckelharpan.) Vi ville givetvis
veta om vi ska omvärdera allt som hittills i olika sammanhang sagts om nyckelharpans historia eller om vi lugnt
kunde konstatera att det bara vara var ett harmlöst skott i
mörkret. Redan titeln på Winters föredrag, Om slarv och
önsketänkande i forskarvärlden, indikerade att vi kunde
börja andas ut. Winter tog också upp ett fynd som gjorts i
Polen och där man anser sig ha funnit locket till en mycket
gammal nyckelharpa.
Den här typen av indiciegrundade påståenden ställer
givetvis extrema krav på att de i dessa fall två fysiska indicier verkligen är vad man tror dem vara.
Winter hade lagt upp sitt föredrag så att det kunde liknas vid en försvarsadvokats plädering där han steg för steg
och punkt för punkt malde sönder det resonemang motparten hävdade skulle vara sanning. Sanningen att sigtunanyckeln kommer från en medeltida nyckelharpa och att det
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Deltagare på Vinterbygg 2016.
Foto: Esbjörn Hogmark

Per-Ulf Allmo föreläser
Foto: Esbjörn Hogmark

polska trästycket man funnit skulle härröra från ett lock till
en gammal nyckelharpa.
Själv bidrog jag med ett föredrag: Behövs det fler böcker
om nyckelharpan?
Jag håller sedan mer än 10 år tillbaka i tiden på att skriva
en bok som kommer att heta Nyckelharpan ett unikt svenskt
kulturarv, med undertexten ”En utförlig beskrivning av
nyckelharpan och hur du kan bygga den”.
Med utgångspunkt ifrån mitt arbete att få nyckelharpan
inskriven i Unescos immateriella kulturarvslista vill jag
hävda att vi bör ha en genomgripande och fullödig dokumentation av själva byggprocessen. Unescokonventionen
kräver nämligen att man måste kunna visa att man uppfyller kravet om vidtagna åtgärder att säkra kulturarvets fort-

satta existens. Boken ska vara en tydlig signal till Unesco att
vi uppfyller nämnda krav.
Men dess huvudsyfte är att inspirera unga såväl som
gamla, amatörer såväl som professionella hantverkare att
tillverka förstklassiga nyckelharpor. D.v.s. de instrument
som kommer att efterfrågas av våra allt skickligare nyckelharpspelmän och musiker in i framtiden.
I övrigt genomfördes seminariet helt enligt vad som tidigare angivit i annonseringen och som vanligt avslutades det
hela med provspelning av medhavda nytillverkade instrument.
Tack för ordet
Esbjörn Hogmark
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Folkmusikhelg på Skaparbyn 22–24 juli 2016
Jag hade i somras förmånen att vara
kursledade på Skaparbyn i Hedesunda
helgen den 22–24 juli. Kursen samlade
fem deltagare som gnuggade låtar tillsamans med mig under trevliga former.
Skaparbyn ägs och drivs av Stiftelsen
Skaparbyn som ingår i föreningen
Hedesundavävarna, en kulturförening
bildad av konstnären Birger Forsberg i
mitten av 1960-talet. Föreningen sysslar i huvudsak med att lära ut bildvävning på ram – en gammal egyptisk
vävteknik som Birger och hans fru
kom i kontakt med under en semesterresa i Egypten 1964. I den lilla byn
Harrania strax utanför Kairo träffade
de Ramses Wissa Wassef, professor i
arkitektur som lärde ut denna speciella
vävmetod till alla barn i byn.
1965 tog så Birger och hans fru
med sig metoden hem till Hedesunda
och började lära ut metoden till egna
döttrar och barn i byn. Så småningom
utökades verksamheten med andra
kulturella aktiviteter, som keramiktillverkning, garnfärgning, teckning och
akvarellmåleri. Man anordnade också
ridläger, scoutläger och nu i somras
– en helg med folkmusik.
Skaparbyn ritades av den kände
arkitekten Ralph Erskine. Byggandet
av byn började år 1990 och stod klart
år 2001. Skaparbyn består av fem
byggnader i halvcirkel och Ralph hade
nog en indianby i tankarna när han
ritade byn. Husen påminner om halva
tipis (indiantält) där ena väggen är rak
och den andra sluttande som i ett tält.
I Skaparbyn finns en huvudbyggnad innehållande samlingssal, kök,
dusch/toalett samt ett ateljéhus för
skapande verksamhet som vävning
och keramik. Dessutom finns ytterligare tre så kallade logihus med 7
sängplatser i varje, totalt 21 sovplatser,
plus ytterligare 2 sovplatser i huvudbyggnadens kontorslokal.
Kursen började fredag eftermiddag
vid tretiden och avslutades vid tvåtiden på söndagen. Under fredagen var
det allspel med låter som alla kunde
stämma in i eller så valde vi var sin låt
i turordning. Kvällsmat serverades vid
sjutiden och sen var det spel igen till
midnatt.

Skaparbyn i Hedesunda, Raplh Erskines ”indianby” mitt i Dalälven där vi hade vår
spelsammankomst.

Musikanter i speltagen. En av oss var iväg och badade när den här bilden togs.
Lördagen började jag med låtutlärningen vid niotiden på morgonen
med paus för lunch halv ett och fortsatt spel och låtutlärning till klockan
tre. Därefter paus till klockan sju och
så var det kvällsmat. Efter maten spelade vi igen till halv tio då det var
kvällsfika och så fortsatt spel för de
som orkade till midnatt.
Söndagen inleddes efter frukost
med repetition av gårdagens låtar och
instudering av två nya. Lunch serverades vid halv ett och därefter blev det
spel/repetition till halv tre då vi avslutade för att hinna packa ihop instrument och personliga tillhörigheter
inför hemfärden.

Vi var fem kursdeltagare plus jag
själv, de flesta med musikalisk kompetens på flera olika instrument. Jag och
en kursdeltagare från Gävle trakterade
nyckelharporna. Från Stockholms
Spelmangille kom tre deltagare, en
som spelade tvärflöjt och tinwhistle,
en som spelade tvåradigt dragspel
(durspel), ukulele och tinwhistle samt
ytterlgare en musikant på fiol och
tenorblockflöjt. Från Stockholms
Spelmanlag kom en deltagare som
spelade, basgitarr, durspel, fiol och tinwhistle.
Låtarna vi övade in var från
Skåne, Småland, Halland, Sörmland,
Hälsingland, Dalarna och Norrland
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men förstås i huvudsak från Uppland,
eftersom jag som instruktör har mina
rötter där. Dessutom fick jag också förmånen att lära ut tre egna låtar; ”Alexanders polska” i G-dur, ”Haningeschottis” i D-dur och en ”Hambo” i
G-dur. Sammanlagt blev det hela tjugoåtta låtar som vi arbetade med
under helgen.
På Skaparbyn fanns under sommaren
en utställning som rörde byns store
spelman Per Persson Menlös (1833–
1916), mer känd som enbart ”Menlösen”. Minnesutställningen 100 år efter
hans bortgång, lyfte fram Menlösen
som spelman och kompositör till
många och roliga låtar. Den kända
”Rångsta-sågen” fick bland annat
Hjort-Anders Olsson att åka från
Uppsala till Hedesunda tre gånger för
att lära sig den ganska svårspelade
rullstråkspolskan. Vikta-Lasse plockade sedan upp den av Hjort-Anders.
När Lasse kom riktigt i speltagen
brukade han ropa ”Ska jag spela
Rångsta-sågen för er” till publiken. I
början av låten brukade han då sjunga
”Mera vatten, mera vatten...” för det
var en vattendriven såg som hade gått
i stå och enligt sägnen kom Menlösen

Noter på en Bohlinpolska upptecknad av
Wes Peterson, Minnesota efter en inspelning
på Björn och Katarina Björns CD ”Bitar
efter Lövstagubbarna”, Tongång 2001.
Genom Wes försorg och med tillåtelse av
Tongång och Björn Björn så kommer
Föreningen Nyckelharpan att lägga ut
länkar till hela CD:n på föreningens
hemsida. Stay tuned!

Utställningen om Per Persson Menlös.
dit för att ”spela igång” den. Förmodligen fick man ösa vatten över skovelhjulet med hinkar samtidigt som
Menlösen spelade sin rullstråkspolska.
Därav utropet ”Mera vatten!”.
Hjärtligt roligt och mycket trevligt
hade vi under dessa kursdagar med
fint väder och solsken, så alla var
mycket nöjda. Några av oss hann
också bada i Dalälven – Skaparbyn
ligger ju på en ö mitt i älven. Jättegod

mat lagades av mästerkocken Stefan
Öhrman, ordförande och byfogde i
föreningen.
Det blir kurs igen sommaren 2017.
Hjärtligt välkommen att vara med oss
då och spela gamla såväl som nya
låtar.
Ingemar Aronsson
spelman och kursledare
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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 15!
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Med fokus på kroppen i vårens kortkurs på nyckelharpa
Vill du vara med och låta musiken ta fart i hela
kroppen? Josefina Paulson har lovat att ge oss
en rejäl dos fysisk aktivitet med nyckelharpan
i centrum. Häng med på vårens spelträff i
Västerås den 29 april 2017. Kursen kräver
någon spelvana.

Josefina har spelat nyckelharpa sedan 1992
och har en stor kärlek till repertoaren från
Västmanland och Uppland. Hon turnerar runt
hela världen med sin musik. 2008 blev hon
riksspelman, 2011 fick hon Bror Hjortsstipendiet med motiveringen ”tekniskt lysande,
mycket engagerat framförande på nyckelharpa
med både bevarande av kulturtraditioner och
varsamt personligt skapande nydaning”. 2016
blev hon nominerad till årets artist på Folk
och Världsmusikgalan och samma år blev hon
världsmästare på modern nyckelharpa under
VM i Österbybruk. Hon har studerat på Eric
Sahlström Institutets ettårsutbildning, samt har
en kandidatexamen i folkmusik från Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm.
Här kan du läsa och höra mer:
www.josefinapaulson.se

Foto: Maria Marin

”Det ser så enkelt ut när du spelar” är en kom
mentar jag ofta får. 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 tillsam
mans 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, muskel
medvetenhet 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.
Om du har möjlighet – ta med en telefon/
kamera eller liknande utrustning att kunna
filma med. Välkommen!

”MED FOKUS PÅ KROPPEN” – JOSEFINA PAULSON, LÖRDAG 29 APRIL, VÄSTERÅS
Tid: lördag 29 april, kl 10.00–16.00.
Plats: Restaurang Strike, Torggatan 1,
belägen centralt i Västerås.
Kostnad: 300 kr. I priset ingår lunch och
två kaffepauser.
Anmälningsavgiften: sätts in på föreningens
plusgirokonto 4918294-2 senast den 10 april.
Glöm inte att skriva ditt namn.

Anmälan till: Kerstin Kåverud på e-post
kerstin@sjobod10.se eller till mobilen
070-3999298.
Resa dit: till exempel direkttåg från Stockholm C kl. 08:25 till Västerås C kl. 09:20,
därefter 10 min promenad till Torggatan 1.
Resa tillbaka: Västerås C kl. 16:33 till
Stockholm C kl. 17:35.
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Föreningen Nyckelharpan, c/o Höglund, Övre Slottsgatan 14A, 753 10 Uppsala

Slit Dig och kom loss,
häng med och titta på

Sigtuna-nyckeln!
Under våren ordnar föreningen
besök i Sigtuna hos arkeologen
Anders Söderberg,
Efter besöket bjuder föreningen på
fika med dopp på stadens
berömda konditori
Anmäl ditt intresse redan nu direkt,
harpa@bonilsson.se

