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där buskspelandet är en huvudingredi-
ens. När jag var yngre på 1970-talet 
blandades högt och lågt på stämmor-
na: riksspelmän och rena nybörjare. 
Numera har den svenska folkmusik-
scenen begåvats med ett nytt fenomen: 
folkmusikfestivaler. Vad är då skillna-
den mellan en stämma och en festival? 
Grovt förenklat har en stämma mycket 
begränsad ekonomi och erbjuder oftast 
inte mer än symboliskt gage i form av 
reseersättning till de som uppträder 
om det finns ett scenprogram medan 
en festival tar ut deltagaravgift av näs-
tan alla utom de förutbestämda spel-
män och grupper som uppträder från 
en gärna uppmickad scen. De som 
uppträder kan räkna med betydligt 
bättre betalt. Majoriteten av spelmän-
nen på en stämma utgörs av de som 
har ett annat jobb bredvid folkmusiken 
medan de som lever på att spela folk-
musik ofta utgör ett markant inslag på 
en festival. Medelåldern på en stämma 
är hög, men väsentligt lägre på en fes-
tival. Man hör en hel del ”gammeltjo” 
på en stämma men knappt någon 
”världsmusik”. Det omvända gäller på 
en festival.

Är detta något att oroas över och 
finns det egentligen inte alla möjliga 
övergångar mellan de extremer jag 
utmålat här ovan? Jag tror att för att 
locka nya och yngre deltagare måste 
folkmusikstämmorna utvecklas. Kan-
ske är festivalkonceptet något som 
lockar yngre? Det håller inte att alltid 
göra som förut och inte ändra på 
något. Vi skall samtidigt värna om tra-
ditionen av låtar och spelsätt så att inte 
dessa dör. Mångfald i musiken (liksom 
i övrigt) tror jag är bra.

Jacob Höglund
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När detta skrivs så börjar hösten 
närma sig. Det kändes i morse, då det 
rapporterats frost från en del håll i 
Uppland trots att vi bara är i slutet 
augusti än så länge. Jag hoppas att ni 
alla haft en skön spelsommar och 
besökt många folkmusikevenemang 
och fått spela mycket. Det är alltid en 
inspiration att möta gamla och nya 
spelkompisar och utbyta erfarenheter 
och låtar.

Den svenska spelmansrörelsen 
utmärker sig, i motsats till exempelvis 
grannlandet Norge, av en väldigt 
inkluderande spelmansstämmokultur. 
Av tradition är alla välkomna oavsett 
kunskap och färdigheter och ingen 
eller mycket ringa avgift tas ut för del-
tagande spelmän. Man kan tom bli 
bjuden på gratis fika om man har med 
sitt instrument och bidrar till stämman 

Du som redan är medlem: 
Tänk på att prata med spelkompisar och andra 

harpintresserade om föreningen. Fler vill säkert få vår 
nya tidning och möjlighet till kurser och att få känna 

trevligt nyckelharpspelande folk!

Och skicka gärna din e-postadress till vår kassör,
 som håller i medlemsförteckningen. 

Adressen är sven.stormdal@gmail.com
Då kan du få direktinformation den vägen framöver!
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Föreningen Nyckelharpan

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  
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 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

Västerbotten Lasse Hyvönen lhyvonen65@gmail.com
Västernorrland  Bo Nilsson boallan46@gmail.com
Åland Barbro Wendt barbro.a@aland.net

Lokala representanter

Nya medlemmar
Sedan förra numret kan föreningen glädjas  åt följande nya 
medlemmar:

Leif Backström, Karlskoga
David Eriksson, Tobo
Michico Honda, Japan
Ernst Jan Kalkman, Nederländerna
Cecilia Kvarén, Täby
Robert Larsson, Skellefteå
Stefan Olsson, Deje
Ida Rydiander, Tingsryd
Emil Ritzén, Gunnebo
Barbro Wendt, Åland

I samband med Gille- och Nyckelharpstämman i Österby-
bruk 17–18 juni utdelades årets Gillestipendium. Det 
instiftades till minne av riksspelman Hasse Gille (1931–
2012) och består i att få gå ungdomskursen på Eric Sahl-
ström Institutet i Tobo. Det var femte gången som stipen-
diet utdelades.

 Av flera sökanden utvaldes Cornelia Carleson från Karl-
holmsbruk som lycklig mottagare. Cornelia har spelat fiol 
sedan hon var 6 år (nu är hon 16 år) och spelar i dag gärna 
tillsammans med äldre spelmän. Hon tar själv initiativ till 
spelningar och syns t.ex. när midsommar och Nationalda-
gen ska firas.

   Så här löd motiveringen:
 “Gillestipendiet 2017 till delas Cornelia Carleson. En 

ung spelman som visar prov på såväl instrumental som per-
sonlig utstrålning. Hon har spelat i både spelmanslag och 
låtverkstad, där hon bidragit med sin stora spelglädje.

  Vi önskar Cornelia lycka till och hoppas få lyssna till 
henne många år framöver.”

Lena Höög   

Gillestipendiat 2017

En glad och stolt stipeniat, Cornelia Carleson, 
visar upp sitt diplom.

     Foto esbjörn HogmArk                
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Utmärkelser utdelade i Hemse:

Guld
Bo Larsson, Björklinge, fiol
Carina Normansson, Sala’ fiol

Silver (riksspelman)
Therese Olsson Hugosson, Svanskog., klarinett
Daniel Höglund Werngren, Molkom, nyckelharpa
Lovisa Risinger, Falun, fiol
Claes Hallgren, Sunne, fiol
Owe Ronström, Visby,  fiol
Carin Funseth, Mölndal, kulning
Eric Hammarström., Vånga, fiol

Diplom efter brons
Torbjörn Olofsson, Lerum, durspel 2-rad
Anna-Karin Kylander, Borlänge, fiol
Axel Jensen, Rimforsa, fiol
Isak Eriksson, Älandsbro, fiol

Brons
Aron Hejdström, Klintehamn, fiol
Magnus Björkman, Virestad, silverbasharpa
Johanna Hafstad, Kalmar, fiol
Olof Kennemark, Sandhem, fiol
Jon Odhammer, Tranås, fiol
Jonas Söderström, Stånga, klarinett
Kristina Leesik, Sollentuna, fiol
Daniel Hedman, Tierp, silverbasharpa
Julia Frölich, Skene, fiol
Alma Carr, Hjärnarp, härjedalspipa

Diplom
Elvira Hall, Visby, fiol
Lisbeth Johansson, Hallsberg, spelpipa
Maud Norman, Rättvik, fiol
Levina Storåkern, Oslo, Norge, kohorn
Hanna Bylund, Stockholm, fiol

Våren 2016 blev Gotlands spelmansförbund av Zornmär-
kesnämnden uppmanad att söka som uppspelsvärd för upp-
spelningarna 2017. Efter samråd med Gotländska folkdans-
ringen beslöt vi att gemensamt följa uppmaningen.  I slutet 
av oktober 2016 hade vi det första mötet med Zorngruppen 
från Folkdansringen och förberedelserna kunde ta sin bör-
jan. Vi beslöt att hela arrangemanget skulle ske på Gotlands 
folkhögskola i Hemel. Skolan har en förhållandevis 
nybyggd musikdel  som kunder erbjuda alla de lokaler som 
Zornmärkesjuryn önskade: Uppspelslokal, sekretariat, visar-
kivet, uppvärmningsrum för de uppspelande och ett fika/
frukt-rum. Dessutom har ”Folkans” hörsal uppgraderats till 
en av Gotlands förnämsta musiklokaler – heter efter 
moderniseringen ”Gullinsalen” efter en annan känd got-
ländsk musiker.

Zornmärkesjuryn önskade även kringaktiviteter under 
veckan - de ca 60 uppspelningarna kräver 4 dagars juryar-
bete. Vi kunde bjuda på spelstuga, folkdans och gillesdans 
med instruktion, nyckelharpskonsert med Peter ”Puma” 
Hedlund och en stor galakonsert ”Gotlandstoner”. Den 
sista dagen i den vi kom att kalla ”Zorn-veckan” var helt 
reserverad för vår traditionella spelmansstämma ”Flors’n-
dagen” i  år kompletterad med Zornmärkesjuryns riksspel-
mansstämma. I den delas diplom och märken ut och de 
nyblivna riksspelmännen erbjuds att spela från scen.

Jan Lundqvist

Zornmärkesuppspelningarna 26 juni – 1 juli 2017 
i Hemse på Gotland

Jonas Söderström, När, får bronsmärke för klarinett,
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Gunnfjauns kapell,.

Peter ”Puma” Hedlund, underhåller.

Owe Ronström får sitt silvermärke,.
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Nyckelharpa i Neckargemünd

Vi blev inbjudna att ge en nyckelharpskonsert i grannsta-
den Neckargemünd

Egentligen startade projektet tidigare. Jag deltog i en tea-
terpjäs i trakten där vi spelade ”Ronja Rövardotter“. Jag 
hade hand om rövardans och rövarsång och även live musik 
för att överbrygga mellan scenerna. 

I publiken satt Peter Menge, arrangör av en pågående 
konsertserie. Han blev totalt fascinerad av nyckelharpan, 
hade aldrig förut mött denna raffinerade mekanik och detta 
ljud. Han undrade därför var det finns en chans att lära sig 
mer om instrumentet, om det finns fler som spelar nyckel-
harpa och om jag kunde tänka mig att spela en hel kvälls-
konsert.

Jag berättade om mina spelkompisar och lovade att dis-
kutera detta med gruppen.

Svaret blev: självklart – vi gör det! Snart bestämdes ett 
datum för konsert: 20 maj 2017. Det var några månader dit, 
men en sådant projekt var inte enkelt och måste förberedas 
noggrant! Medlemmarna bor inte runt hörnet utan hundra-
tals kilometer från varandra i Tyskland och i Schweiz, t.ex. 
Kerstin Röbig i Braunschweig och Malin Lardon i Brienz. 
Men vi möttes via internet och i mitt hem där vi repade 
låtar och arrangemang.

Bernd  Segnitz

20 maj 2017 - Konsert

Konsertsalen, som annars tjänade som kyrkorum i det eku-
meniska centrumet ”Arken” i Neckargemünd, fylldes. Besö-
karna kom nog av gammal vana och tradition, men drevs 
också av nyfikenhet inför det okända instrumentet.

 Kl. 19:00, de första toner ljuder. Bernd Segnitz, ledaren 
för ensemblen ”Lagom”, för stråken över strängarna. Han 
hade valt ”Kyrklåt“ av Arne Modén för att knyta an till 
konsertsalen. Vi hörde först en monoton klockklang spelat 
på en oktavharpa. Från ett annat hörn av rummet hördes 
melodin som följer klockan då Malin Lardon intog scenen. 
Steg efter steg kom toner från rummets olika sidor tills alla 
musikerna är på scenen och fyller rummet i full harmoni. 
Låten slutade som den börjat med den monotona klock-
klangen. En stor applåd följde som möttes av lättade leen-
den från musikerna då detta var första gången som ”Lagom” 
spelade med så stor besättning - sex personer från Tyskland 
och två från Schweiz. 

Efter första låten välkomnade Bernd Segnitz publiken 
och berättade att detta skulle bli en utmaning: låtarna är 
egentligen gjorda för dans och marsch och inte för dem 
som ”bara sitter”. Det här var därför ett experiment, där 
gruppen skulle försöka göra musiken intressant även för en 
publik som bara använde sina öron.

Polskor, vals och traditionella och moderna låtar följer 
med såväl stor som liten ensamble. Publiken är begeistrad 
och musikerna belönas med stora applåder efter varje låt. 
En höjdpunkt i denna första del var Ale Möllers ”Sommar-

valsen”. Gruppen började med trall som gick över till full 
instrumentering med nyckelharpor, kontrabas och mando-
lin.

Under pausen kom en storm av frågor om instrumenten 
och deras härkomsten - hur kommer det sig att folk från 
Tyskland och Schweiz spelar nyckelharpa, var kan man lära 
sig det, hur ofta träffas gruppen osv.

Publikens stora intresse var ett stöd för musikerna inför 
konsertens andra del som ledde utomlands, t.ex. till Sverige 
med delvis nya kompositioner och experiment som visade 
instrumentets mångsidighet. Inledningen var en ”Pastorale” 
av Antonio Vivaldi, därefter en folksång från Schweiz. 
Arrangerad och presenterad solo av Malin Lardon vann den 
publikens hjärta. Musikerna fick bravorop också efter ”Bal-
kanpolskan” och ”Jord och Himmel”. Slutet av konserten 
var ”Sigurds 70-års vals” med hela gruppen, men trots näs-
tan två timmars musik var publiken inte trött och utan for-
drade extranummer.

Bernd Segnitz och hela gruppen tackade varmt och åter-
kom till experimentet med musik för folk som ”bara sitter”. 
Man hade ju sett många svajande huvud och tappande föt-
ter under konserten, ett bevis för att musiken hittat rätt 
punkt i kroppen: ”för oss musiker var det nästan mera vär-
defullt än applåderna”.

Organisatören Peter Menge fick sista ordet. Han hoppa-
des att konserten skulle bidra till att nyckelharpan, som 
överlevt i århundraden i Sverige, framöver skulle bli mer 
bekant och få många vänner också här i Neckargemünd 
med omnejd. Även Peter hade sett hur konkret musiken 
hade nått publiken och att man nog gärna hade velat dansa. 
Kanske - föreslog han - skulle vi kunna göra om kyrkorum-
met till en dansbana vid ett kommande konserttillfälle. Var-
för inte?

Anna Kirchner
(med stöd av Ewa Volkert)

Hela gruppen ”Lagom” på scenen i Neckargemünd.



Nyckelharpan nr 3, 2017                                                                                                     Sid 7 

Bilder från konserten med i Neckargemünd.
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I snart 18 år har jag åkt till Esi på distanskurser, byggarträf-
far och andra möten. Vi är många som har gjort det. En 
absolut avgörande roll har varit för den goda maten, som 
Stina har skämt bort oss med, alltid med stort A enligt den 
gamla betygssättningen.

Superlativen räcker inte till.
Tror att jag kan uttala från alla byggare, jag/vi minns din 

mat, vi har alltid gått mätta och belåtna från matbordet 
eller kaffet med extra kakan i trädgården.

Må Du nu ha det skönt med pensionen  
    och stort Tack Stina!

Bosse Nilsson, harpbyggaren från Sickla

Tack Stina!

Christina Levung Rundberg, eller ”Stina i köket” som hon 
har kommit att kallas av de flesta. Nu har hon gått i 
pension och har slutat att arbeta i köket på Eric Sahlström 
Institutet.

Mitt första möte med Stina var i september år 2000 när 
jag kom till Tobo och Eric Sahlström Institutet för att gå 
utbildningen, Folkmusik med särskild inriktning på nyckel-
harpa.

Jag och mina klasskamrater hade nog inte överlevt utan 
Stina. Hon såg till att vi inte gick runt med kurrande magar 
jämt och var som en extramamma för oss alla. Hennes 
hotellfrukostar, delikata luncher, läckra kvällsmat och smar-
riga bakverk fick alla i klassen att gå upp minst två kilo var 
under de 32 veckor utbildningen varade.

Efter nyckelharpsutbildningen började jag att arbeta på 
Eric Sahlström Institutet. Många är de kvällar och nätter 
då Stina och jag stått i ett kaosartat kök med disk i stora 
högar och bara skrattat åt situationen och absolut inte vetat 
i vilken ände vi skulle börja. Men på något vis löste det sig 
alltid eftersom vi två kom att bli ett fantastiskt team. 
Jag tror att de flesta känner Stina som en godhjärtad, hjälp-
sam och social person. Alltid med glimten i ögat och ett 
stort leende på läpparna. Hon är en person som ser andra 
runtomkring, är lyhörd och har lätt för att småprata med 
både arbetskamrater, vänner och främlingar. Man känner 
sig alltid sedd och uppskattad när man befinner sig i hen-
nes närhet.

Jag och många med mig kommer att minnas alla fantas-
tiskt goda rätter, härliga samtal och sköna skratt som Stina 
bjudit på under alla år. 

Fortsätt att bjuda din omgivning på detta Stina!

Tack för allt!

Anna Sundquist

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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 Årets Oktoberstämma, Sveriges äldsta spelmansstämma, 
räknar med 8-900 spelmän till Uppsala konserthus den 28 
oktober. Men dit kommer också en rad mera kända spel-
män och ensembler – Lena Willermark, Skäggmanslaget, 
Mats Berglund, Systerpolskan, Gässbikullor från Rättvik.

Man får också stifta närmare bekantskap med en känd 
spelman, Thore Härdelin, som spelar och berättar om sin 
spelmanslevnad.

 Till kvällens dans får man stifta bekantskap med det 
helt nybildade Uppsala spelmanslag liksom med ett par 
utsocknes lag – Järvsö spelmanslag och Westmannafolk.

 I stora konsertsalen kommer Lena Willemark och Mats 
Berglund ha en konsert tillsammans med Mats Hederos.

 Det har givits ut en del intressanta CD med uppländska 
spelmän i år, bland annat av trion Jane Karlsdotter och Lars 
Lindqvist (båda nyckelharpa) samt Tommy Wallster (citt-
ra). De både konserterar och spelar till dans. Dessutom 
konsert med Anki (nyckelharpa) och Mats (gitarrspelare 
och välkänd gitarrbyggare) Nordwall, som också kommit 
med en ny CD. Under själva stämman blir det ännu ett 
skivsläpp med Magnus (Storis) Holmströms och  Tomas 
”Limpan” Lindbergs pinfärska CD.

 Flera ungdomsgrupper kommer att delta, bland andra 
Tierps Låtverkstad.

På kursfronten blir det som alltid på fiol (Carina Nor-
mansson), nyckelharpa ( Johan Lång) visor (och sångutlär-

Omväxlande Oktoberstämma
ning) med Nina Nu Wesemeyer, munspel (Bosse Lind-
ström), kulning (Britta Röjås), visstuga (Åsa Hogmark) och 
i år ett par kursnyheter – härjedalspipa (Susanne Gunn) 
och munspel (Bosse Lindström).

Uppvisningar med kunniga, professionella polskedansare 
lyser med sin frånvaro i vårt land. Oktoberstämman har 
bjudit in några riktiga proffs som skall visa hur man dansar 
polska så att det ska se riktigt vackert ut, till musik av en 
trio spelmän från Jämtland.

Ami Dregelid och Andreas Berchthold, danslärare på 
ESI i Tobo kommer att fortsätta sina uppskattade work-
shop i dans.

 Peo Österholm

Se också annons på sidan 12!

Att reparera olika harpor innebär också att man kan få se 
lite av varje.

Bilden till höger: 
Den här längden kanske inte är så bra. Finstämmarna tar i 
locket direkt.

   Bilden till vänster:
   Väl dold var denna bult. Muttern var gömd under en
   halvmjuk massa.
   När väl det var borttaget 
   så kom muttern fram.
   Bra lösning? nja, knappast
   Hälsningar

       Bosse Nilsson i Sickla

Bosses anti-byggtips
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Efter visningen på Sigtunamuseet blev det kaffe och smörgås. 
Fr.v. Hans Eriksson, Esbjörn Hogmark, Per-Ulf Allmo, 
Bosse Nilsson, Gunnar Lindkvist, Göran Hallmarken 
och Boris Koller.
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Arkelogen Anders Söderberg, med ryggen emot oss, informerar.

Anders Söderberg hälsar oss välkomna.

Sigtunanyckeln

En solig försommardag begav sig ett tiotal medlemmar i 
föreningen till Sigtuna museum för att få en glimt av något 
som skulle kunna vara en medeltida knaver. Om detta fynd 
har Magnus Holmström tidigare berättat i vår tidning nr 
2/2016.

På museitrappan hälsades vi välkomna av arkeolog Anders 
Söderberg. Vi fick veta att den eventuella knavern 
ursprungligen hittades 1935 i ett 1200-talslager i kvarteret 
Handelsmannen under en utgrävning ledd av fil. kand. Jan 
Erik Anderbjörk. Vi var många som med rynkade pannor 
kikade på det utställda föremålet, diskuterade och jämförde 
med de knavrar vi känner igen från våra egna instrument. 

Om nu denna lilla träbit  härstammar från en medeltida 
nyckelharpa eller ej återstår att se, men det blev en trevlig 
utflykt som avslutades med en kaffetår på det närbelägna 
konditoriet.

Kerstin Kåverud

Resans mål: den omtalade 
Sigtunanyckeln.
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Föreningen har lagt upp Björn Björns klassiska CD ”Bitar efter Lövstagubbarna” på hemsidan  
(www.http://nyckelharpan.org/). Klicka på fliken ”Låtar” så hittar du både noter och ljudfiler. Här ovan åter-
ges ett smakprov ”Andérensvalsen” efter Karl Anderén (1856-1923) född i Österlövsta och bonde i Åkerby. 
Anderén är bla känd för att han dog mitt under en bröllopsspelning. Den här valsen är en av de mest  
spelade från hans repertoar. Uppteckningen är gjord av Karin Hedlund. Hon har bett oss påpeka att, som 
vanligt när det gäller noter och folkmusik, så skall den inte tas för bokstavligt utan ses som ett hjälp och 
stöd vid inlärningen. Lyssna också på Björn Björns utmärkta spel!.

Jacob Höglund
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Föreningen nyckelHArPAn, c/o HöglUnd, övre slottsgAtAn 14A, 753 10 UPPsAlA

B
Oktoberstämman 2017 

	

Foto båda bilderna: Esbjörn Hogmark 

Välkommen till Uppsala Konsert & Kongress 
lördagen 28 oktober kl. 13.00–01.00 
Portarna öppnar 12.00 

Systerpolskan 
Skäggmanslaget 

Lena Willemark 
Martin Hederos 
Mats Berglund 
Tore Härdelin 

Dessutom medverkar en lång rad av  
våra bästa spelmän, dansare, spelmans- 

lag, vis-, spel- och dansinstruktörer. 
Sillunch med snapsvisor från kl. 13.30 
Se www.uplandsspel.se för mer info. 

Arrangör: Uplands Spelmansförbund i samarbete med UKK, ESI och V-Dala 

Förstämma 27/10 kl18.30 på  
V-Dala nation med buskspel,  
dans, spellista, servering mm 

Som vanligt förfogar vi över hela UKK. 
Scenspel, konserter och dans sker på  
flera våningsplan och det är gott om  
plats för buskspel. 


