
nyckelharpan
Föreningen Nyckelharpans medlemstidning

4 
 2017

Bianca och Thore provar på nyckelharpa.
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Österbyharpor han har med i sin bok 
”Nyckelharpan” från samma tidsperiod. 
En fråga uppstår naturligt: är kontra-
basen med dubbellek en övergång 
mellan den tidigare kontrabasharpan 
och silverbasen eller uppstod den efter 
att silverbasen uppstått?

Jan Ling argumenterar, som jag 
förstår det, för det senare alternativet. 
Anledningen skulle vara att de första 
silverbasarna verkar vara tillverkade 
tidigare (ca. 1820). De kommer från 
Tierp/Ullfors/Österlövsta men vem 
som konstruerade den första är oklart. 
Enligt Ling skulle silverbasen senare 
ha spritt sig till Österbybruk där det då 
spelades kontrabasharpa. Han för fram 
idén att de låtar som var förknippade 
med brukstraditionerna vid midsom-
mar och andra högtider inte direkt 
kunde översättas till silverbasen och 
därför lade man till en D-sträng med 
dubbelkopplade löv. Slutsats: kontra-
basen med dubbellek är ett blindspår i 
nyckelharpans utveckling.

I Per-Ulf Allmos bok står det: 
”Modellen (kontrabas med dubbellek) 
är en variant på väg till silverbasharpa” 
(s. 131). Slutsats: kontrabas med 
dubbellek är en länk mellan kontrabas 
och silverbas.

Nu skall det för fullständighetens 
skull framhållas att både Ling och 
Allmo är mycket försiktiga vad gäller 
den här diskussionen och båda fram-
håller att det råder stor osäkerhet i 
frågan. Det skall bli intressant att se 
vad Esbjörn Hogmark kommer fram 
till i sin kommande nyckelharpsbok.

Jacob Höglund
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Framsidan: På Oktoberstämman 
möts flera generationer, äldre och 
yngre, och får pröva nyckelharpan! 
Här Bianca Svinghammar, 7 år, och 
välkände spelmannen från Delsbo, 
Thore Härdelin.

Foto: Linda Svinghammar (Bianca)
och Esbjörn Hogmark (Thore)
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Länk eller blindspår?
Jag har fått en hem en kontrabasharpa 
med dubbellek, också känd som Öst-
erbyharpa eftersom den här harptypen 
främst förekommit i trakten av Öster-
bybruk. Kontrabasharpa med dubbel-
lek liknar en silverbasharpa men har 
nedanför den låga C-bordunen (när-
mast spelmannen) även en extra spel-
sträng stämd i D med 6-8 dubbel-
kopplade löv på respektive knaver.

Just ”min” (ägare är Daniel Hed-
man) kontrabas med dubbellek är 
byggd av Per Hellgren. Hellgren var 
född 1850 och dog 1935 och var gruv-
arbetare i Norråsen Films s:n. Harpan 
är därför byggd någon gång under 
senare hälften av 1800-talet eller tidigt 
1900-tal. Enligt Ling är alla de åtta 

Kontrabasharpa med dubbellek byggd av Per Hellgren, Norråsen, 
Films s:n omkring 1900.
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Nya medlemmar
Sedan förra numret kan föreningen glädjas  åt följande nya 
medlemmar:

Silke Hellwig, München
Christer Hilding, Täby
Boris Koller, Wien
Karin Olin Sandahl, Göteborg
Josefina Paulson, Salbohed
Paul Steen, Köln
Anna Sundquist, Limhamn
Anna Maria Särnhult, Västra Frölunda
Tomas Winnbrant, Brokind

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 före-
ning 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 Allan Nilsson barbnils@live.se
Åland Barbro Wendt barbro.a@aland.net

Lokala representanter

För 18 år sedan bildades ”Luleå Nyckelharpor” av ett gäng 
nybörjare som ville träna och utveckla förmågan att spela 
nyckelharpa. Gruppen blev snart till en fast spelgrupp som 
anlitades vid olika tillställningar, spelade vid spelmansstäm-
mor och som även anordnade egna konserter i Luleå.

Med åren förändrades gruppens sammansättning då 
några slutade av olika anledningar. I stället inbjöds intresse-
rade nybörjare att komma med. Sedan några år träffas nu 
deltagarna varannan vecka hemma hos Siv Brandén och 
Birger Grahn i deras hem i Stenudden/Avan, som ligger 2 
mil från Luleå, vackert beläget vid Luleälvens södra strand 
mitt emellan Luleå och Boden. 

Gruppen övar bland annat på spelmanslåtar som tillhör 
standardlåtarna i Norr- och Västerbotten, och sådana låtar 
som är rekommenderade som allspelslåtar vid spelmans-
stämman i Gammelstad, samt även en del klassiker från 
nyckelharpstraditionen i Uppland. I övrigt kan låtar tas upp 
som någon i gruppen föreslår. Utlärning av låtar görs på 
gehör, men noter lämnas också ut till stöd för de i gruppen 
som är notkunninga. Förutom låtutlärning instrueras även i 
spelteknik och dylikt.

Under många år har gruppen regelbundet anlitats för spel 
vid friluftsmuséet Hägnan i Gammelstad under National-
dagsfirandet, samt vid Gammelstads spelmansstämma helgen 
före midsommar och vid den traditionsenliga konserten 
”Folkmusik i sommarkvällen” i Skellefteå landsförsamlings 
kyrka helgen efter midsommar. 

Intresset för nyckelharpsspelande har ökat under sista 
året, så att det nu är dryga dussinet som träffas till spelöv-
ningarna. Till gruppen har också anslutit sig musikanter på 
fiol, blockflöjt och dulcimer. 

Birger Grahn

Nyckelharpor i Luleå

Delar av nyckelharpsgruppen samlad på trappan till värdparets 
hem. Siv och Birger längst till höger i bild.
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Här är bilder från en konsert med Bendor Black-
bard och hans grupp i Beer Station, som ligger i 
södra Israel nära staden Be’er Sheva. Där ordna-
des en kväll med  ”nordiskt” tema, med svärdfäkt-
ning, historieberättande och musik.

Gruppen består förutom Bendor Blackbard 
på nyckelharpa och flöjt av Yevgeny Devin på 
trumma och Jeka Korotkevich Herman på flöjt. 

Nästa möte blir i november i Ben-scheman- 
skogen där man håller rollspelet ”Vikingabyn”..

Bendor Blackbard

Harpa kan även höras i Israel
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Lite historia om Albin Wallin och hans familj
FARSAN, det vill säga  spelmannen och smeden Albin 
Wallin (1891-1982) var en av åtta syskon i en spelmans- 
familj från Gålarmora by i Valö socken, dåvarande Stock-
holms län. När han var sju år gammal dog hans pappa. Till-
sammans med mamma Josefina tog hans äldre bror Karl 
ansvaret för familjens försörjning.

 Familjens musikintresse har gått i arv i generationer. 
Albins farfar, Frans Adolf Wallin, född 1818, var nyckel-
harpsspelare och hans hustru Christina Fredrika, född 1816, 
spelade nyckelharpa och sjöng, bland annat den bekanta 
Farmorspolskan – Käringen på svängelgrind. Efter Albins 
morfar, Mats Bergström, född 1821, finns Polska från 
Mariebol – Morfarspolskan. Albins pappa, Karl Adolf  
Wallin, född 1854, spelade också nyckelharpa men efter en 
sprängolycka i Vigelsbo gruva skadade han vänstra handen 
och han övergick till att spela magdeburgerspel. 

ALBIN OCH MATILDA BILDAR FAMILJ

På 1910-talet lärde sig Albin till smed vid Vigelsbo gruvor. 
Tillsammans med hemmaboende syskon och sin mamma 
flyttade han till gården Mångsholmen, Klintbol by i Valö 
socken omkring 1920. Samtidigt gifter sig Albin och 
Matilda och sonen Ceylon föddes på gården 1922. När 
Albin senare fick anställning vid smedjan i Österbybruk 
bodde han där under veckorna på ungkarlshotellet Jerusa-
lem. 1928 flyttade hela familjen till Österby och Gimogatan 
där sonen Henry föddes samma år. Därifrån flyttade de 
snart till Kungsgården utanför Sandviken. Det blev inled-
ningen till ett intensivt flyttande till Stockholm (1929), 
Forsbacka, Gävle, Tierp, Dannemora, Enköping och med 
Uppsala som slutstation 1956. Vi tänker här ge några bilder 
från Stockholmstiden.

TRETTIOTALET I GLÄDJE OCH KRISER

Bastugatan, Renstiernas gata, Bangårdsgatan och Skånegatan 
hörde till Ceylons och Henrys uppväxtmiljöer. De såg filmen 
Söderkåkar spelas in och kände brandlukten när kåkarna 
brändes ner. De lattjade på bergen där Södersjukhuset nu 
ligger. Och det var i  husens marmortrappor kisarna lärde sig 
att steppa. Då gällde att smyga högst upp i trapphuset och 
sedan med vibrerande tåspetsar kvickt ta sig ner för 
trapporna under ett snabbt klapprande drr-ljud och sedan 
kuta iväg – FORT! Storbrorsan Ceylon blev mästare på det. 
När han blev lite äldre kunde han fröjda på Nalen. Då var 
Henrys största intresse det populära karikatyrtecknandet. 

Men livet var nu inte bara roligheter. Familjen hade 
kommit till Stockholm och Söders höjder just när världen 
skakades av trettiotalets djupa depression. De fick känna på 
årtiondets kriser med arbetslöshet, förnedrande socialhjälp 
och till och med vräkning. Politiska bråk och slagsmål mel-
lan socialister och nazister pågick alldeles intill där familjen 
bodde – vid Södra Bantorget (Medborgarplatsen). Så snart 
Albin hade vilat sig litet efter jobbet gick han dit. Frihet, 
jämlikhet och broderskap var levande mål för honom och 

han såg dem hotade av nazisterna. Att de dessutom kompro-
metterade den fokliga kulturen med nationalistisk nazi-
romantik var riktigt upprörande för honom och han var 
beredd att försvara sin politiska och kulturella identitet. 
Liknande försök görs idag återigen av högerextremistiska 
krafter.

Albin och Matilda var visionära personer som trots det 
dagliga slitet (för Matildas del betydde det byggstädningar 
och syarbeten) hade både ork och förmåga att ta till sig det 
som huvudstaden hade att bjuda. De gick till Nordiska 
museet och till Nationalmuseum och såg konsten – säkert 
inspirerade av Carl Eldh och Bruno Liljefors som båda 
hade förankringar i hembygden. Skansen var den verkliga 
mötesplatsen för spelmän från hela landet och där träffade 
de vänner och bekanta. Och så fortsatte man spelandet 
hemma där det fanns fiol, nyckelharpa och dragspel. Albins 
huvudinstrument var fiol men Henry erinrar sig också hur 
pappa låg på rygg och spelade munspel medan han själv satt 
och guppade på pappas mage.

TROGEN SIN ROSLAGSTRADITION

Efter familjens alla flyttningar skulle man kanske kunna tro 
att det folkmusikaliska arvet hade tunnats ut och förlorat 
sin karaktär. Men det förefaller som om det förhåller sig 
precis tvärt om. Genom folkmusiken kunde Albin behålla 
kontakten med sitt ursprung och med sina syskon och sam-
tidigt ge sina söner ett levande intresse. Han spelade bara 
de låtar som han hade lärt sig där hemmavid i norra Rosla-
gen. Och eftersom repertoaren var så rik så kunde även 
sönerna envisas med att spela samma gamla låtar. Ceylon 
pratade ofta om att de hade en egen dialekt, en egen rytm 
och betoning. Men för att märka det måste man kanske ha 
”särskilda öron” som Hjort Anders sa när de frågade honom 

 Albin Wallin, Valöstämman 5/8 1979.
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och tänka på folkmusik. På måndagar kom Ceylon med 
tipslappar och harpa, och på torsdagar kom Henry med fiol 
och hämtade tipset. Dessemellan hade de förstås gemensam 
uppspelning för att få synpunkter och godkännanden av far. 

Han var en god lyssnare och en stor inspiratör för sina 
barn. Albin var en riktig bra farsa.

Ceylon började att spela folkmusik vid unga år. Han började 
med fiol och därefter kände han på dragspel och kontrabas-
harpa. 1957 fick han spelmansmärket i brons på kromatisk 
nyckelharpa byggd av Algot Karlsson i Lövsta bruk. 1958 
köpte han en harpa av Eric Sahlström. 1970 blev han riks-
spelman och under samma tid deltog han i skivinspelningar 
tillsammans med Skäggmanslaget. Han fick också Uppsala 
stads kulturstipendium. 1972 spelade Ceylon och Henry in 
grammofonskivan Roslagslåtar. Frimärket med Ceylon som 
motiv kom 1975. 

1982 fick han Zornmärket  i guld för ”mästerligt, genuint 
och traditionsenligt spel”. Därefter, samma år, fick han 
Uplands Spelmansförbunds märke i guld för sina förtjänst-
fulla insatser att ha ”överfört en äldre spelmanstradition till 
kromatisk nyckelharpa på ett varsamt och för en traditionell 
spelman naturligt sätt”.

Under årens lopp deltog han i åtskilliga radio- och TV-
program och tillsammans med brorsan blev det många 
utlandsresor. Till USA, Irland, Danmark, Tyskland för att 
nämna några. 

Ceylon var en personlighet som stora beundrarskaror 
sörjde när han avled 1984. En dansk beundrarinna beskrev 
honom så: ”Han vilade i sig själv.” Han var en fin spelman 
som generöst delade med sig av låtarvet.

om han hade hört Näcken spela. Albin var utrustad med 
mycket gott minne och han var en fin berättare som fängs-
lande kunde skildra hur han hade lärt sig låtarna av duktiga 
spelmän. Men ibland fick den som ville lära sig något nytt ha 
sina knep. Albin hade företrädesvis två: antingen att spela full 
vid dansbanan i Vigelsbo och uppföra sig så att storspelmän-
nen inte trodde att han var kapabel att ta till sig några låtar 
eller att ligga i diket och tjuvlyssna. Det gjorde han tillsam-
mans med båtsman Däcks son, skolkamraten Emil.

ALBIN BÖRJAR TRALLA

När Albin var 75 år gammal slutade han att spela. Då orka-
de inte hans armar hålla upp fiolen längre. Men han kunde 
då se att hans pojkar hade vuxit upp och fortsatt att spela 
låtarna. Så började han att tralla dem. På så sätt kunde han 
ända till sin död vid 91 års ålder lära sina pojkar nya, gamla 
låtar. Sina sista 10 år tillbringade han på sjukhus och där 
pågick undervisningen. Den rehabiliterande terapi som 
sjukhuset erbjöd ansåg han sig inte ha tid med. Han ville 
inte bli störd för han hade fullt sjå med att tippa systemtips 

Henry och Ceylon Wallin, Gränby Park, Uppsala 1972. 
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Ovan: Albin, Henry och Ceylon, Tobo, mitten av 40-talet.             
Till höger: Ceylon Wallin, Valöstämman 5/8 1979.

CEYLON
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Ceylon, Henry och Hasse Gille på Nyckelharpstämman 
18/6 1978 i Österbybruk. 

PRODUKTIONER

Tillsammans gav Henry och Ceylon ut 
LP-skivan Roslagslåtar 1972 i egen regi. Den spelades in i 
Hemse på Gotland.

Kassettbandet 16 Roslagslåtar spelades in under en av brö-
dernas konserter i Århus 1984.  På bandet kan man också 
höra Ceylon berätta om låtarna.

Folkmusikboken Roslagslåtar från 1993 kunde realiseras 
tack vare en stor och värdefull insats av nyckelharpsspelaren 
Ulla Carin Libert och spelmannen Ole Hjorth. Dessutom 
bidrog Kurt och Brita Ehlert med några uppteckningar och 
med ovärderlig rådgivning i samband med utgivningen.  
Men förutsättningen för att några uppteckningar kunde 
komma till stånd bidrog många folkmusikvänner med i 
form kassettinspelningar från stämmor och konserter runt 
om i landet, inte minst Lena Höögs inspelningar i Österby-
bruk. Boken innehåller 62 låtnoter, berättelser om låtarna, 
Henrys tuschteckningar och analyserande artiklar signerade 
Ulla Carin Libert, Ole Hjorth och Christian Foged. Produ-
cerade gjorde undertecknad Birgitta Wallin.

Som ett komplement till boken Roslagslåtar kom 1994 en 
    Dubbel-CD Roslagslåtar, som kompletterar boken med 
inspelningar av alla låtarna från åren 1969-1994 med Albin, 
Ceylon, Diego Regodón och Henry Wallin. 

Både bok och CD är slutsålda men låtarna kan avlyssnas på 
Spotify och laddas ner från Itunes.

Förfrågningar besvaras via mejl wallin.wallin@comhem.se.
Hemsida www.nyckelharpa.net.

Det här är en reviderad artikel som kom i skrift 
första gången 1988.

Järfälla och Stockholm 2017

Ulf Klasén och Birgitta Wallin

TRADITIONEN NYCKELHARPA OCH FIOL

Henry fick av Albin uppgiften att spela fiol därför att just 
kombinationen nyckelharpa och fiol tillhörde det traditio-
nella sättet att framföra de här låtarna. Albin hade spelat så 
tillsammans med sin bror Melker i många år. Då spelade 
Melker gammelharpa och Albin fiol. När den kromatiska 
nyckelharpan kom gladde han sig mycket. Den bidrog till 
att göra samspelet mellan harpa och fiol öppnare och friare. 
När Ceylon och Henry spelade tillsammans spelade Ceylon 
melodistämman och Henry spelade en rytmisk understäm-
ma. Albin var noga med att fiolen skulle stötta och betona 
rytmen. Om låtarna och Henrys spelsätt har Gunnar Ahl-
bäck skrivit: ”Hans låtar har en enkel kärvhet, ofta med 
frisk sälta och humor, är rika på rytmiska underfundigheter 
och någon gång präglad av en mörk och tung takt. De 
framförs genomgående med ett oefterhärmligt tempera-
ment och självklarhet, som bara en spelman, som känner 
traditionsmaterielet från grunden, kan ge dem.”

(Ur Uplands konstmuseums katalog vid Henrys utställ-
ning 1988.) 
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Henry Wallin i sin ateljé i Uppsala 1989.

Henry, Ceylon och Albin Wallin, Långedrag, Göteborg 1958.
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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 e-post till harpa@bonilsson.se 
så får du svar omgående. Eventuellt kan svaret också 
komma att publiceras i nästa nummer av tidningen. 

Det kan ju f innas fler som funderat på samma fråga!

Dagen innan Oktoberstämman, kom ett samtal från Mirjam
i Enköping. Stallet på hennes harpa hade gått sönder vid 
resonanssträngarnas spår. Vi möttes dagen efter vid entrén till 
Oktoberstämman i Uppsala och jag tog med  stallet hem, för en 
snabbåtgärd.

En lönnbit limmades i och snyggades till, nya spår sågades och 
skickades iväg i ett bubbelkuvert på måndagen och var Mirjam 
tillhanda på onsdagen i veckan efter Oktoberstämman.

Bo Nilsson i Sickla

Att laga ett trasigt stall

Här är gotländska gruppen Spelfolki som spelade i Mästerby den 29/11, en s.k. onsdagsträff för “daglediga”. 
Spelfolki repar i Hamnkyrkan i Klintehamn och bjuder därför på någon spelning per termin på någon plats i pastoratet. 
Denna gång var det i den lilla socknen Mästerbys församlingshem, hälsar lokala representanten Janne Lundqvist . 

Spelglädje på Gotland



Nyckelharpan nr 4, 2017                                                                                                     Sid 9 

Varje dag avslutade konferensen med ett mingel där Magnus 
Holmström och Tomas Lindberg spelade på nyckelharpa 
respektive gitarr. Framträdandet var mycket uppskattat och 
gästerna var väldigt fascinerade av det främmande instru-
mentet. I Tanzania skäms man inte för att ta bilder så med 
tanke på hur många bilder som togs är det möjligt att Mag-
nus och Tomas kommer bli igenkända när de kommer till-
baka vilket vi hoppas att de gör snart.

Hanna Widén
Project Assistant, Embassy of Sweden
Dar es Salaam, Tanzania 

Den 8-9 november firades 40 år av forskningssamarbete 
mellan Sverige och Tanzania på Hyatt Regency Dar es 
Salaam,The Kilimanjaro. Värdar för evenemanget var svenska 
ambassaden i Dar es Salaam och dess fyra sammarbetspart-
ner University of Dar es Salaam, Ardhi University, Muhim-
bili University of Health and Allied Sciences och Tanzania 
Commission for Science and Technology. 

Under de två dagarna fick de svenska och framförallt tan-
zaniska forskare som har ingått i samarbete presentera sina 
resultat, och betydelsen av forskning för samhällsutveckling 
betonades. Områden från forskning varierade stort, från 
HIV/AIDS och malaria till arkeologi och svampforskning. 
Bland de cirka 350 gästerna fanns Tanzanias tidigare vice 
president Mohamed Gharib Bilal. Från Sverige medverkade 
Sidas generalsekreterare Carin Jämtin samt statssekreteraren 
för högre utbildning och forskning, Karin Röding.
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Magnus Holmström och Tomas Lindberg underhåller i Tanzania
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samlingsplats för spel och danssugna 
långt utanför Uppland. Deltagaranta-
let låg i år på ca 1300 vilket räknas 
som mycket bra. Stämmokommittén, 
där Föreningen Nyckelharpans Jacob 
Höglund ingår, ska ha all heder av att 
ha fått till ett varierande program av 
mycket hög kvalitet.

Sedan flera år tillbaka håller Före-
ningen Nyckelharpan tillsammans med 
ett par andra utställare bord på andra 
våningen där man demonstrerar 
nyckelharpstillverkning med möjlighet 
att också provspela diverse instrument. 
Detta är ett mycket populärt inslag på 
stämman. Från starten kl. 13.00 till 
stängningsdags strax före 24.00 har det 
varit en ständig ström av besökande. 

Esbjörn HogmarkOktoberstämman är en av Sveriges 
absolut äldsta spelmansstämmor. Den 
har funnits i Uppsala sedan 1945. Om 
tre år firas alltså ett 75-årsjubileum. 
Stämman har under åren hållits på 
väldigt många olika platser såsom, 
Uppsala slott, Universitetsaulan 
Flustret, Odinsborg i Gamla Uppsala, 
Wiks slott, Restaurang Skarholmen, 
Folkets hus, olika nationer m.fl. platser, 
för att under senare år ha hittat sin 
plats på Uppsala Konsert & Kongress, 
UKK-huset vid Vaksala torg. I år fira-
de man 10-årsjubileum på UKK som 
ställde upp med full personalstyrka i 
restaurang och barer. 

Stämman har kommit att bli en 

Vid utställningsbordet: Bosse Nilsson och 
Jacob Höglund. Nu har föreningen även 
Swish!

Bo Falk visar sin ” nyckelcello”.

Ordförande Jacob Höglund, till höger, 
kopplar av vid utställningsbordet med lite 
spel tillsammans med Patrik Dahlin, före-
ningens lokalrepresentant från Skåne, och 
Ulf Karlsson.

Gunnar Stenmark visar sina flöjter.

Oktoberstämman 2017

Olle Gällmo på svensk säckpipa och Jan 
Winther på en hummel, byggd av Ingvar 
Jörpeland.

NYHETER!
– Snart är det Nytt År 2018!

– Dags att betala medlemsavgiften 120:-!
(många har redan gjort det!)

– Föreningen Nyckelharpan har skaffat Swish! 
– Numret är 123 612 26 34!

– Plusgiro 491 82 94-2 finns kvar!
– Glöm inte att skriva namn och adress när du skickar!

Sven Stormdal, kassör.
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Denna gång tillhandahåller vi en gammal klassiker ”Vagnshusarn” även kallad ”Vagnusvals nr 1”. Många kan 
den, noterna är från allspelslåtarna på Österbystämman. Lyssna gärna på Justus Gille och Viktor Vikman: 
https://www.youtube.com/watch?v=DtshR70cCKo.

God Jul 2017
och 

Gott Nytt Spelår 2018
önskar

Föreningen Nyckelharpan
och Redaktören
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Midvinterstämman firar 35 år 

Lördag  20 januari 2018 kl 13.00 - 22.00 
JÄRFÄLLA GYMNASIUM med KULTURSCENEN 

Mälarvägen 2, Jakobsberg  (portarna öppnas kl 12.00) 

Medverkande: Hazelius & Hedin 
Järfälla Spelmän med dansgruppen Hopslaget,  

Hörkens Bygdedansare, GÅLMUK, 
Eva Tjörnebo & Viskompaniet,  

Lästringe Låtar, Hesselby Spelmansgille, 
 Spånga Folkdansgille m fl 

 
Visstuga   Durspelsjam   Polskeinstruktion 

Gammeldans och  Polskedans 
”Buskspel” och kaffeservering från kl 12.00 

 
Entré: Vuxna 140:-, Pensionärer 120:-, Spelmän gratis 

Upplysningar: Mona 070-492 19 59 och Britt-Lis 070-440 16 48 
Kungsängen/Bålsta-pendeln är bra färdmedel till Jakobsberg 

Föreningen Midvinterstämman i samverkan med    

B


