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lämna synpunkter till oss i styrelsen 
om innehållet. 

En fråga som diskuterats av styrel-
sen under de senaste åren är hur vi 
skall göra med medlemstidningen i 
framtiden. Vår redaktör Sven Stormdal, 
gör ett fantastiskt jobb. Varje nummer 
innehåller mycket läsvärt och intres-
sant om vårt instrument. Styrelsen kan 
dock konstatera att kostnaderna för 
tryck och distribution ökat avsevärt de 
senaste åren. Vi kommer därför att 
föreslå en höjning och differentiering 
av medlemsavgiften för att inte tära än 
mer på föreningens kapital (se budget-
förslaget i samband med kallelsen). 
Frågan är också hur vi på lång sikt gör 
med tidningen. Skall vi helt övergå till 
att publicera den digitalt på hemsidan? 
Om så - när och hur löser vi detta rent 
praktiskt?

Detta är exempel på viktiga frågor 
som kräver medlemmarnas engage-
mang. Kom och gör din röst hörd på 
årsmötet. Ta också med harporna så att 
vi kan spela och ha trevligt efter för-
handlingarna.

Glada och vårliga hälsningar!

Jacob Höglund,
Föreningen Nyckelharpans ordförande
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Februari 2020
Kära medlemmar! Med det nummer 
av föreningens tidning du nu fått, 
bifogas kallelse till vårt årsmöte. Det 
är min och styrelsens förhoppning att 
så många som möjligt kan komma 
och vara med om att fatta viktiga 
beslut om föreningens fortsatta verk-
samhet.

Vi lever i en tid av förändringar. 
IT-samhället är här sedan länge och 
föreningen har i många år haft en 
egen hemsida. Besök den gärna och 

Hej där medlem,
Du har väl betalat medlemsavgiften?

Om inte, gör det!
1. Avgiften är 120:-.

2. Plusgironumret är 491 82 94-2 
3. Föreningen Nyckelharpan har Swish! 

4. Swishnumret är 123 612 26 34!
5. Glöm inte att skriva namn och adress  

när du skickar!
Sven Stormdal, kassör

och redaktör
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Kallelse till årsmöte 2020
Söndag den 29 mars 2020, kl. 15.00 

Adress Sickla Alle 37, ingång på husets gavel.

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 proto-
    kollet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och 
    balansräkning för det gångna verksamhetsåret samt 
    budget för det nya.
8. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet 
    för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av kommande års medlemsavgift.

10. Val av styrelse, funktionärer och valberedning.
11. Motioner och propositioner.
12. Övriga frågor.
13. Mötet avslutas.

Hjärtligt välkommen!  
Kom och var med och diskutera föreningens framtid.  

Efter årsmötet fikar och spelar vi. Föreningens ordförande 
lovar att lära ut en Uppländsk slängpolska.

Styrelsen

Föreningen Nyckelharpan

Föreningen Nyckelharpans  
verksamhetsberättelse för år 2019

Föreningen Nyckelharpan har följt den vid årsmötet antagna 
verksamhetsplanen. Verksamheten har bestått av medlems-
värvningar, utgivning av tidningen Nyckelharpan, harp-
vårdstips samt upprätthållande och utveckling av hemsidan. 
Föreningen deltog som medarrangör på ”Gille och Nyckel-
harpsstämman i Österbybruk i juni. Medlemmarna har haft 
möjlighet att köpa strängar till förmånligt pris.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 st protokoll-
förda möten förutom årsmötet (6/4, 27/8, 16/10 samt 29/1).

Föreningen har vid årsskiftet ca 250 medlemmar.
Tidningen har utkommit med fyra välfyllda nummer, 

(totalt ca. 64 sidor) med reportage om spelträffar, kurser och 
annat nyckelharpsrelaterat material.

Styrelsen har haft följande sammansättning sedan  
årsmötet mars 2019:
 

Jacob Höglund, ordförande 
Kerstin Kåverud, sekreterare
Sven Stormdal, kassör 
Bo Nilsson, vice ordförande
   byggtips och hemsidesansvarig 
Per-Ulf Allmo, ledamot 
Kjell Ritzén, ledamot 
Magnus Holmström, ledamot 
Sven Stormdal har varit redaktör
   för Nyckelharpan. 
Dan Näsman har varit revisor och
Christer Arnell har varit revisors-
   suppleant. 
Valberedningen har bestått av 
Lars Lithén, sammankallande, 
    och Ingemar Aronsson. 

Ordförande
Jacob Höglund
Vice ordförande
Bo Nilsson

Undertecknad, som vid föreningen Nyckelharpans årsmöte 2019 
utsågs att revidera föreningens räkenskaper för samma år, får härmed 
lämna följande redogörelse.

Jag har tagit del av samtliga styrelseprotokoll samt granskat bokfö-
ring och verifikationer och 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 inkom-
ster och utgifter bokförts samt kontrollerat resultaträkning och balans-
räkning.

Med anledning av ovanstående tillstyrker jag att årsmötet fastställer 
den lämnade redogörelsen samt att styrelsen, vad avser den ekono-
miska redovisningen för år 2019, beviljas ansvarsfrihet.

Nacka den 14 januari 2020

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019
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Föreningen 
behöver fler nya 
medlemmar!

Har du spelkompisar som ännu 
inte är medlemmar? Gör en 

insats, prata med dom, visa vår 
intressanta och fina tidning 

nyckelharpan, och övertala 
dom att gå med i föreningen!

Förslag till budget 2020

Kostnader 
Programvaror Visma Förening               -1.500
Kontorsmaterial   Papper, etiketter, kuvert mm    -400
Trycksaker  Tidning                -15.000
Datakommunikation One.com       -600
Porto  Tidningen                 -10.000
Öviga kostnader        -1.200
Övriga bidrag*           -2.250
Bankkostnader, Swish      -2.000
Kostnader för kurser           -5.550
Bilersättningar         -1.500

      Summa            -40.000

Intäkter 
Medlemsavgifter
Beräknat antal medlemmar á kr  
Sverige  123  150:-                8.450
- före höjning 112  120:-              13.440
Utland        7  200                           1.400 
före höjning   13  120:-                1.440
Totalt         235        
             Summa            34.730
             Resultat            -5.270
   
*Stöd till någon spelstämma, 10 kr/medlem.

Föreningen Nyckelharpan
Ekonomi för räkenskapsåret  
2019-01-01—2019-12-31

Resultaträkning  
Rörelsens intäkter m.m.          2019          2018
Medlemsavgifter   30.479,81 20.799,53 
Deltagaravgifter spelkurs    3.800,00            0,00

S:a Rörelseintäkter m.m. 34.279,81 20.799,53 

Rörelsens kostnader    
Programvaror       -1.550,00    -1.462,00 
Kontorsmaterial         -160,00       -229,00 
Trycksaker inkl tidningen   -14.805,00  -17.980,00 
Datakommunikation         -557,00      -482,50 
Porto        -9.237,80   -9.572,70
Övriga  kostnader              0,00   -1.092,00 
Övriga bidrag       -5.000,00           0,00
Bankkostnader       -1.493,50   -1.329,50 
Kostnader för kurser      -9.670,00           0,00 
Bilersättningar          -450,00       -350,00   

S:a kostnader    -42.473,30    -32.497,70

Beräknat resultat    -8.643,49    -11.698,17 

Balansräkning 2019-12-31   

             Ing balans     Period Utg balans
Tillgångar   
Omsättningstillgångar   
Kassa och bank 
PlusGiro           12.365,42    3.034,56   15.399,98
Övriga bankkonton     76.934,78   -9.880,00  67.054,78 

S:a tillgångar         89.300,20  6.845,44  82.454,76

Skulder
Övriga kortfristiga 
skulder*               -834,00    -1.798,05     -2.632,05

BERÄKNAT RESULTAT 88.466,20  -8.643,49  79 822,71

*Posten innehåller kostnadsersättningar till styrelsemedlem-
mar där utbetalning skett efter den 31.12 2019 samt faktura 
från PostNord för utsändning av Nyckelharpan nr 4 2019 
som ej inkommit före årsskiftet, en kostnad som ska belasta 
bokföringsåret 2019.
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Dalarna Olle Plahn plahn.olov@telia.com
Skåne  Patrik Dahlin patrik.dahlin@anticimex.se
Gotland Jan Lundqvist jan@snausarve.se
Kalmar  Lars Lithén lars.lithen@outlook.com
Västerbotten Lasse Hyvönen lhyvonen65@gmail.com
Västernorrland  Bo Allan Nilsson barbnils@live.se
Åland Barbro Wendt barbro.a@aland.net

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 till höger. 
Vänd er till dessa om ni lokalt vill anordna något som har 
med vårt intrument 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 
någon lokal representant där du bor är du förstås välkom-
men att vända dig direkt till styrelsen. Vi söker också 
personer i de områden som saknar lokal representant och 
som vill vara det. Hör i så fall av dig till styrelsen.

Föreningen Nyckelharpan
Lokala representanter

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

Louise Bylund, Sundbyberg
Marie-Louise Eriksson, Upplands Väsby
Berit Jonsson, Åtvidaberg
Ulf Lindgren, Storvreta
Siri Lorentzon, Svedala
Björn  Ogdal,Stockholm
Lars Widne, Nyköping
Sho Yamaguchi, Hjärup
Yoko Yamaguchi, Hjärup

De första världsmästerskapen i nyckelharpspel hölls 1990. 
En klass för den treradiga harpan och en för gammelharpa. 
Tävlingarna startades på initiativ av Gunnar Ahlbäck – 
kommitténs ständige ordförande. Jag föreslog att tävlingen 
skulle gå under namnet VM i Nyckelharpa. Eric Sahlström 
kallades ibland världsmästare på nyckelharpa. Det inspire-
rade oss och vi hade tanken att om vi kallade tävlingen 
VM, så skulle det leda till frågor såsom varifrån kommer 
nyckelharpan, hur gammal är den och var spelas den idag. 
Det fungerade bra och vi fick många gånger svara på just 
de frågorna. Meningen med tävlingen var och är att sprida 
kunskap om instrumentet och skapa PR för deltagarna. Vid 
samtliga VM har det också blivit notiser och artiklar i de 
stora morgon- och aftontidningarna samt i lokalpress på de 
orter vinnarna kommit ifrån. Det har varit regional-TV och 
vid åtminstone ett VM även några inslag på SVT:s nyhets-
program. 

Uppspelningarna sker som vanligt inför en jury och 
publik. Denna gång i stora salen på herrgården med start 
klockan 17.00. Efter Gillestämmans avslutande allspel ges 
då tid att promenera över till herrgården. Uppspelningarna 
följs av traditionsenlig konsert.

Fritt inträde för publiken och ingen anmälningsavgift för 
deltagarna.

Numera tävlas i tre klasser. Den tidigare gammelharp-

klassen har delats upp i en kontrabas- och en  silverbas-
harpklass. I år är det silverbasharpans tur. Idén är att det 
blir kontrabasharpa 2021. 

Tidigare mästare på just silverbasharpa är Björn Björn 
med sina tre segrar, Lena Jörpeland med två, Hasse Gille, 
Kristofer Suha Pettersson en vardera. Övriga vinnare i den 
gamla gammelharpklassen spelade kontrabasharpa.

För anmälan, se https://nyckelharpansforum.net eller 
maila info@nyckelharpansforum.net  

Väl mött på årets silverbasfest!
Gunnar Fredelius

VM på silverbasharpa, Österbybruk 13 juni 2020
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Varje gång jag åker iväg till en spel-
mansstämma våndas jag inför ett svårt 
beslut; ska jag enbart ägna mig åt eget 
spel, eller ska jag njuta av andras spel 
(dvs. scenframträdanden etc.) ‒ eller är 
det möjligt att göra bådadera? Och 
dessutom hinna prata med alla bekanta/
obekanta som jag stöter på? En omöjlig 
ekvation, det förstår ni väl.

Sittande på pendeln på väg till 
Midvinterstämman i Järfälla hade jag 
bestämt mig – jag skulle enbart sitta 
och spela hela dan/kvällen. Kunde jag 
hålla detta? Nix!

Inbokningen på Fjällenskolan 
(konstigt namn, finns väl inga fjäll 
där?) gick snabbt och galant, trots att 
jag kom vid 13-tiden när det hela bör-
jade. Och nästan direkt hittade jag 
Ulla och Hasse Ruta, så det blev för-
stås prat om New Orleans varvat med 
Wallinlåtar.

Sen bara måste vi förstås ila till aulan 
(man får vara glad om man hittar rätt i 
de långa korridorerna, borde nyttja 
GPS nästa år) för att åter få uppleva 
Viskompaniet. Så roligt och proffsigt, 
både sång, musik och mellanprat. En 
stark upplevelse, som vanligt.

Eftersom jag kom i god tid upplevde 
jag även Spelvildas sista låtar; finstämt, 
läckra arrangemang, vilken samklang. 
Vill gärna höra dem flera gånger.

Därefter till en ny korridor med fina 
hälsingelåtar på fiol, härligt. Men det 
tyckte även ett antal gitarrister och 
dragspelare och en bas, så jag drog mig 
undan (i Kallhäll fungerade det fint 
med olika spelplatser för olika instru-
ment).

Efter lite buskspel i en ny skolsal 
bar det iväg till aulan igen, för att lyssna 
på Jernbrukarna. Jag trodde i min 
enfald att det skulle var P.G. Jernberg 
med kompisar ‒ fatalt misstag! Istället 
bjöds jag på härligt gammeltjo, så 
danssugande! Jag kunde också konstatera 

att de som suttit i aulan och lyssnat 
redan under Viskompaniets framträdande 
fortfarande satt kvar. Och fortfarande 
var det fullsatt.

Nåväl, därefter erbjöds ett framträ-
dande av Hopslaget, som jag aldrig 
hört talas om. ”Dans till Dan Anders-
sons visor” löd rubriken. Flera av de 
mest kända visorna framfördes till 
gitarrackompanjemang, en berättare 
lärde oss det viktigaste om Dan och ett 
gäng dansare liksom flöt fram på scenen 
i olika figurer, mestadels i valstakt. 
Verkligen nytänkande. Sååå charmigt!

Jag inser att jag missade en hel del, 
bl.a. Skullbräddlek och Henry Wallin, 
men hörde att båda programpunkterna 
var mycket uppskattade.

Sen blev det äntligen som jag hade 
bestämt mig för i förväg; enbart spel. 
Men kl. 21 insåg jag att en macka och 
en banan på morgonen borde utökas 
med ytterligare något ätbart ‒ och det 
fanns dylikt kvar. Att jag sen råkade 
spilla ut hela kaffemuggen är en annan 
historia, men ”personalen” tröstade mig 
(i stället för tvärtom!) och tog snabbt 
hand om det hela.

Stort tack till alla som jobbat med 
stämman! Bra organisation och härlig 
generös stämning. Lyckliga leenden 
syntes överallt även vid utcheckning  
kl. 22. Kan en stämma bli mycket 
bättre? Knappast!  

Självklart, vi  
kommer alla igen  
nästa år, 16 januari,  
inte sant?

Lena Höög

Sen ankomst – men ändå!
Jomen, jag var ju också där! Ett slags 
återvändande till ”förr i världen” för 
mig, bodde några år i Viksjö, Jakobs-
berg kring 1969–72, 50 år sen! Vet inte 
säkert om Fjällenskolan fanns då, och 
bussresan från Jakobsbergs station var så 
mörklagd att jag inte kände igen mig alls!
   Nåväl, det blev avstigning och inträ-
de i stämmolokalen, mötte direkt Lars 
Lindkvist som jag förvarnat per SMS. 
Han hälsade mig välkommen och vi 
bestämde att ses något senare och 
samtala om rapporteringen till Tid-
ningen Nyckelharpan. Genom honom 
har vi ju fått fina bidrag om tidigare 
Midvinterstämmor, andra arrangemang 
i Järfälla och kurser på Ekebyholm. 
Självklart ville vi ha med Midvinter-
stämman 2020 också i våra spalter. 
   Eftersom jag anlände för sent för att 
avnjuta scenprogrammet överlåter jag 
detta till Lena Höög, se föregående! Jag 
inriktade mig först på att lyssna in de 
spontana spelgrupper som fanns i skol-
salar och korridorer. Fin musik hördes 
överallt, ångrade för femtielfte gången 
att jag hängt både harpa, fiol och gitarr 
på väggen hemma och inte rört nån av 
dom på jag vet inte hur länge. Men 
fingrarna vill ju inte längre. Så de´ så!
   Jag fortsatte min vandring, stötte på 
några spelmän jag känner samt en kör-

Midvinterstämman 2020

Gruppen Spelvilda. 
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kompis från Stockholm som var där 
för Visstugan med Eva Tjörnebo. Sär-
skilt observerade jag förstås nyckel-
harpsspelare, och när jag mötte någon 
sådan i korridoren dristade jag mig att 
fråga: Är du medlem i Föreningen? 
Blev svaret Nej förvandlades jag till 
medlemsvärvare i ett slag. Resultat: 
Både plus och minus, men kontakten 
var det inget fel på. Ett par–tre nya 
medlemmar blev det faktiskt!

Efter min rundtur i salarna mötte 
jag åter Lars Lindkvist och han tog 
mig med till ett bord i kaféet där Anci 
och Mats Nordwall satt. Jag presente-
rade mig och lade fram nr 4 av Nyck-
elharpan. På omslaget fanns ju bilder 

på flera välkända folkmusikgrupper, 
vilket fick Mats att peka på 2 av spel-
männen vars instrument han byggt! 

Anci berättade att hon är musiklära-
re, och för närvarande har 5 skolelever 
som lär sig spela nyckelharpa. Det 
tyckte jag var så ovanligt och intressant 
att vi bestämde att jag under våren 
skulle kontakta henne för att skriva en 
artikel om detta i Nyckelharpan. 

Till vårt bord kom sedan Louise 
Bylund, riksspelman 2015, som jag 
kände igen från tidningens framsida nr 
2 2017 men aldrig träffat. Hon berätta-
de att hon träffat Lena Höög tidigare 
på dagen och pratat om kontakter och 
studier i Japan. Vi kom överens om att 
det var något som borde redovisas i ett 
senare nummer av tidningen.

Härligt med så mycket musik, spel-
glädje och kontakter, och tack till Lars 

Mellan 600 och 700 personer besökte 
årets Midvinterstämma.
Foto Anders Hjelm, järFällA HembygdsFörening

På en harpa f inns plats för många  
minneslappar!
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Henry Wallin och Ulf Klasén 
framträdde först på scenen. 
Därefter blev det en populär 
spelstuga med roslagslåtar.  
T.h. Ulf Klasén, Henry 
Wallin och Kjell Ritzén.
Foto Anders Hjelm,  
järFällA HembygdsFörening

för introduktionen med uppslag till 
kommande nummer av Tidningen 
Nyckelharpan. Och visst, hit kommer jag 
också gärna tillbaka nästa år!

Sven Stormdal, tidningsredaktör

Dans till Dan Anderssons visor.
Foto Anders Hjelm, järFällA HembygdsFörening

Lennart Törnkqvist, Ulf Lindgren och 
Mia Bjellert i en av många spelgrupper..
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Foto Anders Hjelm, järFällA HembygdsFörening
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Förra året 2019 firade Stockholms Spelmansgille 75 år.  
Själv är jag ganska ny i Gillet, men har följt föreningen ur 
Svenska Folkdansringens perspektiv genom samarbetet 
mellan Folkdansringen och Sveriges Spelmäns Riksförbund. 
Folkdansringen-Stockholm och spelningar på Dansens dag 
och Skansen, sedermera Kungsträdgården, är samarbeten 
där Stockholms Spelmansgille är en självklar deltagare.

Stockholm har inget spelmansförbund, så Stockholms 
Spelmansgille är direktanslutet till Sveriges Spelmäns Riks-
förbund. Ur nothäftet ”Svenska folklåtar för två fioler”, 
utgivet 1947 av Stockholms Spelmansgille, finns en kort 
historik av J.A. Carlö som skriver:
”… att för Ernst Granhammar, stiftaren av de flesta spelmans-
förbund i Sverige, låg tanken om ett spelmansförbund i Stock-
holm honom varmt om hjärtat. Men med hänsyn till de många 
splittrande intressen, varmed rikets huvudstad kan locka, ansåg 
han sig dock ej våga försöket att där få till stånd en dylik 
förening.” 

Det gjordes ett försök av Svenska Folkdansringen att bilda 
en lokal spelmansorganisation 1927, men det föll, kanske på 
att det sågs för internt och att för få var intresserade då.
Men i början av 1944 blev det av. Några folkmusikintresse-
rade herrar tog initiativ till en inbjudan till en spelmans-
träff. Den 19 mars 1944 i Storängens Samskola, Nacka,  
samlades över 50 spelmän, och det sporrade till ännu en 
spelträff den 16 april samma år i Tekniska museet. Det 
beslöts nu att en spelmännens organisation för stockholms-
trakten skulle bildas, och man antog namnet Stockholms 
Spelmansgille. Den förste styresmannen/ordföranden Nils 
Hägg, som också tog initiativet till det första mötet, fick för 
sitt ”nitiska och fruktbärande arbete i folkmusikens tjänst” 
sommaren 1946 Zorns Spelmansmärke i guld. Han efter-
träddes för övrigt av Henry Arnstad, som spelade en stor 
roll när Sveriges Spelmäns Riksförbund bildades 1947.

Då som nu var det god stämning och sammanhållning 
redan från början bland de samlade spelmännen. Gillet blev 
under årtionden en samlingspunkt för många. Eftersom det 
fanns jobb i Stockholmsområdet kom många hit för arbete. 
Många från Dalarna och Hälsingland hittade ett jobb – och 
spelade – i Dalaföreningen förstås, men också i Stockholms 
Spelmansgille.  

Det var från början väl kända spelmän som gästade 
Stockholms Spelmansgille. Eric Öst, Eric Sahlström, Gössa 
Anders och Anna från Orsa, Spel-Arvid från Nyköping, 
Ole Hjort och Björn Ståbi, Ester och Jon Erik Öst, Hjort 
Anders, Viksta-Lasse, Bertil Rydberg med låtar både från 
Närke och Småland. Kungs-Levi och Alm Nils var i tonåren 
när de gästade Gillet. Vid Zorns 100-årsjubileum på Skan-
sen 2010 var Kungs-Levi en av de 197 gästande riksspel-
männen. Gillet har för övrigt haft och har flera riksspelmän 
bland sina medlemmar. Det skulle krävas en telefonkatalog 
för att få med alla som kommit och spelat på stämmor och 
spelningar

Antalet aktiva och kända medlemmar under åren har 
varit många.  Lars Erik Jansson, som gick bort förra året, 
välkänd spelman som komponerat en mängd populära låtar, 
var också medlem i Stockholms Spelmansgille.  Några hade 

ett stort inflytande. Herbert Jernberg var spelledare under 
början av 50-talet, spelade mycket tillsammans med Gösta 
Bäckström. Margaretha Mattsson, riksspelman och mång-
årig ordförande för Sveriges Spelmäns Riksförbund, var 
mycket aktiv i ledningen för Gillet, liksom Lena Höög, som 
kommer och spelar då och då än idag. Kursverksamhet stod 
högt i kurs med inspirerande spelmän som handledare. Vad 
sägs om just Margaretha Mattsson,  om Jonny Soling och 
Påhl Olle, Marianne Palm och Eva Blomqvist, Sonia Sahl-
ström och Hasse Gille, Christina Frohm och Ingvar 
Andersson.

Skäggmanslagets Wille Grindsäter och Thore Härdelin 
träffades under tidigt 60-tal på en av Stockholms Spel-
mansgilles spel- och danskvällar. Thore var där för att spela 
tillsammans med Christina Frohm och Wille för att dansa. 
Wille tänkte ”... att finns de´ så unga spelmän kan väl också 
jag spela”. Och vad som kom därefter är en särskild historia. 

Länge fanns en dominans av fiolspelmän och nyckelhar-
pister. Gerhard Landberg, som blev Gillets ordförande 1963, 
spelade redan som 12-åring silverbasharpa. Andra instru-
ment var inte alltid så populära i dessa fiolspelskretsar, så 
när en dragspelande kvinna under 60-talet försökte delta 
vid en spelning lyftes hon bokstavligen ut ur rummet av de 
fiolspelande deltagarna.  ”Några dragspel ska inte finnas 
med i vår folkmusik.”

70-talets folkmusikvåg innebar att också danserna fick en 
annan karaktär; långdanser, polskor, engelskor återkom och 
begreppet folklig dans etablerades. Det blev kanske lite för-
virrat för många spelmän. Henry Sjöberg, danskonsulent på 
Dansmuseet, bidrog till att reda ut begreppen på Gillets 
träffar. 

Också under senare år har många gästande dansare, spel-
män och spelmanslag kommit till träffar och spelmanstäm-
mor. Förutom spelmanslagen i våra båda landskap har Gillet 
gästats av P.G. Jernberg, Ingrid och Anders Sebb, Peter Puma 
Hedlund, Bengt Mattson och Maria Ehrman, Anders Hägg 
och Skäggmanslaget, för att nämna några av dem. 

Men det var inte alltid fiolmusiken uppskattades av 
gemene man. Folkmusiken har ofta känt sig förfördelad av 

Stockholms Spelmansgille 75 år – en återblick och reflektion
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Bilden här ovan och den på nästa sida är från  
Stockholms Spelmansgilles Musikcafé den 22 februari 2020.                 
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programtider i radio. Den fanns där ändå och ibland förde 
den med sig kritiska inlägg: ”Låt oss slippa detta förskräck-
liga fiolgnissel i radion. Skall det nödvändigtvis spelas folk-
musik i radion skall den framföras av skolade violinister.”

Många berättelser finns om framgångar och om några 
mindre lyckade insatser. För också i offentliga sammanhang 
kunde det bli lite kaotiskt.  Till en Oktoberstämma i Uppsala 
var det tänkt att Gillet skulle visa upp vad man kunde. Ett 
stort antal spelmän trummades ihop. Men i första omgången 
spelades det olika låtar samtidigt – samma tonart och 
samma rytm, men lite grumligt blev det. Vid andra 
omgången blev det rätt. Tyvärr hade bandspelare funnits 
med under spelningen, till mångas förtret. Ingen teknik 
skulle finnas vid sådana här spelningar tyckte många då. 
Tänk då hur det är idag, med Facebookutsändning direkt i 
rymden.

Folkmusiken och dansen, oavsett om den kallas gammal-
dans, folkdans eller folklig dans, har ett alltför litet erkän-
nande i dagens kulturliv. Det är synd eftersom dessa erbju-
der så mycket till den som bara vill delta. 

Samarbetet mellan riksorganisationerna Svenska Folk-
dansringen, Sveriges Spelmäns Riksförbund, Riksförbundet 
Folkmusik och Dans och Eric Sahlström Institutet tillsam-
mans med Kulturens Bildningsverksamhet är oerhört vik-
tigt. De som startade riksorganisationerna ville se en lång-
siktig utveckling för att bevara traditioner och erbjuda 
forum för nyskapande.  Och vi som verkar i de lokala för-
eningarna kan erbjuda en grund för bevarande av traditio-
ner och skapande av nya. 

Stockholms Spelmansgilles repertoar spänner över alla 
landskap. Många av låtarna har Stockholmsanknytning. 
Genom nuvarande spelledare Allan Westin har mycket 
plockats fram ur gömmorna, bl.a. hos Statens musikverk, och 
Stefan Lindéns arkiv är en stabil ryggrad i låtsamlingen.

Stockholms Spelmansgille är en vänlig, tillåtande och 
trivsam sammanslutning, där spelglädje och lärande går 
hand i hand. Hit kommer nya, både yngre och äldre, enga-
gerade folkmusikintresserade vänner. Och de är välkomna. 

75-årsjubileet får ses som ett lagom avstamp för  
kommande aktiviteter i en livaktig församling.

Ingela Thalén 
2020 01 15
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Gotlänningarna  
laddar upp

Spelfolki samlades i slutet av januari 
för terminsstart och årsmöte. Ordfö-
randen passade på att ta en bild av oss 
i replokalen, Hamnkyrkan i Klinte-
hamn. Vi blev 10 spelmän på bilden, 
med fotografen och nyckelharpspela-
ren Britta Lundqvist var vi 11 närva-
rande till spel och möte. Som synes är 
fiolen det dominerande instrumentet 
men två nyckelharpor finns med. En 
speciell harpa är Stens autoharpa som 
vi har som komp. Sten sjunger också 
gärna gamla skillingtryck med eget 
ackompanjemang. Olov i förgrunden 
visar en föregångare till fiolen, ett 
mångsträngat instrument från 1400-
talet. Han spelar också gärna oboe eller 
vanlig fiol.

Den 7 juni arrangerar Spelfolki till-
sammans med folkdansare och Sanda 
hembygdsförening den här på Got-

lands välkända Sanda folkmusikmässa 
och spelmansstämma. Sker i Sanda 
kyrka och intilliggande prästgårdspark. 
Sanda ligger ca 2,5 mil söder om 
Visby (strax norr om Klintehamn) och 

Spelfolki i Hamnkyrkan, Klintehamn 3 februari 2020.

den välbesökta stämman arrangeras för 
i år för 10:e gången. Ha gärna vägarna 
förbi så ses vi på det junifagra Gotland.

Jan Lundqvist
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Jarl Holmström 
1936–2019 

var för Älvkarlebyborna en känd profil, 
inte minst för allt vad han verkligen 
åstadkom gällande kolning, flottning, 
Byss-Callestämman och mycken annan 
hembygdsvård. Jalle bodde med fru och 
två söner i Gävle och Ambricka söder om 
Älvkarleby. Han kom att arbeta med 
skogsadministration. Mest känd blev han 
som chef för skogsmuséet Silvanum i 
Gävle. Hans forskning och kunskap om 
hembygden var enorm.

Vid Jalles begravning i Marma kyrka 
var vi ett litet spelmanslag som fick hedra 
Jalle. Han älskade folkmusiken men spe-
lade aldrig själv. Det blev en livlig och 
trevlig begravning, helt i Jalles och präs-
ten Lars Gustavssons anda.

Leif Alpsjös tal till Jalle  
vid begravningskaffet i Marma  

kyrka och vid Byss-Callestämman: 

Hej  Jalle,
Du var inte så mycket för högtidlighe-
ter och manér, mera för att se verklig-
heten som den var och för mig känns 
det nu som att du är här bland oss, 
precis sån som du var. Vi har väl alla 
vår personliga bild av Jalle.

Jag tänker bjuda på några personliga 
minnen från min tid som spelman, för 
det är som spelman jag känner Jalle 
och Birgitta, Tommy och Erik.

När jag började spela fiol 1970 stötte 
jag snart på bilder och texter av en Jarl 
Holmström. Jag slukade hans historier 
om Byss-Calle, några Byss-Callelåtar 
tragglade jag med och de rustika bil-
derna var alltid lika intressanta. När 
jag sedan lärde känna Jalle såg jag att 
spelmannen Byss-Calle på hans bilder 
var påfallande lika en viss herr Holm-
ström.

I mitten av 1970-talet hölls den 
första Byss-Callestämman. Sedan togs 
den upp igen 1983 och har hållits 
sedan dess i 36 år. I början var Jalle 
ordförande i hembygdsföreningen. 
Han drev stämman energiskt tillsam-
mans med styrelsen och alla funktio-
närer. 

För oss spelmän var det trevligt att 
komma till Byss-Callestämman. Vi 
blev väl omhändertagna och före stäm-
man kom det alltid till var och en av 
kyrkspelmännen ett fint och personligt, 
handskrivet brev från Jalle där vi blev 

inbjudna till fika i Sörmyrgården och 
därefter till kyrkspel och själva stäm-
man. Vi  spelmän bjöds på inträdet, på 
mat och fika och kände oss välkomna 
av alla i hembygdföreningen. Det är 
precis så än i dag. Men jag vill påstå 
att det var Jalle, med sin entusiasm och 
sitt intresse för folkmusiken, som satte 
prägeln på stämman. 

Vid tvåtiden på Byss-Callestäm-
morna, höll Jalle ett anförande om 
någon spelman eller om bygdens histo-
ria. Alltid lika intressant. När man 
sedan, efter talet, mötte Jalle runtikring 
var han munter och väl förplägad. Det 
var nästan att mustaschen visade på tie 
i två.

En gång var jag med på ett sam-
manträde där Jalle var ordförande. Då 
var det inte plats för något svammel. 
Han avbröt direkt, sammanfattade, 
gick vidare och mötet blev föredömligt 
kort.

Sen var det ju så att Jalle, med sin 
personlighet och övertygelse, ofta höll 
fast vid sina idéer både på gott och på 
ont, men det kände jag aldrig av.

1989 betalade kulturnämnden i Älv-
karleby Jalle och mig en hygglig tim-
lön för att producera ett häfte om 
Byss-Calle. Jalle skrev historia och 
ritade bilder och jag stod för låturval 
med kommentarer. Det var väldigt lätt 
och kul att planera och jobba ihop 
med Jalle och jag tycker fortfarande att 
det är ett häfte med bra innehåll.

När man åker runt i Älvkarleby  

Jalle Holmström med Upplands fornmin-
nesförenings välförtjänta medalj. 
Foto: Per-UlF Allmo

finner man här och där Jalles alster i 
form av informationstavlor med intres-
sant text och trevliga teckningar i hans 
typiska stil. Han höll kolningen i hävd 
och ligger bakom det fina flottarmuséet 
med minnet till Bror Hjorts mor  
– konstverket ”Ljusa läge”.

2010 höll Petrus Dillner och jag den 
första folkmusikkursen på Laxön. 2020 
håller vi den 11:e. Under den första 
kursen satt vi, 10 kursdeltagare, en 
eftermiddag på hembygdsgården och 
spelade medan några gubbar hyvlade 
takspån. Jalle gav var och en av oss ett 
spån med texten ”Håll musiken igång”. 
Jalle hade gärna själv blivit spelman.

För tre år sedan var vi ett gäng 
motorcyklister som sov över på Marma 
skjutfält – i en byggnad. Den som hade 
ordnat utflykten sa att det skulle 
komma en gammal gubbe dagen efter 
kl. 10 och guida oss runt bland bygg-
naderna och berätta. Ja-ja, vad kunde 
det finnas att berätta om en sån här 
plats. Kl. 10 stod vi där och långt borta 
kom en gubbe i hatt, rock och käpp. Så 
kom han närmare och – nämen det var 
ju Jalle. Jag fick honom att hålla tyst i 
en hel minut medan jag presenterade 
”gubben” för hojåkarna och berömde 
honom. Ja-ja, tyckte Jalle och tog sig 
genast an guidningen som blev så 
gedigen och intressant med all historia 
i vid bemärkelse om Marma skjutfält 
och dess samverkan med civilbefolk-
ningen. 

Han var sällan intresserad av att få 
betalt för sina föredrag och, ofta rätt 
mödosamma, gärningar. Det var för-
medlandet, att föra traditionen vidare 
som var det viktiga för Jalle.

För rätt många år sedan spelade 
Curt Tallroth och jag här vid pappa 
Knuts begravning. Jalle höll då ett 
långt, roligt och drastiskt tal om sin 
egensinnige fader. Nu får vi spelmän 
spela för dig Jalle.

Det här var några korta minnesbil-
der av en stor personlighet, en hängi-
ven och produktiv hembygdsman som 
jag är väldigt glad att ha fått lära 
känna. 

Tack Jalle å tack Birgitta, Tommy och 
Erik.

Leif Alpsjö
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SPELA BÄTTRE  
18/4 kl 10–14 i Uppsala Studiefrämjandets rymliga lokaler.    
med Leif Alpsjö, riksspelman 1974 och 50 år som spelman 22/2 i år.   

Här är en halvdag för dig som redan har spelat ett par år: fiol, nyckelharpa,  
klarinett, dragspel. Endast på gehör. Främst låtar från Uppland.   
Max 30 deltagare.

Information och anmälan på Studiefrämjandets hemsida: 
www.studieframjandet.se/ och sök på Spela bättre.

Genom att spela låtar som vi redan kan övar vi på  
att få bättre rytm och spänst i låtarna så att de går bra att dansa och gå till.

Vi kommer att lyssna på varandra och ha en öppen diskussion  
t ex om hur man gestaltar rytmen, hur långa tonerna ska vara, hur man kan betona, hur man använder stråken, 
hur man kan spela samma låt på olika vis och visst kan det bli någon ny låt också. 

Det är fritt fram för önskemål. Vi växlar med övning i hel grupp, i smågrupper och enskilt. Man får gärna göra 
inspelning med ljud och video.

Om intresse finns att bygga vidare kan vi planera för fler träffar under 2020.

Välkommen i trevlig gemenskap!

Vinterstämman i Tobo
Efter Midvinterstämman stod min håg till Vinterstämman 
(månne dags att byta namn på stämmorna, förslag emotta-
ges gärna, för någon vinter har jag inte sett till). Långt bort 
från min horisont ligger Erik Sahlström Institutet, men 
denna gång var det väl värt resan dit– tack Ellge för fin 
körning!

Allspelet fyllde hela stora salen med spelmän, det var en 
mäktig syn. Och bra lät det förstås, med Jeannette Evans-
son som ledare. I stället för scenuppträdanden hade man 
satsat på dans. Så efter allspelet fylldes salen av dansare 
resten av kvällen. Många och intensiva dansare var det som 
svängde runt till olika spelgäng, som fick spela en halvtimme 
i taget.  Harpor, fioler, munspel, dragspel och en cittra hann 
jag uppfatta. Ville/orkade man inte buskspela kunde man 
dansa eller bara sitta och lyssna på de olika grupperna, som 
hade en mycket varierande repertoar. Spännande! Och 
roligt! Och inte minst njutbart!

Buskspelet frodades på varje därtill lämplig yta, men 
kanske främst på övervåningen. Det blev en fantastisk 
stämning i hela byggnaden som nästan gungade i polske-
takt. Och så många bekanta ansikten som dök upp, och så 
fick man sig en kram då och då. Vilket förhöjde nöjet ytter-
ligare förstås.  

Förra året blev det ingen stämma, och man planerar att 
ha det vartannat år. Snälla, tänk om! Varje år behövs denna 
härliga stämma!

Lena Höög Fo
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Bingsjöstämman hade ett magnifikt 
50-årsjubileum förra sommaren,  
onsdagen den 3:e juli. Den startades 
alltså 1969. Nyckelharpstämman och 
Vendelstämman startades båda 1975,
så vi får vänta några år tills det är dags 
för 50-årsfirande där.

Jag besökte själv Bingsjöstämman 
första gången 1979. Jag bodde då i 
Ludvika och har sedan jag flyttade till 
Örbyhus 1983 besökt den i stort sett 
varje år. Alla mina minnen och bilderna 
jag har därifrån skulle lätt kunna fylla 
en hel bok. Här tänker jag nu i bild 
berätta om vad vi i vår familj såg, 
hörde och upplevde under förra årets 
Bingsjöstämma och om vad som 
hände på scenen och däromkring, med 
nyckelharpan i centrum.

Det gäller att komma dagen innan 
för att få plats med tält, husvagn eller 
husbil. För vår familj har det alltid 
varit tält. Väl framme vid Pekkos Gus-
tavs äng, där vi har tältat i alla år, möts 
vi alltid av gamla bekanta från tidigare 
stämmor. 

Esbjörn Hogmark
Text och foto

Bingsjöstämman fyllde 50 år

Invigningen, som alltid sker på onsdagen 
klockan 15.00, förebådades i år av en 
äkta dalahäst följd av flera hästskjutsar. Upplands Låtverkstad, ULV, gjorde ett 

mycket f int framträdande. De är väldigt 
samspelade och har ett enormt driv i 
låtarna. Verkligen ett professionellt.

Invigningstalare var 
Riksspelman Ander Bjernulf.
 

Kungs Levi och Pelle Jacobsson, genuina 
dalaspelmän som båda var med på den 
första stämman, berättade om sina upp-
levelser. Därefter spelade de ett par låtar 
som f ick stå som invigningens första 
låtinslag.

Trots anfall av knott tog även Torbjörn 
Hogmark fram sin nyckelharpa vid tältet. 

Ett sista inslag i scenprogrammet med 
uppländskt inslag var fyra spelmän i 
gruppen Systerpolskan. Här i samspråk 
med Pontus Selderman, ordförande i 
Dalarnas Spelmansförbund.Det internationella ungdomslägret Ethno 

passade på att f ira sitt 25-årjubileum. 
Här på scenen under ledning av Sandra 
Marteleur.

Omedelbart efter tältresningen åker 
Ambjörn Hogmarks nyckelharpa fram.



Nyckelharpan nr 1, 2020                                                                                                     Sid 13 

Kort & Gott
Kommande stämmor och evenemang
7 mars, Järfälla spelmän, konsert med mer än 50 cittror. 
    Jakobsbergskyrkan, Järfälla.
18-19 mars Emilia Amper på Kammaren,
   Gästrikegatan 13, Stockholm. 
26 april, WORLD NYCKELHARPA DAY
Byss-Calles födelsedag (f. 1783).
http://www.worldnyckelharpaday.com/
- Vallentuna Kulturhus:

Emilia Amper m.fl.
29 april, Dansens dag i Kungsträdgården
5 juni, Spelmansstämma Hersby hembygdsgård, Sollentuna.
7 juni, Disastämman, Disagården, Uppsala, kl 13–16
13 juni,  VM Silverbasharpa 2020, Österbystämman. 
13-14 juni, Gille- och Österbystämman 2020, Österbybruk
1 juli, Bingsjöstämman 2020 börjar

*  *  *  *  *  *  *

Folk & Världsmusikgalan 2020, 9 mars–14 mars
GALAKONSERT
Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm 
Lördag 14 mars kl 19.30
Medverkande: 

101 HATTAR ATT SPARKA NER INNAN JAG DÖR
ISAAC AHMADI
STINA BRANDIN
EMMA & ELLIKA
LOUISA LYNE & DI YIDDISHE KAPELYE
ANNA & ALE MÖLLER
SARA PARKMAN
TIBBLE TRANSSIBIRISKA
Åtta priser till utövare och arrangörer delas ut under galan.
Konferencierer: ANNA & ALE MÖLLER.

Mer information om biljetter, program, 
aktiviteter och platser hela veckan finns på 

www.folkgalan.se 

Sjätte Tunnan
Folkmusikjam i Stockholm, finns det?
Jajamensann. Djupt nere i medeltida källarvalv. Krogen 
Sjätte Tunnan alltså. Spelsugna släntrar in tisdagar kl. 19 
och kanske stannar till kl 23, då det är slutjammat. Mycke 
folk, trångt, varmt, härlig stämning. Kom i tid! Provsmaka 
krogens mjöd. 

Stora Nygatan 43 va adressen. T-bana Gamla stan.
Många mörka trappsteg för att tråckla sig ner i underjor-
den (det lär finnas hiss).  

Vem blir Gille-stipendiat 2020?
Nu är det dags att söka ungdomsstipendiet som instiftades 2013 till minne av Hasse Gille (1931‒2012). Det 

delas ut i samband med Gillestämman 13 juni 2020 i Österbybruk. För Hasse var det viktigt att nyckelharpan  
lever vidare, särskilt ”på bruket”, som han sa.

Stipendiet består i att få gå ungdomskursen ”Kollo i Tobo” på Erik Sahlström Institutet, i år
15‒17 juni.

Nu söker vi en spelman ca 12‒16 år som är ”på gång” och visar intresse för att spela låtar på nyckelharpa (helst) 
eller fiol.

Ansökan (med uppgift om namn, ålder, adress, telnr, e-postadress, instrument, spellärare samt gärna 1‒2 låtar 
inspelade i mp3-format eller på annat sätt) skickas senast 1 april till Lena Höög, lena.hoog@telia.com.  

Tel 070-37 39 39 1

Låtkurs på Ekebyholm
2020 års kurs äger rum den 21–25 juni på Ekeby-
holms slott i Rimbo. Under fem intensiva dagar och 
nätter fyller vi 1600-talsslottet Ekebyholm och dess 
slottspark med 90 spelmän från hela världen i alla 
åldrar. Undervisningen sker på alla nivåer – det är 
allt från rena nybörjare till riksspelmän! De flesta 
spelar nyckelharpa, men vi har även fiolspelare.

Anmälan öppnar 2 mars kl 12.00.
Platserna fylls upp snabbt, först till kvarn gäller. 
Priset är 5.600:-. I avgiften ingår individuella och 
grupplektioner, kvällskonserter, vissång, ”harpdoktor”, 
frukost, lunch, fika, middag samt boende i  
dubbelrum.

Mer information på  
Studieförbundet Bildas hemsida:

www.bilda.nu/verksamhet/latkursen-pa-ekebyholmholm
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samhällen, snarare sammanhängande 
områden med gårdar som tillsammans 
gett namn åt bygden  runtomkring. 

Nu var det dax att besöka Gålarmo-
ra och leta upp platsen där Ceylon 
föddes 1922. Alldeles utanför en större 
gård stannar vi till när vi ser att det 
sitter en lång rad postlådor utefter 
vägen med adresser som innehåller 
namnet Gålarmora. Här borde vi vara 
nära. Gårdens bonde, dagens ’Gålar-
morare’, har just kört ut sin stora trak-
tor på ladugårdsbacken och förbereder 
något slags arbete. Han borde ju veta 

En av de absolut mest hängivna 
beundrarna av Ceylons och Henry 
Wallins låtar är Wesley (Wes) Peterson 
från Minneapolis. Det hela började 
1998 när fiolspelmannen Paul Dahlin, 
också han från Minneapolis, gav 
honom ett exemplar av skivan ’Ros-
lagslåtar’ med tillhörande ’Red Book’. 
Paul, hans mamma Nancy, morfar 
Edvin Johnson och morbror Bruce 
träffade alla Ceylon och Henry i 
Washington DC i juni 1976. Paul och 
Bruce har berättat för mig många 
gånger hur fascinerade de blev av brö-
derna Wallins låtspel och av nyckel-
harpan, ett instrument som de aldrig 
sett förut. I ett mejl som jag fick i 
somras skriver Paul: ”We would stand 
near and just watch and listen to this 
wonderful music. Nothing fast tempo 
or complex but totally captivating. 
And I remember the look in Ceylon's 
eyes as he played!” 

Sedan 2004 har Wes kommit över 
från USA ett par tre veckor varje som-
mar för att träna på sin nyckelharpa 
och spela Ceylonlåtar med oss likasin-
nade. Han har alltid med sig den ’röda 
boken’ för att kunna påminna oss om 
låtarna, och vi brukar hinna spela ige-
nom den från pärm till pärm minst en 
gång innan han far hem till Amerika.

De första åren åkte han runt och 
bodde hos olika spelmän, men de 
logistiska problem som ofta uppstod 
gjorde att han sommaren 2016 inves-
terade i en egen liten husvagn som han 
kopplar till sin hyrbil. Därmed ökade 
han på sin frihet att lägga upp ett helt 
eget program för sina besök hos spel-
män och på spelmansstämmor. Under 
senare år har hans engagemang inom 
jakt och fiske också kommit upp till 
ytan, och han brukar numera lägga in 
kortare vistelser hos Peter Hedlund 
och Sören Åker för att även tillfreds-
ställa dessa lustar. 

Under hans besök i juli 2009 fick 
jag idén att vi borde åka runt i Nord-
uppland och besöka några av de myt-
omspunna platserna som finns bakom 
de Wallinska låtarna; Mariebol, Valö, 
Hållnäs, Forsmark, Masugnsskogen, 
Lövstabruk etc. Varför inte också passa 
på att besöka Gålarmora, Klintbol och 
Österbybruk för att bese några av de 
många ställen där familjen Wallin bott.

Tillsammans med min fru Lena 
åker vi väg 290 från Uppsala mot 

Österbybruk och vidare därifrån mot 
Lövstabruk/Forsmark. De vägskyltar 
som jag som gammal Österbybo sett 
under så många år och inte ägnat en 
tanke hade plötsligt fått liv. Vid Älglösa 
väljer man om man vill åka mot Lövsta-
bruk eller Forsmark. Vi håller höger 
mot Forsmark och kommer efter ett par 
kilometer till Mariebol. Där stannar vi 
till och kliver ur bilen, och Wes och jag 
håller en musikalisk parentation genom 
att spela, ja just det, Polska från Marie-
bol. Sedan åker vi vidare för att söka 
efter Valö som ju borde ligga i närheten, 
men det enda vi hittar är en skylt och 
en vacker kyrka. Det är ju så det ofta ser 
ut i Norduppland. Om vi bortser från 
alla vallonbruk finns här inga större 

Med Wes i Wallinarnas fotspår 2009

Fo
to

 s
tU

re
 H

og
m

Ar
k

Wes Peterson från Minneapolis och för-
fattaren övar Ceylonlåtar 2009 inför 
Nyckelharpans kväll i Hanebo. Ute regnar 
det småspik, men inomhus i min syster 
Birgittas sommarstuga i Lingbo är det 
varmt och gott. Observera den röda boken 
på bordet med 62 låtar efter Wallins. Vi 
tar dem en efter en. Det hinner bli många 
brasor i spisen innan vi är klara. Om två 
dagar åker vi till Gålarmora.

 Wes och författaren vid resterna av 
familjen Wallins hus i Gålarmora. 
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var Wallinarna bodde. Jodå, det visste 
han exakt, men till att börja med är han 
förstås misstänksam mot mig och fram-
förallt ’amerikanen’. Tack och lov har 
Wes med sig Röda boken, och när vi 
visar honom den skiner han upp och 
börjar berätta. Han pekar ut var Albins 
och Mathildas hus en gång stått. Mitt 
ute i en kohage fann vi en liten stenig 
upphöjning. Där var det. Vi går ut i 
hagen och känner in historiens mäktiga 
vingslag. I gräset hittar Wes en liten 
sten som han ömsint tar med sig hem 
som minne.
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Sedan ville vi åka vidare till Klintbol 
som vi visste ligger alldeles i närheten. 
Plötsligt kommer bonden körandes 
med sin traktor för att ’sladda’ grusvä-
gen. Vi frågar honom igen, nu om 
Klintbol. Häng på mig, säger han, jag 
skall ändå köra förbi Klintbol. När vi 
kommer till Klintbol går vi alla fyra 
fram till en gammal delvis övervuxen 
husgrund. Där slog sig Wallins ned 
efter den ca 2 km långa flytten från 
Gålarmora. Återigen känner vi närhe-
ten till den familj som gett oss alla 
dessa fantastiska roslagslåtar, men sam-
tidigt erfar vi vemodigt hur snabbt 
naturen tar tillbaks det som människan 
inte underhåller. Intill husgrunden stod 
en liten rödmålad barack, och när vi 
kikar in genom ett fönster ser vi att det 
på ena väggen sitter ett foto av det 
Wallinska huset så som det såg ut 
innan det försvann.

Vi avrundar turen genom att åka 
tillbaka till Österbybruk för att leta 

tid hade stålverket ca 800 anställda.
En av de två kasernerna är idag 

ersatt av ett större boningshus, men där 
den andra stod finns idag bara en obe-
byggd gräsbevuxen tomt med några 
gamla fina fruktträd. 

Kommer man från Uppsala, tar av 
till vänster i korsningen mellan länsvä-
garna 290 och 292, och sedan svänger 
ned till vänster ett par hundra meter 
längre fram kommer man till en liten 
damm, Karmdammen. Där ligger ett 
stenhus med anor från slutet av 1600-
talet. Ursprungligen byggdes det för att 
härbärgera ett stort vattenhjul, ett så 
kallat Polhemshjul. Via en 1,5 km lång 
stånggång drev vattenhjulet pumpar 
vid Dannemora gruvor. Under andra 
halvan av 1800-talet byggdes huset om 
till kvarn, och i början av 1900-talet 
inreddes kvarnen till flerfamiljshus

Såvitt jag vet så flyttade Wallins till 
en av lägenheterna i den gamla kvarn-
byggningen efter att bara bott några 
veckor på Gimogatan. Här föddes 
Henry Wallin den 5 juli 1928. ’Henry 
är bruksare’ brukade Hasse Gille ofta 
påpeka. ’Det blir man bara när man är 
född på Bruket.´ Den stolta bruksan-
dan lever kvar än.

Vi har tur på det här stället också 
och träffar en kvinna som har sitt som-
marställe vid dammen. Hon berättar 
för oss i vilken av de fyra lägenheterna 
i kvarnhuset som Wallins bodde. Den 
här lilla byn vid Karmdammen kallas i 
Österby för Konsthjulet, vilket syftar 
på det cirka 10 m höga Polhemshjul 
som fortfarande var igång här vid slu-
tet av 1800-talet. 

Om någon frågar var Ceylon bodde 
under sina sista år så var det i en villa 
på Raketgatan 20 i Uppsala. Det gjor-
de han redan när jag själv 1976 flyttade 

in i Lenas och mitt hus som ligger på 
Hangargatan 4 mindre än 100 m däri-
från. Ceylon Wallin avled 28 septem-
ber 1984, alldeles för tidigt. 

Avslutningsvis vill jag berätta en 
liten anekdot om Wes som har att göra 
med vårt besök i Gålarmora. På väg 
hem därifrån ser vi en liten skylt med 
’Ewa’s Loppis’. Det låg i Skållbo, bara 
någon kilometer från Gålarmora, och 
visade sig innehålla en av de största 
loppissamlingar som jag någonsin sett. 
En hel ladugård och flera andra stora 
byggnader var till brädden fyllda med 
gamla saker. När vi hade strosat runt 
där en stund hittar Wes plötsligt en 
Stetsonhatt i alldeles rätt storlek, för 
övrigt ganska lik den han har på bil-
derna ovan. När han ser att det står 
Örbyhus hattfabrik i den blir han 
lyrisk och köper den omedelbart. Den 
kostade 50 kr, som hittat, han hade 
säkert gett 500 kr. Örbyhusposlskan är 
nämligen hans favorit bland alla Cey-
lonlåtar. Resten av sin tid i Sverige det 
här året och alla kommande år bär han 
alltid Örbyhushatten, den är numera 
en del av hans personlighet.

Men när han sommaren efter hatt-
köpet åter dyker upp hemma hos mig 
ser han lite ledsen ut, och det första 
han berättar är att han varit dum nog 
och lämnat in favorithatten på kem-
tvätt. Texten med Örbyhus hattfabrik 
var försvunnen! Om någon som läser 
det här ser en hatt som det står Örby-
hus hattfabrik i och är till salu vill Wes 
köpa den oavsett storlek och pris. Han 
flyttar i så fall bara över bandet till sin 
egen hatt. Jag brukar själv kolla när jag 
passerar loppisar i Norduppland.

Nej, nu känner jag att jag måste 
sätta mig ner och spela några Ceylon-
låtar. Jag börjar med Tegenborgs-
polskan i F-dur, sedan blir det nog 
Norrmandrillen, jag tror att det är den 
låt som Ceylon gillade allra bäst, och 
varför inte fortsätta med Vildanden? 
Eller? Nej jag börjar med Däckens 
storpolska i stället, Nr 1 i Röda boken. 
’Den är bra den’, skulle Ceylon ha sagt 
sig. Det skulle aldrig falla mig in att ta 
bort Ceylons taktförskjutningar i 
reprisvändningar och avslut.

Tack Lena Höög och Anders Hägg 
för textgranskning och bidrag med 
fakta.

Uppsala 2020 01 24
Sture Hogmark
sture@hogmark.se, 070 655 41 43

Wes, Lena och ’Gålarmorar’n’ där huset i 
Klintbol en gång stod. 

Det gamla kvarnhuset vid Karmdammen 
som en gång i tiden inhyste ’konsthjulet’. 
Det är numera inrett till ett flerfamiljshus. 
Här bodde familjen Wallin på övervå-
ningen i den hitre lägenheten. Årtalet 
1680 som står mitt emellan de båda övre 
fönstren på gavel anger byggåret.                         
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efter två hus som Wallins bott i. På 
min tid i Österby 1943–61 stod två 
ganska stora hyreskaserner längs med 
Gimogatan. Var och en hade plats för 
8 familjer tror Lennart Berg som sedan 
länge bott med sin familj i ett av 
smedsboställena mitt emot kasernerna. 
I en av de två barackerna flyttade 
familjen Wallin in den 21 juni 1924. 
Lennarts äldre bror har berättat hur 
det var att ha Wallins som närmsta 
grannar. De slutade jobbet på ’Verket’ 
klockan 5, vilade en stund innan 
instrumenten åkte fram. Antagligen 
hade någon eller flera av Albins fem 
bröder och tre systrar med spelkamra-
ter då kommit på besök. Efter ungefär 
en timmes spelande brukade grannarna 
i det lyhörda huset ha fått nog och 
började skramla med järnringarna i 
sina vedspisar. Då fick de tyst på musi-
ken. Vid den här tiden blomstrade 
Fagersta Bruks AB Österbyverken, 
eller ’Verket’ som stålverket allmänt 
kallades för i Österbybruk. På Wallins 
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Den 30:e november 2019 höll jag det 21:a Vinterbyggsemi-
nariet med start fredag kväll dagen innan. Den kvällen spe-
ciellt avsedd för deltagare som kommer långväga ifrån.

Medverkande: Sigurd Sahlström, Per-Ulf Allmo, David 
Eriksson, Daniel Petterson, Bo Nilsson, Jacob Höglund & 
Esbjörn Hogmark

Målsättningen med våra vinterseminarier kan samman-
fattas enligt följande:

1. Grundtanken är att seminariet ska bidra till att ge 
nyckelharpsbyggandet en generell kvalitetshöjning
2. Nyckelharpsbyggare liksom spelmän behöver då och 
då träffas och utbyta tankar och idéer med varandra för 
att få förnyad inspiration i sitt eget byggande
3. Det är viktigt att nybyggda instrument testas ut av 
erfarna spelmän som kan ge feedback direkt till bygga-
ren
4. Olika teman tas upp som byggaren själv har föresla-
git i ett frågeutskick som jag genomfört en tid före 
seminariet
5. Eftersom nyckelharpan tillhör vårt lands finaste kul-
turarv är det viktigt att vi då och då tar upp delar av 
instrumentets historia.

Årets två teman var dels tillverkning av stämskruvar och 
dels tillverkning av gammelharpor. Det senare temat är 
givetvis ett mycket stort och vi koncentrerade oss i år på 
kontrabasharpan. 

Vi fick lära oss av David Eriksson och Daniel Petterson, 
båda mycket skickliga spelmän på kontrabasharpa, att bor-
dunen kan stämmas i G eller A. Mindre instrument klingar 
bäst med A-bordun och de med större kroppar med G. Vi 
fick också lära oss att det är viktigt att intonera samtliga löv 
mot bordunsträngen. Det gäller här att hitta det mest väl-
klingande intervallet mellan respektive ton och bordunto-
nen.

Fredagskvällen börjar av tradition med att institutets 
elever underhåller oss byggare med en mindre konsert. Här 
har man tillfälle att testa ut delar av det som en kort däref-
ter ska bli deras julkonsert.

Kvällen fortsätter med att jag gör en kort sammanfatt-
ning över vad som kommer att hända nästkommande dag. 
Bo Nilsson gavs tillfälle att berätta och visa bilder om det 
omfattande byggprojektet Slussen som just nu är på gång i 
centrala Stockholm. Föredraget var mycket uppskattat och 
vi fick bland annat ta del av hur kineserna har löst problemet 
med den bro som i skrivande stund är på väg till Sverige på 
ett specialbyggt fartyg. 

Lördagens program var noga uppstyrt med avbrott för 
kaffe och lunch och inleddes med att Per-Ulf Allmo berät-
tade om sin nyligen utkomna bok samt om den bok han för 
tillfället arbetar med. Det verkar som om nyckelharpans 
historia utgör en aldrig sinande källa av intressant kunskap.

Jag visade ett bildspel över min egen tillverkning av min 
senaste kontrabasharpa – från stock till färdigt intonerat 
instrument.

Som bifogade bilder visar är provspelning av de 10–20 st 
inlämnade instrumenten den största och viktigaste aktivite-
ten under seminariet. 

Vid alla mina seminarier och kurser tar jag en gruppbild 
av samtliga deltagare. Bilden visar att vi den här gången var 
sammanlagt 26 stycken deltagare vilket i sin tur visar på 
behovet av den här typen av sammankomster för oss nyck-
elharpsbyggare. Den fina snön vi hade i månadsskifte 
november – december försvann tyvärr ganska snabbt och 
har inte kommit tillbaka ännu. Jag hann i alla fall vara ute 
på skidor några gånger.

P.S. Det var inte min idé med att jag skulle lägga mig i 
snön framför alla deltagare. DS.

Esbjörn Hogmark

Vinterbygg 2019

Många harpor att testa i år.
Foto esbjörn HogmArk

Natsuko och Matteo på oktavharpor.
Foto esbjörn HogmArk
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Gruppbilden på alla kursdeltagare.
Foto esbjörn HogmArk

David och Daniel testar här varsin kontrabasharpa
Foto esbjörn HogmArk

Matteo, Lausa, Natsuko och Tatsushi underhåller oss. 
Foto esbjörn HogmArk

David Eriksson testar min Augustkopia, en kopia 
på min gamla kontrabas Augusta. 

Foto esbjörn HogmArk
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      Trasig stränghållarklack.

Esbjörn och harpans 
ägare Henrik Lindberg
vid bandsågen.

     

  

         
             Limskarven hyvlas.
     

       Ämnet limmas på plats.

        Stränghållarämnet 
        pålimmat. 

Nya stränghållarklacken
                     utformad.

Klacken lagad.

Trasigt stränghållarfäste 
– den vanligaste skadan på våra  

nyckelharpor
Den i särklass vanligaste skadan på en nyckelharpa 
är att klacken på stränghållaren brister.
Det finns flera orsaker till att detta kan hända.
1. Felaktigt material i stränghållaren. Exempelvis 
björk i stället för ett hårdare material såsom lönn 
eller ask, och det får givetvis inte finnas några kvis-
tar eller andra ofullkomligheter i träet just där 
klacken sitter.
2. Stränghållaren går inte ända ned not locket strax 
innan klacken börjar vilket ökar böjpåkänningen på 
virket i hålkälen*/hörnet där sprickor lätt brukar 
uppstå. 
3. Höjdmåttet på stränghållarens skaft vid över-
gången ned mot klacken är för litet. Då uppstår ett 
koncentrerat böjmoment just i hålkälen. Måttet bör 
vara minst 12–15 mm och bredden kan vara 20 mm 
eller mer.
4. Många tror att man förstärker stränghållarklack-
en genom att dra i ett par skruvar. Tyvärr uppstår 
en försvagning i träets draghållfasthet på grund av 
att skruvhålen reducerar skjuvarean/sprickarean och 
klacken spricker. Det enda positiva brukar vara att 
stränghållaren fortfarande sitter på plats efter att 
klacken brustit.
Den här artikeln visar felaktigheter i kategori 1, 3 
och 4 ovan samt hur dessa kan lagas med en relativt 
enkel metod. Metoden går ut på att såga bort den 
skadade delen i en bandsåg med ett sågsnitt som 
går hela vägen från klacken ända fram mot sträng-
hållarhuvudet. På båda exemplen som visas i bild 
har ovansidan på originalstränghållaren behållits 
ända fram till klackens slut. Ytan planas sedan till 
med en vanlig putshyvel. Viktigt att limytan är lång. 
Om man har någon person som kan vara behjälplig 
och hålla harpan när stränghållaren sätts i bandså-
gen kan alla strängar sitta kvar. Ett lämpligt trä-
stycke, helst lönn, limmas på med det amerikanska 
snickarlimmet Titebond. När den nya klacken for-
mats till och putsats kan den färgas in och lackeras.

* Med en hålkäl i det här sammanhanget menas 
den ofta skarpa övergången mellan undersidan av 
stränghållarens skaft och den yta på klacken som 
ska ligga an emot harpans baksarg. Det kan håll-
fasthetsmässigt vara en fördel att låta det skarpa 
vecket ha en rundning i botten.

En annan sak som bör påpekas är vikten av att 
stränghållaren förankras ordentligt i harpan – till 
exempel med en mässingstråd. Om detta inte görs 
riskerar stränghållaren att ta med sig locket om den 
utsätts för slag eller annan omild behandling. 

Esbjörn Hogmark

Fortsättning följer i nästa nummer.
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Några foton av den i Norduppland välkände fotografen 
Henrik Carlsson 

En allvarlig Ceylon Wallin 1980 07 06 
(58 år gammal).

Från vänster Sonia Sahlström, Ditte Andersson, Olof Johansson och Bosse 
Larsson. Tagen 90 07 27.

Frän höger Hasse Gille, Robert Larsson och Lars, en av Hasses grabbar.
Tagen på Oktoberstämman i Universitetsaulan 1977.

”Det är fegt att öva, men det hjälper!”



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

B
Gillestämman &  
Nyckelharpstämman 
13–14 juni 2020 i Österbybruk 

Gilleochnyckelharpstamman.se för program	

På Hembygdsgården	

och Herrgården	

allspel, späckat scenprogram
Täby Spelmansgille

Renate Krabbe
Stockolms Spelmanslag
finlir i Spelmansgården

buskspel överallt, fikaservering

Skogberga SpelmansgårdSkogberga Spelmansgård

SPELMANSSTÄMMA
2020

lörd 23  kl 13

spelar dansant
och lekfullt på
nyckelharpa,
fi ol, altfi ol och
hardangerfela!

läs mer på www.tabyspelmansgille.seläs mer på www.tabyspelmansgille.se

Årets gästartist
Andreas Risan


