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Maj 2020

Det är sannerligen underliga tider vi
lever i när denna ledare skrivs. Världen
har drabbats av en sällan skådad pandemi med potentiellt ödesdigra konsekvenser. Vad som kommer att hända
vet ingen och i skrivande stund känns
det väldigt svårt att motivera intresse
för annat än det olycksaliga viruset. Jag
sitter och försöker få inspiration
genom att titta i ledaren jag skrev för
ett år sen. Det känns så oerhört länge
sen. Då handlade det om medlemsengagemang och ett försök att få oss alla
mer delaktiga i föreningens verksamheter. Detta är ju just nu i det närmaste omöjligt när social distansering är
ordet för dagen. Vår egen Gille- och
Nyckelharpsstämma är inställd och

kommer inte att arrangeras detta år.
Samma sak gäller för många andra
spelmansstämmor under sommaren,
bl.a. Bingsjöstämman, årets höjdpunkt
för många spelmän. Många föreningar
har också fått ställa in sina årsmöten
eller sköta dessa under alternativa former. Vår förenings styrelse kom via
mejl och telefon fram till att hålla årsmöte på utsatt tid men också erbjuda
digital uppkoppling. Av nödvändighet
minimerades antalet punkter som
behandlades till det rent formella.
Detta för att se till att den löpande
verksamheten vad avser in- och utbetalningar samt vidmakthållande av tidningsutgivning och hemsidor kunde
säkerställas. Hur föreningen skall skötas och vidareutvecklas får vi komma
till när världen förhoppningsvis återgått till en mera normal tillvaro.
Under tiden, håll utkik efter information på hemsidorna om eventuella
framtida evenemang. Nästa år kommer
vi bland annat med största sannolikhet
att uppmärksamma den internationella
nyckelharpsdagen som skulle gått av
stapeln för första gången den 26 april
i år.
Till sist önskar jag alla medlemmar
hälsa och välgång och ta hand om er.
Tro på musikens helande kraft. Kan
aldrig vara fel att dra en låt eller två på
harpan.
Jacob Höglund,
Föreningen Nyckelharpans ordförande

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 ditt namn när du skickar!

Sven Stormdal, kassör
och redaktör
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Föreningen Nyckelharpan
Lokala representanter

Från årsmötet den 29 mars

Föreningen Nyckelharpan har traditionellt haft sin medlemsbas i stockholmsområdet och det har tidigare varit
naturligt att de flesta föreningsaktiviteterna har försiggått i
just detta område. Sen en tid tillbaka är det emellertid
föreningens uttalade policy att sprida verksamheten inte
bara inom Sverige utan även utomlands. Vår ambition är att
i första hand göra föreningen till en rikstäckande förening
för nyckelharpsrelaterad verksamhet. Som ett led i detta
arbete försöker vi att hitta lokala representanter i de olika
delarna av Sverige och utomlands. Ni finner en lista på
personer och deras geografiska tillhörighet här nedan. Vänd
er till dessa om ni lokalt vill anordna något som har med
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 välkommen 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.

Vid Föreningen Nyckelharpans årsmöte genomfördes
följande val:

Dalarna

Olle Plahn

plahn.olov@telia.com

Gotland

Jan Lundqvist

jan@snausarve.se

Skåne

Kalmar

Västerbotten

Patrik Dahlin
Lars Lithén

Lasse Hyvönen

patrik.dahlin@anticimex.se

Styrelse:
Jacob Höglund, ordförande, firmatecknare
(pågående mandat 1 år)
Bo Nilsson, ledamot (valdes på 2 år)
Sven Stormdal, ledamot, firmatecknare (valdes på 2 år)
Kerstin Kåverud, sekreterare (pågående mandat 1 år)
Per-Ulf Allmo, ledamot (pågående mandat 1 år)
Magnus Holmström, ledamot (pågående mandat 1 år)
Kjell Ritzén, ledamot (valdes på 2 år)
Revisorer:
Paul Westman, revisor (valdes på 1 år)
Christer Arnell, revisorssuppleant (valdes på 1 år)
Valberedning:
Delegerades till styrelsen att välja valberedning

lars.lithen@outlook.com

Föreningen
behöver fler nya
medlemmar!

lhyvonen65@gmail.com

Västernorrland Bo Allan Nilsson barbnils@live.se
Åland

Barbro Wendt

barbro.a@aland.net

Nya medlemmar
Sedan förra numret kan föreningen glädjas åt följande nya
medlemmar:
Maja Eriksson, Oviken
Mikael Grafström, Jönköping
Marcus Gustafsson, Åland
Håkan Hardenborg, Uppsala
Elisabeth Löfvander, Bromma
Eva Stensson, Norsborg

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!

Till dig som är medlem i Föreningen Nyckelharpan

Medlemsavgiften i vår förening har varit oförändrad de senaste tio åren. Men tyvärr ökar våra omkostnader ständigt
för till exempel tryckning av tidningen, porto, Swish, hemsida och bankkontakter vilket tär hårt på föreningskassan.
Vi behöver därför göra en höjning av medlemsavgiften från och med år 2021. Då blir medlemsavgiften 150 kr för dig
som bor i Sverige och 200 kr för medlemmar i utlandet. Dessutom erbjuder vi en medlemsavgift på 100 kr per år för
dig som vill få tidningen enbart digitalt i fortsättningen. Informera i sådana fall vår kassör Sven Stormdal om detta.
Vi ser fram emot att fortsatt ha dig som medlem i Föreningen Nyckelharpan och därmed bidra till den spelglädje och
de tillfällen till musicerande som vårt instrument erbjuder.

Styrelsen
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Vad har Eric Sahlström ställ till med?
Del I
Inledning

Det mesta som vi nu kommer att berätta om är säkert
redan känt för alla oss nyckelharpsfrälsta. Vårt udda intresse
är ju helt och hållet en enda persons förtjänst – Eric Sahlströms! Vad han kom att ställa till med var han säkert själv
ganska omedveten om, i varje fall till att börja med.
Han demonstrerade sin stora kärlek till folkmusiken med
att komponera egna fantastiska låtar som han sedan framförde med ett virtuost spel på egentillverkade nyckelharpor.
För musikprofessorn Jan Ling var Eric Sahlström som
kompositör och musikant utan tvekan jämförbar med storheter som Bach och Vivaldi. Hos de flesta av oss vanliga
folkmusikfrälsta väcktes säkert intresset för nyckelharpan
när vi hörde Eric spela på ett instrument som hade en
fascinerande och oemotståndlig klang.

och det skrevs i Upsala Nya Tidning att ”Sahlström har ett
instrument som gör att andra medtävlare har svårigheter att
mäta sig med honom”. Efter att 1942 erövrat första pris i en
stor spelmanstävling fick han samma år genom storspelmannen Johan Olssons försorg en inbjudan att framträda i
radio, vilket blev Erics stora genombrott som musiker. Senare
kom han även att medverka i ett antal tv-program.

Vem var Eric Sahlström?

Eric Sahlström föddes i Masbo i Vendels socken 24 augusti
1912 i en familj med lång spelmanstradition. Hans farfar
Lars Larsson spelade nyckelharpa. I samband med att han
blev dragon (soldat) tog han namnet Sahlström. Erics far
Anders Gustaf Sahlström var torpare och spelade både fiol
och nyckelharpa. Redan i sjuårsåldern började Eric spela
dragspel, han lät sig som många andra på den tiden fascineras
och inspireras av Calle Jularbo, men ganska snart gick han
över till fiolen, och på farfaderns silverbasharpa började han
också spela tidigt. Vid 17 års ålder kunde han ta ut låtar av
Byss-Calle och Gås-Anders på båda instrumenten.
På 1930-talet flyttade Anders Sahlström med familj från
byn Masbo till grannbyn Trollrike i Vendel. Nu komponerade Eric två av sina mest älskade låtar, Trollrikepolskan och
Spelmansglädje och ungefär samtidigt byggde han sin första
nyckelharpa. Vid den här tiden kom han också i kontakt
med den skicklige fiolspelmannen August Bohlin (1877–
1949) vars far Janne Bohlin spelade silverbasharpa. Med
utgångspunkt från silverbasharpan hade August redan 1925
konstruerat en nyckelharpa som är mycket lik de vi spelar
på idag. Han fortsatte sedan att bygga liknande instrument
ända fram till sin död 1949. Eric Sahlström tyckte om
Bohlins nyckelharpor som gav en klarare meloditon jämfört
med den gamla silverbasharpan. Fram till 1937 spelade Eric
silverbasharpa, men nu hade han sin första moderna treradiga kromatiska harpa klar.
1941 hade Eric tillverkat en harpa som fick stor uppmärksamhet och väckte stor beundran för sitt fina ljud.
Med den vann han alla spelmanstävlingar han ställde upp i

Harpa tillverkad av August
Bohlin 1949.
Ägare och foto E Hogmark

Eric Sahlströms första moderna
nyckelharpa från 1937.
Ägare Maria Ehrman. Foto E Hogmark

Eric vid hembygdsgården i Tegelsmora 1970.
Foto Ingvar Johansson

Sedan han 1944 gift sig med sin Anna och de tillsammans
tagit över hennes familjs jordbruk i Göksby, Tegelmora
socken, blev han dock tvungen att dra ned på sina framträdanden, men han fortsatte att spela runt om i sina egna
hemtrakter. Vid sidan av jordbruket arbetade han också
under några år på en fabrik i Tobo som tillverkade höljen av
trä till grammofoner, radio- och tv-apparater. Här blev han
inspirerad att övergå från att ha sågade träsarger i sina nyckelharpor till att göra dem av faner.
Vi känner naturligtvis alla till ”gröna vågen” som drog
fram i hela Europa från slutet av 1960-talet och en bra bit
in på 80-talet. I Uppland, och många andra delar av Sverige,
kom den att handla mycket om nyckelharpan, vilket givetvis
var Eric Sahlströms förtjänst. Det var framförallt hans briljanta spel på sitt instrument som bidrog till det stora intresset
för den moderna nyckelharpan, men också det faktum att
han frikostigt deltog i spel- och byggkurser tillsammans
med Hasse Gille. Erics nyckelharpsmodell kom också att bli
normen för instrumentets fortsatta utveckling.
Eric komponerade själv en rad spelmanslåtar som idag är
klassiker inte bara inom folkmusiken. Bland de mest kända,
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förutom de två redan nämnda, är polskorna Hardrevet, Vid
Stormyren och Akademipolskan. Han vann allmän aktning
för sitt nyckelharpsspel i en tid då spelmansmusiken ännu
inte var en etablerad konstform. 1968 erhöll han Samfundet
för hembygdsvårds stora medalj av Gustaf VI Adolf och
samma år tog han emot Kungliga Musikaliska akademiens
medalj för tonkonstens främjande och bevarande. 1976 tilldelades han livslång statlig konstnärslön för Konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv.
Kända personer som mottagit samma förmån är Ingmar
Bergman och Astrid Lindgren, men Eric blev den förste
spelmannen att erhålla denna ekonomiska uppmuntran.
(Staten upphörde 2010 att dela ut konstnärslön.)
Erik gick bort 1986. 1992, året då han skulle ha fyllt 80,
hedrades han med en bronsstaty i skala 1:1 framställd av
konstnären och nyckelharpisten Ingvar Jörpeland. Den
finns vid Tegelsmora kyrka och föreställer Eric sittande
med sin nyckelharpa på en bänk. 1998 invigdes Sveriges
första folkmusikinstitut i Tobo, Eric Sahlström Institutet, ett
nationellt centrum för folkmusik och dans. Utan tvekan
kommer Eric Sahlström att gå till historien som en av Sveriges allra största musiker alla kategorier.
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Minnesfond att utnämna professor emeritus i musikvetenskap, Jan Ling, till hedersledamot i Eric Sahlströms Minnesfond med följande motivering:
Jan Ling har med sin forskning lyft fram nyckelharpans unika
egenskaper. Detta har stärkt instrumentets ställning i Sverige och
övriga världen. Som representant för Kungliga Musikaliska Akademien har Ling varit styrelseledamot i Eric Sahlströms Minnesfond och Eric Sahlström Institutets förste ordförande. Här bidrog
Ling med sin briljanta kompetens till institutets etablering som
respekterad aktör inom svenskt musikliv.

Framsidan på ett häfte med två 14-kronorsfrimärken. Båda
visar Erics harpor.

Jan Ling och Nyckelharpan

Det har funnits många nyckelharpspelare både före och
efter Eric Sahlström men ingen som betytt mer för den
popularitet instrumentet röner idag. På liknande sätt är det
med Jan Ling (1934–2013). Långt före honom försökte
forskare utröna nyckelharpans ursprung, och idag för PerUlf Allmo den facklan vidare, men oberoende av deras och
andras resultat kommer Jan Ling att vara den i forskarsamhället som betytt mest för nyckelharpans status och spridning.
Vi tror att Jan Ling blev intresserad av nyckelharpa av
samma anledning som vi själva; genom att lyssna på Eric
Sahlström. Jans doktorsavhandling Nyckelharpan kom att
bli en viktig milstolpe i nyckelharpans renässans.
I ett exemplar av avhandlingen fann vi spikbladet. Ett
litet annonsblad som alltid trycks i samband med en doktorsavhandling och som skall anslås på offentliga platser
(spikas upp) minst tre veckor före själva disputationen så att
allmänheten och andra forskare skall hinna komma med
eventuell kritik. ( Jämför lysning vid bröllop eller kallelse till
ett årsmöte.) I Jans spikblad kan man läsa följande: Nyckelharpan – Studier i ett folkligt musikinstrument. Akademisk
avhandling som med tillstånd av humanistiska fakultetens i
Uppsala historisk-filosofiska sektion för vinnande av filosofie
doktorsgrad kommer att till offentlig granskning framläggas
å universitets lärosal nr IV fredagen den 28 april 1967 kl.
10. Av Jan Ling, fil. lic. av Upplands nation.
På 1960-talet när Jan arbetade som intensivast med sin
avhandling fanns det bara några få nyckelharpspelmän i
Norduppland. I sin avhandling tackar han några av dem,
antagligen de han besökte och intervjuade. Först på listan
står Eric Sahlström. Jan blev senare professor i musikvetenskap och så småningom rektor för Göteborgs universitet
(1992–1997), medlem av Musikaliska akademien m.m.
Jan Ling har bidragit starkt till att legitimera nyckelharpan som ett fullvärdigt instrument som nu uppskattas i hela
världen. I samband med 100-årsjubileet av Eric Sahlströms
födelse den 24 augusti 2012 med stort program på Uppsala
konserthus (UKK) beslutade styrelsen för Eric Sahlströms

T.v. Frimärke med en gammal silverbasharpa. T.h. Frimärke
från 1975 där Ceylon Wallin spelar på sin gamla Ericsharpa
från 1950-talet.

Motivet på den gamla 50-kronorssedeln är inspirerad av en
skiss i Jan Lings doktorsavhandling.
Uppsala den 2 maj 2020
Sture & Esbjörn Hogmark
ture(a)hogmark.se, esbjörn(a)hogmark.com
070 655 41 43, 070 611 04 30 S
Del II i den här artikelserien om vad Eric Sahlström har ställt
till med publiceras i nästa nummer av Nyckelharpan.
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Folkmusik och dans i konsten
Konstnären och Spelmannen Henry Wallin har många
toner på sin palett! I sommar visas Henrys teckningar och
målningar med tema folkmusik och dans, i von Bahrs Hus i
Snavlunda, en mil norr om Askersund i Sydnärke.
Vernissage planeras lördagen den 11 juli kl. 15. Henry
Wallin kommer då att berätta om sina bilder och spela
Roslagslåtar tillsammans med Ulf Klasén och Ulla Carin
Libert. På kvällen blir det spelträff och dessförinnan kan
man passa på att ta ett dopp i Kyrksjön och strosa runt i
naturreservaten Snavlunda Ängar och Tjälvesta Ängar –
unika med sin blomsterfägring. För aktuell information om
vernissagedagen, se Örebro Läns Folkmusikförbunds hemsida: www.olfm.se

Henry i sin ateljé 1990

Foto Håkan Norén

Henry Wallin fyller 92 år i sommar och är vital i kropp
och själ med glimten i ögat och en stor portion humor. Förutom att spela fiol och ta ett och annat steppsteg diskuterar
balanskonstnären gärna livsfilosofiska frågor och återkommer ofta till sin favoritfilosof Schopenhauers visdomsord att
ljuset i tillvaron finns i konsten… och musiken är den
högsta konstarten.
Under hela sitt liv har Henry kombinerat sitt konstnärsskap med att förvalta den Wallinska låttraditionen från
norra Roslagen, som han och storebror Ceylon fick av
”farsan” Albin Wallin. Konsten och musiken har alltid levt i
symbios hos Henry. Han är född i det uppländska Österbybruk 1928. Föräldrarna Mathilda och Albin hade ett stort
folkmusikintresse som gått i arv i generationer. Förutom
musik som fanns i släkten förmedlade Albin till sina söner
även låtar han lärt sig av andra spelmän, främst i Valö socken,
bland andra fiolspelmannen och världsomseglaren Johan
Däck.
Henry växte upp på Södermalm i Stockholm på 1930talet. Tidigt stod det klart att han ville bli konstnär. I Eriksdalsskolan hade Henry en teckningslärare som uppmuntrade
och inspirerade honom och i slöjden fick han arbeta tredimensionellt med att tälja gubbar. Mathilda och Albin tog
med sönerna till Skansens musikkvällar, besökte Nordiska
museet och Nationalmuseum och såg konst av Bruno Lilje-

fors och Carl Eldh som hade förankringar i hembygden,
Österbybruk–Dannemora. Henry var även intresserad av
det då populära karikatyrtecknandet.
I början av 1940-talet flyttade familjen till Gästrikland.
Ceylon fick sin utbildning till smed av fader Albin medan
Henry som tonåring fortsatte sina bildstudier. Stöd för sin
begåvning fick han av dr Humbla, museidirektören på
Gävle museum, som Albin visade Henrys målningar för. I
Stockholm gick han på Otte Skölds målarskola och åren
1952–1957 studerade han på Konstakademien med bland
andra Bror Hjorth som lärare i kroki.
Det brinnande konstintresset förde Henry dessförinnan
även till Edvard Munch i Oslo. Med endast några kronor
på fickan tog han tåget från Åre till Trondheim och därefter
till Oslo där han löste nattlogin på billigaste sätt – genom
att gå till polisen och be om en slaf i arresten. En upplevelse
i sig, men först och främst minns han de dagarnas underbara konstupplevelser på Munchmuseet och Nasjonalgalleriet.
Som elev vid Akademien för de fria konsterna var Henry
naturastipendiat – fick mat på Margaretaskolan i närheten
och bodde gratis med en kurskamrat på en båt under Västerbron mot att dom ”pumpa´ läns”. Henrys materiella
anspråk har alltid varit blygsamma. Med nätter och tidiga
mornar som tidningsdistributör, som krokilärare på kvällskurser, sparsam utan behov av alkohol och tobak, med en
förstående familj, har han levt det liv som varit det enda
möjliga, tänkbara för honom – som konstnär; målare, tecknare och skulptör.
Varje period är barn av sin tid: på 60-talet nonfigurativt,
på 70-talet politiska bilder som skildrar relationen mellan
oss människor i olika maktpositioner i samhället och i slutet
av 80-talet kom bilderna inspirerade av folkmusik och dans.
Henry har, tillsammans med sin hustru textilkonstnären
Birgitta, bott på många olika platser bland annat i Uppsala
och i Struer i Danmark, och han har haft stor ateljé i ett
före detta badhus ”Rosenbad” i Karlholmsbruk. Men han
hittade till slut tillbaka hem till Söder vid Vitabergsparken.
I husets källare finns ett cykelförråd med förnämlig akustik!
Det utnyttjas flitigt.
Under årens lopp har Henry haft separatutställningar på
konsthallar, konstgallerier och museer runt om i landet,
finns representerad i Statens konstråd, kommuner och
landsting från norr till söder samt gjort flera offentliga
utsmyckningar. 1984 uppförde han mittemot Uppsala Universitet ett trappräcke med figurer i järn. Assisterande smed
var brodern Ceylon Wallin.
Ceylon var sex år äldre. Han började spela folkmusik i
unga år, först fiol och därefter dragspel och kontrabasharpa.
1957 fick han bronsmärke på kromatisk nyckelharpa, byggd
av Algot Karlsson. Den harpan hade man bytt till sig mot
en av Henrys målningar. Året därpå köpte familjen en
nyckelharpa av Eric Sahlström. Till den hörde en stråke av
en skidspets som Eric tillverkat under den tid han arbetade
på skidfabriken i Tobo. Den stråken följde Ceylon hela livet.
1970 blev han riksspelman och två år senare spelade Ceylon
och Henry in grammofonskivan Roslagslåtar. Några år
därefter övergick Ceylon till att spela på en harpa byggd av
Hasse Gille.
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1982 fick Ceylon Zornmärket i guld för ”mästerligt,
genuint och traditionsenligt spel”. Samma år fick han
Uplands Spelmansförbunds märke i guld. Under årens lopp
deltog han i flera radio- och tv-program och tillsammans
med Henry blev det åtskilliga utlandsresor. Vi var många
som sörjde Ceylon när han avled 1984, endast 62 år gammal. Med sitt kraftfulla och klangrika spel, sin genuina
spelglädje och berättarförmåga, blev han en förebild och
inspirationskälla för många. Birgitta Wallin skriver i boken
Roslagslåtar: ”Alla ville vara i Ceylons närhet. Likt Näcken
själv lockade han spelmännen in i den musiska hetluften, in
i fantasins värld. Som en stillsam profet vilade han under
tiden i sig själv och betraktade något där långt borta. Tills
han måste ’hartsa om’ ...”.
När Ceylon och Henry spelade tillsammans spelade Ceylon melodistämman på sin harpa och Henry en rytmisk
understämma på fiolen. Albin var noga med att fiolen skulle
betona rytmen och ”stöta”. Samspelet mellan bröderna Wallin var unikt. Ole Hjorth berättar i Roslagslåtar: ”Jag minns
hur fascinerad jag blev första gången jag hörde Ceylon och
Henry spela tillsammans. (...) Dels av deras spel var för sig
(...) och dels av deras samspel. Två fina spelmän och starka
personligheter, men så olika! För samspelet var de olika på
ett fruktbart sätt.”
Roslagslåtarna, fyllda med dansrytm och utsmyckningar,
är populära bland folkmusiker. Men kanske är dom inte så
”enkla” som många tror, om man verkligen vill värna om den
speciella dialekten... Bröderna Wallin delade generöst med
sig av sitt låtarv i olika sammanhang: på konserter, ute på
spelmansstämmor och i ”hemma hos”-miljöer, och ofta till
dans: polskor, polketter, springvalser och schottisar. Det är
de genuina spelmännen och dansarna som inspirerat Henry
till att ge bilderna rörelser, stämningar och kraft. Någon tid
efter jag lärt känna Ceylon och Henry under slutet av
1970-talet och fått förmånen att spela tillsammans med
dom, deltog jag i krokikurser med Henry som lärare. Alltsedan dess har jag fascinerats av hans förmåga att med snabba
linjer skapa volym och form. Temperament finns både i
hans spel och i hans bilder. I sommar har jag glädjen att få
visa några av Henrys teckningar och målningar av danspar
och spelmän – många olika karaktärer. Kanske några spelmän känner igen sig? Vi kommer att få se känsliga och
humoristiska blyertsteckningar, starkt koloristiska oljemålningar samt stora uttrycksfulla svart-vita tuschteckningar.
Utställningen i Snavlunda vill visa konstens och folkmusikens kulturella kraft. Om man lämnar allfarvägen kan
man möta den – över hela världen. Den är en envis undergroundrörelse där konstnärer fortsätter skapandet i det
fördolda och låter låtarna leva. Det är det som är rikedom!

Rättelse 1

I texten om den härliga Vinterstämman i Tobo
(Nyckelharpan 1/2020)
påstods att den planeras genomföras vartannat år.
Fel!
Den ska äga rum varje år, meddelas från högsta ort.
Hurra!

Sid 7

”Genuina karaktärer, inneslutna i sitt samspel. ”
Blyertsteckning från 1980-talet av Henry Wallin.
Under utställningen kommer LP-skivan Roslagslåtar från
1972 att finnas till försäljning liksom CD-skivan från 1984,
där Ceylon berättar och spelar nyckelharpa och Henry
sekunderar på fiol. Folkmusikboken Roslagslåtar från 1993,
med 62 låtuppteckningar av Ulla Carin Libert, Ole Hjorth
och Kurt Ehlert, och en dubbel-CD från 1994 med Albin,
Ceylon, Henry och Diego Regodón är tyvärr slutsålda men
låtarna kan avlyssnas på Spotify. Mer information finns på
hemsidan: www.nyckelharpa.net. Under veckorna som
utställningen pågår, 11/7 – 23/8 2020, planeras spelträffar.
Information om musik och konst i Snavlunda under utställningsperioden kommer att finnas på Örebro Läns Folkmusikförbunds hemsida: www.olfm.se.
Välkomna till von Bahrs Hus i Snavlunda,
Snavlunda Kyrkväg 13!
Hälsar Ulla Carin Libert, uc.libert@gmail.com
Örebro Läns Folkmusikförbunds hemsida: www.olfm.se

Rättelse 2

Under rubriken
Några foton av den i Norduppland välkände fotografen
Henrik Carlsson (Nyckelharpan 1/2020)
publicerades felaktigt en bild från Oktoberstämman 1977.
Rätt upphovsman är Birger Björnerstedt.
Vi beklagar och ber om ursäkt!
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Foto Anki Eriksson

Dan Eriksson i sin verkstad i Emkarby
på Åland.
Jag träffar Dan en tisdagsförmiddag i
hans verkstad i Emkarby. När han inte
bygger nyckelharpor arbetar han som
elmästare på Viking Lines färja Cinderella och är på jobb vecka/vecka. Han
tar en paus i byggandet för att berätta
om sin väg in i folkmusiken och om
nyckelharpsbyggandet.
Dan spelade piano från 6 års ålder
och ända upp i högstadiet. När han
gick i årskurs 3 började han även spela
fiol för Ragnar Boman, en känd
åländsk spelman. Det blev både klassiskt och folkmusik men det tog slut
då han började i högstadiet.
Det skulle dröja närmare 25 år, då
dottern Emelie började spela fiol, innan
Dan tog upp sin fiol ur lådan igen.
Han minns så bra när han föll för
folkmusiken. Han lyssnade på tre unga
åländska folkmusiker med två fioler
och ett dragspel som spelade svenska
polskor!
– Polskan och dess sväng var nytt
för mig då, berättar han. Nu var han
fast och spelade timmar i sträck.
Han sökte sig till olika grupper på
Åland för att spela tillsammans, bl.a.

till Ålands Spelmansgille och gruppen
Kvinnfolks Öppet hus-träffar i
Önningebymuseet. Där träffades Dan
och jag och då fick han upp ögonen
för nyckelharpan.
Låtar av Eric Sahlström som Trollrikepolska lockade. Han fick låna en
nyckelharpa av Siv Ekström, spelledare
i Kvinnfolk, och insåg att han ville ha
en egen ganska snabbt.
När han skulle fylla 40 hade familjen samlat till en nyckelharpa, som han
sedan köpte av Otto Damgren. Av
Otto fick han både tips på låtar och en
CD-skiva med sig hem.
Så småningom började han fundera
över hur han kunde göra för att harpan
skulle vara mer lättspelad. Han började
planera för ett eget nyckelharpsbygge.
Köpte verktyg och snickerimaskiner
och tänkte att det kanske kunde bli
flera harpor.
– Jag skaffade Sören Åhkers byggbeskrivning och DVD där man ser hur
man bygger en harpa från början till
slut, berättar han.
Han deltog första gången i låtkursen på Ekebyholm där han träffade
Esbjörn Hogmark. Esbjörn hjälpte
honom med ritningar, material och
distanshjälp till första harpan.
– Esbjörn är hjälpsam och trevlig.
Han har en otrolig generositet som har
betytt mycket för mig, säger Dan.
Sommaren 2012 ställdes den nya
nyckelharpan ut på utställningen i
Österbybruk. 50 harpor deltog och
Dans harpa var med i finalen.
Åter på Ekebyholm några veckor
senare väckte hans harpa stor uppmärksamhet, så mycket att han fick flera
beställningar under veckan.
Året därpå vann hans harpa nummer 2
utställningen i Österbybruk!
Dan har under åren köpt sitt material bl.a. från Esbjörn Hogmark och
från en leverantör i Mittenwald i
Tyskland.
Han har sågat virke till harpor sedan
2013 i egen skog. Det virket ligger nu
på tork och mognar.

Foto Anki Eriksson

På besök hos Dan Eriksson, nyckelharpsbyggare på Åland

Dan spelar på en av sina egna harpor.
Han vill sätta sin prägel på instrumentet med gårdens bomärke och sin
egen design på bl.a. nyckelharpshuvudet
och funderar ständigt på lösningar för
att det ska bli så bra harpor som möjligt.
Ljudet, att leken fungerar perfekt
och att den går bra att stämma är
mycket viktigt.
Att spela tillsammans med andra
och att utveckla eget spel är en viktig
del för Dan.
– Jag tror att jag kan få ett bättre
instrument när jag själv kan hantera
det och därmed veta vad jag vill få ut
av det.
Att möta andra människor med
samma intresse och dela musiken tillsammans är fantastiskt, säger Dan.
Han tar husbilen och drar på spelmansstämmor, deltar i kurser som
Ekebyholm och träffar där likasinnade.
Att få komma in i Dans verkstad och
se hans arbete och sedan ta upp harpan och spela tillsammans är ett sant
nöje!
Tack Dan för en trevlig förmiddag!
Barbro Wendt, lokalrepresentant
på Åland
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Väddöstämman – en favorit
Så här i pandemitider drömmer jag mig tillbaka till vackra
somrar med många fantastiska spelmansstämmor. Bingsjö
och Delsbo i all ära, men med nyckelharpa är det i alla fall
de uppländska stämmorna ‒ små som stora ‒ som ligger
närmast hjärtat. De flesta ligger en bit från tågstationer och
motorvägar och bussarna går glest. Så det har fått bli bil. I
40 år har jag och min bror Olle kört omkring på slingriga
vägar i landskapet. Oftast i vackert väder och med musik i
bilen, först på kassett, sen cd och nu också på USB-sticka.
Inspelningstekniken utvecklas, men vägarna och vyerna är
sig ganska lika. Resmålen mest rödmålade hembygdsgårdar,
varmt vårdade av lokala entusiaster. Vi har sällan missat
Gille- & Nyckelharpstämman i Österby, Vendel eller
Älvkarleby. Minns nästan bara vackert väder – och kanske
någon skur.
Väddöstämman var min favorit. Som sommarboende på
Väddö är det självklart den lokala spelmansstämman,
Väddöstämman, som ligger mig allra närmast om hjärtat.
Den firas på Kista Hembygdsgård ca tre mil norr om
Norrtälje. Alltid på lördag efter midsommar (i år var planen 27 juni). Gården ligger i öppet landskap intill äldre
bebyggelse. Det är en traditionell stämma med kaffe, smörgåsar och lotteri. När jag besökte den för första gången, på
80-talet, hölls den på den lilla inhägnade gården närmast
huvudbyggnaden. Ceylon och Henry Wallin uppträdde. Då
hette den Gåsvikarstämman efter en lokal storspelman på
fiol och klarinett. Nu har den flyttat ut på tunet och därifrån marscherar man in på logen, där det blir allspel, uppspel och sen dans. På en scen ute på tunet framträder årets
gästartister, alltid av hög klass. Bland andra har Åsa Jinder,
Bengan Jansson, Emilia Amper och nu senast Skäggmanslaget spelat där. Stämman har en stampublik av lokala och
sommarboende musikanter – mest fioler och nyckelharpor,
men även ålänningar ingår. Trevligt blir det alltid. Bäst för
oss glada amatörer är nog ändå att hitta likasinnade musikanter i buskarna och försöka få till svänget. De sista entusiasterna håller igång tills en traktor kör iväg med bänkarna.
Men i år ställer stämmorna in en efter en, Väddö hör till
dem, men även Sahlströmsstämman i Vendel, Bingsjö, Gille
& Nyckelharpsstämman och så vidare. Det går som med de
Olympiska Spelen! Det mesta blir uppskjutet till 2021.
Bibi Nordin, Sollentuna

Tills vidare planerar vi för den elfte Spelkursen
på Laxön 17–21/8. Älvkarleby. Fiol – nyckelharpa.
Alla nivåer. Trivsamt. Fin miljö.
Spelteknik, låtar, rytm, dans, sång mm.
Tre riksspelmän, tre lärarassistenter.
Läckert kök, mat o bakande.
All info på www.nyckelharpa.com
Anmäl dig gärna preliminärt.
leif@alpsjo.se eller 0706 38 33 53
Avlyses 17/7 om det är nödvändigt
Leif Alpsjö

Foto Per-Ulf Allmo

11:e Spelkursen på Laxön

Väddöstämman 2013. Spelledaren Lotta Blom Ström går i
täten och bakom henne Gunnar Persson från Häverö.
Foto Birger Björnerstedt

Väddöstämman 2014. Årets speciellt inbjudna gäster var
Åsa Jinder och Jonas Otter.
Foto Birger Björnerstedt

Sid 10

Nyckelharpan nr 2, 2020

Som nämndes i förra nummer av Nyckelharpan fortsätter
här en artikel som knyter an till samma problem – ett
stränghållarfäste som inte fungerar som det ska.
I föregående artikel nämndes fyra olika skäl till att stränghållarklacken bör åtgärdas. Den här artikeln är ett exempel
på nummer tre: Höjdmåttet på stränghållaren strax intill
klacken är för litet vilket här har medfört en spricka. Klacken
har dessutom inte fästs i harpan utan hålls på plats endast
av strängkrafterna. Harpans ägare undrade om det skulle gå
att få en ny stränghållare med ett tillhörande mer traditionellt stränghållarfäste. Bilderna visar tillverkningsförfarandet som i mycket är detsamma som visades i förra numret av
vår tidning.

Foto Esbjörn Hogmark

Trasigt stränghållarfäste del II

Stränghållaren är upptill för tunn och kan lätt brytas av.
Anliggningen mot harpans baksarg är inte säker. Harpan har
heller inte det utskjutande trästycke där man till exempel med
en koppartråd kan fästa stränghållaren.

Foto Esbjörn Hogmark

Foto Esbjörn Hogmark

En ny underdel av lönn limmas på och tillformas med rätt
anliggningsvinkel mot lock och baksarg. Idag använder de flesta
nyckelharpsbyggare limmet Titebond med röd etikett (Titebond
Original).

Genom att limma på en träbit /”akterkil”– betsad och lackerad –
får harpans bakstycke ett mer traditionellt utseende. Stränghållaren kan därmed lätt säkras med en koppar-/mässingstråd och
kommer att hålla harpans livstid ut.
Esbjörn Hogmark
Bo Nilsson

Föreningen söker ny kassör
Stränghållarens underdel sågas bort. Sågytan planhyvlas och
förbereds för en ny underdel. Det är viktigt med en lång
limskarv.

Foto Esbjörn Hogmark

Till kassör och ekonomiansvarig söker vi dig som
kan bokföring, är noggrann och engagerad
i ekonomiska frågor.
Är du intresserad, ring eller mejla gärna nuvarande
kassör Sven Stormdal så får du reda på
vad uppgiften går ut på!
mobil 070-375 03 35
mejl sven.stormdal@gmail.com
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Spel- och sångglädje i kubik
Lördagen den 7 mars (innan Folkhälsomyndigheten och andra satte oss äldre
äldre i karantän) blev jag – något motvillig – inbjuden att beskåda en ”Cittrafest med allsång och Järfälla spelmän” i
Jakobsbergskyrkan i Järfälla. Omsider
masade jag mig dit och hamnade i en
fullsatt kyrka uppe på läktarplats med god
utsikt över scenen med 50 cittror, nyckelharpor och diverse andra instrument. Vad
var det för lustigt program som skulle
bjudas på?
Överraskningarna började redan när
jag anlände till kyrkan. Då fick jag ett
tjockt sånghäfte med vad som vid en
snabbgenomgång syntes innehålla
massor av välkända evergreens, schlager, klassiska verk och sånger i en salig
blandning. Här fann jag Taubekändisar
som Ingrid Dardels polska och Rosa
på bal, Harriet Löwenhjelms dikt
Beatrice Aurore (tonsatt av Hjalmar
Casserman), sista satsen ur Beethovens
nionde symfoni (EU:s ”nationalsång”),
Ernst Rolfs slagdänga Ju mer vi är
tillsammans i en ljuvlig röra med
Gulligullan koko som en gök, Pärleporten, Gabriel Jönssons Flicka från
Backafall och många andra.

Lars Lindkvist – född till
konferencier

Dagens konferencier var ingen överraskning, det var Järfälla spelmäns
maestro Lars Lindkvist som med sedvanligt lugn och suverän säkerhet
ledde musikerna på scenen och oss i
publiken som sångare genom ett
balanserat och mycket väl genomtänkt
program. Han gav också välformulerad
bakgrund till programmets olika
underavdelningar, som uppmärksammade Internationella Kvinnodagen
(söndagen den 8 mars), Dan Anderssonåret (Dan dog 1920), Beethoven
250 år (föddes 1770) och inte minst
att det var 30 år sedan Folkmusik- och
dansåret 1990 och start av cittrakurser
i Järfälla och mycket annat.

Ett väl genomfört program

Lars välkomnade oss med Gärdebylåten, Rättviks spelmanslags landsplåga i
slutet på 1940-talet och en av våra
mest kända folkmusiklåtar. Lundastudent som jag är kunde jag inte låta bli
att associera till Härjarvisan i spexet

Maestro Lars Lindkvist hälsar välkommen, inför en förväntansfull och talrik publik
Foto Louise Elfvengren
och de många spelsugna musikerna.
Djingis Khan och tänka tillbaka på
tiden i Lund. Programmet fortsatte
med Skäftingeschottis av Rolf Esberg
som är en fin Järfällagodbit som har
vandrat ut från kommunen även till
spelmän på andra platser.
Kvinnodagen hyllades med hjälp av
Ingrid Dardel, Flicka från Backafall,
Beatrice Aurore och Britta – en soldatvisa (av Evert Taube) och dikten
Till min syster (ur samlingen Svarta
Ballader) med både text och ton av
uppmärksammade Dan Andersson.
30-årsjubileet av Folkmusik- och
dansåret 1990 inleddes passande nog
av Ju mer vi är tillsammans och fortsatte med den välkända väckelsepsalmen Pärleporten (eller Som en härlig
gudomskälla), numera även i 1986 års
svenska psalmbok. Jakobsbergs kyrka
invigdes den 8 mars 1970 och detta
hyllades med Järfällalåten Jubileumsmarsch av Rolf Esberg.
Som en inledning på Beethovenavdelningen framförde först Lars och
riksspelmannen Louise Bylund, utsökt
ackompanjerade av Tommy Wallster
på cittra, Lars Erik Janssons Skrikstugepolska, en härlig modern folklåt, en
av mina egna favoriter. Efter Tommys
kortversion av Beethovens femma följde så Beethovens Menuett i G och Für
Elise i fri tolkning med Louise, Lars
och Tommy. Beethovenfirandet avslutades med sista satsen i nionde symfonin i form av Månadsvisan, ni vet den
där med Januari börjar året, …

Avslutningen inleddes med Martin
Kochs vackra När vår herre gör en
blomma och fortsatte stilenligt med
Nils Ferlins dikt I folkviseton. Efter
dessa ljuvliga örhängen överrumplades
vi av Jokkmokks-Jockes lite mer ljudliga
Gulli-Gullan, som vi i publiken kom
ihåg väl och sjöng mycket kraftfullt.
Lika välkända Rosa på bal avrundade
sånginsatserna och slutligen – som sig
bör – hörde vi Kerstin Bunses Barkarby
brudmarsch och Göran Neselius
Morronschottis, båda riktigt bra Järfällalåtar.
Jag vandrade ut i våreftermiddagen
med stor glädje över att jag fått vara
med om denna härliga cittrafest med
allsång.
Peder Jeppsson
Medverkande var:
50 cittror + 30 spelmän på andra
instrument (därav många nyckelharpor), och överskottet från konserten
gick till Operation Smile och blev inte
mindre än 9.570:-.
Konserten kan avlyssnas från Järfälla
spelmäns hemsida där även allsångsbladet finns.
www.jarfallaspelman.se
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Stipendiater från Stiftelsen Blankfelts minnesfond för uppländsk folkmusik
Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund förvaltar
Stiftelsen Blankfelts minnesfond för uppländsk folkmusik

Stipendiaterna Georg Talbot och Leif Alpsjö underhåller efter
utdelningen.

Foto Per-Ulf Allmo

Vid Fornminnesföreningens vinterting den 2 februari i
Danmarks hembygdsgård söder om Uppsala delades två
stipendier ut.
Ett ”för att stödja unga förmågor” med 15.000 kronor till
George Talbot, Tierp, för inköp av fiol, och ett ”för att prisbelöna framstående spelman” med 50.000 kronor till Leif
Alpsjö, Viksta.
Vid det ännu inte coronasmittade tinget spelade George
och Leif ett par låtar och berättade. George, som blev
Gillestipendiat 2014, är en hängiven 15-årig spelman med
det rätta drivet, spelade då på sin nyinköpta fiol.

Lite om min gärning.

Jag dansade folkdans 1952–57 i Uppsala ungdomsrings första
folkdanslag för barn och var då även suppleant i Ungdomsringens styrelse. Under 6 år var jag en dålig elev i kommunala musikskolan. Började åter spela fiol för 50 år sedan kl. 22
den 22/2 1970, blev riksspelman 1974 och började spela
nyckelharpa hösten 1974. Övergav en vanlig tjänstemannakarriär och blev heltidsspelman i augusti 1975.
På 1970-talet spelade jag mycket till folkdans och i den
begynnande bygdedansvågen – och lärde mig att dansa
polskorna. Jag var då styrelseledamot i Upplands Spelmansförbund och Uppsala ungdomsring och bildade det gemensamma Musikrådet och anordnade många kurser och scenprogram. Under 30 år har jag gjort serier av förskoleprogram, inalles drygt 3.000 lektioner, med traditionella sånglekar och sångdanser, rim och ramsor och prova-på-instrument i förskolor i Uppland. Mest kända är kanske Lillemors och mina 70 kurser under 20 år på herrgården i
Österbybruk, en plantskola för flera av dagens yrkesspelmän
och navet för världens nyckelharpospel, och de 11 åttaveckorskurserna på Wiks folkhögskola med Elisabeth
Söderlund. Med åren har det blivit Europaturnéer och 27
USA-turnéer, LP- och CD-skivor, nothäften och spelskolan
Spela nyckelharpa, nu även på YouTube under namnet ”Play
the Nyckelharpa”. I år firade jag alltså 50 år som spelman,
varav 45 som heltidsspelman. Därom finns mycket mer att
berätta. Jag fortsätter som spelman, pedagog och kursarrangör om än i mindre skala numera. Det blir även en del
artiklar till spelmanstidningar eftersom jag tycker det är kul
att skriva, närmast en artikel i höst om Uplands Spelmansförbunds 75-årsjubileum.
Den som är intresserad får gärna komma och kopiera
från mina inspelningar med de flesta av de kända upplandsspelmännen. Ta med en USB-sticka. Gratis förstås!
Leif Alpsjö

Föreningen Nyckelharpan gratulerar!

Hej medlem,
Så här i Corona-tider har vi i föreningen insett att det hade
gått lättare att hålla kontakt med dig och de andra medlemmarna om vi hade haft en mejladress till alla medlemmar.
Så nu har vi en vädjan till dig: Har du en mejladress,
skicka ett mejl till
sven.stormdal@gmail.com
med en hälsning bara, så sparar vi den i vårt medlemsregister! Då kan vi mejla meddelanden som är lite mer bråttom
än sådant vi kan meddela
i tidningen Nyckelharpan, 4 ggr/år.
Sven Stormdal, kassör
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Eric Sahlström-stipendiet 2020
Nu har årets Eric Sahlström-stipendiat utsetts. Stipendiet tilldelas Arvid Furmark från Luleå.
Stiftelsen Eric Sahlströms Minnesfond delar årligen ut Eric
Sahlström-stipendiet till fiol- och nyckelharpsspelande ungdomar
i åldern 13–20 år. Med årets nya stipendiat har sammanlagt
108 personer erhållit utmärkelsen sedan 1990.
Stipendiet består av en kursplats på låtkursen på Ekebyholms
slott utanför Rimbo i Uppland. Under fem intensiva dagar och
nätter fylls 1600-talsslottet Ekebyholm och dess slottspark med ca
90 spelmän från hela världen i alla åldrar. Undervisningen sker
i form av individuella lektioner som varvas med gruppundervisning, vissång, kvällskonserter och dans.
Arvid Furmark är 19 år, bor i Luleå och är en glad mottagare av årets Eric Sahlström-stipendium. Han började spela
nyckelharpa som 17-åring tack vare sin farfar, som har sitt
ursprung i norduppland, och som under ett besök lärde
honom några första låtar. Efter den här spelstunden väcktes
ett starkt intresse för folkmusik och Arvid har sedan lärt sig
grunderna i nyckelharpspel på egen hand.
– Min farfar bor nere i Skinnskatteberg och det är ju en
bit upp till Luleå, så jag har till en början fått lära mig spela
själv med hjälp av videos och inspelningar som jag har hittat
på internet.
Arvid avslutade det naturvetenskapliga programmet i
Luleå förra sommaren och har under det senaste året tagit
några privatlektioner av Torbjörn Näsbom i Umeå och deltagit i distanskursen på Eric Sahlström Institutet i Tobo.
– Det har utvecklat mitt spel och Torbjörn Näsbom,
Sonia Sahlström och Ditte Andersson har inspirerat mig
mycket. Jag tycker framförallt att de har gett mig en bra
känsla för musiken och stilen; att spela med och lyssna på
duktiga musiker gör att man plockar upp mycket undermedvetet.
Arvid spelar gärna låtar från Norrbotten, men hans favoritmusik på nyckelharpa är Eric Sahlströms kompositioner.

Årets stipendiat: Arvid Furmark från Luleå.

Foto Stellan Backman

Förra sommaren deltog han i spelkursen på Ekebyholms
slott och trivdes otroligt bra.
– Det roligaste var att träffa andra ungdomar som spelade
folkmusik, vilket det tyvärr är mycket dåligt med häruppe.
Det var en så fin gemenskap och jag tycker att det handlar
lika mycket om möten mellan människor som om musiken.
Som årets Eric Sahlström-stipendiat ser han nu fram
emot nästa sommarkurs på Ekebyholms slott. På grund av
den pågående corona-pandemin har kursen flyttats fram till
sommaren 2021. Arvid har beställt en ny nyckelharpa, och
om några veckor är den klar att hämta hos Enar Magnusson
i Umeå.
– Nu har jag i alla fall gott om tid att spela in den nya
harpan till kursen nästa sommar.
Cajsa Ekstav
ordförande i Eric Sahlströms Minnesfond

Stiftelsen Eric Sahlströms Minnesfond
är en ideellt arbetande stiftelse som bildades i samband
med Eric Sahlströms bortgång 1986. Stiftelsen har som sin
uppgift att bevara och föra vidare den Sahlströmska låtspels- och nyckelharpstraditionen.
http://www.ericsahlstrom.se
Nuvarande styrelse består av: Benny Andersson,
Cajsa Ekstav (ordf.), Esbjörn Hogmark (v. ordf.),
Ingvar Jörpeland, Kerstin Lindgren (kassör), Lars Lindkvist,
Karl-Gunnar Marklund (sekr.), Marit Lundkvist-Reyes och
Sonia Sahlström-Larsson.
http://www.ericsahlstrom.se/styrelsen
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Gunnar Jönsson in memoriam
En stor man har lämnat oss, en man som har betytt mycket
för så många spelmän på fiol och nyckelharpa, men också
för dragspelare och innehavare av flyglar, stora som små.
Lördagen den 22 februari 2020 gick Gunnar Jönsson
hastigt bort i Avesta vid 87 års ålder sörjd av syskon, barn,
barnbarn och sin ”delsbo” Anita.
Gunnar Jönsson föddes i Mora men kom att vara verksam i sin och brödernas fabrik i Avesta, där de tillverkade
etuier för olika slags musikinstrument. Vi är några tusen
som fraktar våra fioler och nyckelharpor i gedigna etuier
från A.G. Jönsson. Mest känd blev han kanske sedan Olof
Johansson förmått honom att tillverka ryggsäcksetuier för
nyckelharpor. Det finns mycket mer att berätta om detta.
2015 gjorde jag en intervju med Gunnar som sedan

publicerades i Spelmannen. Där berättade han att han kom
till 1933 ”av en olyckshändelse” som han uttryckte det, och
om sin engagerade pappa som var fiollärare och cyklade
med fiolen på styret Siljan runt och undervisade. Regnvatten
läckte in i fiolen, så han sydde sig ett vattentätt fodral. Ett
fodral som fler sen ville ha, och på den vägen bar det till att
bli etuimakare med fabrik och många anställda. Gunnar
själv spelade mycket klarinett i ungdomen och Glenn Miller var förebilden.
Under 1970-talet levererade han ett stort antal fiberetuier
för nyckelharpor till Hermanssons musik i Uppsala. Till för
bara ett par år sedan tillverkade han otaliga dragspelsremmar
av hög kvalitet.
”Men vet du vad jag tycker är roligast att göra?” frågade
han mig en gång. ”Jo, stora flygelfodral. Jag har gjort ett till
Storkyrkan i Stockholm.”
När jag första gången hälsade på Gunnar hemma i Avesta
visade han landskapsakvareller som han målat i yngre dagar.
De var av häpnadsväckande hög konstnärlig kvalitet. Han
var också en mästare i att författa limerickar. Som pensionär
sjöng han med stor glädje i kör och åkte på flera utbildningar till kördirigent. Det var för Gunnar känslofullt när
han fick dirigera en kör.
En mångsidig mästare har lämnat oss, en vänsäll och
färgstark Gunnar. Han tyckte att det var roligast att sälja till
spelmän ”för de pratar och är trevliga och de tackar för sina
etuier”.
Tack Gunnar för alla våra stunder med musik och dina
berättelser och tack från alla oss spelmän runt jorden för att
du gjort så fina etuier åt oss.
Leif Alpsjö

Gatumusik – ett förslag
Det bästa sättet att göra reklam för nyckelharpan, vilket är
det? För några somrar sedan tog jag mod till mig och ställde
mig med min nyckelharpa i Gamla Stan, på Västerlånggatan, det stråk där alla turister förr eller senare hamnar. Jag
hade föreslagit min dåvarande arbetsgivare, Svenska Dagbladet, om att få göra ett reportage om hur det är att vara
gatumusikant.
Responsen var enorm. Särskilt bland utländska turister
förstås. Vad är det där för konstigt instrument? Något
sådant har vi aldrig sett. Det samlas folk runt omkring mig.
Jag önskar då att jag vore bättre harpspelare än vad jag är.
Men det verkar inte spela någon roll.
När jag spelat klart en låt kommer frågorna. ”Vad heter
instrumentet?” Folk tittar förundrat på alla strängarna.
Framför mig har jag en liten burk där folk kan lägga
pengar. Och pengar blir det. Inte för att detta är det viktiga
men det är inte ofta vi spelmän föräras pengar. Det kommer dessvärre ryska, kinesiska, australiska, ja mynt från hela
världen, som jag inte kan använda men också svenska kronor. Efter en timmes spelning ligger där 100–200 kr.
En tanke för framtiden, när allt det onormala vi nu lider
under är över: Varför tar inte vi harpspelare, och även andra
folkmusiker, vara på tillfället att spela på gatan? Det är kan-

ske det enda sättet för oss att ge oss tillkänna eftersom vi är
utestängda från radio/tv.
Så vad göra? Borde inte vi i Föreningen Nyckelharpan
försöka göra någonting organiserat av detta? Vi går ut nästa
sommar, när Corona förhoppningvis har lämnat oss, vi
ställer oss någonstans, spelar vår musik, visar upp vårt egendomliga instrument. Det är roligare om man är två. Är det
något för Föreningen Nyckelharpan? Pengarna man får från
åhörarna räcker till att sedan gå och äta en bit mat men
pengarna kan ju också skänkas till vår förening så att vi kan
behålla vår tidning.
Man behöver inte stå på Västerlånggatan i Gamla Stan,
även om uppmärksamheten där blir optimal med alla
utländska turister. Det kan lika gärna vara på torget i Säffle.
Den gatumusik man möter här i Stockholm består
nästan alltid av att någon står och dunkar på en gitarr.
Aldrig ser man några folkmusiker.
Varför?
Peo Österholm
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Inställt och uppskjutet
Folk- och Världsmusikgalan, 9-14 mars		Inställt
World Nyckelharpa Day, 26 mars 		Inställt, åter 2021. Hölls som nätvideo:
			Work shop med Peter Puma Hedlund
			Konsert med Daniel Pettersson
			Konsert med Emilia Amper Trio		

Täby Spelmansstämma, 23 maj			Preliminärt inställt i år, åter 2021. www.tabyspelmansgille.se
Rimbostämman, 30 maj			Inställt i år, åter 2021
Ransäterstämman, 4-7 juni
		Inställt i år, åter 2021
Hersbystämman, 5 juni			Inställd i år, åter 2021
Hagstastämman, 6 juni			Inställt i år, åter 2021
Disastämman, 7 juni			
Inställt i år, åter 2021
Spelmansstämma i hembygdgården
Inställt i år, åter 2021
i Los 12-13 juni
VM i Gammelharpa, 13 juni			Inställt, hålls ev. 2021
Gille & Österbystämman, 13-14 juni		Inställt i år, åter 2021
Låtkurs på Ekebyholm, 21-25 juni		Inställt i år, 45:e året, åter 2021

Bingsjöstämman, 1 juli			Inställt i år, åter 2021
Delsbostämman, 3-5 juli			Inställt, http://www.delsbostamman.nu
Bjuråkersstämman, 6-7 juli 		
Inställt, se http://www.bjurakersstamman.se, FaceBook: Bjuråkersstämman
Norrbostämman, 11juli			Inställt, se http://www.bjurakersstamman.se
Eric Sahlströms Spelmanstämma,		Folkmusikmässan inställd
18 juli i Vendel			Spelmanstämman: Se https://ericsahlstromsstamman.se
Eric Sahlström Institutet ,Tobo
Kollo i Tobo 2020			Inställt http://esitobo.org/kurser
Sommarkurs i nyckelharpa 2020		Inställt
Kringelfolk, 20-25 augusti 			Inställt. Internationella kursdagar för folkmusik, åter 2021
Bygg din egen nyckelharpa, 28 augusti		Inställd, kurs i nyckelharpsbygge på Öland. Eventuellt åter 2021

Zornmärkesuppspelningen 2020 		Skjuts fram, planeras att genomföras i Östersund den 2–7 augusti 2021
		
Kontakt: zorn@folkdansringen.se eller Zornmärkesnämndens ordförande
			Ulf H Svensson 070-3300138.

Nya CD
Allegro violento

Erika Lindgren Liljenstolpe fiol och Cecilia Österholm
nyckelharpa.

På tu man hand

Thor Pleijel och Nils Liberg, olika nyckelharpor.

Svartlösa

Gruppen består av 12-16 spelmän i blandade åldrar De
flesta spelar nyckelharpa, övriga durspel, klarinett, munspel, kontrabas eller gitarr.

Redaktörns reflektioner
Visst har det varit speciellt att samla material till vår
tidning i dessa pandemitider! Myndigheters rekommendationer och restriktioner har gett drastiska följder
inte bara för vårt dagliga liv. Vårt intresseområde –
nyckelharpsmusiken och allt däromkring –
har påverkats på ett högst dramatiskt sätt. Spelmansstämmor, konserter, kurser; de allra flesta arrangemangen
i sommar har antingen ställts in eller skjutits upp.
I tabellen här ovan finns ett axplock av dem.
Men trots den extrema situationen, i frivillig karantän
och med en frustrerande brist på personliga kontakter,
har vi ändå satsat på att få fram en fullmatad tidning.
Med artiklar om allt, från en kommande vernissage
till medlemsinformation, från tillbakablickar till
reparationstips, från stipendiater till nyckelharpsbyggare.
Väl bekomme!
Sven Stormdal, redaktör
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Föreningen Nyckelharpan, c/o Höglund, Övre Slottsgatan 14A, 753 10 Uppsala

Sture Sahlströms (1923–2009) 80-årsdag firades på Eric Sahlström Institutet i Tobo
på precis rätt dag, 11 januari 2003 (Sture var född 11 januari1923). På kalaset spelade Hasse
upp låten för Sture, som lärde sig den och tyckte om den.
Kallas även Bluddelutten, ett namn som eleverna på Institutet gav låten när Sonia Sahlström lärde ut den.
Ur Hasses låtar. © Hans Gille © Notskrivning Ditte Andersson

