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torsdag till fredag samt ”Gille- och 
Nyckelharpstämman i Österbybruk” 
lördag till söndag. Vi hoppas givetvis 
att bägge arrangemangen kan gå av 
stapeln i någon form även den kom-
mande sommaren. Men beroende på 
coronaläget är det fortfarande osäkert 
om det går att genomföra. Så här mitt 
i pandemin törs ingen arrangör lova 
någonting. Allt beror ju på pandemins 
förlopp och myndigheternas restriktio-
ner och rekommendationer. Under alla 
omständigheter är det viktigt att upp-
slutningen vid det kommande årsmö-
tet blir väsentligt större än förra året 
då antalet delatagare av förklarliga skäl 
var mycket knappt. Föreningens fram-
tid hänger på att medlemmarna enga-
gerar sig och ger styrelsen mandat att 
förvalta föreningens kapital och driva 
verksamheten vidare. Genom att skjuta 
på årsmötet till sommaren öppnar vi 
för möjligheten att träffas på ett pan-
demisäkert sätt utomhus. Vi skulle då 
också, fortfarande pandemisäkert, 
kunna lyssna på en konsert av någon 
duktig spelperson samt buskspela med 
två meters lucka. Väl mött på årsmöte i 
sommar!

Jacob Höglund,
Föreningen Nyckelharpans ordförande
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Februari 2021
Föreningens styrelse har haft möte, via 
videolänk förstås, där vi enhälligt 
beslutade att skjuta fram årsmötet. 
Istället för att ha det i mars som bruk-
ligt är, så hoppas vi på att kunna ses på 
ett pandemisäkert sätt under somma-
ren 2021. Preliminärt har vi diskuterat 
att hålla årsmötet antingen på Erik 
Sahlström Institutet i Tobo eller vid 
herrgården i Österbybruk veckoslutet 
före midsommar. Denna helg arrange-
ras traditionellt ”Mästarbygg” på ESI 

Hej där medlem,
Du har väl betalat din medlemsavgift?

Om inte, gör det – nu!
1. Avgiften är 150:- om du bor i Sverige och vill ha en  

tryckt tidning Nyckelharpan med posten 4 gånger om året,  
och 200:- om du bor i något annat land.

2. Vill du istället ha tidningen digitalt, sänd till  
din mejladress, är medlemsavgiften 100:-.

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

5. Swishnumret är 123 612 26 34!
6. Glöm inte att skriva ditt namn och/eller din mejladress

när du betalar!
Sven Stormdal, kassör

och redaktör
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Nya medlemmar

Sedan förra numret av tdningen kan föreningen glädjas åt 
följande nya medlemmar:

Ewa Gustafsson, Järfälla
Johan Hesselbäck, Stockholm
Peter Hedlund, Vallsta
Rolf Larsson, Storå
Naoki Ogawa, Japan
Bo Söderlund, Storvreta
Michael Wang, Uppsala
Cecilia Österholm, Skarpnäck

Dalarna Olle Plahn plahn.olov@telia.com
Gotland Jan Lundqvist jan@snausarve.se
Kalmar  Lars Lithén lars.lithen@outlook.com
Närke Ulla Carin Libert uc.libert@gmail.com
Skåne  Patrik Dahlin patrik.dahlin@anticimex.se
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 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 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.

Lokala representanter

Föreningen Nyckelharpan

Om allting hade varit normalt skulle tidningen Nyckelhar-
pan i detta nummer innehålla kallelse och övriga handlingar 
inför vårt årsmöte, som brukar hållas i slutet på mars. Som 
vår ordförande Jacob Höglund meddelar på föregående sida 
har föreningsstyrelsen beslutat att årsmötet 2021 på grund 
av pandemin måste flyttas framåt i tiden. Preliminärt plane-
rar vi alltså att istället hålla årsmötet i juni, förutsatt att 
reglerna för sammankomster vid den tiden tillåter detta. 

 Finns förutsättningarna för att hålla vårt årsmöte vid 
denna tid kommer kallelse till mötet och övriga årsmötes-
handlingar att publiceras i nästa nummer av Nyckelharpan, 
som utkommer i slutet av maj. 

Föreningens verksamhetsberättelse för 2020 åtefinns nedan.

Föreningens årsmöte 2021

Föreningen Nyckelharpans  
verksamhetsberättelse för år 2020

Föreningen Nyckelharpan har så gott som möjligt detta 
pandemiår, följt den vid årsmötet antagna verksamhetspla-
nen. Verksamheten har bestått av medlemsvärvningar, 
utgivning av tidningen Nyckelharpan, harpvårdstips samt 
upprätthållande och utveckling av hemsidan. Årets ”Gille- 
och Nyckelharpsstämman” i Österbybruk i juni var inställd 
pga av pandemiläget.  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 3 st protokoll-
förda möten förutom årsmötet; 29 januari, per capsulam-
möte 7 september och den 17 november.

Föreningen har vid årsskiftet ca 230 medlemmar.
Tidningen Nyckelharpan har utkommit med 4 välfyllda 

nummer, totalt cirka 80 sidor och med reportage om spel-
träffar, kurser och annat nyckelharpsrelaterat material.

Styrelsen har haft följande sammansättning sedan  
årsmötet mars 2020:
 

Jacob Höglund, ordförande 
Kerstin Kåverud, sekreterare
Sven Stormdal, kassör och  

        redaktör för Nyckelharpan 
    Bo Nilsson, vice ordförande

   byggtips och hemsidesansvarig 
Per-Ulf Allmo, ledamot 
Kjell Ritzén, ledamot 
Magnus Holmström, ledamot 
Paul Westman har varit revisor och
Christer Arnell har varit revisors-
   suppleant. 
Valberedning har varit vakant och uppdraget är av års-
mötet delegerat till styrelsen.

Ordförande
Jacob Höglund
Vice ordförande 

       Bo Nilsson

Föreningen behöver ännu fler
nya medlemmar!

Har du spelkompisar som ännu inte är medlemmar? 
Gör en insats, prata med dom, visa dom vår 

intressanta och fina tidning Nyckelharpan, 
och övertala dom att gå med i föreningen!
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undervisa svenska folkdanser för en grupp japanska entusi-
aster. Fyra av dem är aktiva än idag! 

Intresset för den svenska folkdansen ökade med tiden 
och med den med största sannolikhet även folkmusiken. 
Efter att Carl Stuart flyttat från Japan skapade de fyra ovan 
nämnda japanerna, Kataoka, Ichihashi, Takahashi och Reiko 
Higuchi, egna grupper där de undervisade i danser från 
Sveriges alla hörn. Man kan väl säga att de vek stora delar 
av sina liv till dansen. Ichihashi började till och med lära sig 
spela dragspel för att kunna spela på övningarna då drag-
spelsmusiken inte var ett fenomen i Japan. 

Reiko fick Nordstjärneorden av Kungen 2002 för sina 
insatser för svensk dans i Japan! Trots att hon varit intresse-
rad av Sverige och svensk dans sedan unga år blev hennes 
första resa till Sverige inte verklighet förrän 1986. När hon 
skulle ta två veckors semester från jobbet det året för att 
resa till Sverige och delta i danskurser, fick hon svaret från 
sin chef att hon kunde ta hur lång semester hon ville, då 
hon i så fall inte behövde komma tillbaka. Reiko valde 
semestern!

Hur kom nyckelharpan in i bilden?
Det är som sagt svårt att säga exakt hur nyckelharpan kom 
till Japan, men nedan är det jag känner till.

Två nyckelpersoner är Masahiko (Massa) Noguchi och 
Kazuko (Kako) Kamakura som har haft en stor del i nyck-
elharpans introduktion i Japan. 

När jag pratade med Massa förstod jag att det var en till-
fällighet att han kom till Sverige på 1970-talet, men glada 
är vi för det! Det var när han gick på Bollnäs folkhögskola 
1972–73 som han kom i kontakt med gammaldansen 
genom att gå en kurs, och det var så det hela började för 
honom. Han skrattar när han berättar att killarna som han 

Höghus, mycket folk, tempel, manga och sushi är några av 
de saker detta land är känt för. Ja, du har nog redan gissat 
att det är Japan jag talar om. Japan har så mycket att erbju-
da att jag brukar skämta om att det som inte finns i Japan 
behöver man inte, och det vågar jag säga då det, tro’t eller ej, 
även finns svensk folk- och gammaldans och nyckelharpan! 

Jag heter Louise Bylund, japanolog och riksspelman på 
kromatisk nyckelharpa. Vissa kanske har sett mig spelandes 
på min jättefina nyckelharpa, byggd av Bengt Andersson, 
som ”pekar ” åt andra hållet (jag är vänsterhänt). Mina två 
stora intressen sedan länge är Japan och nyckelharpa, och 
att det skulle kunna bli en kombination trodde jag inte när 
jag började spela nyckelharpa vid 14 års ålder. 

Många japaner jag har träffat är mycket intresserade av 
utländsk kultur, och just folklig kultur brukar vara extra 
intressant. När jag tillfrågades att skriva om svenska folk-
musiken (specifikt nyckelharpan) och folkdansen i Japan 
tänkte jag att det vore roligt att försöka sammanställa det 
jag har fått berättat för mig. Men jag vill uppmärksamma 
läsaren på att uppgifterna nedan är det jag har hört, uppfat-
tat och fått berättat/förklarat för mig. Det finns säkerligen 
olika förklaringar till hur dansen och musiken kom till 
Japan och spreds i landet beroende på vem man frågar. 

Folkdansens och folkmusikens intåg i Japan. 
Hur började det hela?
Mina föräldrar, Marianne och Tommy Bylund, var tidigare 
mycket aktiva gammal- och folkdansare. 1978 åkte min 
mamma med Vasa Ungdomsring (föreningen finns inte 
längre) till Japan under ledning av Hirohisa Makino, som 
bodde i Sverige och hade ett starkt intresse för svensk folk-
dans. Det blev uppvisningar och kurs i svensk dans i Tokyo, 
Nagoya och Sendai. 1987 åkte mina föräldrar med Viking-
dansarna till Japan. Under den resan träffade de på japaner 
som hade specialiserat sig på svensk folk- och gammaldans. 
Intrycket av landet och alla härliga människor som de träf-
fade gjorde mamma snabbt förälskad i landet, så hon börja-
de gå kvällskurser i Stockholm för att lära sig japanska. 
Nedan är det hon fick förklarat för sig av de japanska 
dansarna. 

Introduktionen av folkdansen, och då även musiken, bör-
jade på 1950-talet. Svensk-amerikanen Carl Stuart 
(ursprungligen Sture Lilja), som startat sin danskarriär på 
1920-talet när han utvandrat till USA, flyttade till Japan 
under 50-talet. Under sina sex år i landet undervisade han i 
”ball room dancing” bland de amerikanska militärerna i 
Japan (det finns ett antal amerikanska baser i landet). 

Under en semester på Hawaii 1981 slog det mamma att 
hon hört att Carl Stuart flyttat dit. Hastigt gick hon till en 
telefonkiosk och hittade en person med hans namn i tele-
fonkatalogen. Det var han! 87-åringen var fortfarande aktiv 
dansare, och av en slump skulle han iväg på kvällen för att 
dansa, och mamma blev medbjuden. Han berättade då för 
mamma att han inte kunde leva i Japan ‒ eller var som 
helst egentligen ‒ utan att dansa hambo. Så det var bara för 
honom att kavla upp ärmarna och göra någonting åt saken, 
vilket blev startskottet. Carl Stuart och dåvarande konsuln 
vid Svenska ambassaden i Japan började som hobby att 

Carl Stuart dansar 
Daldans med en 
japanska.
Från en tidning 1962. 
FotogrAF okänd 

Nyckelharpan i Japan
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några stycken som möttes utomhus i någon park när vädret 
tillät. Eller också hyrde vi in oss i karaoke-rum och istället 
för att sjunga, vilket är tanken med karaoke, satt vi och spe-
lade. I mitt favoritrum på Resono-sound finns flera nyckel-
harpor utställda i ett fint glasskåp. De går att hyra medan 
man är på plats om man inte har kommit så långt som att 
äga en egen ännu.

Förutom möjligheten att hyra rum och instrument har 
Resono-sound även en liten försäljning av allt möjligt från 
Norden. Jag tror att man kan se deras skivförsäljning som 
en guldgruva för dem i Japan som är intresserade nordisk 
folkmusik och vill komma över cd-skivor. 

På Resono-sound hålls också en spelträff vid namn 
Tokyo Scandi-Session. Grundaren heter Nana Ogashiwa 
som under sin tid i London 2013–2015 blev introducerad 
till London Scandi-Session. Där träffades man och spelade, 
somliga mer frekvent än andra, tredje söndagen i månaden. 
Nana, som var med i stort sett varje månad med sin nyckel-
harpa, uppskattade mycket dessa spelträffar. När hon flyttat 
tillbaka till Tokyo funderade hon på om man inte kunde 
göra något liknande där också. I maj 2016 grundades Tokyo 
Scandi-Session, som sedan dess haft spelträffar där varje 
månad. Antalet deltagare har växt med tiden från 5–6 till 
cirka 20–30 per träff. Med tanke på pandemin arrangerar  
de för tillfället träffarna digitalt via Zoom. Detta har öpp-
nat möjligheten även för deltagare från olika länder, bl.a. 
Sverige, att vara med och spela och dela med sig av låtar.

Så blev jag japanolog med nyckelharpa
Min första resa till Japan var jag bara 6 månader gammal 
(eller ung), så min relation till Japan är äldre än den till 
nyckelharpan. Anledningen till det är mina föräldrars starka 
intresse för Japan; vi åkte dit på semester hela familjen när 
möjligheten gavs. Japanvistelserna resulterade i att jag bör-
jade studera japanologi på universitetet. Jag har sedan dess 
arbetat i Japan och numera i Sverige med anknytning till 
Japan, som auktoriserad Stockholmsguide och reseledare på 
Japan samt på Japans ambassad i Stockholm. 

När jag bodde i Japan hade jag självklart nyckelharpan och 
dansskorna med mig. Jag måste erkänna att det kändes lite 
udda att ha gammaldans och nyckelharpospel som en del av 
mina kvällsaktiviteter. Jag dansade gammaldans och polskor 
1–2 gånger i veckan, och förutom att jag spelade till dans 
på dansträningarna så träffade jag vänner och spelade varje 
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gick till kursen med kunde dansa hambo, medan han själv 
inte ens kom runt i schottisomdansningen. Men skam den 
som ger sig! När Massa flyttat till Stockholm efter året i 
Bollnäs gick han på ett flertal nybörjarkurser. Idag är han 
innehavare av Storsilver i polskor (1992) och har åkt till 
Japan för att endera själv undervisa eller ta med instruktörer 
en till två gånger om året 1997–2019. 

Men nyckelharpan då, kanske du undrar. 1986 köpte 
Massa en byggsats och gick på kurs för att bygga sig en 
nyckelharpa. Efter tre år var den färdig och han deltog då i 
en kurs för att lära sig spela på den. 1997 åkte det svenska 
kungaparet på besök till Japan och underhållningen bestod 
bl.a. av svensk folkdans framförd av japanska dansare. 
Massa, tillsammans med Anne de Boussard och vänner, var 
också på plats, och Massa hade tagit med sig sin nyckelhar-
pa. Kako, som hade dansat polskor ett tag, såg detta fascine-
rande instrument och ville lära sig spela. Massa tipsade 
henne om Eric Sahlström Institutet, och trots att hon var-
ken talade engelska eller svenska bestämde hon sig för att 
ansöka, och hon blev den första från Japan att gå kursen. 

Tillbaka i Japan tog Kako med sig den kunskap och de 
erfarenheter hon hade samlat på sig under året i Sverige och 
ville sprida detta i sitt hemland. 2007 grundade hon fören-
ingen ”Nyckelharpan i Japan” som arrangerar olika evene-
mang, spelkurser och spelträffar. På det sättet spred sig 
intresset för instrumentet och musiken. När jag var student 
i Tokyo 2010‒2012 var jag medlem i föreningen och bruka-
de hänga med på deras spelträffar. 

Musiken och nyckelharpan i Japan idag
Efter min examen sommaren 2013 flyttade jag tillbaka till 
Japan. Då hade i Tokyo öppnats ett betydelsefullt ställe för 
nyckelharpan vid namn Resono-sound. Det har blivit en 
mötesplats för alla som fastnat för den nordiska musiktradi-
tionen, men är också en tillflyktsort från de brusiga Tokyo-
gatorna. Där kan man hyra ett rum för att jamma, ha lek-
tioner eller öva själv. Det finns inte så många lägenheter i 
Tokyo där man får spela instrument då det är väldigt lyhört. 
Man bor även trångt, så det går inte att träffas hemma hos 
varandra på samma sätt som i Sverige. Vi brukade vara 

Nana Ogashiwa och jag spelar till ett dansframträdande av 
Miyazaki och Uehara under julmarknaden på Svenska ambas-
saden i Tokyo.            

Nyckelharpan väckte mycket uppmärksamhet, här av en nyfiken 
publik efter ett framträdande i Tokyo 2013.       
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månad. Ett av de starkaste minnena är när ett flertal spel-
män från Järfälla Spelmän, som jag är med i, kom över till 
Japan våren 2012 på turné. Då ordnade vi en stor fest på 
Svenska ambassaden där många dansare och spelmän del-
tog och vi hade en härlig dag tillsammans.

På mitt första jobb på Swedish Center Foundation på 
Hokkaido 2014–2015 arbetade jag med att informera om 
Sverige. Då var både nyckelharpan och folkdräkten ett åter-
kommande inslag när jag skulle ha föreläsningar om Sverige. 
Utöver jobbet hade jag även spelningar, endera solo eller 
med japanska musiker inom olika genrer. I Japan är det, till 
skillnad från Sverige, relativt enkelt att ordna spelningar på 
kaféer eller mindre restauranger. Det är bara att ta kontakt 
och komma överens om datum, tid och pris, vilket öppnar 
möjligheten att kunna ha spelningar.

Det är roligt att se hur intresset för både nyckelharpan och 
nordiska folkmusiken fortsätter att öka. Enligt en källa är 
det cirka 30 personer som spelar nyckelharpa på olika nivåer 
i Japan. Flera mindre musikgrupper har poppat upp och har 
spelningar, det hålls spelträffar och ett antal personer kom-
mer till Sverige för att gå på sommarkurser för att lära sig 
mera. Det har även under de senaste åren funnits japaner 
som går ettårskurserna på Eric Sahlström Institutet (även i 
år). Två av dem är Michiko Honda och Lirica Maeda, de 
enda två i Japan som jag vet har Zornmärket i brons. 

Jag har ibland haft med mig nyckelharpan till Japanska 
ambassaden i Stockholm de dagar jag har någon aktivitet 
efter arbetet. När jag fortfarande var ny på jobbet tittade 
majoriteten av diplomaterna in hos mig på mitt rum och 
undrade nyfiket vad det är för något som jag hade med mig. 
Efter att ha visat upp nyckelharpan, berättat om den och 
spelat lite för dem bestämde sig två diplomater att köpa sig 
egna nyckelharpor. Så när de återvänder till Japan kommer 

Jag spelar till dans under gruppen ”Hambovännernas” dansträning.

Avslutar mitt föredrag om Sverige 
med en låt på nyckelharpa.

Foto tommy Bylynd

Spelning tillsammans med gruppen Seljef isk.    

nyckelharpsskaran öka med ytterligare två personer!
Det är så fascinerande att människor i ett land geogra-

fiskt så långt borta från Sverige har ett så starkt intresse för 
vår folkliga kultur. Det ska bli otroligt roligt att fortsätta 
följa utvecklingen. Fantastiskt vilka band musiken kan 
knyta, eller hur!

Louise Bylund

Länkar:
Föreningen Nyckelharpan i Japan: 
www.nyckelharpajapan.com 
Resono-sound: www.resono-sound.com 
Tokyo Scandi-Session: www.scandisession.tokyo
Louise Bylund: www.louisebylund.se 
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I december kom ett mejl till vår förenings ordförande Jacob 
Höglund. Nummer 4 av vår tidning Nyckelharpan hade just 
nått ut till våra medlemmar från när och fjärran. Vi som är 
närmast ansvariga för tidningen och i föreningen, styrelsemed-
lemmar, skribenter, fotogafer, redaktör och idégivare, f ick också 
ta del av mejlet. Vi blev så glada, vi tyckte alla att det innehöll 
så viktiga och fina saker, klart värda att sprida vidare till nyckel-
harpspelare och andra läsare av vår tidning. Så här kommer hans 
mejl.

Hej Jacob!
                               Halden 9 december 2020

Ola Berglund heter jag och har i många år prenumererat på 
Nyckelharpan, som jag varje gång slukar med stort intresse. 
För 22 år sedan började jag bygga en Sahlströmsharpa, men 
insåg att barn, husbygge och 100% jobb gjorde det omöjligt 
att fortsätta. För att få börja spela beställde jag därför en 
harpa av Nyckelharpans tidigare duktige medarbetare i 
byggfrågor, Nils Karlsson från Singö vid Grisslehamn. Efter 
ett års brevväxling om byggteknik reste jag dit 1997 för att 
hämta harpan hos Nils. 

Tågresan från Halden till Grisslehamn var så lång att jag 
fick övernatta i villan hos honom och hans fru. Nils Karls-
son var en tidigare lots och det blev en mycket trevlig kväll 
hos det vänliga paret. Först visade han mig Grisslehamn 
och berättade om sitt långa lotsliv, så besåg vi Albert Eng-
ströms atelje, varpå kvällen avslutades i hans lilla harpverk-
stad i källaren, där Nils pekade på en harpa under byggnad, 
"detta blir min sista beställningsharpa, den bygger jag till en 
18-årig flicka". Jag vet inte om han fick tid att fullfölja byg-
get då han dessvärre avled inte lång tid efter mitt besök. 
Kvällen hos Nils Karlsson och hans fru avslutades i alla fall 
med fint spel av honom på flera av hans egna nyckelharpor. 

Den harpa jag köpte av Nils spelade jag och tränade på i 
flera år tills ansvaret för familjen och mer husbygge än en 
gång tvingade mig att nedprioritera intresset. Men längtan 

Ett mejl från Norge efter att lära mig spela detta härliga instrument har aldrig 
släppt. Jag spelade som nybörjare tillsammans med en duk-
tig spelman här i Halden (Walther Hansen) i flera år, men 
det hela rann ut i sanden och Walthers död för några år sedan 
satte punkt. Trots att det med Walthers bortgång inte längre 
finns någon nyckelharpspelare i Halden och är ont om dem 
i Bohuslän, så har jag nu bestämt mig för att komma igång 
igen, både med bygget (där jag har ett par utvecklingsidéer) 
och spelet. Därför kommer Esbjörn Hogmarks nya fantas-
tiska bok i grevens tid för mig, hvorfor jeg uten å nøle, spo-
renstreks skal bestille den!

Slutligen vill jag ösa beröm över er i redaktionen som har 
mäktat uppgiften att ge ut denna tidskrift regelbundet i så 
många år! Nr 4/20 som jag nu håller i min hand ser jag på 
som ett av de mest stimulerande. Det fick mig att inse att 
livet är för kort för att inte spela nyckelharpa. Jag hoppas ni 
fortsätter att utge denna tidskrift inte bara som digital 
utgåva utan också i sin pappersutgåva, närmast oberoende 
av vad detta måtte kosta! Ingenting är som papper och 
trycksvärta och jag tar mer än gärna en höjning av avgiften 
bara tidskriften fortsätter komma ut också i sin pappersut-
gåva.

Tack för det viktiga kulturarbete ni i redaktionen gör och 
all den entusiasm som strömmar ut till oss prenumeranter i 
periferin genom "Nyckelharpan".

Vänliga hälsningar  
Ola Berglund, Halden, Noreg

Kanske har ni också sett och hört om mig och min bror, vi är de 
s.k. ”Bro-tvillingarna”, två 70-plussare som bor i varsitt land, 
jag i Norge och Pontus i Sverige. Bilden här bredvid togs  
lördagen den 6 februari i år av en joggare som hade sprungit 
från Halden till gränslinjen på bron där vi satt och drack 
kaffe. Han tog denna bild och sprang sedan tillbaka till 
Halden. Nu har vi snart suttit på Svinesundsbron varje  
lördag i ett helt år och fortsätter tills vi kan träffas igen under 
”normala omständigheter”. 
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var ”Väddövalsen”, och den lille Nils dansade till ”Pippi 
Långstrump” på gatan. ”Kan du spela det roliga stycket från 
nyss igen?” – ”Vi kommer att göra det!” Och så blev polketten 
”Landsplågan” vår ultimata avslutning på varje konsert.

Ibland fick vi stöd av våra nyckelharpa-spelkompisar  
Barbro Lange, Gabi Dreher, Sabine Bachmann, Sonja 
Friman och Sue Ferrers.

Den 18 juli firade vi vår 100:e konsert tillsammans med 
en gatufest (med säkerhetsavstånd). Den regionala pressen 
var också där. Likt ett svenskt knytkalas hade alla med sig 
något. Gabi och Sabine var där med nyckelharporna och 
som omväxling kunde jag spela oktavharpan och kontrabasen. 
I publiken svärmade Erika Hell speciellt för kontrabasen 
och frågade om det var svårt att lära sig. För skojs skull sade 
jag att du kan lära dig det på en halvtimme. Erika var nyfi-
ken och ville prova – OK. Efter en halvtimmes briefing 
kunde hon kompa ”Emmavalsen” på bas. Aldrig förr i livet 
hade hon musicerat. Erika var stolt över att vara en del av 
gänget: ”Det här är mitt instrument!”

Naturligtvis ville vi också ta hänsyn till de svenska tradi-
tionerna. På grund av coronan var stora fester förbjudna. 
Därför firade vi midsommar med en liten majstång och 
blomsterkrans i håret. På Luciadagen var balkongen dekore-
rad med ljus, och det fanns lussekatter till klangen av några 
typiska Lucialåtar.

Corona – lockdown! Kulturaktiviteter och sociala kontakter 
var mycket begränsade. Det var den 22 mars 2020 då kam-
panjen ”Musiker för Tyskland”, initierad av de tyska musik-
sammanslutningarna, organiserade en musikalisk flashmob 
– baserat på den italienska modellen. Det var också Beetho-
vens år och valet föll därför på att spela ”Ode till glädjen” 
från hans 9:e symfoni ‒ vid det öppna fönstret för grannar-
na som en symbol för solidaritet och mot social isolering.

Det skulle äga rum kl. 18:00 och vi bestämde oss för att 
delta. Vi kände oss lite obekväma, ensamma på balkongen, 
alla fönster omkring var stängda, inte en människa syntes 
någonstans. Kl. 18 spelade vi Beethoven – ingen reaktion – 
långt borta kunde ett barn höras spela blockflöjt, efter 2 
minuter var det slut. Vi trodde att det inte kunde ha varit 
allt, och vi bestämde oss spontant för att spela några fler 
låtar från vår repertoar utan att veta vad som skulle bli av 
det. En gardin rörde sig i fönstret mittemot, och efter den 
sista låten kom grannen och tyckte att det vi gjorde var jät-
tebra och frågade om han kunde få höra mer. Kanske imor-
gon, var vårt svar. Och det blev så. Nästa dag, kl. 18, var vi 
tillbaka på balkongen. Utan att vi hade gjort reklam hade 
det blivit bekant: Plötsligt stod flera grannar på gatan för 
att lyssna. Detta blev startskottet för vår dagliga balkong-
konsert.

Efter en kort tid spelade vi en halvtimme eller längre, 
och med tiden kom även lyssnare från andra delar av byn, 
varvid säkerhetsavståndet alltid iakttogs. Vi kunde dra nytta 
av en rik repertoar som vi hade förvärvat i spelkurser t.ex. 
på Burg Fürsteneck och särskilt i Sverige vid ESI. Vi gav 
denna vidare till vår publik, som var mycket intresserad av 
svensk folkmusik. Nyckelharpan fotograferades och filma-
des om och om igen och måste varje gång förklaras  
speciellt.

Vi berättade om spelmän och deras musik, om olika dan-
ser och låttyper, hur musiken och instrumenten förändrades 
över tiden. Med en låtsasresa genom Sverige förklarade vi 
olika musikstilar, främst polske-varianter. Brudmarsch, pols-
ka och gånglåt har nu blivit kända bland våra grannar.

En riktig ”fan-gemenskap” utvecklades. Sittplatser och 
kuddar tillhandahölls för äldre. Fem minuter före start stod 
Monikas trädgårdsstol mittemot balkongen på parkeringen. 
Vissa låtar måste spelas om och om igen: Anna tyckte om 
att lyssna på Ale Möllers ”Sommarvalsen”, Marions favorit 

Tyskland: Svenska melodier mot corona-tristess

Vi spelar upp till konsert från vår balkong. Gabi Dreher, Bernd 
och Beate Segniz.                                    Foto AnnA kirchner

”Fan-gemenskapen” avnjöts med coronasäkra avstånd och stor, 
glad gemenskap.                                                                      Foto BeAte Segnitz

Luciadag på balkongen, Beate och Bernd spelar.                             
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Julmässor i kyrkor var inte heller tillåtna. Och så hade vi vår 
120:e konsert den 24 december och firade åtminstone med 
våra grannar vid ljussken julafton med låtar som ”Julot-
tan” och ”Kyrklåt”.

När jag ser tillbaka var det en fantastisk tid för alla 
inblandade. Våra grannar var tacksamma för att ha en känsla 
av gemenskap under denna tråkiga tid och att lära sig så 
mycket om svensk musik och kultur. Och våra timmar av 
offentliga framträdanden slog alla våra tidigare rekord och 
vi lärde oss mycket av det.

Vi tar för närvarande ett slags vinterpaus, för coronan fort-
sätter att hota oss. Men vi funderar på att fortsätta vår kon-
sertserie när utetemperaturerna inte längre gör att våra 
instrument blir ostämda på några sekunder.

Vi längtar efter stämmor och spelkurser, inte bara för att 
utöka vår repertoar.

Beate och Bernd Segnitz,  
boende  i Bammental, strax norr om Karlsruhe.

Ovan syns Bernd Segnitz, Erika Hell, Beate Segnitz, Gabi 
Dreher och en liten bit av Sabine Bachmans nyckelharpa.
Foto AnnA kirchner

Bernd och Beate f irar midsommarafton med majstång.  
Foto AnnA kirchner
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”En kopp te!”
Egna låtar från Skånela

Spelat har jag gjort så 
länge jag kan minnas. 
Folkmusik sedan slutet 
på 1970-talet, då jag 
blev inspirerad av 
Stickan, Wanja, Emil 
och Renate som spela-
de fantastiskt.

Vem är då jag? Pysse! 
Numera pensionerad 
musikpedagog. Har 

arbetat, med piano som huvudämne, vid Kulturskolan 
Stockholm i 40 år och har därutöver alltid musicerat själv 
med olika grupper. Egna låtar har det blivit periodvis under 
åren, men från början på 2000-talet blev det fler och fler.

Tanken var att bara spela in mina egna låtar på nyckel-
harpa som dokumentation för att ha dem kvar själv, men så 
småningom föddes tanken på att lägga dem på en riktig 
gammaldags cd för fler att kunna lyssna på. 

Under våren 2020 blev det då äntligen av att starta detta 
spännande och lärorika projekt. 

Coronan gjorde så att allt samspel med musikantvänner 
försvann och plötsligt hade jag bara mig själv att spela med, 

Pysse Å Nimell spelar säkert, svängigt och uttrycksfullt 
på sin nyckelharpa ”HarpeLina” och hennes debut-cd andas 
både nyskapande kreativitet och tradition.

Jeanette Lindmark

*  *  * *
Jag som har recenserat 

Pysse Å Nimells cd ”En kopp te! ”Egna låtar från Skånela”
heter Jeanette Lindmark och bor i Lindesberg. Är folkmusi-
ker på fiol och nyckelharpa, men ägnar mig även åt tidig 
musik i gruppen ”Svartälvens Pijpare och Borduner” (där 
jag trakterar nyckelharpa och rebec). Jag har också en 
enskild firma med fiol- och nyckelharpsundervisning för 
vuxna.

Åren 1993–99 var jag ordförande i Örebro Läns Folk-
musikförbund. Jag har tilldelats följande utmärkelser: Med-
elpads Spelmansförbunds samspelsmedalj i guld (1986), 
Lindesbergs kommuns kulturstipendium (2012) samt Öre-
bro Läns Folkmusikförbunds hederstecken i guld (2018).

Pysse Nimell har jag lärt känna genom en gemensam 
väninna och spelkamrat:
Agneta ”Truls” Wärn (1945 – 2018), en duktig fiolspelkvinna 
från Stockholm, som de sista 25 åren av sitt liv bodde i 
Grängesberg och Ludvika.

Om Pysse Å Nimells cd “En kopp te!”
Egna låtar från Skånela  
(Egen utgåva)

Pysse Å Nimell cd-debuterar med egna låtar i solospel på 
nyckelharpa.

Skivans 28 spår bjuder in lyssnaren till Pysses egen musi-
kaliska sfär med ett säreget och personligt tonspråk. Över-
vägande delen av låtarna är suggestiva och sätter fantasin i 
rörelse; de är som hämtade från djupa skogar där allsköns 
oknytt härskar...

Pysse utnyttjar nyckelharpans klanger och möjligheter på 
ett fint och intressant sätt. Detta kommer särskilt till 
uttryck i den spännande och läckra låten Kattugglan. Sam-
tidigt kommer kunskap om nyckelharpans låttradition fram 
och tas tillvara, när hon i sitt låtskapande följer harpolekare 
som Byss-Calle och Eric Sahlström i fotspåren.

Det enda som kan upplevas något störande, är att Pysse 
valt att lägga hela fem valser i följd på cd:n. En bättre 
blandning av låttyperna hade varit att föredra, för omväx-
lingens skull. 

Trevligt är att titelspåret En kopp te! även avslutar skivan; 
denna gång med stämma till. 

Cd:n har en tilltalande layout och informationen på eng-
elska om skivans innehåll är ett plus, för att nå en bredare 
målgrupp och även internationellt.

och då kändes denna idé med en inspelning som en mycket 
bra sysselsättning. 

Dessutom var de flesta flyg från Arlanda inställda  
– Skånela ligger strax söder därom – så det var tyst och 
skönt hemma hela tiden under inspelningen.

Från mina nästan 50 låtar valde jag att spela in 27 stycken. 
Av de 28 spåren på cd:n är både första och sista låten En 

kopp te!. Den senare har en tillagd stämma.
I projektet ingick att spela in alla låtarna, redigera ljudet 

och dessutom design av konvolut, booklet och layouten på 
själva skivan, med allt vad det innebar.

Den vita vovven på framsidan förstod tidigt att när matte 
tar fram mikrofonerna, ja, då är det lika bra att gå och lägga 
sig i köket och vara tyst.

Har gjort det mesta helt själv, men haft lite hjälp med 
fotografering och teknik.

Några av låtarna är skrivna speciellt till mina julkalendrar 
som finns på min hemsida sedan 2010.

Alla cd-låtarna har jag dessutom nu nedtecknat och låtit 
trycka i ett nothäfte: Nyckelharpslåtar från Skånela.

Pysse Å Nimell

Cd och nothäfte finns att köpa: Se hemsidan pysse.nimell.com 
eller kontakta pysse@nimell.com.
     På hemsidan hittar du förutom musik även Julkalendrar 
och mycket annat smått & gott.

Ny folkmusik-cd
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Rapport från  
Eric Sahlström Institutet

Januari 2021 var på många sätt varierande. Jag tillträdde 
som VD på Eric Sahlström Institutet, samtidigt som jag 
rundade av, och avslutade, min tjänst som chef på Knivsta 
Kulturskola. 

Det känns väldigt kul att få chansen att vara med och 
påverka verksamheten på ett ställe som ESI. 2020 och starten 
på 2021 har ju varit en tid av många prövningar. Som det 
ser ut kommer vi att få fortsätta med dessa utmaningar 
under våren när det kommer till att hantera den rådande 
corona-situationen. På institutet har vi frekvent kontakt 
med Smittskyddsenheten i Uppsala. Bra att ha kunnigt folk 
för att kunna rådfråga och diskutera våra strategier och 
verksamhet med. Något enkelt svar finns inte. Hur framti-
den ser ut beror på många faktorer. Hur snabbt kan vaccin 
distribueras? Hur väl kommer det att fungera? Det vi dock 
kan konstatera är att fortsatt ha en ödmjuk inställning till 
den situation vi befinner oss i. Saker som inte är alldeles 
nödvändiga ska inte göras nu under våren. 

Vi har till exempel distanskursen som vi har skjutit fram 
i tid. Vår första träff skulle ha varit i januari, men den är i 
skrivandets stund framflyttad till mars och maj. All utåtrik-
tad verksamhet som Vinterstämman, Tobo-Torsdagar och 
ungdomskollot är inställda. Mästarbyggträffen är framflyttad 
till mitten av augusti (datum för det kommer att publiceras 
på hemsidan senare). Vi funderar precis i detta nu även på 
hur vår sommarkurs ”Knavertorka” ska se ut. Vi jobbar både 
för en digital variant och för att, om saker förändras, ha 
möjligheten att köra kursen på plats. Även detta uppdateras 
på hemsidan och våra sociala medier (instagram och face-
book). Det problematiska i detta är att vi förmodligen inte 
kommer att se effekterna facit av hur effektivt vaccinet 
fungerar, förrän tidigast i mitten av maj.  

Med det sagt så håller vi även på att blicka framåt med 
stor tillförsikt. Snart öppnar vi upp för att ta in anmälningar 
till kommande läsår på institutet. Distanskursen kommer 
att fortsätta under hösten, planerna på kurs i nyckelharps-
bygge ligger framför mig, och vi ser fram emot att, 
förhoppningsvis efter sommaren, öppna dörrarna för en 

Magnus Holmström kvitterar ut nycklarna till ESI.
Foto dAniel hedmAn

mängd kul aktiviteter på institutet. Tobo-Torsdagarna är 
självskrivna i det sammanhanget.  

Så, fram tills vi ses, håll avstånd, håll hoppet uppe och 
håll koll på vår hemsida www.esitobo.org för uppdaterad 
information. 

Vid tangentbordet:
Magnus Holmström
VD på Eric Sahlström Institutet AB.

Till minne av Curt Einar Jinder
Curt Einar Jinder gick ur tiden den 16 februari.   
Vi är många som saknar honom. Vi saknar hans varma 
uppsyn och fina humor. Själv minns jag honom från de 
otaliga kontakter vi haft, dels på spelmansstämmorna 
både i Österbybruk, Vendel och i Hälsingland, dels 
genom de otaliga böcker och andra skrifter Curt givit 
ut. Ibland sände han över ett exemplar och ville ha 
mina synpunkter vilket kändes väldigt hedrande.  
Det finns så mycket mer att säga om Curt och som 
kommer att tas upp i kommande nummer av vår tidning.

Curt var född i augusti 1930 och blev drygt 90 år.
 Esbjörn Hogmark
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Hur viktigt är det egentligen att ha en bra 
stråke när man spelar nyckelharpa?
I tidigare nummer av vår tidning har vi diskuterat bygge av 
själva instrumentet nyckelharpan, dess kropp och nyckelmekanik. 
Men till nyckelharpan hör ju också en stråke. Här delger jag 
mina egna högst personliga synpunkter på ämnet nyckelharp-
stråkar.

Först lite om bakgrunden till varför våra 
stråkar idag ser ut som de gör.
Jag är övertygad om att alla läsare av vår eminenta tidning 
redan är förtrogna med att man ofta gör skillnad mellan att 
spela gammelharpa och att spela en modern nyckelharpa 
just när det gäller stråken – hur den hålls och hur den 
används. En kort historieresumé kan ändå vara på sin plats.

Gammelharpan, kontrabas- och silverbasharpan, har hos 
nytillverkade instrument oftast fått behålla sitt ålderdomliga 
utseende med oxögon och kraftigt välvt lock. Även stråken 
får ofta behålla den gamla formen med sin höga båge och 
taglet fäst med diverse knutar. 

Det var August Bohlin som, med inspiration från sitt 
eget mycket skickliga fiolspel och faderns silverbasharpa, 
gjorde om nyckelharpan till den moderna treradiga nyckel-
harpa vi har idag. Detta lär ha skett kring 1925. Bohlin 
gjorde också om ”gammelstråken” med den höga bågen till 
en kort fiolliknande stråke. På den satte han en fabrikstill-
verkad fiolfrosch. 

Eric Sahlström, som även han började med fiolspel samt 
spel på farfaderns silverbasharpa, tog över Bohlins fiolin-
spirerade nyckelharpskoncept och tillverkade sin första 
”moderna” treradiga nyckelharpa 1937. Tidigt började han 
också tillverka stråkar som passade det egna spelet. 

Sahlström ville värna om och visa respekt för det gamla 
nyckelharpspelet och ville inte ha fabriksgjorda nyckelharp-
froscher på sina stråkar. Han ville dessutom ha en spets på 
stråken som formmässigt anslöt till de gamla nyckelharp-
stråkarna.

Med klar inspiration från Eric Sahlström började Hasse 
Gille bygga nyckelharpa 1971. Hasses stråkar karakteriseras 
av en tydlig anknytning till gammelharpstråken med sin 
höga båge och sitt relativt slaka tagel. Även Hasse började 
tidigt tillverka sina stråkar med en egen frosch. 

Hur ser vi nyckelharpspelare på  
våra stråkar idag?
1. Hur ska stråkens stång se ut? Vilket material, vilka 

dimensioner, vilken tyngd?
2. Hur ska spetsen se ut? Ska vi ha kvar ett utseende som 

påminner om gammelstråkar? Eller ska vi göra spetsen 
som på en fiolstråke?

3.  Hur brett ska taglet vara? Och hur mycket tagel ska 
man ha? Vitt eller svart? Kvalitet?

4. Hur ska stråken taglas? Ska vi som tillverkar nyckel-
harpstråkar använda samma teknik med kilar som professio-
nella violinstråkmakare har, eller kan vi limma fast taglet 
med tvåkomponents-epoxilim eller något annat snabblim?

5. Vad har froschen för betydelse på en nyckelharp-
    stråke? Hur bör den se ut?
6. Vilket harts passar bäst för en nyckelharpstråke?
7.  Sist men inte minst viktigt: Priset. Hur mycket är vi 

beredda att betala för en stråke till våra harpor?
Själv har jag under mitt aktiva nyckelharpsliv funderat 
mycket kring stråken, dess funktion och dess utseende när 
det gäller nyckelharpspel såväl som fiolspel.

Innan jag kommenterar ovanstående punkter vill jag 
sticka in med en reflexion som handlar om människans 
konservativa syn på saker och ting.  Vi har en tendens att 
bli präglade på tonen och på utseendet på våra instrument 
såväl som på våra stråkar. Jag har upplevt att många som 
under en längre tid spelat på ett visst instrument blivit 
övertygade om att just deras instrument låter och ser väl-
digt bra ut. Att plötsligt byta till ett nytt, som i andras öron 
låter bättre än det gamla, är inte så enkelt. Det tar alltid en 
viss tid att vänja sig vid ett nytt instrument och anpassa sitt 
spel därefter. Det är givetvis lika med stråken. Är man van 
att se och hantera en stråke med hög båge reagerar man 
oftast negativt när man först ser en med låg båge och kan-
ske med en spets som liknar en fiolstråke. Jag utgör själv 

Överst en stråke för en barncello, därunder en nyckelharpstråke 
gjord av en kapad f iolstråke. Sedan följer en stråke tillverkad 
av August Bohlin 1947 och under den en av Hasse Gille. Sedan 
följer tre stråkar tillverkade av Eric Sahlström och avslutnings-
vis två som jag tillverkat. Till höger syns den stråke jag gjorde i 
all hast med en träbit jag fann på ett bygge i Reykjavik och en 
nylonfiskelina jag hade med mig.

Hur viktig är stråken?

Här syns två barockinspirerade stråkar. Överst en tillverkad av 
Peder Källman, stången i fernambuk alternativt snakcwood. 
Ägare Anders Ekengren. Under en stråke tillverkad av Jean 
Claude Condi i Frankrike och som ägs av Magnus Holmström.
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inget undantag från ovanstående resonemang.
 Alltsedan jag började min musikaliska bana med ett 

relativt omfattande fiolspel (en egen gammeldansorkester 
tillsammans med min bror Sture på tidigt 60-tal) för att 
sedan från och med slutet på 70-talet helt ägna mig åt 
nyckelharpan, har jag haft goda möjligheter att fundera 
kring de frågor jag tar upp ovan. Jag har också diskuterat 
med både Eric Sahlström och Hasse Gille samt givetvis 
med alla de skickliga spelmän som jag på senare år konti-
nuerligt varit i kontakt med. 

Jag ska börja med att säga att jag själv, liksom Eric Sahl-
ström och Hasse Gille, gärna vill visa respekt och vördnad 
för de unika kulturarv våra föregångare lämnat efter sig 
genom våra gammelharpor. Detta gäller givetvis både själva 
instrumentet och dess stråke som på något sätt nådde sin 
mognad redan på 1700-talet. Under silverbasharpans tid 
från 1850 och framåt kan man se att stråkarna blir längre 
och får en högre båge. Detta förmodligen beroende på att 
instrumentet då ofta kom att användas till dansspel. Takt 
och melodi skulle vara tydlig med stor ”schwung” som Joel 
Jansson så fint uttrycker det på en av Jan Lings gamla film-
inspelning från 1960-talet. Stråkstången bör här vara rela-
tivt böjlig för att taglet ska kunna ta både på bordunen och 
basen samtidigt som melodin spelas på C- och A-strängen. 
Höjden på stråken – avståndet mellan tagel och stång – är 
en förutsättning för att man ska kunna spela med relativt 
slakt tagel. Med hjälp av högerhandens grepp om stråken 
kontrolleras och varieras stråktaglets spänst efter behov 
under hela låten.  

Tips till den som vill prova på stråktillverkning
De flesta av oss spelar kanske inte gammelharpa utan har 
helt riktat in oss på en modernare harptyp.

Då vår treradiga harpa har skapats av två personer som 
båda spelat fiol, kom de omgående också att anpassa sina 
nyckelharpstråkar för ett mer fiolliknande spel. Ett spel 
med möjlighet att framföra rena meloditoner ibland kryddat 
med dubbeltoner på den intilliggande strängen. Tagelspän-
ningen var här liksom vid fiolspel viktigt. En reglerbar 
frosch sattes på stråken. Ville man göra det enkelt köpte 
man en fiolfrosch och satte den på en egentillverkad stång. 
Ville man göra det ännu enklare köpte man en billig fiol-
stråke, kapade stången, limmade ihop den och taglade om. 
Även barnfiolstråkar kan fungera.

Innan jag går in på en mer detaljerad beskrivning av 
mina synpunkter på de numrerade frågorna här bredvid vill 
jag sticka in en reflexion om en episod som drabbade mig 
när jag var på Island 1982. Jag träffade där någon av de för-
sta dagarna en person i Reykjavik som gjorde en filminspel-
ning och ville att jag skulle vara med i den med mitt nyckel-
harpspel. Inspelningen skulle ske först 14 dagar senare och 
jag passade under tiden på att ta en tur runt hela landet. 
Någonstans vid den norra staden Akureyri tappade jag bort 
min stråke. Vad skulle jag göra? Jag gick in vid ett husbygge 
och tog en liten bräda. Formade till den och lindade på lite 
av en nylonfiskelina som jag hade med mig. Jag hartsade 
linan. Döm om min förvåning! Det fungerade riktigt bra 
och filminspelningen kunde göras. Stråken syns i till höger i 
den första bilden.

Slutsatsen av ovanstående historia kan tolkas som att 
”stråken inte alls är lika viktig för nyckelharpspel som den 
är för fiolspel”. Med det vill jag inte ha sagt att den inte är 

viktig. Parametrar som stråkbyggaren och spelmannen till-
sammans bör fastlägga kan vara följande:
1. Materialet i stråkstången är inte alls lika viktigt som

hos en fiolstråke. Tyngden hos stråken kan förändras 
genom variationer i stångens dimensioner. Ibland lägger
jag i en liten bit bly i stråkspetsen för att får mer
tyngd där.

2. Spetsens utformning har som jag ser det ingen funk-
tionell betydelse. Speciellt hos personer som vill
värna om gammal nyckelharpstradition kan däremot
en ”fiolstråkeliknande” låg spets störa det estetiska
intrycket.

3. Taglets bredd och mängden tagel kan vara mindre än 
hos en normal fiolstråke. Själv siktar jag på bredder
mellan 6 och 7 mm både i frosch och spets. Tagel av
mycket hög kvalitet (bow hair quality) kan köpas
relativt billigt då tagellängden på nyckelharpstråkar
vida understiger den för fiolstråkar. Själv använder
jag vitt oblekt tagel från mongoliska hästar som jag 
köper kilovis i buntar från den tyska firman 
DICTUM, längd 60–70 cm.

4. Att tagla stråkar som professionella stråkmakare gör
har, som jag ser det, inga fördelar jämfört med att 
limma fast taglet. Att tagla om en limmad stråke är
synnerligen enkelt om man först värmer stråkspetsen
och froschen med till exempel en värmepistol. Vid strax 
över 100 grader lossnar det hela och det är bara att
limma dit nytt tagel. 

5. Froschens funktion är viktig. Det ska gå att spänna
taglet efter önskemål. Froschens utseende kan diskute-
ras. Har man en fiolfrosch blir taglet onödigt brett, men
det kan givetvis beskäras efter behov. Personligen tycker
jag att en egentillverkad frosch kan göras så att den
utseendemässigt bättre anknyter till de gamla stråkarna.

6. Jag har alltid tyckt att en nyckelharpstråke inte
behöver hartsas lika mycket som en fiolstråke. Det här
är ytterst personligt. Själv använder jag ett relativt
ljus och hårt harts av typen Pirastro Gold. Jag försöker
känna efter att stråken tar i lagom hårt när den dras 

Nedan visas hur man kan 
fatta en gammelharpstråke. 
Taglet spänns med tum-
men och pekf ingret och 
handens läge på froschen 
låses av att lillf ingret 
ligger an emot froschens 
baksida.

Ovan visas en traditionell 
f iolstråkefattning. Observera 
att tumnageln hamnar mitt 
på stången och att taglet vilar 
lätt mot tummen strax intill 
den första leden. Handleden 
hålls relativt rak i förhållande 
till underarmen.
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kvar när Bohlin på gamla dar blev tillfrågad varifrån han 
hade fått sin egenartade stråkföring. Han sa då nämligen 
inte ett ord om inflytandet från sin fars nyckelharpspel men 
klämde istället till med att den till Uppsala inflyttade dala-
spelmannen Erlandsson [denne hade dock inga släktrötter i 
Dalarna] varit hans läromästare. Men jämför vi fotona av 
Erlandsson och Bohlin i Svenska låtar verkar det knappast 
som om deras stråkföring hade mycket gemensamt. Detta 
betygas också av Ivar Tallroth, som väl kände bägge spel-
männen.

Ur Uplandsspelmannen 1979, nr 3. John Olsson.
Per-Ulf Allmo

över strängarna samtidigt som jag strävar efter att få 
fram den ultimata tonen. 

7. Priset. Det finns ingen anledning att tro att de stråkar
som kostar 10 000 kr eller mer skulle vara väsentligt 
bättre än de som kostar 2 500 kr eller till och med mindre. 
Det hela avgörs i mångt och mycket av spelmannens
personliga erfarenhet, känsla och estetiska uppfattning. 
Själv tog jag mitt riksspelmansmärke på en stråke Eric 
Sahlström tillverkat åt mig 1983. Nummer 5 uppifrån i 
samlingsbilden på sidan 12.

 
I min bok NYCKELHARPAN – ett unikt svenskt kulturarv 
har jag två kapitel som berör stråken, dels kapitel 15 i Del 
II, Att Spela nyckelharpa, dels kapitel 11 i Del III, Bygge 
av en nyckelharpstråke 

Du får gärna höra av dig direkt till mig om du är intres-
serad av att börja bygga stråkar. 

Personer som jag kommit i kontakt med och som också 
tillverkar och taglar om stråkar är bland andra:
•	 Enar Magnusson Umeå
•	 Olle Plahn Falun
•	 Björn Berglund Bromma
•	 Bertil Hallgren Hagfors
•	 Jean Claude Condi Frankrike
•	 Erik Arro Uppsala
•	 Peder Källman, Göteborg

Esbjörn Hogmark

I bilden ovan syns Saana Kujala, elev på ESI 
2012–2013.  Som elevarbete valde hon att göra 
en stråke i min verkstad i Gyllby.
SAmtligA Foton eSBjörn hogmArk

Från förr
En gång i mitten av 1920-talet höll August Bohlin och 
IvarTallroth en musikafton i Skuttunge skola. Det var på 
senhösten och mörkt och ruggigt, men jag cyklade i alla fall 
dit för att lyssna. Det var första gången jag hörde de här 
spelmännen, och jag tyckte det var väldigt fint. När publi-
ken hade troppat av kom Viksta-Lasse, som också fanns 
bland åhörarna fram, och så blev det lite extra musik för de 
få som var kvar. Lasse hade fått låna Bohlins fiol, och spela-
de bl.a. en Lapp Nilspolska i C-dur, som han hade lärt sig 
av Hjort Anders. Nu hade ju de här två spelmännen väldigt 
olika spelsätt, Lasses kraftfulla stråk var en stor kontrast till 
Bohlins sirliga spel. Och Lasse, som aldrig drar sig för att 
säga sin mening, tog sig för att kritisera Bohlin:

”Fele på deg er att du inte har nån riktig fiolstråke. Du 
har lera de åv far dins härpstråcke, men nån riktig fiolstråke 
har du aldri havvi.”

Bohlin undvek att ge sig i dispyt och började tala om 
någonting annat, men kritiken från den tjugo år yngre spel-
mannen sved nog i spelmanshjärtat. Emellertid hade nog 
Lasse rätt i att Bohlin fått mycket i sin stråkföring från sin 
far, nyckelharpospelaren Johan Bolin. De korta stråken med 
relativt lite bindningar, som karakteriserar hans spel, vittnar 
om detta. Från faderns ovanligt fina nyckelharpspel hade 
nog också August Bohlin fått sin speciella doppningsteknik, 
som fick de lösa strängarna att klinga med utan att märk-
bart spela på dem. Men vad Lasse på den tiden inte insåg 
var, att Bohlin omformat denna nyckelharpteknik till ett 
effektivt och välklingande spel på sin fiol.

Kanske minnet av Viksta Lasses kritik fortfarande fanns 

Eric spelar i alla väder.
Foto lenA BoUvin
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Två i TreTakt
Torbjörn Näsbom 
och Josef ina Paulson
17 låtar
 
Josefina och jag träffades 
första gången en sen kväll 
på ett rum på Ekebyholms-
kursen då vi började spela ‒ 
och speltycke uppstod 
direkt! Ett härligt samspel 
då kommunikationen flödar 
fritt emellan och på ett jämlikt sätt. Lika mycket lyssnande 
från bägge håll. Jag har spelat med hundratals musiker 
genom åren och det är en knapp handfull personer som jag 
känt så med. 

Efter det så har vi haft några konserter, men inte så 
många att det gått någon slentrian i spel och stämmor. Har 
lyssnat på skivan och blir själv överraskad över vad vi hittar 
på. Både i dragningar, dynamik och vart stämmorna tar 
vägen.

Tycker att det är roligt med en skiva med två nyckelhar-
por rakt upp och ner. Inga konstigheter. En som spelar för-
sta och en som lägger en stämma. Det är på något vis som 
det var förr i tiden. Det är jag som spelar stämmor mest, för 
det är framförallt Josefina som kommit med låtidéer. Vi har 
huvudsakligen traditionella låtar från Uppland och Väst-
manland men även några egenkomponerade låtar. På mina 
låtar så spelar Josefina stämmor, och jag tycker att det livar 
upp med lite omväxling på sättet att spela stämmor. Det 
blir lätt lite samma om det bara är en som lägger stämmor. 
En viss klangbild som kan bli lite enformig i längden.

Ny cd

Två i TreTakt…
…heter en svängig cd med två nyckelharpspelande musi-
kanter vilka lyckas förena gammalt och nytt, eget och 
andras samt ungdomlig sprallighet med mognad till en 
utsökt blandning av tretaktare, företrädesvis polskor och 
valser. De två riksspelmännen Josefina Paulson och 
Torbjörn Näsbom visar upp sin stora musikaliska bredd 
med ett urval av såväl egna låtar – som Torbjörn Näsboms 
”Hommage till en spelman”  och Josefina Paulsons ”En 
polska om Dan” (vem är Dan?) – som mer välkända folk-
melodier av Eric Sahlström (Uppland) och efter Jon Erik 
Schedin (Västmanland och Uppland). Tillsammans med 
några riktigt gamla traditionella godingar som ”Pintor-
parfrun” och ”Salbohedsvalsen” blir det totala antalet spår 
17 stycken.

Skivan bjuder – förutom sedvanlig och förväntad virtuo-
sitet av två ytterst skickliga musikanter – på egna tolkningar 
och variationer av andras låtar med mycken musikalitet och 
känsla. Man har aldrig tråkigt när man lyssnar till denna 

Två i Tretakt,  Josef ina Paulson och Torbjörn Näsbom.

utgåva med de två; lekfullheten, humorn, variationen, sam-
spelet och spelglädjen lyser hela tiden igenom och det hörs 
hur roligt de har när de spelar mot varandra. Musikaliskt 
sett saknas inget med den här cd:n. Tekniken låter också 
bra i mina tinnitushärjade öron. 

Ett önskemål från min sida vore dock lite mer utförlig 
text på cd-konvolutet rörande åtminstone de egenkompo-
nerade låtarna. Det är lätt att tappa fokus och att i stället 
för att bara njuta det härliga stämspelet börja fundera på de 
underfundiga låttitlarna: Vem är Dan? Har han ihop det 
med Ewa? Eller Tobben? Undrar om det finns några Gamla 
foton på dem?

För den som önskar mer inspiration till ett varierat stäm-
spel på nyckelharpa lämnar cd:n Två i TreTakt inget övrigt 
att önska. Det är en glädje för mig att rekommendera ett 
inköp!

Peder Jeppsson

Det är verkligen en ren och skär glädje att spela tillsam-
mans, och jag hoppas att det hörs för alla som lyssnar på 
skivan. Skulle ni vilja köpa skivan kan ni beställa genom 

nasbom@gmail.com eller contact@josefinapaulson.se
Torbjörn Näsbom
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Att hålla igång en stor grupp  
– digitalt!

Många spelledare i landet har fått tänka om under pande-
min. I somras gick det bra att ses utomhus men hur får 
man en grupp på 50 aktiva medlemmar varav många 
70-plussare att hålla i spelet när det inte går att ses alls?

Social kontakt också viktig!
Många använder Zoom. Jag har också ”spelat” på Zoom i 
olika sammanhang. Men tidigt insåg jag att de tekniska 
förutsättningarna hemma hos alla i gruppen var väldigt 
varierande – så att spela med alla 50 på Zoom insåg jag 
skulle bli svårt. Att däremot ses för att ”bara” prata och 
umgås på Zoom har också ett värde och har blivit mycket 
uppskattat. Motivationen att hålla kontakten var drivande!

Att spela digitalt
När alla musik-mosaik-videorna (ni vet där alla sitter i var 
sin ruta och spelar ”tillsammans”) dök upp började jag fun-
dera på hur dom fick till det där egentligen. Själv var jag 
med på detta första gången på World Nyckelharpa Day i 
april. Alla nyckelharpspelmän från Sverige som deltog var 
medlemmar i Järfälla Spelmän. Dvs. två stycken. Jag själv 
och Louise Bylund. Tag chansen 25 april 2021 och var med 
och spela Byss-Calle nr. 57 dvs. Klockstapelvalsen. Man lär 
sig massor på sånt här. Senare var jag med också i digitala 
”Det Stora Allspelet” (i stället för vanliga allspelet i Bingsjö). 
Då var vi 140 medverkande. Men hur klipper man egentli-
gen ihop allt det där?

Efter att ha gjort några egna stapplande försök insåg jag 
att med viss övning i video-registreringsprogrammet så 
kunde detta bli ett utmärkt hjälpmedel för att inspirera alla 
de medlemmar som satt sig i själv-karantän hemma under 
pandemin. Därför producerades till att börja med några 
enkla musik-mosaik-videor med melodi, stämma och komp 
på kända låtar i vår repertoar. 

Senare tillkom några för gruppen helt nya låtar att öva 
in, inspirerande dansinslag (inspelade i storm på en ute-
dansbana), klipp från spelningar vi gjort tidigare på spel-
mansstämmor och konserter. Detta för att påminna om att 
det fanns ett före pandemin men att det också kommer att 

finnas ett efter. Alla dessa inslag sattes ihop och lades ut 
som en sluten länk på Youtube för medlemmarna. Till dessa 
videor kunde alla spela hemma med bra kvalitet.  ”Åh – 
detta var ju nästan som att spela tillsammans” tyckte några, 
”ja, i stället för att hacka sig fram på Zoom”. Titta gärna på 
en av våra första videor som finns upplagd på Youtube, 
Kolarängsschottis, låten som presenterades i Nyckelharpan 
nr 4/2020. Och vårt allra senaste projekt: Skäftingeschottis, 
som kommer ut nu i mitten av februari, också den på Youtube.

Youtube-videor är utmärkta eftersom man där kan ändra 
uppspelningshastigheten med oförändrad tonhöjd. På detta 
sätt kan var och en få precis den hastighet man själv önskar 
och det går att ta om samma låt så många gånger man vill. 
I coronatider tycker många medlemmar det är väldigt 
inspirerande att spela till videor i stället för att som tidigare 
bara använda ljudfiler. Under möten på Zoom har vi sedan 
bland annat utbytt tankar om hur det varit att spela ”till-
sammans” på detta nya sätt.

Musikmosaik som pedagogiskt grepp
Nu tar vi ännu ett steg. Vi gör en musik-mosaik-video med 
bidrag från medlemmarna. Det är dock inte helt enkelt att 
få ihop allt; att spela efter en guide-video (den som alla 
spelar till för att få samma tempo), och samtidigt spela in 
sig själv, spela bra, se glad ut, och sedan skicka en stor video-
fil över nätet, något som en del inte provat tidigare. Tanken 
är att vi alla kommer lära oss en mängd olika saker. Både 
när det gäller själva spelet men också att använda den digi-
tala tekniken.

Genom att sporra medlemmarna att följa spelledarens 
tempo, rytmik och frasering i guidevideon uppnås den syn-
kronisering av mosaikens ljud och bild som ju är precis vad 
man vill åstadkomma "live". På många vis kan musikmosaik 
därmed bli ett medel att utveckla det egna spelandet, med-
vetenheten om hur man spelar och vad man behöver för-
bättra. 

Några har jobbat mycket med sina inspelningar. Och när 
detta skrivs har faktiskt 50 medlemmar skickat in sina videor! 
Vi har lärt oss massor, det har varit svårt men mycket läro-
rikt. Och faktiskt ganska roligt!

Lars Lindkvist, spelledare för Järfälla Spelmän       
www.jarfallaspelman.se 
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Vem vinner pris för ”Årets insats?”
Folkmusikens Hus i Rättvik och Studieförbundet Bilda 
är nominerade till ”Årets Insats” i Dalecarlia Music 
Awards för sitt gemensamma arbete med #folkporträtt / 
#folkkursonline / #digistämman! 

Folk & Världsmusikgalan utser ”Folkhjältar”
Nominerad är bland andra Lars Lindkvist, Järfälla Spel-
män, en trägen medarbetare i vår tidning, se t.ex. hans arti-
kel om att hålla igång en stor grupp – digitalt på sidan 16 
i detta nummer. Enligt nomineringen är han ”en hängiven 
person, en eldsjäl inom folkmusiken som ser möjligheter 
istället för hinder”.

Vi gratulerar till nomineringen och önskar lycka till!

Stämmor och konserter  
fram till våren och sommaren 2021
Nyckelharpsbyggarseminariet Mästarbygg 2021 som skulle 
gått av stapeln på ESI två dagar före Gille- & Nyckelharp-
stämman har flyttats fram till 12–13 augusti. Eventuellt kan 
även stämman flyttas fram till den helg som följer. 

Den som vill hålla sig informerad om vad som händer 
med stämman kan gå in på https://gilleochnyckelharpstamman.se. 
Där kan man läsa att stämman inte är officiellt avlyst ännu 
även om sannolikheten att den kan ske på ordinarie tid-
punkt, helgen före midsommar, verkar aningen osäker idag.

Mer information om båda aktiviteterna kommer i nästa 
nummer av tidningen.
Allmänt
kan sägas att beslut och information om kommande stäm-
mor och konserter tyvärr är färskvara i dessa pandemitider. 
Det mesta styrs av regler om begränsningar i möjligheten 
att mötas från myndigheter och genom politiska beslut.

Följ vad som händer i media, på hemsidor och i sociala 
medier.

World Nyckelharpa Day
EN DAG TILLÄGNAD NYCKELHARPAN
World Nyckelharpa Day 2021 firas söndagen den 25 april  
– dagen före födelsedagen för den legendariske nyckelharp-
spelaren Byss-Calle. Den här webbplatsen uppdateras
under de närmaste veckorna, så fortsätt kolla igen!

http://www.worldnyckelharpaday.com/Take-Part.html.
Årets låt är Klockstapelsvalsen.

Nya cd
Kristine West, Erik Rydvall: Dancing With Bach
Daphne Records. DAPHNE 1068
Blockflöjt och nyckelharpa, 
14 låtar, både Bach och Byss-Calle.

Markus Svensson: Wesslén
Egen utgivning. Silverbasharpa.
Erika Lindgren Liljenstolpe och Cecilia Östergren:
Allegro Violento.  
Gammalthea. Fiol och nyckelharpa.

Gott & Blandat
Förslag om att Föreningen Nyckelharpan   
arbetar för att kunna erbjuda  kurser/kon- 
serter digitalt
Under detta pandemiår har vi tvingats lära oss att utnyttja 
modern teknik. Allt från stora organisationer till små före-
ningar har erbjudit möten, kurser, föreläsningar etc. digitalt. 
Detta gäller även spelmansförbund och dito föreningar, som
 har kunnat anordna träffar av olika slag. Ibland har man 
tagit hjälp eller fått bidrag från något studieförbund.

Vad skulle Föreningen Nyckelharpan kunna göra för sina 
medlemmar? Vi är spridda över hela landet – och i utlandet 
– men tekniken kan förena oss. Våra nyckelharpspedagoger, 
många med lång utbildning från t.ex. KMH, är nu utan 
uppdrag; inga turnéer, konserter, kurser. Så hur kan vi 
mötas?

Svaret är förstås att erbjuda kurser/konserter digitalt.  
Har du idéer om vad och hur vi kan göra, skicka ett mejl till

Kerstin Kåverud kerstin@sjobod10.se

Studieförbundet Bilda 
planerar en digital kurs i nyckelharpspel samt en kurs i 
silverbasharpa. Och förhoppningsvis något passande till 
nyckelharpans dag den 25 april. Allt kommer att finnas på 
deras hemsida www.bilda.se samt deras facebooksida bildafolk.
Se också annonsen på baksidan av denna tidning, om 
Ekebyholmskursen, som i år blir digital.

Ekor Anders Andersson, Älvdalen (1898--1983)
Lena Willemark berättade i ett streamat Bilda-program om 
sina möten med Ekor Anders och hur hon lärde sig spela 
hans låtar.

En mångkunnig spelman, som även målade små kurbits-
tavlor med inlagda tänkvärda texter. En text lät så här:

Glad musik och sång
upplivar sinnet mången gång
Där uppe ovan molnen
är himlen alltid blå
Där uppe i det höga
försvinner allt det grå.

Intressanta grupper på Facebook
För dig som spelar eller bara är intresserad av nyckelharpa 
och dessutom tillbringar tid på Facebook finns flera grup-
per med olika inriktning:
•	 Nyckelharpa
•	 Nyckelharpans historia Diskussionsforum
•	 Nyckelharpa i Norge
•	 Hogmarks nyckelharpa
•	 Vi som varit på låtkurs på Ekebyholm
•	 Nyckelharpans forum.net
•	 Nisse Nordstrom fan club
•	 Folkmusik i Stockholm
•	 Svensk Folkmusik
•	 Folkmusik köp och sälj  
•	 Forum för ”knäppa” folkmusiker
Tipsa gärna om andra grupper och om inlägg av intresse. .

Mejla sven.stormdal@gmail.com
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Det är glädjande att Eric Sahlström Institutet (ESI) lyckats 
rekrytera en för ändamålet synnerligen lämpad person. Att 
han dessutom själv varit elev på den årslånga utbildningen 
är givetvis en bonus. 

Jag träffade Magnus första gången på Ekebyholmskursen 
någon gång under tidigt 1990-tal. Redan då stod det helt 
klart för mig att här har vi en ung person med mycket spe-
ciella talanger. Och då menar jag inte bara att spela nyckel-
harpa. Magnus är en person som alla lägger märke till i 
positiv mening, en person man blir nyfiken på och frågar 
sig: Vad månde bliva av denne norrlänning, så full av 
humor, energi och ambitioner?
•	 2000–2001 gick Magnus den ettåriga spelkursen på ESI.
•	 Kungliga Musikhögskolan (KMH) 2003–2006: Musi-

kerutbildning på nyckelharpa med Olov Johansson och 
Johan Hedin som huvudlärare.

•	 KMH 2006–2008: Pedagogisk påbyggnad med nyckel-
harpa som huvudinstrument innefattande bl.a. pedago-
gik och praktik med Ditte Andersson som lärare.

•	 Efter utbildningen har Magnus haft olika befattningar 
inom Knivsta kulturskola som han var chef vid fram till 
årsskiftet 2020–2021.

En tjänst av den typ som Magnus nu har tillträtt ställer 
stora krav på goda ledaregenskaper samt dessutom en utåt-
riktad omvärldsbevakning inom genren. Detta kan ske 
genom olika former av bisysslor, verksamheter som ligger 
utanför den ordinarie anställningen, men som på olika sätt 
berikar huvudverksamheten. Magnus har i sitt anställnings-

avtal till exempel lagt in att han fortsatt kan vara ansvarig 
för Upplands Låtverkstad (ULV) samt att han kan driva sin 
inspelningsstudio.

Jag ser fram emot många givande år av samarbete mellan 
Eric Sahlström Institutet och andra viktiga organisationer 
inom genren, inte minst samarbetet mellan Institutet och 
Eric Sahlströms Minnesfond, och jag hoppas få återkomma 
med information om vad som sker här i kommande nummer 
av tidningen.

Esbjörn Hogmark

Foto BrittA lUndqviSt

När corona-pandemin kom till oss i våras avslutade vi vår 
speltermin i förtid. Efter sommaruppehåll, utan traditionella 
spelmansstämmor naturligtvis, fick vi tillgång till en större 
lokal i Klintehamn, där vi kunde hålla rekommenderat 
minimiavstånd mellan oss 10–12 musikanter. När nu sprid-
ningen av covid-19 åter tilltar ser vi oss om efter ett annat 
alternativ till vårterminens början i slutet av januari. 

Och vi har provat ett par olika videosystem: Zoom och 
Jitsi. Det förstnämnda är kanske litet bättre och har fler 
möjligheter än det andra, Det tillåter dock bara 40 minuters 
möte kostnadsfritt. Jitsi, som rekommenderas av vårt stu-
dieförbund, Kulturens, är gratis för upp till 50 deltagare och 
fungerar alldeles utmärkt. På bilden ses undertecknad i 
hemmets lugna vrå på södra Gotland spela med ett halv-
dussin spelkamrater spridda över ön.

Jan Lundqvist, lokal representant på Gotland

Spelfolki repeterar digitalt

Vi gratulerar Magnus Holmström till 
tjänsten som verksamhetsledare  

på Eric Sahlström Institutet
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Låtkursen på Ekebyholm
Det blir en "Ekebyholmskurs" 2021, för 45:e gången! Men i år blir den digital.
Vi håller igång traditionen att ”ses” efter midsommar! I år det blir det digitalt och hoppas att vi kan mötas som vanligt 
igen på Ekebyholm 2022.

Start: söndag 27 juni  kl 11
Avslut: onsdag 30 juni kl 19-20
Fokus ligger på nyckelharpa och nyckelharpsrepertoaren men fiolspelare är också välkomna.
Lärare (grupplektioner)
Ditte Andersson 
David Eriksson +Olov Johansson 
Torbjörn Näsbom 
Markus Svensson 
Innehåll:
Konserter med hemliga gäster
Viskurs med Eva Tjörnebo
Föredrag av nyckelharpsbyggaren Esbjörn Hogmark
Spelstuga med Sigurd Sahlström
Allspelslåtar med Sven-Olof Sundell
Och så klart även möjlighet att snacka med dina Ekebyholmskompisar, nattjam, ”fika på slottstrappan”, bilder och 
videosnuttar från tidigare år, med mera!
Ungefärligt dagsprogram
11.00-12.00: Samling (söndag), viskurs eller annan aktivitet övriga dagar
13.00-14.30: Grupplektioner
15.30-17.00: Grupplektioner/föreläsning/helgruppsaktivitet
19.00-20.30: Konsert
Grupplektioner på olika nivåer. Lektionerna kommer hållas live på Zoom, 
men kommer också finnas tillgängliga till och med den 4 juli.
Utrustning och teknik
Vi kommer huvudsakligen använda de digitala plattformarna Zoom och Learnify. 
I god tid före Låtkursen kommer du erbjudas att vara med på en ”teknikkurs” där vi går igenom plattformarna och 
hur du bäst använder tekniken (ingår i kursavgiften).
Din utrustning: För att få ut mesta möjliga av kursen är en dator  
med bra, fast internetuppkoppling absolut att rekommendera.
Pris och anmälan  
2200 kr, varav anmälningsavgift 500 kr
Anmälan öppnar den 1 mars kl 12, via länk på Bildas hemsida  
https://www.bilda.nu/verksamhet/latkursen-pa-ekebyholm.  
Sista anmälningsdag: 31 mars.   
Max 80 deltagare, anmälda därefter hamnar på en kölista. 
Kursledningen på Ekebyholm
Ida Larsson
Lars Lindkvist
Anna Wikenius (Bilda)

Anna Wikenius
anna.wikenius@bilda.nu
0721-42 06 47
Bilda Stockholm (Regionkontor)
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