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rad stämma. Vi är dessutom osäkra på 
hur vi skulle kunnat arrangera ett års-
möte i Österbybruk på ett coronasä-
kert sätt. När detta skrivs råder fortfa-
rande begränsningen om att inte sam-
las fler än åtta personer. Styrelsen är 
angelägen om att så många som möj-
ligt deltar i årsmötet och har därför 
beslutat att hålla det digitalt. Informa-
tion om hur man deltar och en länk 
till mötet finns på årsmöteskallelsen på 
sidan 3.

Delta och påverka hur föreningen 
skall drivas. Det är mycket viktigt att 
alla gör sin röst hörd, som hur vi kan 
få till en mer normal föreningsverk-
samhet så fort omständigheterna till-
låter. Anmäl även gärna till styrelsen 
om du vill engagera dig i styrelsearbe-
tet. Vi kommer att ha vakanser då ett 
par ledamöter aviserat sin avgång. Jag 
kan intyga att det är ett både stimule-
rande och roligt uppdrag – och vi ser 
gärna fler kvinnor i styrelsen. Var du 
bor i landet spelar mindre roll. Det 
gångna pandemiåret har i alla fall haft 
det goda med sig att vi lärt oss att 
möten kan arrangeras på olika sätt.  
Ta chansen och engagera dig i arbetet 
med vårt fantastiska instrument. Väl 
mött igen! 

Jacob Höglund,
Föreningen Nyckelharpans ordförande
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Mer eller mindre i skrivande stund har 
föreningens styrelse beslutat att hålla 
årets årsmöte digitalt per Zoom. Vi 
hade i det längsta hoppats att kunna 
ses i verkliga livet i samband med årets 
Gille- och Nyckelharpstämma i Öster-
bybruk. Detta för att kunna locka så 
många medlemmar som möjligt att 
delta. Nu är årets stämma i Österby-
bruk, om inte helt inställd, så kraftigt 
nedbantad på gund av det rådande 
pandemiläget. Realistiskt lockar inte 
de alternativa aktiviteterna samma 
antal besökare som en fullt ut arrange-

I nästa nummer:
NYCKELHARPAN  
– på väg mot Unesco!?
Jag har i dagarna lämnat in en ansökan 
om att få nyckelharpan antagen på 
Unescos lista över immateriella/levande 
kulturarv. I nästa nummer av tidningen 
tänker jag starta en serie artiklar som 
ska visa vilket arbete som ligger bakom 
detta och vad som nu kommer att ske. 

Esbjörn Hogmark

Nisse 100 år
Nisse Nordström
Den 25 juni 2021 är det 100 år sedan 
Nisse föddes. Ann-Christin Granfors 
var Nisses spelkamrat under många år, 
1980–2015. Få vet så mycket om Nisse 
som hon.  I nästa nr berättar hon om 
Nisse; hans liv, låtar, spelningar, utmär-
kelser. Och om att vara Nisses spel-
kamrat. Spännande!

Delta på årsmötet per telefon
One tap mobile
+46850539728,,63932374897# Sweden
+46844682488,,63932374897# Sweden
Dial by your location
+46 850 539 728 Sweden
+46 8 4468 2488 Sweden
+45 89 88 37 88 Denmark
+45 47 37 25 75 Denmark
+49 69 7104 9922 Germany
+49 695 050 2596 Germany
+33 1 8699 5831 France
+33 1 7095 0350 France
+44 131 460 1196 United Kingdom
Meeting ID: 639 3237 4897
Find your local number:  
https://uu-se.zoom.us/u/cd18MIoRGV
Join by SIP
63932374897@109.105.112.236
63932374897@109.105.112.235
Join by H.323
109.105.112.236
109.105.112.235
Meeting ID: 639 3237 4897



Nyckelharpan nr 2, 2021  Sid 3 

Föreningen 
behöver ännu fler nya 

medlemmar!
Har du spelkompisar som ännu inte är medlem-
mar? Gör en insats, prata med dom, visa vår in-
tressanta och fina tidning nyckelharpan, 

och övertala dom att gå med i föreningen!

Dagordning enligt stadgarna:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Fastställande av fortsatt dagordning.
5. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.
6. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera proto-
    kollet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och 
    balansräkning för det gångna verksamhetsåret samt 
    budget för det nya.
8. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet 
    för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av kommande års medlemsavgift.

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

Hjärtligt välkommen!
Var med och diskutera och besluta om föreningens framtid.

Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2020
Mötet kommer att hållas söndag den 20 juni 2021 kl. 14.00. 

Det genomförs digitalt via Zoom.  
För att delta behöver du installera programmet Zoom. 

Du kommer till mötet via länken nedan:  
https://uu-se.zoom.us/j/63932374897. 

 Inloggningskod: 63932374897
Du kan också delta per telefon. Se information på sid. 2.

Föreningen Nyckelharpan

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 Nyckelharpstämman” 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

Revisionsberättelse för 2020

Undertecknad, som vid föreningen Nyckelharpans års-
möte 2020, utsågs att revidera föreningens räkenskaper 
för år 2020, får härmed lämna följande redogörelse.

Jag har tagit del av samtliga styrelseprotokoll och granskat 
bokföring och verifikationer och då funnit att den 
ekonomiska hanteringen och bokföringen har skett i 
god ordning med iakttagande föreningens stadgar och 
allmän god bokföringssed. Jag har kontrollerat hur 
inkomster och utgifter har bokförts, kontrollerat vinst- 
och förlusträkningen samt balansräkningen.

Med anledning av ovanstående tillstyrker jag, att den 
lämnade redogörelsen fastställs samt att styrelsen vad 
avser den ekonomiska redovisningen för år 2020 beviljas 
ansvarsfrihet. 

Stockholm den 23 januari 2021

Paul Westman
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Förslag till budget 2021

Kostnader 
Programvaror Visma Förening             -1.600,00
Kontorsmaterial   Papper, etiketter, kuvert mm       -600,00
Trycksaker  Tidning             -14.000,00
Datakommunikation One.com               -800,00
Porto  Tidningen              -12.000,00
Öviga kostnader               -1.700,00
Övriga bidrag                              0
Bankkostnader       -900,00
Swishkostnader       -700,00
Kostnader för kurser                  -6.000,00
Bilersättningar        -600,00

      Summa       -38.950,00

Intäkter 
Deltagaravgifter spelkurs               8.000,00 
Medlemsavgifter              30.000,00  
      Summa          38.000,00

Resultat                     -950,00
   

Föreningen Nyckelharpan
Ekonomi för räkenskapsåret  
2020-01-01—2020-12-31

Resultaträkning  
Rörelsens intäkter m.m.          2020          2019
Medlemsavgifter   29.647,17   30.479,81 
Deltagaravgifter spelkurs           0,00    3.800,00

S:a Rörelseintäkter m.m.  29.647,17 34.279,81 

Rörelsens kostnader    
Programvaror       -1.533,00    -1.550,00 
Kontorsmaterial         -574,15       -160,00 
Trycksaker inkl tidningen   -13.810,00  -14.805,00 
Datakommunikation         -696,50       -557,00 
Porto      -15.465,60   -9.237,80
Övriga  kostnader      -1.660,00           0,00
Övriga bidrag        0,00   -5.000,00
Bankkostnader          -843,20   -1.493,50
Swishkostnader         -666,30           0.00
Kostnader för kurser              0,00   -9.670,00
Bilersättningar          -300,00      -350,00   

S:a kostnader    -35.548,75   -42.473,30 

Beräknat resultat    -5.901,58    -8.643,49 

Balansräkning 2020-12-31   

              Ing balans     Period Utg balans
Tillgångar   
Omsättningstillgångar   
Kassa och bank 
PlusGiro          15.399,98   -7.663,53     7.736,45
Övriga bankkonton    67.054,78   0,00    67.054,78 

S:a tillgångar        82.454,76  -7.633,53 74.791,23

Skulder
Övriga kortfristiga 
skulder*             -2.632,05    1.761,45       -870,10*     

BERÄKNAT RESULTAT 79.822,71  -5.901,58  73.921,13

*Posten innehåller en reservation för eventuell senare fakture-
ring från Nordea på avgift för Föreningspaket Start, det nya 
avtal som började gälla 1.12.2020. För perioden 1.1-1.11 2020 
har ännu ingen fakturering lämnats. Fakturering har endast 
lämnats för december 2020, samt en försenad utbetalning av 
utlägg.

Hej där medlem!
Om du inte betalat din medlemsavgift,  

gör det – nu!
1. Avgiften är 150:- om du bor i Sverige och 

vill ha Nyckelharpan som papperstidning 
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!
7. Har du inte betalat avgiften före 1 juli 

2021 tolkar vi det som att du vill avsluta 
ditt medlemskap, och då är detta nummer 
av tidningen det sista du får.

Sven Stormdal, kassör och redaktör
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Nya medlemmar

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

Bo Ekeborg, Bonässund
Mats Wester, Hägersten
Tommy Välimaa, Domsjö
Ulla Wängdahl, Askersund
 

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 till höger. 
Vänd er till dessa om ni lokalt vill anordna något som har 
med vårt intrument att göra. 

Föreningen kan erbjuda ekonomiskt bidrag mot att 
arrangören bidrar med text och bild om aktiviteten till  
tidningen. Skicka förfrågan till styrelsen och diskutera med 
din representant om du har lokala planer. Om det inte finns 
någon lokal representant där du bor är du förstås välkom-
men att vända dig direkt till styrelsen. Vi söker också 
personer i de områden som saknar lokal representant och 
som vill vara det. Hör i så fall av dig till styrelsen.

Lokala representanter

Föreningen Nyckelharpan

Laggar Anders polska
Boda, Dalarna  ”Aktare såru inte får in fel dialekt i 

harspan!”
   Den kanske befogade varningen 
ringde i mina öron när jag zoomade  
in mig på datorn för att spela Boda-
polskor (och några Jernbergslåtar) 
med Hadrian Prett som lärare. Ett 
intressant och givande projekt som 
Stockholms Spelmansgille hållit i.

Vi var 14‒16 elever (jag den enda 
på harpa) som först måste lära oss att 
sätta på/av mikrofonen (”muta”), som 
förstod att tv/radio/mobil måste 
stängas av, som insåg att ingen helst 
ska renovera våningen ovanpå, att 
partnern/hunden måste hålla tyst i  
ett annat rum etc. Efter dessa grund-
läggande insikter blev det snart pro-
blemfritt, och den ena polskan efter 
den andra gicks igenom, repris för 
repris, först långsamt och sedan hela 
låten. Med repetition nästa samman-
komst. Och nästa... Och nästa... Vi 
hörde bara oss själva – och Hady för-
stås. 

Det gick fint att ställa frågor om 
t.ex. någon svår passage och få den 

förklarad för sig. ”Toppen, ren lyx att 
få spela med Hady, det är som att ha 
en privatlärare”, tyckte en deltagare. 
”Skönt att få se kompisarna, jag har 
inte åkt buss/Tbana på ett år, än mindre 
spelat ihop med någon”, sa en annan.

Hady själv då? ”Det här är så viktigt, 
på många plan, även själsligt. Det finns 
många fördomar om att spela digitalt, 

men det går alldeles utmärkt. Jag 
berättar om det här i andra föreningar 
för att inspirera dem att ta efter. Och 
så får jag ju spela själv också!”

Sammanfattning: Nöjd lärare, glada 
elever. Tack Hady!

   Lena Höög

Digitala Bodapolskor
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Till Texas, Minnesota och Wisconsin  
den 6–10 juni 1984
Nyckelharpan kom in i mitt liv 1976, och under de följande 
åren sveptes jag med av den väckelserörelse som nyckel-
harpsintresset i Sverige i början av 1970-talet kan liknas vid. 
Vi var saliga. Vi förstod inte att det kunde finnas folk som 
inte gillade folkmusik. Peo Österholm, en av mina harpgeli-
kar, sa för bara något år sedan: ”Alla borde få uppleva Bing-
sjöstämman, den är helt fantastisk.” Om sanningen skall 
fram tillhör vi folkmusiker numera en rödlistad art. Spel-
mansvågen har ebbat ut. Vi är kanske inte direkt utrot-
ningshotade men tyvärr är folkmusikhavet numera nästan 
spegelblankt, men nyckelharpsmusik ger fortfarande en 
extra dimension till mitt livsinnehåll.

1984 hade jag svårt att lämna nyckelharpan hemma ifall 
jobbet ”tvingade” mig att fara utomlands någon längre tid. 
Nu skulle jag tillsammans med en vän och kollega, Åke 
Öberg, iväg på en konferens i San Antonio i Texas. Åke 
hade också svepts med av nyckelharpsvågen med både 
bygge och spel av nyckelharpa. Ingen av oss hade varit i 
svenskbygderna i Minnesota, det var ju dit vi helst ville åka. 
Det löste vi genom att ordna ett studiebesök på University 
of Minnesota i Minneapolis måndagen efter konferensen. 
På det viset fick vi till en ”ledig” helg i Minnesota. 

Om att ta med en nyckelharpa på flyget
Först ett tips om hur man får med sig en nyckelharpa på 
flyget utan att säkerhetskontrollanter och kabinpersonal 
protesterar. Man kan använda en tygpåse utan botten så att 
skruvplattan och stränghållaren kan sticka ut i varsin ände. 
Jag lägger dessutom en hård skiva ovanpå nycklarna som 
skydd. Bär man sedan nyckelharpan i sin rem på ryggen och 
inte låtsas om att man har den med när man checkar in 
lägger personalen inte ens märke till den. Väl inne i kabinen 
väntar man tills alla har stuvat in sina saker ovanför sätena 
och lägger harpan överst. Är det fullt överallt brukar det all-
tid finnas någon hjälpsam flygvärdinna som löser problemet 
med: ”Oh vilket fint instrument, det kan jag ta hand om.” 
Under alla många och långa resor jag gjort med harpan har 
jag bara stött på problem en enda gång; på Arlanda förstås. 
Ni vet: ”Regler är regler.”

 

Mitt enkla nyckelharpsfodral.

”Svenska” storspelmän i USA
Nu gällde det också att komma i kontakt med någon spel-
man i Minneapolis. Jonny Soling hade jag träffat några 
gånger på Musikforum i Uppsala. Han tipsade mig om 
några spelmän i Minneapolis och rekommenderade mig att 
kontakta Paul Dahlin, dotterson till en mycket skicklig fiol-

Med nyckelharpan till USA 1984
spelman, Edwin Johnson (1905–
1984). 1924 utvandrade Edwin 
från Röjeråsen någon mil nordväst 
om Rättvik till Minneapolis i Min-
nesota. Då var han 18 år. När han 
kom till Minneapolis fanns det så 
många svenskar i området att de 
inte pratade annat än svenska 
under hans 20 första år i USA! 
Här försörjde han sig som murare. 
Paul berättar att han hade väldigt 
stora händer. Den egenskapen hade 
han enligt Ceylon Wallin gemen-
samt med fiolspelmannen ”Slaktar Loberg” från Skärplinge 
(Karl August Loberg, 1870–1942). ”Han hade så stora hän-
der att han inte kunde ta halvtoner.”  Ni spelar väl Lobergs-
polskan? Som pensionär flyttade Edwin till Hayward i Wis-
consin någon gång kring mitten av 1960-talet. Hayward är 
en by av ungefär av samma storleksordning som Österby.

Paul hämtade oss på flygplatsen och tog oss hem till 
familjens villa i Minneapolis. Hans lille son Daniel hade 
kommit upp i dinosaurieåldern (5 år) och försökte lära oss 
namnen på alla olika djur som fanns för 100 000 år sedan. 
Idag är han liksom far sin en storspelman och har egna barn.

Lite senare på eftermiddagen måste Paul iväg på ett 
ärende och lämnade Åke och mig i villan för en stunds baby 
sitting. Plötsligt upptäcker jag att det står en nyckelharpa i 
ett hörn. Jag tar fram den och konstaterar snart att den låter 
väldigt ostämd. Särskilt G-strängen är låg. Jag stämmer upp 
harpan och provspelar lite grand innan jag ställer tillbaks den.

Senare på kvällen kom Pauls mamma Nancy och hans 
morbror Bruce på besök och det blir spela av. Paul och 
Bruce på varsin nyckelharpa, Nancy spelar cittra. I början 
spelar vi lite försiktigt, det blir några av de enklaste låtarna 
efter Ceylon Wallin! Ganska snart märker jag att både Paul 
och Bruce har G-strängen nedstämd till F. Jag var alltså 
redan avslöjad med ett ha provat Pauls harpa medan han 
var hemifrån.

Polska efter Edwin Johnson
Bland låtarna som vi spelade kom plötsligt en enkel och 
trevlig polska som Paul berättade att Edwin hade haft med 
sig från Röjeråsen. Vi spelade den i F-dur. Jag bandade den 
och lärde mig den. För någon månad sedan mejlade jag en 
färsk inspelning till Paul för godkännande av publicering. 
Så här svarar Paul:

Your recording was so very pleasing, and exactly as we used to 
play it – on nyckelharpor at f irst, then later on f iddles. Edwin 
remembered this tune after he built his own nyckelharpa. It would 
be called Polska efter Edwin Johnson and is from the Göras 
family in Östbjörka. Since you play it exactly as we did, you can 
feel free to have someone that you trust write the notes down.

Jag spelade förstås med G nedstämt till F precis som Paul 
och Bruce. Det ger en härligt ålderdomlig klang i harpan, 
och passar utmärkt för de flesta låtar i F-dur. Prova gärna! 
Man kan säga att den här låten, som reste från Röjeråsen 
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1924, nu snart 100 år senare är tillbaks i Sverige. Den är 
fortfarande väldigt lik den version som Edwin mindes. 
Googlar man ”Polska efter Göras Olle” kan man höra hur 
den låter i Dalarna idag. Frågar ni mig så väljer jag Edwins 
version.

Men hur kom nyckelharpan in i 
dalafamiljen Johnson?
Efter att någon i organisationskommittén 
till Festival of American Folklife in Wash-
ington D.C. hade hört Edwin, Bruce och 
Paul framträda i Minneapolis blev de 
inbjudna att spela där i juni 1974. Till fes-
tivalen hade man också bjudit in sju stor-
spelmän från Dalarna; Erik, Per Erik och 
Olle Moraeus, Björn Ståbi, Kungs Levi, 
Anders Jakobsson och Sparf Anders. I 
juni 1976 upprepades festivalen, den här 
gången med Ceylon och Henry Wallin 
bland de inbjudna svenska gästerna.

Här vill jag åter citera ordagrant vad 
Paul skrev i ett mejl: 
Ceylon and Henry performed on stage, of 
course, but I most remember how they played 
constantly around the park – usually under 
the shade of a tree because it was so hot. They 
were just so happy to pass the time with their 
own music. We were fascinated with the 
nyckelharpa. Bruce and I had never heard of 
or seen one before. And Edwin knew of the 
instrument but had not seen one or at least 
not up close, maybe only in pictures. We 
would stand near and just watch and listen 
to this wonderful music. Nothing fast tempo 
or complex but totally captivating. And I 
remember the look in Ceylon's eyes as he played! 

Bruce took an interest in the music and the way of seconding 
that Henry did. A similar style to his own.

Edwin fick reda på att det skulle finnas en bok om hur man 
bygger nyckelharpor och när familjen 1977 besökte Sverige 
köpte han ett exemplar. Paul berättar att när alla andra sov 
på planet tillbaks över Atlanten satt Edwin och läste i sin 
nyckelharpsbok. Snart hade han byggt sig en egen harpa 
och varsin till Paul och Bruce. På äldre dagar när han hade 
svårt att hålla upp fiolen spelade han hellre med harpan i 
knät.

Bruce och jag hemma hos Edwin. Min harpa har broder 
Esbjörn byggt. Vi hoppades att jag skulle kunna sälja den i 
USA, men icke. I stället heter ägaren numera Gunnar Lindkvist 
från Uppsala.I Dalarna är det tätt mellan spelmansbyarna. Foto Åke Öberg

Polska efter Edwin Johnson från Röjeråsen spelad av Sture 
Hogmark och nedtecknad av Ulla Carin Libert. 
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Kalle Moreaus:
  3 goda råd

Amadeus Sögaard, Carolas son, är fotbollsspelare men 
vill också satsa på musiken. Kalle, som har framträtt 
mer än 4000 gånger, har 3 goda råd till honom:

1: Du ska öva väldigt mycket
2: Sen ska du öva lite mer
3: Sen ska du öva fruktansvärt mycket

Gäller det även spelmän, månne?

Jag har haft förmånen att få spela tillsammans med Paul, 
Bruce och Nancy flera gånger sedan den här resan. Varje 
tillfälle har gett mig ett oförglömligt minne, kanske kan jag 
återkomma till något av dem i en senare artikel. De spelar 
uteslutande Dalalåtar och så några efter Ceylon och Henry. 
Både Åke och jag tycker att Bruce påminner väldigt mycket 
om Henry. Både hans personlighet och det mästerliga och 
ödmjuka sättet han sekunderar på liknar Henrys. Jag kan 
inte förklara det i ord, men när Paul, Bruce och Nancy spelar 
tillsamman har de ett mycket speciellt sound. Jag tror att 
det bygger på Edwins uppfattning om hur var och en skall 
spela sin melodi eller stämma. Ceylons och Henrys pappa 
Albin hade också mycket bestämda åsikter om hur Henry 
skulle sekundera eller ”stöta” som han uttryckte det.

Besök hos Edwin och hans fru Elsie i Wisconsin
Bruce bjöd hem Åke och mig till familjens sommarhus i 
Wisconsin under vår jobblediga helg och vi fick möjlighet att 
träffa Edwin! Sommarhuset låg granne med huset där Edwin 
och hans fru Elsie bodde. Hon kom också från Dalarna

Edwins storgäddor
På sitt genuina dalmål från 1924 berättade Edwin gärna om 
att han två år i rad fångat den största gäddan i Wisconsin. 
Han hade dem uppstoppade i något som liknade akvarier. 
Det var den amerikanska typen av gädda som heter maskal-
lung eller muskie som de kallade den. Edvins gäddor vägde 
båda ca 40 kg! Bruce och jag försökte också få en muskie, 
men det blev bara en 2 kg gös (walleye i USA, pike perche 
på eng.) trots trolling med dubbla ekolod. Livet är inte bara 
folkmusik.

Stort tack till Paul och Marikay Dahlin för all information!
Uppsala 24 januari 2021
Sture Hogmark

Åke tillsammans med Edwin som stolt visade alla f ioler som 
han byggt själv. Notera det tigerrandiga mönstret på locket till 
två av dem. Det får man till om man gör locket av plywood.                               

Foto stUre HogmArk

Tillsammans med hela spelmansfamiljen Johnson och delar av 
American Institute Spelmanslag 2003. Fr.v. Sture, Paul, Nancy 
och Daniel Dahlin samt Bruce Johnson. Vi spelar säkert en 
Dalalåt eftersom jag måste koncentrera mig så mycket. 

Foto esbjÖrn HogmArk 2003

Fädernas nyckelharpa
Vem blev spelman? Och varför? Hur klarade han sig i 
livet?

Per-Ulf Allmo har under många år sökt svaret på 
hur spelmän på nyckelharpa levde och verkade i norra 
Uppland, främst under 1800-talet, men ibland även 
längre fram.

Spelmannen drevs av något som kan beskrivas som 
en passion, eller kanske ett tvångsbegär; att spela. Men 
samtidigt var han som alla andra beroende av något 
slags levebröd för sin bärgning. Hur kombinerade han 
detta? Och hur såg omgivningen på spelmannen/yrkes-
mannen?

Frågor om spelmannen som person sökte sitt svar, 
och i sin nya bok ”Fädernas nyckelharpa” berättar Per-
Ulf om märkliga levnadsöden och om tiden som for-
made dem.

Per-Ulfs tredje bok om nyckelharpans historia pla-
neras utkomma hösten 2021. De båda föregående heter 
“Framlades then stora Nycklegijga” 2016 och “Den 

gamla nyckelharpan” 2019.
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Two workshops 
for the Twin Cities 
Nyckelharpalag

I januari f ick jag ett mejl från en för mig 
okänd person i Minnesota, USA. Marilyn 
McGriff, som hon heter, bad om tillstånd 
att på den årliga Midvinter Folk Music 
Festival få lära ut Hasse Gilles ”Stures 
80-årslåt”, alltså den låt som Sture Sahl-
ström f ick på sin 80-årsdag. En rolig 
förfrågan, och eftersom Hasses låtar inte 
är stimmade blev svaret förstås positivt. 
Och i april f ick jag följande rapport från 
festivalen.

Lena Höög

In spite of the pandemic the Twin 
Cities Nyckelharpalag participated in 
two workshops on consecutive week-
ends in late February and early March 
of 2021. Both were conducted via the 
virtual online platform of Zoom.

The February workshop with Kirsty 
Money, a nyckelharpa player from 
Halifax, Nova Scotia, was in conjunction 
with the annual Midwinter Folk 
Music and Dance Festival sponsored 
by the American Swedish Institute in 
Minneapolis, Minnesota. Several 
workshops were presented virtually 
with musicians and performers from 
the U.S., Canada and Sweden. One 
could learn a solo Scandinavian dance 

routine (for the time of Covid); youth 
and adults could learn techniques of 
Swedish fiddling; singers were intro-
duced to traditional songs from south-
ern Sweden; and other singers learned 
songs relating to the heritage of Swe-
dish immigrants to Minnesota. 

The Twin Cities Nyckelharpalag 
was one of the collaborating music 
groups in this venture, and the work-
shop it sponsored was called ”New 
Rhythms and Enhancements for Tra-
ditional Swedish Folk Music Tunes”.

Professionally, Kirsty Money has 
been a violinist with Symphony Nova 
Scotia for over 20 years. More recently 
she has come to the nyckelharpa 
world, and in addition to learning and 
playing Uppland tunes, she is using 
the instrument to showcase Folk and 
Early Music of eastern Canada. 

For this workshop, she selected two 
tunes that were both familiar to the 
Twin Cities Nyckelharpalag: ”Sture’s 
80-år låt” and ”Björklingelåten”. 
However, anyone who had registered 
for the week-end virtual festival could 
participate in Kirsty’s workshop. It was 
a bit of a surprise to discover that 
there were more than 50 in the Zoom 
session. Most were fiddlers, perhaps 
unfamiliar with the nyckelharpa, and 
they represented many parts of the 
U.S.

Printed information regarding 
Kirsty’s ideas for harmonies and orna-
mentations for the two tunes was 
made available either in advance or 
following the workshop. The feedback 
from the participants was positive with 
one saying that the ideas Kirsty 
presented were ”inspiring, challenging 
and possible freeing”.

Kirsty said, ”It really is strange 
teaching this way, not hearing or see-
ing what the players are doing”. Yet, as 
a follow-up to the workshop, she was 
happy to answer any specific questions 
via e-mail.

The second workshop was led by 
Ditte Anderson, no stranger to Nyck-
elharpan readers, again using the 
Zoom platform. Because this work-
shop was designed only for members 
of the Twin Cities Nyckelharpalag, 
Ditte used the 90 minute session to 
teach a bond polska to the group. She 
chose a Gås Anders tune referred to as 
”Saddam”. 

Ditte emphasized bowing technique 
in addition to the notes and rhythm. 
Following the workshop she provided 
the group with a video of her playing 
the tune, and she also sent printed 
material to TCNL for distribution by 
e-mail to the sixteen participants. 

Teaching via Zoom was also new to 
Ditte. She echoed that it is strange to 
be teaching a tune and not have the 
ability to hear anyone but herself. 
Because there is a delay when using 
Zoom, only one musician can be ”live”. 
Everyone else must be muted to pre-
vent serious dissonance. 

With Zoom, participants have the 
option of whether or not to be on 
video. Even with video ”on”, it is not 
always possible to see one’s fingering, 
and thus it is difficult for the leader to 
gauge if a player is ”getting” the tune.

Using a headset is beneficial for 
both leader and participants. Ditte also 
made some adjustments to the audio 
feature on her computer in order to 
optimize the sound quality of the 
nyckelharpa. 

Even with Zoom’s shortcomings, 
the two workshops provided Twin 
Cities Nyckelharpalag members an 
opportunity that offered both instruc-
tion and inspiration. And because of 
the pandemic, the use of Zoom offered 
a vehicle for maintaining international 
nyckelharpa connections. 

Marilyn McGriff

Kirsty Money.                Foto  mArilyn mCgriFF Ditte Andersson.               Foto  Per-UlF Allmo
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Till minne: Henry Wallin
Bildkonstnären och spelmannen Henry Wallin, född i Österbybruk 
1928, har avlidit i Stockholm 2021 i en ålder av 92 år. 

Birgitta sms:ade: ”Nu har Henry seglat vidare.” I mitt inre 
steg en bild upp av ett fartyg som just når målet. En lövad 
brygga, spelmän i folkdräkt. Fioler och nyckelharpor i tiotal. 
Musiken glad, välkomnande. I två spelmän längst fram anas 
Henrys far och storebror Ceylon, som tidigt förde in honom 
i musiken och bildade första spelmanslaget.

Henrys föräldrahem låg först på Södermalm. Ett antal år 
bodde man bl.a. i dom s.k. Asplund-husen nedanför Rack-
arbergen där SöS nu ligger. Senare följde flytt till järnbruks-
orter i Gästrikland och Norduppland. Henry blev efter sko-
lan smedhalva, med jobb, först med pappa, sen bl.a. i Gävle. 
På fritiden idrott på både gräs och is. Därtill akrobatuppträ-
danden på Furuvik och steppdans! Gracerna var många.

En dragning till bildkonsten uppstod tidigt. Måleri blev 
för Henry tvingande passion. Sakkunniga såg en löftesrik 
talang och rekommenderade högre studier. En ansökan till 
Konstakademien blev framgångsrik; intensiva studieår på 
’Mejan’ följde under ledning av professorer/konstnärer i den 
modernistiska traditionen. Från och med nu var yrkesbe-
teckningen definitiv: Bildkonstnär.

Där ungefär tog framtiden med livspartnern och energi-
källan Birgitta vid. Hon var en ung Tierp-flicka med musik 
i släkten, egen dragning mot konsterna och så småningom 
– efter år av krävande ansvar för hemmet och yrkesjobb för 

brödfödan – egen debut som textilkonstnär. En mer än sex-
tioårig gemenskap inleddes. Systrarna Renée och Kamilla  
– idag med egna vuxna barn – kom till världen och växte 
upp i ett Uppsalahem i en miljö som på fler punkter än en 
måste ha varit befruktande.

Det kulturellt livliga Uppsala blev alltså under dom för-
sta decennierna konstnärskapets centrum. I egen ateljé togs 
avgörande steg i den konstnärliga utvecklingen. Livslånga 
vänskaper grundlades. 

En period i det livgivande miljöbytets tecken följde efter 
många år, med bostad och verk förlagda till Jylland i Dan-
mark. Där liksom tidigare i Uppsala behöll Henry hela 
tiden banden till folkmusiken intakta.

Av olika skäl lockade sedan Stockholm som bostadsort. 
För Henrys del tänker jag mej att valet av stadsdel blev en 
enkel sak. Rätta sidan Slussen, eru me´på den? Mer än 
tjugo år som återbördad söderkis beviljades honom på 
Borgmästargatan.

Henry Wallin har konstnärligt gått sina egna vägar; låter 
sej svårligen inordnas i något ism-schema. Som dilettant 
urskiljer jag tre huvudben i hans för öga och fantasi stimu-
lerande konstnärskap: landsskapsmåleri i olja och akvarell 
som följt honom genom livet, kroki- och annat tecknande 
samt skulpturkonst i både trä och metall, den senare före-
trädesvis med svetsplåt som material. Det har varit ett pri-
vilegium att som ickekonstnär och gäst stifta bekantskap 
med värdparets verk som pryder hemmets väggar. Jag vill 
förutom ett par elegiskt stämningsfulla landskapsoljor sär-
skilt nämna en serie teckningar i mästarklass av spelmän i 
aktion. Dom har jag tillsammans med en del annat av Hen-
rys hand tilllåtit mej att kalla ’rörelse i konsten utan behov 
av rörliga delar’. Dom har i omgångar varit på turné runt 
landet och har också bokförlagts under Birgittas ledning 
tillsammans med notutskrifter av Wallin-familjens spel-
mansrepertoar. 

En annan omfattande serie teckningar och målningar, 
helt gjorda med ett originellt modernistisk stuk, vittnar om 
konstnärens frihetliga och ifrågasättande inställning till all-
sköns överhet och myglande byråkrati, som man anar med 
även det kulturpolitiska etablissemanget i blickfältet. Ikono-
grafin känns igen i ett verk i offentlig miljö av konstnären, i 
form av en trappräcksskulptur på Universitetsområdet i 
Uppsala.

Henry har in i det sista varit en levande konstnärssjäl. 
Sin fiol har han trakterat så gott som dagligen. Daglig har 
kontakten också varit med både den egna bildvärlden och 
Dom Stora Mästarna av både klassiskt och modernt snitt. 
Hans fysiska spänst har varit formidabel. Vid mitt senaste 
besök på Borgmästargatan följde mej Henry ut i farstun 
och exekverade på farstugolvet en ekande steppdans. Och 
när jag för inte alltför länge sen fick ett eftermiddagsmejl 
från Birgitta skrev hon: ”Henry tittar på TV, samtidigt som 
han praktiserar på studsmattan.”

Ett rikt liv har gått till ända. En spelman och en dröm-
mare är död.

Vännen Åke Kleist

Foto Åke kleist
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Vi minns vår vän Henry Wallin
Kan det vara så att en musikers personlighet ofta framträ-
der tydligt i hans eller hennes spel?

Henrys fiolspel var alltid uttrycksfullt ‒ konstnärligt! 
Personligt tolkat med humor, känsla och fantasi. Glädjefyllt 
men alltid seriöst med en mening och med en medvetenhet 
om låtarnas ursprung och betydelse för nuet och framtiden.

Hans stämspel var rytmiskt, dynamiskt och lyhört följ-
samt, men samtidigt stolt självständigt. Ole Hjorth beskri-
ver Henrys unika och fascinerande stämspel i boken Roslags-
låtar (1993): ”Vad Henry gör är en kombination av uni-
sonspel, komp och stämspel.” Och det syns i Oles nedteck-
ningar av Henrys andrastämmor. Ole gillar Henrys med-
vetna naturlighet: ”Naturlighet hör ihop med enkelhet i 
bemärkelsen organiskt självklar, vilket hör ihop med genia-
litet.”

Ceylons och Henrys fina samspel var ett levande möte 
mellan två starka musikaliska personligheter. Det kan man 
höra på inspelningar när dom på nyckelharpa och fiol spelar 
tillsammans. Man kan också se det i Roslagslåtar i de melo-
dier där Ulla Carin tecknat ned Ceylons melodistämma och 
Ole tolkat Henrys stämspel. Man ser bland annat skillnader 
mellan de båda spelmännens rytmisering; rytmen lång‒kort 
spelad mot kort‒lång, en kontrast som bidrar till den där 
härliga dynamiken i samspelet. Ole poängterar också att: 
”För samspelet var de olika på ett fruktbart sett. Det 
bekräftar att det kan vara en styrka att vara olika.”

Henrys spel var rytmiskt medryckande med ett intensivt 
stråkande ‒ han använde oftast stråkens övre del men varie-
rade med långa svepande drag. Stråken var hela tiden på 
strängen ‒ omväxlade tungt och fjäderlätt. Och det var vik-
tigt att musiken skulle klinga! Ofta förstärkte han klangen 
med dubbelgrepp och smyckade melodin med drillar.

Efter att Ceylon så hastigt och tragiskt gått bort (1984) 

blev Henry tvungen att spela första fiolen och han fördju-
pade sitt melodispel. Vissa av Wallintraditionens låtar spe-
lade dom olika ‒ det hörs tydligt på soloinspelningar. I 
Roslagslåtar har Ulla Carin tecknat ned Ceylons resp. Henrys 
tolkning av några Däckensvalser – ”estradlåtar” efter fiol-
spelmannen Johan Däck, farsan Albins mentor. Där fram-
går tydligt skillnaden mellan Ceylons taktfasta trygga dans-
rytm och Henrys fria rytm med ett temperamentsfullt spel 
med tempoförskjutningar. I notationen av Henrys spel sak-
nas ibland taktstreck; melodin bara flyter som ett virvlande 
vattendrag. Frihetskänslan var stark och livsnödvändig för 
Henry.

I samspelet med Ulf hade Henry under många år möjlig-
het att utveckla sin lekfullhet och sin improvisations- och 
experimentlusta. Henrys intensiva närvaro och genuina 
intresse av ett ömsesidigt musikaliskt och personligt möte 
var unikt. Vi kommer att sakna det!

Ole Hjorth konstaterar i Roslagslåtar: ”Henry förverkli-
gar musiken i första hand och inte sig själv.” Stämmer det 
inte in även på Ceylon? Vi kommer att tänka på en av 
Schopenhauers aforismer (Henrys favoritfilosof ):

”Jag fann en blomma på fältet, beundrade dess skönhet, 
dess fulländning i alla delar och utropade: 

– Men allt detta, denna blomma och tusen andra, 
blomstrar och vissnar, betraktas ju av ingen! Ja, ofta har 
inget öga sett dom! 

Men blomman svarade: 
– Du dåre, menar du att jag blommar för att bli sedd? 

Jag blommar för min egen skull, inte för andras, och bara 
för att jag finner behag i det. Däri att jag blommar och 
finns till, består min glädje och min lust!”

Tack Henry för att du blommade så generöst  
och för att vi f ick se dej!
     Ulla Carin Libert och Ulf Klasén

Henry Wallin och Ulf Klasén i samspel                  Foto Per-UlF Allmo

vid Oktoberstämman 2018.                              

Henry och Ceylon Wallin,                                       Foto PUtte sAndberg

Gränby Park, Uppsala 1972.                           
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Här följer några synpunkter till harpbyggare från en spel-
man och pedagog, som fått lov att lära sig en del om nyck-
elharpbygge för sina spelelevers och nyckelharpköpares 
skull. Trevliga gubbar har byggt harpor, som jag har skickat 
ut i världen. Innan jag har lämnat dem till posten är det 
min slutbesiktning som avgör om köparen kommer att få 
några problem – helst inga förstås. Det är så lagom roligt 
att instruera en köpare på andra sidan Atlanten hur man 
åtgärdar ett fel. 

VEM BYGGER MAN FÖR? 
Ibland har jag med byggare diskuterat någon utformning på 
en nyckelharpa och föreslagit en lösning som skulle göra t.ex. 
stämning och stråkande enklare för köparen. Flera gånger 
har jag då fått svaret: ”Jamen Leif, tycker du inte att det här 
är snyggast?” Frågan är för vems skull man bygger och säljer 
en nyckelharpa? Bästa lärdomarna får man, tycker jag, om 
man tittar runt och pratar mycket. Fångar idéer.

Jag har en lång rad synpunkter på nyckelharpbygge, men 
för utrymmets skull kommer här ett litet urval. 

SKRUVPLATTAN
– Gör skruvplattan så som stränginstrument (gitarrer) i alla 
tider byggts, för harpan med skruvplattan ca 10 mm lägre 
yta än strängsadeln. Det måste finnas rymd/höjd för de fyra 
storskruvarna. På så vis blir det mindre vinkel, särskilt för 
de resonanssträngar som rullas närmast strängsadeln. 
Strängarna glider lättare och blir mycket enklare och snab-
bare att stämma än med en låg skruvplatta enligt Sahl-
ström-Bäckströmmodellen. Jag stämmer mina två Harry 
Hedbomharpor på en fjärdedel av tiden för en med låg 
skruvplatta (Sahlströmmodellen). Gör skruvplattan så kort 
som möjligt = kort etui, mindre vikt. Hasse Gille byggde 
med gitarrplatta redan på tidigt 70-tal. Dessvärre har min 
äldsta och bästa Harry Hedbomharpa skruvplatta enligt 
Sahlström. 

STRÄNGSADELN
– Använd horn, ebenholz eller annat hårt träslag för sträng-
sadeln. Ebenholz går att köpa i bitar, eller köp ett kasserat 
cello/basgreppbräde. Lägg bara på en 5–10 mm tjock list på 
toppen av strängsadeln. Runda av den ner mot skruvplattan 
så glider strängarna lättare. 

Låt alla 16 strängarna löpa i grunda spår på strängsadeln 
(som på fioler). I djupa skåror finns det annars risk att 
strängarna nyper/kärvar. ”Smörj” med blyerts i skåran. 

 GITARRMEKANIKEN
– Det finns smäckra singelmekaniker för gitarr. Då kan du 
få stämskruvar av mycket högre kvalitet till resonans-
strängarna. Jag tror inte att de behöver ta större plats än 
dagens 12-strängsmekanik. Det är bara att leta. Det finns 
riktigt snygga i mässing. Eventuell viktökning är marginell. 

STALLET – FJÄDRING 
– Alltför många harpor har flacka stall. Gör stallen rundade 
så att en nybörjare har en rimlig chans att träffa en sträng i 
taget. Se på fioler.

Skårorna för melodisträngarna skall vara grunda. Halva 
strängen skall ligga ovanför stallets yta.

Resonanssträngarna skall ligga minst 3 mm under melodi-
strängarna för att inte taglet skall nudda resonanssträngarna.

– Använd aldrig fjädrande material, skumplast eller spiral-
fjädrar i utrymmet vid knaverändarna. 

Det finns spelmän som slutat spela på grund av flackt 
stall eller att knavrarna varit för tröga att trycka in. I sin 
okunnighet trodde de att felet låg hos dem själva. Jag 
glömmer aldrig en nedstämd elev som förändrades när jag 
tog bort skumplasten. Självförtroendet ökade och spelet 
blev genast bättre. Annars hade den eleven slutat spela. 

KNAVERVÅNINGAR
– Våningarna mellan knaverraderna får inte vara för mycket 
indragna. Perfekta mått finns inte. Hur man än gör får man 
anpassa sig på något vis. De många harpor, som jag har sålt, 

OM NYCKELHARPBYGGE – från en spelman

Strängsadel av 10 mm ebenholz. Överliggande skruvplatta, 
förstärkningen under. Kraftiga löv.

Ordentlig böj på stallet. Plats för cellosträngarnas lindning. 
Sparsamt med dekorationer. Det lilla svarta röret på  
spel-C-strängen följer med när man köper strängen. Det är till 
för att strängen skall glida bättre över stallet och inte såga en 
djupare skåra.
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gummisnodd runt vid änden åt stallet (har tills vidare spär-
rat gummisnodden med en tändsticka). Enklare kan det 
inte bli. Gitarrbandet som ligger över rörhalvan håller också 
fast den. Effektivt och behagligt för armen. Monteras och 
demonteras på 30 sekunder. Nöter ingenting och därmed 
kan man ha korta stränghållare = korta etuier. (Det var 
Annika Ekstav som kom på idén medan hennes Thomas 
och jag funderade på sofistikerade lösningar med komposit-
material, formgjutning och så. För att hedra henne kallar 
jag den därför Annek.)

OM TONIDEAL
Ända sedan jag var liten har jag aktivt lyssnat på all slags 
musik och gått på många olika slags konserter. Jag blev 
riksspelman på fiol i juli 1974 och i september strax däref-
ter började jag spela nyckelharpa på spelmansförbundets 
Sahlströmharpa med vit lek. Således hade jag redan en upp-
fattning om ljud, ett tonideal, innan jag började med nyckel-
harpa. Jag tycker att granbottnar ger en ljus, lite fräsig ton. 
I värsta fall gäll och med mindre volym på basen. Med en 
lönnbotten kan du få volym i basen och en stark och rund 
ton över hela registret, även på diskanten. Då lönar det sig 
verkligen med cellosträngar (inte på A, där får du använda 
Prim eller olindad tråd) och att arbeta med stråktekniken. 

Helst flammiga, hela gitarrbottnar. De säljs av virkesleve-
rantörerna i Tyskland. Såå vackra, precis som på bättre fioler. 
– Lock och botten behöver en viss tjocklek för att ge en 
bärig ton. Vid tunna fioler talar man om kartongton. De är 
lättspelta, kommer lätt i svängning men bär inte ut. Perfek-
ta för elförstärkning. 

De exakta tjocklekarna på lock och botten överlåter jag 
åt byggarna att prova fram.

SELE I STÄLLET FÖR GITARRBAND  
Till skillnad från fiolen är hållningen av harpan rätt statisk 
och vållar lätt värk. Bästa boten är fortfarande en paus med 
stretching varje spelkvart och fysisk träning – ta med dig 
harpan och gå till en fysioterapeut så får du ett träningspro-
gram.

Tidigare sålde jag ”Slider X-strap”, en korssele för att 
skona ryggar och skuldror. Den importeras inte längre men 
du kan, för dyrt porto, beställa den från USA. Googla på: 
slider dual shoulder guitar cross strap. Numera sätter jag inte 
igång några nya projekt, men jag bjuder gärna på några 
länkar med olika slags selar, som man får fixa till litet med 

har haft C-radens knavrar indragna 4 mm räknat från 
A-raden och G-radens indragna 6 mm från C-raden. På 
mina YouTube-filmer förklarar jag varför. Se ”How to play 
the nyckelharpa”.

LENA KNAVERSKALLAR
– Knaverskallarnas ändar bör inte vara lackade för då kan 
fingrarna klibba. 

Sandpappra av knaverskallarna, särskilt hörnen, så att de 
är sammetslena och inte har några skarpa hörn. När man 
kan dra fingret fram och tillbaka över A-radens knavrar, 
som en vindrutetorkare, är det bra. Det underlättar snabba 
förflyttningar av fingrarna. Ibland måste man ju spela ett 
par toner med samma finger. Behovet är inte lika stort på 
C- och G-raderna. 

NÅBARHET PÅ A-STRÄNGEN
– Vi är många harpspelare som bara har måttlig räckvidd 
mellan pek- och lillfinger. 

Därför är det en stor hjälp om A-strängens knavrar 
nummer 12, 13, 14, 15, 16 är lagom böjda åt skruvplattan 
till. Jag mätte en gång räckvidden mellan mina fingrar med 
min granne Eric Sahlström och vi hade irriterande nog 
samma räckvidd (och lika många fingrar)! 

CELLOSTRÄNGAR – INTE PÅ A
– En del av oss gillar cellosträngar på C2, G och C4. Detta 
förutsätter att harpan tål det ökade draget av cellosträngar. 
Då måste avståndet mellan stränghållaren och stallet vara 
minst 9 cm, eller 8 cm mellan finstämmarnas gaffel, där 
strängnippeln sitter, och stallet. Annars löper textillindning-
en på strängen över stallet. Inte för att det gör något, men 
många blir nervösa av att se det. Man kan skrapa bort lind-
ningen. 

STRÄNGHÅLLAREN OCH FÖRLÄNGNING
– Ge stränghållaren en avrundad form där armen skall 
ligga. Det ska kännas skönt. 

Kolla hur långa armar köparen har. Stränghållarens 
utstick måste vara tillräckligt, helst ett par centimeter utan-
för armbågen. 

Mina stränghållare är 2 cm för korta och måste förläng-
as. Det är viktigt, för en vacker ton, att kunna stråka 15–20 
mm från stallet i höga lägen på A-strängen. Jag tog ett kall-
vattenrör av svart plast och klöv det längs med, kapade till 
lämplig längd, lade halvan över stränghållaren, drog en 
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extra snören, fästkrokar eller vad man nu hittar på. Bl.a. 
Petrus Dillner och Erik Rydvall har en bra modell, som de 
tillverkat själva. 

Är du intresserad av att tillverka och sälja? Behovet 
handlar troligen om 10–25 selar per år. Man får kolla och 
prova sig fram. 
– Thomann har många olika selar: 
https://www.thomann.de/se/search_dir.html?sw=cross+strap&s 
mcs=06d952_4235 
– Hållningsväst. Olika modeller finns. Borde gå att fixa till
https://prylify.se/search/?q=hållningsväst 
– Gunnar Olssons foto på Hornsgatan 91 i Stockholm har 
selar för kikare 
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q= 
matin+binocular+harness&ie=UTF–8&oe=UTF–8 

KNÄSTÖD FÖR SITTANDE
Det knästöd för gitarr, som jag använder sittande, googlar 
du på: wolf guitar knee support. Det bär upp hela harpans 
tyngd, men likafullt går jag upp och stretchar varje kvart 
(nu ljuger jag litet). Hör av dig så talar jag om hur du skall 
stuka om fötterna på stödet. 

ATT KÖPA INSTRUMENT
När jag köpt instrument till mig själv, och har flera instru-
ment att välja på, är vi 2–3 personer som turas om att spela 
och lyssna. Örat vänjer sig fort vid en ton och man tappar 
förmågan att värdera tonen. Därför spelar man sakta skalor 
och enkla låtar i max en minut och byter sedan instrument 
eller spelman. I ett moment ställer sig lyssnarna 1–2 rum 
bort för att höra hur tonen bär ut. 

YOUTUBEFILMER
– Hur man kan spela traditionell folkmusik till dans på 
nyckelharpa finns på alla mina YouTube-filmer inspelade av 
entusiasterna Claes och Britt-Marie Enwall. Roligt och 
lagom jobbigt.

Sök på Leif Alpsjö How to play the nyckelharpa
Hör gärna av dig med frågor om det övriga också. Att 

skriva tar för lång tid. 
Man kan Zooma eller Facetima. 

Leif Alpsjö 0706 38 33 53 

Folk & Världsmusikgalan
LÖRDAG 27 MARS 2021

”Storslam” till Järfälla Spelmän
på Folk & Världsmusikgalan

Spelledare och ordförande  
Lars Lindkvist  
blev en av 6 Folkhjältar 2020.
Motivering: 
”För ett lysande exempel på gräsrots-
kultur, som istället för att ställa in ställt 
om. Vi vill uppmärksamma en person 
som mot alla odds skapat återkommande 
möten för sitt lokala spelmanslag genom 
smittsäkra spelträffar och spelningar 
på innergårdar och utanför fönster.”

David Idstam, medlem i Järfälla Spel-
män, erhöll ett hedersomnämnande;
publikens favorit – i klassen traditionell 
folkmusik – med låten Hummelmoralåten. 
Noter till låten finns på tidningens baksida!
Så här skriver David själv om sitt 
komponerande: 
”Jag har nästan alltid skrivit musik, 
egentligen så länge jag kan minnas. 
Innan jag ens kunde spela några 
instrument satt jag och nynnade fram 
melodier och låttexter. Så jag har alltid 
tyckt om att skapa. 

Jag drivs mycket av den skaparlus-
ten än idag. Jag arbetar som säljare om 
dagarna och möter mycket människor, 
men på fritiden sitter jag ofta mer eller 
mindre isolerad för att försöka hitta på 

långa pauser när jag har suttit med en 
melodi ett tag för att inte bli för ”hem-
mablind”. Då är jag ofta ute och går 
långa promenader för att medvetet 
glömma bort melodierna. Det är inte 
sällan under promenaderna som låtar-
nas titlar kommer till.  

Generellt arbetar jag ganska snabbt 
när jag väl har börjat med en låt. Där-
för har det blivit en del låtar under åren 
men de flesta har rensats bort eller inte 
slutförts av olika anledningar. Det blir 
ju en slags förälskelse när man arbetar 
med en ny melodi och en vecka senare 
kanske jag inte tycker att materialet 
håller riktigt lika hög nivå som jag först 
inbillade mig. 

Hummelmora som låten är döpt efter 
är en del av kommunen som lämpar sig 
utomordentligt för olika typer av fri-
luftsliv och är ett bra exempel på det 
fina med att bo här i Järfälla. Otroliga 
naturområden! Fina skogar, hagar och 
Mälaren som möts. Jag är nog lite nos-
talgiskt lagd och har många fina barn-
domsminnen från Hummelmora. Just 
nu håller jag på med att skriva en 
annan låt vars text handlar om att 
känna historiens vingslag när man går 
omkring och ser gamla ödehus där folk 
har levt en gång i tiden. 

David Idstam 
Mail: davididstam@hotmail.com  

Föreningen Nyckelharpan 
gratulerar 

Lars och David!

ny musik. Är även med och spelar 
gitarr i Järfälla Spelmän och vi spelar ju 
mest egna låtar skrivna av många otro-
ligt duktiga medlemmar i föreningen. I 
övrigt har jag inte så mycket erfaren-
het av folkmusikvärlden men har trots 
detta bara stött på otrolig vänlighet, 
prestigelöshet och det känns som att 
det är en välkomnande rörelse där alla 
delar kärleken till musik.  

När jag skriver musik sitter jag 
antingen vid ett piano eller med gitarr 
och nynnar fram melodier. I fallet med 
Hummelmoralåten dök idén till melo-
din upp när jag, som jag ofta gör, rast-
löst satt och nynnade överstämmor till 
den musiken jag lyssnade på i hörlu-
rarna. Vilken låt jag lyssnade på vid 
det aktuella tillfället minns jag knappt. 
Sen knappade jag in melodin i musik-
programmet och broderade vidare. Ett 
knep jag tillämpar är att jag ofta tar 
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Stämmor och kurser  
sommaren 2021

Kom och spela i Österby helgen före midsommar!
Välkomna till Österby helgen före midsommar för en 
annorlunda spelmanshelg!

Lördagen den 19 juni rekommenderar vi alla spelsugna 
att ta med sig sina instrument och komma till Hembygds-
gården. Vi erbjuder varken allspel, kurser eller scenspel. 
Däremot skall vi ordna så goda möjligheter till buskspel 
som tillåts med tanke på coronaläget den här helgen. 

Vi skapar vår egen spelmansstämma i Österby!
På Hembygdsgården blir det som vanligt servering av kaffe 
och hamburgare kl 12–16 på lördagen. Bistro Jernet (f.d. 
Stallkaféet) har öppet lördag–söndag 11–17. Där serveras 
kaffe/te, hembakat bröd, matiga mackor, läckra luncher mm. 
och man har fulla rättigheter.

Gammel Tammen, som ni säkert känner väl till, har sin 
ute- och inneservering öppen från klockan 12.00 både på 
lördagen och söndagen. Där kan vi fortsätta att spela hela 
lördagkvällen. Samtidigt har vi tillgång till Brukskyrkan 
mitt emot Gammel Tammen för ’buskspel’ inomhus med så 
många i taget som då gällande restriktioner tillåter.

Övernatta gärna på Gammel Tammen, Annexet eller på 
Simbadets Camping och fortsätt spela under söndagen på 
herrgårdsområdet eller, förutom under gudstjänsten ca 
11–12, i Brukskyrkan. I år har vi tyvärr inte tillgång till 
herrgårdsbyggnaden utan hoppas på bra väder.

Mer information på www.gilleochnyckelharpstamman.se
Hoppas också att ni hinner få vaccinet!

Välkomna till Österbybruk!
Stämmokommittén

Allmänt
kan sägas att beslut och information om kommande stämmor 
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! 

Eric Sahlströms spelmansstämma
Lördag 17 juli 2021 i Vendel. Alltid näst sista helgen i juli.

Planeringen för Eric Sahlströmsstämman fortskrider!
Vår förhoppning är att vaccinationerna ska ha givit effekt 

på pandemiläget så att vi i någon form tillåts öppna upp 
Ottarsborg för stämman den 17 juli. 

Vi följer rekommendationerna och ställer om vårt pro-
gram efter dem.

Välkomna till en kanske inte traditionell ”Vendelstämma” 
men ändå en dag där folkmusiken för oss samman.

Följ oss på: 
Facebook Eric Sahlströmsstämman i Vendel 

                 www.ericsahlstromsstamman.se
Arr: Vendels hembygdsförening och IK Rex

Gott & Blandat
Spelkurs nr 11 på Laxön,  

Älvkarleby 10–14 augusti 2021
Vi hoppas och tror. Definitivt besked meddelas 10 juni  
på min hemsida www.nyckelharpa.com.  
Klicka på den engelska flaggan.

Leif Alpsjö

Ta chansen att vara med på årets digitala 
Låtkurs på Ekebyholm!

Sista anmälan 31 maj. Mer info om lärare, upplägg mm.
www.bilda.nu/verksamhet/latkursen-pa-ekebyholm

Korröfestivalen
Årets folkmusikfest blir i formen av en satellitfestival. På 14 
olika platser runt om Korrö erbjuds livekonserter från 
tisdag 20 juli till söndag 25 juli. Mer info på hemsidan 

www.korrofestivalen.se
Folkmusik är viktigt, folkhälsa är viktigare!
musikisyd.se | Facebook.com/korrofestivalen

Sommarens spelträffar i Snavlunda, en mil 
från Askersund i Närke

Preliminära datum 3, 17 och 31 juli, 14 augusti. Från kl. 15.
Ulla Carin Libert hälsar alla folkmusikentusiaster varmt 
välkomna – även nybörjare!

För info: uc.libert@gmail.com

Mästarbygg 2021, 12 och 13 augusti
Äntligen har vi fått fram ett datum för årets Mästarbygg på 
Eric Sahlström Institutet. Programmet kommer att skickas 
ut i god tid. Plats för övernattning finns på ESI.

Byss-Callestämman 15 augusti
blir av i enlighet med de regler som då föreskrivs.
Som vanligt Älvkarleby kyrka kl 11.
Kl 12 spel på tunet vid hembygdsgården.
Man får ta med sig eget fika.

Välkomna
Leif Alpsjö

Intressanta grupper på Facebook
För dig som spelar eller bara är intresserad av nyckelharpa och 
dessutom tillbringar tid på Facebook finns flera grupper med 
olika inriktning: Tipsa gärna om andra grupper  
och om inlägg av intresse. Mejla sven.stormdal@gmail.com!

•	 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
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