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Med risk för att vara tjatig: Nu borde
det väl ta slut med pandemin ändå?
Nån gång borde jag väl kunna sätta
mig ner och skriva en ledare utan att
behöva beröra det eländiga viruset?
Hade hoppats det skulle vara till detta
nummer men icke. Omicron slog till
med full kraft och tvingade oss än en
gång till begränsningar och ändrade

planer. När detta skrivs har visserligen
myndigheterna beslutat att slopa alla
restriktioner men vi har blivit gäckade
förut och när vi planerade för årsmötet
var restriktionerna fortfarande på plats.
Styrelsen har därför beslutat att flytta
årsmötet till sommaren och Gille- och
Nyckelharpstämman i Österbybruk
helgen före midsommar. Vi hoppas på
detta sätt på stor uppslutning och undviker ännu ett årsmöte per Zoom.
Kallelse och årsmöteshandlingar
kommer därför att publiceras i nästa
nummer av Nyckelharpan samt på
föreningens websida. Vi räknar med
att stämman kan genomföras och att
det då är säkert att ses i det verkliga
livet. Vi kommer naturligtvis att tillse
att eventuella restriktioner och rekommendationer vad avser smittskydd
följs. Vi hoppas som sagt på god uppslutning och en nystart av föreningens
verksamhet. Zoom-möten och liknande i all ära, men inget går upp mot att
mötas och spela tillsammans i det
verkliga livet.
Jacob Höglund
Föreningen Nyckelharpans ordförande

Bilden på tidningens framsida
Personerna på bilden är:

Längst fram från vänster: Kari Tanner från Finland, Sigurd
Sahlström och David Eriksson.
Baktill från vänster: Sven Bergman, Ingrid Wiklund,
Ylva Fernros, Erik Johansson, Björn Berglund, Lasse
Blomqvist, Satoko Kozuki, Håkan Faxberg och Nils Liberg.
Bilden visar eleverna vid ESI:s distanskurs i nyckelharpsbygge 2013-2015 ledda av Esbjörn Hogmark.
Med ca 1/3 kvinnor och 2/3 män representerar den en
normal genderfördelning på våra byggkurser. 2 personer är
bosatta utanför Sverige, Ylva i Norge och Kari i Finland.
Bilden är tagen i institutets verkstad söndagen 12
december 2014 och får representera vår satsning på att
sprida kulturarvet nyckelharpan, hur den spelas och byggs,
till Unesco.
Se också artikeln
Nyckelharpan på väg mot Unesco? Del III
av Esbjörn Hogmark på sidan 7 i detta nummer.
Foto Esbjörn Hogmark
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Föreningen Nyckelharpan
Lokala representanter
Föreningen Nyckelharpan har traditionellt haft sin medlemsbas i stockholmsområdet och det har tidigare varit
naturligt att de flesta föreningsaktiviteterna har försiggått i
just detta område. Sen en tid tillbaka är det emellertid
föreningens uttalade policy att sprida verksamheten inte
bara inom Sverige utan även utomlands. Vår ambition är att
i första hand göra föreningen till en rikstäckande förening
för nyckelharpsrelaterad verksamhet. Som ett led i detta
arbete försöker vi att hitta lokala representanter i de olika
delarna av Sverige och utomlands. Ni finner en lista på
personer och deras geografiska tillhörighet här 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 välkommen att vända dig direkt till styrelsen. Vi söker också
personer i de områden som saknar lokal representant och
som vill vara det. Hör i så fall av dig till styrelsen.

Dalarna

Olle Plahn

plahn.olov@telia.com

Lars Lithén

lars.lithen@outlook.com

Gotland

Jan Lundqvist

Närke

Ulla Carin Libert uc.libert@gmail.com

Kalmar
Skåne

Västerbotten

Patrik Dahlin

Lasse Hyvönen

Västernorrland Bo Allan Nilsson
Åland

Barbro Wendt

jan@snausarve.se

patrik.dahlin@anticimex.se
lhyvonen65@gmail.com
barbnils@live.se

barbro.a@aland.net

Nya medlemmar
Sedan förra numret av tidningen kan föreningen glädjas åt
följande nya medlemmar:
Eva Gorton JÄRFÄLLA
Barbro Lange BENSHEIM, Tyskland
Susanne Åkesson DALBY

Nu är det Nytt År 2022!
Dags att betala medlemsavgiften
för 2022!
Här är listan på gällande medlemsavgifter
i Föreningen Nyckelharpan:

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 den mejladress
som du meddelat, 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 din mejladress när du betalar!

Paul Westman, föreningens kassör.
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Vår väg till nyckelharpan
Hej!
Jag heter Mita och bor i Slovenien. Jag är lärare i svenska
vid Universitetet i Ljubljana och översättare. Hur kommer
det sig att jag spelar nyckelharpa? Det hela började för
ungefär 25 år sedan, då jag började läsa svenska på universitetet. Det var nästan av en slump, svenska var bara ett extra
tillvalsämne vid sidan av mina studier i engelska. Men snart
blev jag mycket förtjust i språket och började också intressera mig för den svenska kulturen.
”Jag studerar folkmusik. Fiol och nyckelharpa”, så stod
det i en dialog i en lärobok som vi använde på svenskkursen. Jag slog upp ordet nyckelharpa i en ordbok – det här var
före internettiden – där det också fanns en liten bild på
instrumentet. Sedan tänkte jag inte så mycket mer på det.

försöka uppfylla min stora önskan – att prova på att spela
nyckelharpa. Jag sökte på nätet och hittade Eric Sahlström
Institutets sommarkurs i nyckelharpa – Knavertorka, men
det fanns inga platser kvar. Vi – jag och min man Jurij, som
mycket gärna ville följa med – blev antagna till nybörjarkursen året därpå istället. Kursen var fantastisk och enligt
min mening hör lärarna till Sveriges bästa musiker och
pedagoger. Jurij och jag blev överväldigade av musiken och
nyckelharpan. En helt ny värld öppnade sig för oss, inte
minst när vi var på Eric Sahlströms spelmansstämma i
Vendel för första gången. För mig har den här världen varit
lika mycket intressant språkligt sett. Mitt ordförråd har
berikats med de nu självklara orden och begreppen som
polska och gånglåt, allspel och buskspel.

Men lite senare fick jag tag på ett kassettband med Nordman, där jag kunde höra nyckelharpans vackra klang och
blev helt tagen av den. Jag tänkte för mig själv hur jättehäftigt det skulle vara att kunna spela på en nyckelharpa. Men
det var bara en fin tanke och en dröm som kändes omöjlig
att uppfylla just då. Sverige kändes långt borta.
Min första kontakt med svensk folkmusik fick jag också
tack vare språkstudierna. År 1998 fick jag ett stipendium
för att läsa på folkhögskola för att förbättra min svenska.
Jag fick plats på Bäckedals folkhögskola i Sveg. Eftersom
jag hade tagit med mig min fiol, föreslog lärarna att jag
skulle ta ett par lektioner hos en musiklärare på kommunala
musikskolan i Sveg. Lärarens namn kommer jag tyvärr inte
ihåg, men hos honom lärde jag mig min första svenska
folklåt, Hia-hia svärmor. Jag tyckte då att det var konstigt
men jättebra att man kunde lära sig spela folkmusik på en
kommunal musikskola. I Slovenien är det bara klassisk
musik som gäller på musikskolor.
Läsåret 2000/01 läste jag svenska vid Uppsala universitet,
där musiken också spelade en stor roll för mig. Jag var med
i Norrlands nations salongsorkester, där jag lärde känna
några personer som ännu idag är mina goda vänner. Genom
orkestern kunde jag aktivt uppleva nationslivet genom att
spela på studentbaler och andra tillställningar. Jag hade
dock ingen aning då om att studenterna också hade sina
egna spelmanslag och att folkmusiken var så populär.
År 2014 bestämde jag mig att det verkligen var dags att

Foto privat

Bild på nyckelharpa i Bonniers svenska ordbok, 1994.

Mita och Jurij Pahor på ESI.
Kursen var slut, vi åkte hem men visste att vi ville och skulle komma tillbaka. Och det gjorde vi. Hittills har vi varit på
kursen fem gånger. Vi har märkt att många deltagare, precis
som vi, återkommer till kursen år efter år. Det känns bra att
träffa bekanta ansikten när man kommer tillbaka, men det
är också roligt att träffa nya nyckelharpsentusiaster. Vi
kommer också gärna tillbaka eftersom det finns så mycket
kvar att lära sig, både när det gäller musiken och speltekniken. Dessutom är det roligt att spela i grupp med andra
människor.
Under de långa perioderna mellan våra Sverigevistelser
får man information, tips och musikalisk inspiration på
sociala medier, där olika institutioner, grupper och individer
delar med sig av sin musik och annat. Det tycker jag är
mycket värdefullt så länge man passar sin skärmtid.
Hemma i Slovenien då? Man skulle alltid önska sig lite
mer tid och ork för att öva. Men under coronapandemin, då
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Familjen Pahor på midsommarfirandet i Ljubljana 2017.

Foto Iva Klemenčič

vi jobbade hemifrån, hade jag faktiskt alltid nyckelharpan
någonstans i närheten. Vad skulle man göra under några
minuters paus mellan den ena och den andra lektionen på
distans, som var så utmattande? Spela lite nyckelharpa förstås
(och kanske göra några stretchövningar först)!
Då och då spelar Jurij och jag offentligt på de luciafiranden och midsommarfiranden som Slovensk-svenska föreningen i Ljubljana brukar anordna. Vi vill också gärna presentera det här relativt okända instrumentet för en bredare
publik. Därför har vi spelat ett par gånger ute på gatan på
den s.k. World Music Day eller Fête de la musique. Idén föddes

i Frankrike på 1980-talet och nu firas dagen i många länder,
också i Slovenien. Den 21 juni varje år kan vem som helst
anmäla sig till arrangören och spela på en plats som man
tilldelas. Hittills har vi spelat i Ljubljana och i den vackra
kuststaden Piran.
Att spela slovensk folkmusik på nyckelharpa? Nja, kanske
den äldre folkmusiken, som hålls vid liv av s.k. folkloregrupper och av moderna musiker som nytolkar gamla visor.
Den nyare och mest utspridda folkmusiken är reserverad
för dragspel, klarinett, gitarr och bas. Det tycks vara en
komplicerad fråga vad som är folkmusik. Många tycker att
den nyare musiken inte är riktig folkmusik och den kallas
”popfolk”. Den frågan överlåter jag till musikvetare.
Så här blev det för Jurij och mig – först kom fascinationen för nyckelharpan och så småningom kom intresset för
den svenska folkmusiken, som vi båda tycker är ganska olik
den slovenska folkmusiken – men jättevacker!
Nu har vi äntligen skaffat oss varsin harpa – en av dem
är byggd av Bo Nilsson – så det blir inget bråk längre vid
gemensamma repetitioner och spelningar om vems tur det
är att spela nyckelharpa respektive fiol/viola.
Mita Gustinčič Pahor
2022-01-24
mita.pahor@gmail.com

Wallins i USA 1976
Den 4 juli 1776 förklarade USA sig självständigt från England, och detta måste naturligtvis firas på 200-årsdagen,
1976. Firandet pågick hela året, men särskilt 4 juli, USA:s
nationaldag. Med pompa och ståt, och med spelmän från
hela världen. Inbjudna från Sverige var flera Dalaspelmän,
t.ex. Sparf-Anders, Björn Ståbi, Pers Hans, Per Gudmundson ‒ men även upplänningarna Ceylon och Henry Wallin.
I Washington ägde konserterna rum i parken vid Kapitolium. Olika nationer spelade på skilda scener, och de från
Norden (Finland, Norge, Danmark, Färöarna, Island) höll
till på en nordisk scen. Alla framförde låtar från sina egna
traditioner.
Därefter blev det turné över hela landet, bl.a. till Minneapolis och San Francisco. Ceylon tyckte inte om att flyga,
särskilt inte med de små flygplan som förde dem över kontinenten. Han hade svårt att vara på alerten vid destinationerna där stora välkomstdelegationer tog emot dem. Men
det gick trots allt bra ändå och resan gav många spännande
intryck.
I Seattle var Gordon Tracie general för en stor festival,
som inleddes med en parad genom stan. I mamma Mathildas hemsydda folkdräkter spelandes ”Gånglåt från Valö”
gick Ceylon och Henry i täten för 60-talet spelmän och
dansare, alla i sina folkdräkter (utom danskarna), fram till
festplatsen. Där firade man bl.a. svensk midsommar, med
dans runt midsommarstången till spelmansmusik. Men
innan dess hade man också hunnit med att spela ”Små grodorna” på svenska ambassaden i Washington!

The Seattle Times, Sunday, July 11, 1976.
Turnén pågick i 3 veckor, och många spelmän blev vänner
för livet. Det var här Ceylon och Henry träffade sina danska
vänner, som de höll ständig kontakt med. Det blev också
startskottet för ett livligt musikutbyte med spelmän i de
nordiska länderna. Inte minst i början av 1980-talet när
Christian Foged under Århus festvecka arrangerade många
uppskattade konserter i stadens nya och imponerande
Musikhus.
Birgitta Wallin/Lena Höög
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Lunchkonsert
med Snavlunda Sisters
Hidinge Nya Kyrka, belägen i västra
Närke, fylldes av folkmusik vid lunchtid
en vanlig torsdag i november, och det
var vi i nyckelharpsgruppen Snavlunda
Sisters som stod för underhållningen.
Jag har den stora förmånen att få
vara med och spela med mina vänner i
Snavlunda Sisters.
Vi började träffas för cirka två år
sedan, strax innan corona-pandemin
bröt ut, och vi insåg snabbt att vi gärna
spelar samma sorts låtar och att vi älskar
att spela tillsammans.
Vi som är med i gruppen är Brita
Wideberg, Ulla Carin Libert, Ulla
Wängdahl och så jag, Åsa Borehed.
I Knista församling, där Hidinge
Nya Kyrka ingår, anordnas varje torsdag
en aktivitet för daglediga församlingsmedlemmar, den så kallade ”Torsdagsträffen”, och denna vecka var det alltså
vi som var huvudattraktionen.
Vi i Snavlunda Sisters bjöd på ett
blandat program med folkmusik från
flera olika århundraden.
Vi tog bland annat med oss publiken
tillbaka till 1700-talet när vi spelade två
pollonesser ur notboken ”Närkesamlingen”, även kallad Pehr Anderssons
notbok. Pollonesserna vi framförde ur
notboken har nummer Ma 1 nr 39,
kallad ”Anders Persson”, och Ma 1 nr

Snavlunda Sisters – Ulla Carin Libert,
Ulla Wängdahl, Brita Wideberg och
Åsa Borehed.
42 som har fått namnet ”Galanten”.
Vidare spelade vi en polska efter
Byss-Kalle (nr 25 ur häftet ”57 låtar
efter Byss-Kalle”), ”Gatans parlament”
av Sören Johansson från Dorotea,
”Kyrkmarsch” av Olof Jansson från Östervåla, ”Polska vid Alla helgons tid” av
Andreas Svensson från Glanshammar
och nyckelharpmästaren Eric Sahlströms ”Andakten”.

Vi bjöd såklart även på egenkomponerade låtar, såsom Britas låt ”Philip
ska han heta”, Ullas låt ”Planxty Brita”
och min låt ”Hällten av varje”. Hur har
då låtarna fått sina namn? Jo, Britas
brorson heter Philip, och låten ”Philip
ska han heta” skrev hon och tillägnade
honom i samband med hans dopdag.
”Planxty Brita” skrev Ulla och tillägnade
vår egen Brita på hennes 50-årsdag.
Min låt var från början en vals innan
jag kom på att den även gick att spela
som en irländsk jig. Eftersom jag inte
kunde bestämma mig för vad det skulle
vara, fick det bli båda delarna och den
fick namnet ”Hällten av varje”.
Konserten i kyrkan avslutades med
att vi spelade två låtar, en polska och
en bröllopsmarsch, efter den lokale
spelmannen Per Erik Ohlsson från
Hidinge. Per Erik Ohlsson finns
representerad med ett fyrtiotal låtar i
Närkedelen av Svenska Låtar, där
polskan har nr 231 och bröllopsmarschen har nr 216.
Vi tycker det blev en lyckad spelning,
och det var en härlig känsla att få
spela i ett otroligt vackert kyrkorum
med en fantastisk akustik. Publiken
verkade i alla fall nöjda och glada, och
det var vi också.
Åsa Borehed

Foto Anders Borehed

Efterlysning: Gille-stipendiat 2022
Ett ungdomsstipendium instiftades 2013 till minne av Hasse Gille (1931–2012)
att utdelas i samband med Gillestämman den 18 juni i Österbybruk. För Hasse var
det viktigt att nyckelharpan lever vidare, särskilt ”på bruket”, som han sa.
Stipendiet består i att få gå ungdomskursen ”Kollo i Tobo” på Erik Sahlström Institutet,
i år 20–22 juni.
Nu söker vi en spelman 10–16 år som är ”på gång” och visar intresse för att spela
låtar på nyckelharpa (helst) eller fiol.
Ansökan (med uppgift om namn, ålder, adress, telnr, e-postadress, instrument,
spellärare samt gärna 1–2 låtar inspelade i mp3-format) skickas senast 1 april till
Lena Höög, lena.hoog@telia.com. Tel. 070-373 93 91
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Nyckelharpan på väg mot Unesco? Del III
Jag fortsätter här på min artikelserie om Nyckelharpan och
Unesco. Titta gärna tillbaka på del II i föregående nummer
av vår tidning.
Hösten 2021 sände jag in min slutliga ansökan att få
nyckelharpan upptagen hos Unesco som ett immateriellt
kulturarv till Institutet för språk och folkminnen (Isof ).
Oktober 2021 nominerade Isof nyckelharpan att, i kategorin ”Goda metodiska exempel” och som enda förslag,
senast 4 mars 2022 sändas vidare till Kulturdepartementet
för att där godkännas och skrivas under av kulturminister
Jeanette Gustafsdotter. Senast 31 mars ska Unesco ha mottagit ansökan.
Just nu 2022 befinner jag mig i en intensiv period där jag
ska ta fram det slutliga underlaget som ska behandlas av
Kulturdepartementet. och sändas in dit senast 31 mars. Det
handlar om att författa en skriftlig ansökan om 15–20 sidor,
skriven på engelska eller franska, där de immateriella
delarna rörande nyckelharpan, hur den spelas och hur den
byggs, beskrivs ingående på ett sådant sätt att de dels kan
föras över till kommande generationer men också att det
kan komma andra länders kulturarvssatsningar tillgodo. Till
ansökan ska också bifogas 10 stycken representativa fotografier samt en 10 minuter lång film.
Delar av texten, bilderna och videon kommer att kunna
ses på Unescos hemsida den dagen ansökan är godkänd vilket
vi hoppas kommer att ske i slutet av nästa år.
Mats Wester (Mr. Nordman) gör filmen tillsammans
med mig och vi är i skrivande stund i full färd med att välja
ut och filma olika sekvenser, läsa in speakertexter och författa undertexter.
En expertkommitté har efter min ansökan till Isof författat
en egen nomineringstext som sändes vidare till Kulturdepartementet med kopia till mig och ESI.

Nyckelharpan, förslag till nominering till
Unescos internationella Registret;
kategori ”Goda metodiska exempel”.
Nyckelharpan är ett starkt metodiskt exempel på hur
en marginell och närapå utdöd företeelse kan få vingar genom ett lyckat samarbete mellan musiker,
instrumentbyggare, forskare, skivindustri, konsertväsende och offentliga institutioner som museer, folkhögskolor osv. Å ena sidan har äldre instrument
kunnat bevaras. Å den andra har samtidigt det innovativa nyskapande som resulterade i den moderna
nyckelharpan fortsatt, vilket lett fram till flera nya
instrumenttyper. På samma sätt har äldre musikstilar
fortsatt att traderas, samtidigt som nyckelharpan med
framgång använts på nya sätt i helt andra musikstilar,
som pop, rock, jazz, klassisk musik, visor. Därtill har
instrumentets ställning som svenskt folkmusikinstrument, viktigt för en del utövare, kunnat samsas med
dess spridning ut i världen som ett bland andra
musikinstrument, något som varit viktigt för en annan
del av utövarna. Resultatet är en mångfald av stilar,
utövare, användningsområden, genrer, spelsätt osv.
Som betonas i ansökan torde den estetiska verkanskraft som kommer ur instrumentets tekniska förutsättningar och dess speciella klang vara den starkaste
förklaringen till dess framgångshistoria. Nomineringen har utarbetats av spelmannen och instrumentbyggaren Esbjörn Hogmark i samverkan med
Eric Sahlström Institutet.

Jag ber att få återkomma med mer information i nästa
nummer av Nyckelharpan där jag också hoppas kunna visa
de bilder jag tagit upp i ansökan.
Esbjörn Hogmark

Föreningen behöver ännu fler
nya medlemmar!
Har du spelkompisar som ännu inte är medlemmar?
Gör en insats, prata med dom,
visa vår utmärkta tidning NYCKELHARPAN
NYCKELHARPAN,
och övertala dom att gå med i föreningen!
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Konsertstämning

Att vi idag stämmer våra instrument efter 440 Hz känns
självklart, men så har det inte alltid varit. Vägen dit har
varit både lång och krokig.
Internationellt talar man om ”konsertstämning”, som är
den tonhöjd som en grupp har stämt i inför ett framträdande. Den tonhöjden kan alltså variera mellan grupper och
har också genom århundradena varierat mycket. Dagens
förhärskande standardstämning är ”normal-A” 440 Hz. En
440-stämgaffel vibrerar alltså 440 gånger/sekund (på engelska ”standard pitch”).

Om olika standarder för tonhöjd i västerländsk
musik

Historieskrivningen för normal-A handlar om Europa med
Sverige i periferin. Historiskt har man stämt A i olika tonhöjder. Det har även funnits olika uppfattningar om tonhöjderna hos de olika tonerna i skalan och det har varierat
inom länder och t.o.m. inom samma stad. Tonhöjden för en
engelsk katedralorgel t.ex. kunde vara så mycket som fem
halvtoner lägre än ett hemmaklaver i samma stad. På 1600talet, i en och samma kyrka, kunde tonhöjden genom tiden
ändras beroende på att, när man då och då stämde om
orgelpiporna, demolerades de efter hand och tonhöjden
steg. Idag har man löst detta problem.
1711 uppfanns stämgaffeln, men gjordes då med olika
tonhöjder. T.ex. finns det en stämgaffel, använd av Händel
1740, som är stämd i 422,5 Hz, medan en annan från 1780
är stämd i 409 Hz, nästan en kvarts ton lägre. En stämgaffel
efter Beethoven från ca 1800 är stämd i 455,4 Hz, mer än
en halvton högre. Allmänt började man mot 1700-talets
slut att lägga A mellan 400 och 450 Hz.
Vetenskapliga rön om ljudfrekvenser blev vanliga först
med den preussiske fysikern Johann Scheibler på 1830talet. Han tillverkade en ”tonometer” av 56 stämgafflar för
att kunna mäta tonfrekvenser.
Den tidigare termen för tonhöjd, ”cykler per sekund”,
ändrades under 1900-talet till hertz (Hz) för att hedra den
tyske fysikern Heinrich Hertz. Termen hertz började runt
1970 brukas generellt både i akademiskt och vardagligt
språk.

Tonhöjdsinflationen

Under historiens gång, när instrumentalmusik ansågs viktigare än sången, fanns en pågående tendens att höja tonhöjderna. Denna ”tonhöjdsinflation” berodde nog på en tävlan
bland skickliga instrumentalister att få fram en ”mer briljant” ton. Åtminstone vid två tillfällen hade tonhöjderna
blivit så höga att en reform ansågs nödvändig. Redan i början av 1600-talet skrev Michael Praetorius i sin ”Syntagma
musicum” att tonhöjderna hade blivit så höga att sångarna
upplevde allvarliga spänningar i strupen, och lutenister och
viola da gambaspelare klagade över strängar som brast. Troligen låg tonhöjden åtminstone en liten ters högre än idag.
När så sångare, som sjöng efter en tonhöjd, skulle ackompanjeras kunde musiken vara skriven i en annan tonart för

instrumenten. Detta system höll tonhöjdsinflationen i
schack i ett par århundraden.
Men under 1800-talet drevs tonhöjden uppåt igen,
vilket kan ses på franska stämgafflar. Stämgaffeln i kapellet i
Versailles 1795 är på 390 Hz, medan en stämgaffel på
Parisoperan 1810 är på 423 Hz, 1822 på 432 Hz och 1855
på 449 Hz. Vid La Scala i Milano var det så högt som
451 Hz.

Olika standarder från 18- och 1900-talen

Det var sångarna som var mest emot ökad tonhöjd. De klagade över att deras röster blev spända. Mycket på grund av
deras protester stiftade Frankrike den 16:e februari 1859 en
lag som fastställde A till 435 Hz. Detta var det första försöket att standardisera normal-A och det blev känt som ”diapason normal” (normal stämgaffel). Det blev snabbt uppskattat och spred sig även till andra länder och har kallats
”fransk tonhöjd” eller ”continental pitch”.
Vid en konferens i Wien år 1885 bestämdes A 435 Hz
att gälla i Italien, Österrike, Ungern, Ryssland, Preussen,
Sachsen, Sverige och Württemberg. Vid Versaillesfördraget
1919, som formellt avslutade första världskriget, skrevs
detta in som ”Convention of 16th and 19th November
1885 regarding the establishment of a concert pitch”. Skotska säckpipeband använder forfarande A 470 ‒ 480 Hz,
mer än en halvton över 440 Hz. Därför är det lätt att tro att
de skotska säckpiporna är stämda i Bb trots att deras musik
är skriven i A-dur. När de spelar med mässingsorkestrar,
som spelar i Bb-tonarter, ser de till att samstämma.

Till slut – beslut om 440 Hz

1834 års Stuttgartkonferens rekommenderade A440 som
standardstämning grundat på Scheiblers studier med hans
tonometer. Stämningen kallas därför ibland för ”Stuttgart”
eller ”Scheiblers stämning”. 1939 rekommenderade en
internationell konferens ett A = 440 Hz, numera kallat
konsertstämning. Som teknisk standard togs detta upp
1955 i Internationella standardiseringsorganisationen (ISO)
och bekräftades ånyo av den 1975 som ISO 16.

Något om nutida konsertstämning

Världen runt används idag vanligen A = 440 Hz. De flesta
orkestrar stämmer efter en oboe som i sin tur har stämts
efter elektronisk stämapparat. När orkestern skall spela med
piano har pianot i förväg stämts till 440.
Återigen finns det rörelser för att höja A, även om trenden
idag är mildare än tidigare. Således har Berlinerfilharmonin
gått ner från sin tidigare högsta stämning 445 till 443 Hz.
Många moderna barockensembler har enats om A = 415
Hz, exakt en halvton under 440. Därigenom kan de spela
tillsammans med 440-stämda instrument förutsatt att dessas notskrift transponeras en halvton lägre.
På Cuba är det svårt att få tag i strängar varför orkestrarna stämmer efter A 436 eftersom det skonar strängarna. En
amerikansk pianist, Simone Dinnerstein, blev varse detta
problem och reste till Cuba med strängar som hade samlats
ihop av hans vänner. I början av 2000-talet argumenterade
några grupper för ett A = 432 Hz bl.a. eftersom nazisterna
använde 440.
1983 introducerade BOSS den första automatiska, kromatiska, elektroniska stämapparaten TU-12, som sedan har
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följts av många varianter till allt lägre priser. Idag finns även
bra appar för våra telefoner.

Folkmusik

För oss spelmän är det självklart att rätta stämningen efter
A 440, förr med stämgaffel, numera oftast med elektronisk
stämapparat. När jag på 1970-talet, med stämgaffeln, försökte hjälpa mina kursdeltagare till ett bra A bemöttes jag
ibland med viss skepsis. Så kom stämapparaterna. De flesta
hade ingen och då godtogs det utan reaktioner när jag höll
fram min stämapparat. I dag är det enkelt och självklart att
använda en stämapparat av något slag. Erfarna spelmän
brukar ha tips om vilken sort som fungerar bra.
Egentligen är det väl idag pianot/dragspelet som låser
fast de enskilda tonernas lägen. Men i vår folkmusik använder vi, särskilt vid sång, fler toner än skalans 8. När vi
sjunger lägger vi tonerna i vissa lägen när tonhöjden stiger,
och samma toner i ett annat läge när tonhöjden sjunker.
Därför att det känns bäst så. På fiol är det enkelt att följa
detta mönster. Jag tycker att det är värt för fiolspelare att
experimentera med detta, olika för olika låtar. Det kallas
ofta felaktigt för kvartstoner. Lägena är flytande beroende
på vad man tycker låter bra.

Nyckelharpans stämning

Jag tror att det var 1986 som kantorn och folkmusikforskaren John Olsson i Björklinge konstruerade en fungerande
stämning för nyckelharpans 4 spel- och 12 resonanssträngar, d.v.s. skalans alla 12 toner. Enkelt uttryckt är varannan
ton lägre än normen och varannan ton högre. Tack vare att
det redan fanns stämapparater hade vi en chans att införa
denna stämning.
Börja med att stämma den lägsta resonanssträngen i g
och gå sedan uppåt till f# enligt följande:
lägsta g +2
c# - 2

d 0

g# 0

d# +2

a-2

bb +4

e-4

f +6

b-6

c +4

f#- 4 = högsta

De understrukna tonerna är även spelsträngarna. Löven
skall också vridas till dessa tonhöjder.
När så hela nyckelharpan är ”tempererad/intonerad”
klingar den extra vackert.
Efter ett par år upptäckte John Olsson till sin stora glädje
namnet Vallotti, en organist och musikteoretiker som redan
på 1700-talet hade utvecklat just denna stämning. Som app
använder jag Cleartune. Där kan man klicka på Vallotti och
då kompenserar Cleartune tonhöjderna så att jag stämmer
efter noll på displayen, men det blir ändå avvikelser enligt
listan ovan.
Om du är fundersam över eller behöver hjälp med intonering av löven och vallottistämningen får du gärna ringa
0706 38 33 53

Foto Alpsjö, Ateljé Rångsta

Mina stämverktyg:
Stämgaffel 440 för verkstadsbruk med egen klanglåda.
Sjunger länge och ljudligt.
Stämpipa med steglöst varierbar ton och med markeringar
för de olika tonerna
Modern stämgaffel 440

Äldre stämgaffel 435

Min stämapparat sedan många år.
Den här artikeln innehåller många namn, ord och
begrepp, som man kan läsa mer om i Wikipedia, särskilt i
den engelska. Det är Lena Höög som är orsak till den här
artikeln. Hon har påmint mig i flera år och jag har funderat
över hur en artikel om A skulle se ut. Så slog jag upp engelska Wikipedia och se – där fanns material. Det har varit
mycket lärorikt att skriva denna artikel. Hoppas att du
också har nöje av den.
Leif Alpsjö
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Presstopp – information i sista minuten!
Gille- & Nyckelharpstämman 2022
Äntligen! Nu ser vi fram emot en äkta spelmansstämma i
Österby helgen före midsommar; 18–19 juni. Som vanligt
hålls Gillestämman på Hembygdsgården och Nyckelharpstämman på Herrgården.
Gillestämman har sitt namn efter vår kände nyckelharpsprofil Hasse Gille. Gå in på gilleochnyckelharpstamman.se,
där kan ni se en preliminär version av programmet som
legat ute på hemsidan sedan några veckor tillbaks. Uppdateringar läggs ut fortlöpande.
Lördagen 18/6 inleds Nyckelharpstämman med ett
seminariepass i Herrgårdssalongen ca kl. 11. Sedan fortsätter vi på Hembygdsgården som är öppen 12.00–1700 med
kaffe, hamburgare och mycket spel. Gillestämman inleds
13.00 med inblåsning, allspel och efterföljande scenspel.
Om ni är intresserade av att framträda enskilt eller i grupp,
hör gärna av er till mig eller någon annan i planeringskommittén innan så kommer ni med i det slutgiltiga programmet. Givetvis blir det också spelkurser/spelstugor som vanligt,
exakt i vad har vi inte klart med ännu.
Så här kommer det
att se ut igen när nu
stämmorna är tillbaka! Säkert känner
ni igen de flesta som
sitter här bredvid
med sina nyckelharpor. Min egen stol
gapade dock tom för
tillfället!

11:e spelkursen på Laxön
15–19.8

Byss-Callestämman sker 21 augusti.
7 platser kvar. Deltagare från tre kontinenter.
Undervisning på engelska och svenska (funkar jättebra).
Lärare är riksspelmännen Edward Anderzon, Petrus
Dillner, Leif Alpsjö och veteranen Christer Sundbom.
Därtill tre assisterande lärare.
Mycket trevlig gemenskap med spel,
sång, dans och fest.

Undervisningen anpassas förstås till deltagarnas förmågor och önskemål. Vår kompetens är vid och det är vår
11:e kurs!
Vidare information på www.nyckelharpa.com

Välkomna!
Leif Alpsjö

Mobil: 0706 38 33 53. Mejl: leif@alpsjo.se

Efter avslutande allspel fortsätter Nyckelharpstämman på
Herrgården och innan det blir
dags för en av höjdpunkterna,
Herrgårdskonserten, hinner vi
stärka oss på något av Brukets
matställen (se hemsidan). Senare
kan man vara med på stugor i
lokala danser och nyckelharpa.
Jag vet att för många är Eva
Tjörnebos visstuga den absoluta höjdpunkten i hela stämman. Det hålls i Brukskyrkan den här gången.
Söndagen den 19/6 håller Sven-Olof Sundell en spelstuga i Herrgårdssalongen kl.10–11 för de morgonpigga. Från
klockan 12 kan man se nyckelharps- och fotoutställningar,
och 12.40 avgår spelmanståget från Magasinen. 13.00 inleds
”tredje perioden” av Nyckelharpstämman med allspel följt av
scenspel efter spellista. Anmäl er gärna som ovan. Så småningom får vi reda på vem som byggt 2022-års bästa nyckelharpa.
Cirka 16.30–17.30 hålls den avslutande spelmanskonserten i Brukskyrkan.
Vi som utgör planeringskommittén för den här stämman
är, förutom jag själv, Esbjörn Hogmark, Lena Höög, Peder
Jeppsson, Agneta Rosén, Jacob Höglund och Johan Denke.
Vi tar gärna emot önskemål och tips för nytt innehåll och
nya programpunkter till stämman. Den som vill vara med
som funktionär kan också höra av sig.
Sture Hogmark
E-post sture@hogmark.se. Mobil 070 655 41 43.
Merr info också på https://gilleochnyckelharpstamman.se/

Låtkursen på Ekebyholm
– för 46:e gången!
Söndag 26 juni–torsdag 30 juni 2022.

Under fem intensiva dagar och nätter fyller vi
1600-talsslottet Ekebyholm och dess slottspark
med spelmän från hela världen i alla åldrar.
Undervisningen sker på alla nivåer – det är allt
från rena nybörjare till riksspelmän! De flesta
spelar nyckelharpa, men vi har även fiolspelare.
OBS! Anmälan öppnar i år den 4 april kl 12:00
Mer information och anmälan:
www.bilda.nu/ekebyholm
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Ola Berglund bygger
Hej på er! Sist jag hörde av mig lovade jag skriva och visa lite av det jag tänkt
skulle bli delar av min egenbyggda harpa. Nu är jag tillbaka, jag har tagit en paus
i byggandet och hoppas nu på kommentarer och råd om dessa tillägg.
Jag ser nyckelharpan som ett fantastiskt stämningsskapande instrument, som
kan användas i de allra flesta sammanhang. Det enda jag ångrar som en hund är
att jag inte följde ett gott råd när nyckelharpan fick sin renässans under den stora
boomen på 1970 talet. På Delsbostämman, jag tror det var 1969, hörde och såg
jag för första gången en nyckelharpa. Den som spelade var Ceylon Wallin. Som
förtrollad stod jag och lyssnade på många av låtarna och gick fram till honom i
pausen. Ceylon var vänligheten själv och förklarade hur harpan fungerar. Så han
tog löfte av mig att jag skulle skaffa en harpa och sätta igång och spela, men
dessvärre infriade jag det inte. Köpte senare en fin harpa av Nils Karlsson. Nu vid
73 års ålder bygger jag äntligen min egen!
Det finns säkert många erfarna byggare som har tankar och nyttiga synpunkter
på hur mina idéer kan komma att påverka ljud, tyngd, spelbarhet m.m. Jag lovar
då att tänka noga över förslagen om jag tror de kan ha betydelse.
Bild nummer 1, lövet. Det är av björk och med älgben där lövet möter strängen.
Detta för att få den yta som strängen träffar mindre och kanske få en mer distinkt ton. Tanken bakom är också att ge lövet längre hållbarhet. Risken är naturligtvis att tonen blir för hård eller metallisk.

1

Bild nummer 2, 3 och 4. Detta är prydnader längst ut på halsen, bara för att det
är väldigt roligt att skulptera i björk och utforma instrumentet individuellt. Den
lilla viktökningen det då blir hoppas jag kan kompenseras av det bilden på halsstycket visar.
Bild nr 5. Här har jag planer på att med
handborr och skölp urholka halsen på
fyra ställen. Detta för att få ner vikt och
samtidigt öka resonansen i hela instrumentet.
Nu vill jag gärna få åsikter om dessa detaljer
i mitt bygge innan jag sätter dem i verket!
Hälsningar Ola Berglund i Norge
Mejla till olberg1792@gmail.com

3

2

4

5
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Bakom framväxten av en treradig nyckelharpmodell
Silverbasharpan hade vid artonhundratalets slut överflyglat
och på de flesta håll ersatt kontrabasharpan. Men den hade
sina musikaliska brister. Den var anpassad för spel i främst
C-dur och fortfarande ett borduninstrument, något som
fungerade någorlunda så länge som nyckelharpan var ett
lokalt instrument i Uppland. Men när fiolspelmän och ny
musik trängde in på nyckelharpans domäner började man
grunna. Skulle den inte kunna anpassas till omgivningens
nya, moderna spelidiom?
Nu sökte man få fram ett instrument där man kunde
använda varje melodisträng för sig och utan att borduner
behövde ljuda med. Samtidigt skulle man få bättre möjligheter till melodiskt ackompanjemang.
Steget som togs blev att låta silverbasharpans bordunsträng i g få egna löv på nycklar som lades i en tredje rad.
Den blev därigenom melodisträng och samtidigt försvann
de ständigt medljudande bordunerna. Den tidigare bortersta strängen fick visserligen bli kvar, men nu utan löv endast
användbar som bassträng. ’Kroppsliga’ förändringar i form
av flackt lock, ett bågformigt stall samt en stråke mer lik
fiolens blev också nödvändigt att genomföra. På så vis fick
man en treradig nyckelharpa fri från silverbasharpans tillkortakommanden.

Emil Sjulander och August Bohlin bröllopsspelar tågande till ”Fest i
parken”, Östhammar. Då tangeras den ovan omnämnda treradiga nyckelharpan från förmodat senast 1906 – den jag fann
liggande i en trädgårdsbod i Östhammar.

Detalj av treradig nyckelharpa funnen i Östhammar.

Men när fanns den framme?

Ett exemplar svårbestämbart till tid fann jag i en trädgårdsbod i Östhammar. Det är en äldre kontrabasharpa som har
blivit markant oprofessionellt förändrad. Leken har höjts
från halsen för att resonanssträngarna inte ska vara i vägen
för fyra tillagda nycklar i en tredje rad. Sadelns överkant har
byggts på. Stämskruvplattan har pålagts en motsvarande
tagen från en slaktad likartad nyckelharpa. Dess ovansida
och nycklarnas huvuden och skaft är rundslipade så som jag
aldrig har sett det annars. För resonanssträngarna har en
gammaldags skruvmekanism från något tresträngat instrument placerats på den understa stämskruvplattans ömse
kanter.
Nyckelharpan är efter Per Andersson (1885–1959) som
1893–1906 bodde nära Rickard Leander Söderlund (1887–
1963) på flera håll i trakten av Lövsta bruk.
Per Andersson gifte sig 1906 i Draknäs, Valö. År 1909

blev han gruvarbetare i Båtsmanstorpet under Elfvissjö,
Börstil och är 1914–1921 detsamma i Aspbenning, Fagersta,
Västmanland. Därefter är han tillbaka i Börstil.
På en auktion 1920 inropades en ”tre-stegs” nyckelharpa
från Kila s:n, Västmanland, för 50 kr. En treradig nyckelharpa? Efter Per Andersson? Den blev iordningställd 1973
för 300 kr av nyckelharpbyggaren Herman Karlsson i
Gävle.
Rickard Söderlund: ”Fadern er arbetare och reparerar
Instrument bestående af Nyckelharpor samt Fioler.”
– han flyttade 1924 till en dotter i Solna. Efter Rickard
finns flera kontrabasharpor som har fått sina traditionella
lekar experimentellt utökade med fler nycklar.
Ska man se denna treradiga skapelse i Östhammar som:
• Ett verk av två experimentlystna pojkar? I så fall bör den
ha tillkommit senast 1906. Något som någon annan,
ovan vid bygge av nyckelharpa har kreerat?
• En van byggares alster? Knappast Rickards far i alla fall.
Det här var första delen i beskrivningen av vad som låg
bakom framväxten av en treradig nyckelharpsmodell.
Fortsättning följer i nästa nummer av Nyckelharpan.
Per-Ulf Allmo
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Daniel Kristofer Willy

Lyssna och beställ på deras hemsida: www.silverbasharpa.com
Ta del av andra cd från Kråktjärn: https://kraktjarn.se
Per-Ulf

Foto Per-Ulf Allmo

Idag ramlade det ned en nyutkommen cd genom mitt brevinkast.
Vid första anblicken fick jag i min hand ett sällsynt sparsmakat utformat konvolut och texthäfte. Det väcker ett
omedelbart begär att också få ta del av det ljudande innehållet.
Ljudet är som skulle jag stå bredvid gruppen och lyssna.
Spela in ett borduninstrument som detta är ingen barnlek.
Det har alla här inblandade stor heder av. (Ursäkta den
familjära anspelningen på studion.)
De tre spelmännen är spelmansbröder sedan många år:
Daniel Hedman, Kristofer Suha Petterson, Willy Wesström
Juhlin.
De har nogsamt lyssnat igenom säkert de flesta äldre
inspelningar med gamla spelgubbar på det ädla instrumentet silverbasharpa. Deras oförliknelige mentor Christer
Wesström har alltid funnits vid deras sida.
De har vidare gjort så som spelmän i alla tider. De har
tagit till sig låtarnas själ och tolkat låtarna utifrån sin spelglädje. Bättre kan inte traditioner förvaltas.
Deras dagens spel på silverbasharpa säkrar instrumentmodellens fortlevnad i ’evinnerlig’ tid.
Den som lever så länge får se.
Daniel Hedman, Willy Wesström och Kristofer Suha Petterson
i gruppen Daniel Krisofer Willy på väg till spelning.

NÄTKURSER
I samarbete med ESI-Tobo erbjuder Föreningen Nyckelharpan under VT 2022 nätspel på nyckelharpa
under ledning av erfaren ESI-lärare. Vi tänker oss en och en halv timmes lektion på Zoom
och en gång i månaden under februari-juni (totalt 5 tillfällen).

25/2 med Marcus Svensson,
25/3 med Ditte Andersson,
29/4 med David Eriksson
Tid: 18.00–19.30
Datum och lärare i maj och juni meddelas senare på föreningens hemsida www.nyckelharpan.org/Aktuellt
och i nästa nummer av Nyckelharpan som utkommer i slutet av maj.
Man kan delta vid ett eller flera tillfällen.
Lektion kommer att äga rum vid minst 5 anmälda deltagare och är begränsad
begrän
till 35 deltagare.
Föranmälan sker en vecka innan respektive kurstillfälle till jhglund@gmail.com.
Kostnaden är 250 SEK per tillfälle.
Betala med Swish till nummer 123 612 26 34 eller till plusgirokonto 491 82 94-2 före kursstart.
ESI Tobo kommer att tillhandahålla Zoomlänkar och instruktioner för uppkoppling och spel.

VÄLKOMMEN ATT DELTA!
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Gott & Blandat
VÄSTANÅ TEATER 50 år 2022

Detta firas på sommaren med en jubileumsföreställning
kallad "En saga om en saga" efter en berättelse av Selma
Lagerlöf.
En sprakande kavalkadföreställning utlovas av mäster
Leif Stinnerbom. Missa inte den!

STÄMMOVECKAN 1--10 JULI 2022

I sitt programblad, som utkommer under våren, berättar
Stämmoveckan om alla konserter, stämmor, kurser, dans
som kommer att äga rum, från Tobaksspinnarstämman i
väst till Delsbostämman i öst, med tonvikt på evenemang i
Dalarna. Håll utkik på www.stammoveckan.se

Midvinterstämmans styrelse har nu beslutat
att ställa in även 2022 års stämma!

Det gjordes ett försök att tillfälligt flytta stämman från
januari till mars i år i hopp om att förhållandena skulle vara
bättre då. Så ser det ju inte ut nu tyvärr varför styrelsen ser
sig nödsakad att ställa in stämman även i år.
Vi får hoppas på 2023!
För Föreningen Midvinterstämmans styrelse
Lars Lindkvist och Mona Ernving Ström

Kolla vad som finns att se!

På Youtube finns de mest fantastiska gamla filmer. Har du
missat ”Nyckelharpan, ett program om spelmanstradition i
norra Uppland”? Synd i så fall! Här syns Jan Ling när han
inför sin doktorsavhandling (1967) intervjuar Joel Jansson,
Justus Gille och Viktor Vikman, Spel Oscar Larsson och
Eric Sahlström om både låtar och harpbygge. Vilken tur att
någon höll i kameran så att vi nu kan njuta av dessa härliga
traditionsbärare!

Folk & Världsmusikgalan VI SES 2023 ...

Efter elva folk- och världsmusikgalor varav den sista helt
digital, tar galan nu paus 2022 för att återkomma som biennal våren 2023. Och då kommer vi att hålla till i Skellefteås
nybyggda kulturhus Sara – vi ses där!!

Mästarbygg, Gille- och Nyckelharpstämman
Nyckelharpsbyggarseminariet Mästarbygg 2021 som skulle
gått av stapeln på ESI två dagar före Gille- & Nyckelharpstämman har flyttats fram till 12–13 augusti. Den som vill
hålla sig informerad om vad som händer med stämman kan
gå in på
https://gilleochnyckelharpstamman.se.

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 nyckelharpan@stormdals.se!
• 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

Folkmusikens hus i Rättvik

söker ny verksamhetsledare, eftersom den nuvarande, Per
Gudmundson, går i pension sommaren 2022.
Kanske ett jobb för dig?
Mer info på https://folkmusikenshus.se/ny-chef/
Svar till kontakt@folkmusikenshus.se.
Skriv Verksamhetschef i rubrikraden.

Folk.nu – mötesplatsen för dig som gillar
folkmusik och dans
www.folkmusik.nu

World Nyckelharpa Day

World Nyckelharpa Day 2022 firas söndagen den 24 april
– dagen före födelsedagen för den legendariske nyckelharpspelaren Byss-Calle. Årets låt är nr 25 i Byss-Kallehäftet,
spelas i G-dur.
Webbplatsen nedan uppdateras under de närmaste
veckorna, så fortsätt kolla igen!
http://www.worldnyckelharpaday.com/Take-Part.html.

Stämningskuriosa

Kommer ni ihåg den gamla fasta telefonen? Vad hände när
man lyfte på luren? Jo, en ton hördes, 440 Hz, perfekt att
stämma efter! Vilket många också gjorde.
Eric Sahlström var en gång på väg till en spelning med
Åkerbypojkarna. När de träffades antydde de att han nog
borde stämma först.
– Det har jag redan gjort, sa Eric. Han hade stämt efter
musiken på radion! (Berättat av Leif Alpsjö.)
lena

”Utan musik vore livet ett misstag.”
F.W. Nietzsche
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Ny CD med Väsen Duo

De kan verkligen konsten att förnya sig, Olov Johansson
och Mikael Marin! Olov spelar på olika nyckelharpor och
Micke spelar violoncello da spalla samt blå elektrisk viola.
Nya spännande kompositioner blandas med fantastiska
tradlåtar, sammanlagt 16 st.
Sprittande spelglädje, nya klanger, härliga rytmer, stor
kreativitet – kan det bli bättre?
Kan köpas på Väsens hemsida, vasen.se
Lena Höög

LIVESTREAM MED VÄSEN

Väsen har en livestream i månaden med olika teman.
Tidigare teman har varit Eric Sahlström, Bröderna
Tallroth, Ceylon Wallin, August Bohlin, Byss-Calle osv.
Kommande teman har vi inte bestämt än.
Vi spelar låtar berättar historier och visar bilder och
det brukar bli väldigt kul och trevligt.
För att se när vi kommer att livesända så kan man
kolla på Väsens Facebooksida, det är därifrån vi sänder.
Man behöver inte vara Facebookanvändare för att se
dem. Sök bara på Facebook Väsen och klicka er fram.
Man kan också kolla på Väsens hemsida www.vasen.se i
vårt kalendarium.
Hälsningar
Mikael Marin & Olov Johansson
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