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nyinförskaffade Österbyharpa tills det 
är dags. Kom och betrakta och förund-
ras över ett vackert och säreget instru-
ment.

Jag vill också passa på att puffa för 
engagemang i föreningens aktiviteter. 
Styrelsen jobbar med att ge ut tidning, 
uppdatera hemsidan samt planera och 
genomföra spelträffar och kurser. Vi 
behöver fler som vill vara med. Har ni 
förslag på aktiviteter så hör av er. För-
eningen har ett visst kapital som skall 
används för nyckelharpsrelaterade akti-
viteter. Tänk efter, hör av er med för-
slag och se till att omsätta pengarna 
till det som det de var tänkta för: 
nyckelharpans befrämjande.

Tänk också efter om ni kan tänka er 
att engagera er i styrelsearbetet. Det är 
inte särksilt betungande. Vi ses ca 4-5 
gånger per år, omväxlande i Stockholm 
och i Uppsala. Numera kan man också 
med teknikens hjälp träffas utan att 
vara på samma plats. Vi har fram-
gångsrikt genomfört ett par möten via 
Skype. Att bo långt från huvudstads-
regionen behöver med andra ord inte 
begränsa ett eventuellt styrelsearbete. 
Resekostnader täcks naturligtvis också. 
Ingen skall behöva gå back på sitt 
nyckelharpsengagemang. Hör av er till 
valberedningens ordförande Ingemar 
Aronsson, om ni vill vara med.

Jacob Höglund
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Nytt år, ny start, nya föresatser. Känns 
det igen? Bli inte stressad. Snart tuffar 
allt på igen som vanligt. Ta er tid att 
spela, umgås och glädjas åt musiken. 
Ett nytt år betyder ju också att före-
ningen skall redovisa verksamhet och 
ekonomi. Det innebär ett nytt årsmöte 
under våren. Ni finner kallelse och 
övriga  årsmöteshandlingar i detta 
nummer. Jag hoppas att så många som 
möjligt har möjlighet att delta. Vi bru-
kar kunna fixa formalia ganska fort 
och har därför tid att också umgås och 
spela. Jag skall försöka få fart på min 

Kontrabasharpa med dubbellek byggd av Per Hellgren, Norråsen, 
Films s:n omkring 1900.

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 stad-
garna.
6. Val av justeringsmän att jämte ord-
föranden justera protokollet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
med resultat- och balansräkning för 
det gångna verksamhetsåret samt bud-
get för det nya.
8. Revisionsberättelse samt fråga om 
ansvarsfrihet för den tid revisionen 
avser.

9. Fastställande av kommande års 
medlemsavgift.
10. Diskussion om tidningsutgiv- 
ningen.
11. Val av styrelse, funktionärer och 
valberedning.
12. Motioner och propositioner.
13. Övriga frågor.
14. Mötet avslutas.

Hjärtligt välkommen! Kom och var 
med och diskutera föreningens fram-
tid. Ta med harpan för gemensamt 
spel efteråt.

Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2018 
Onsdag den 4 april 2018, kl. 19:00.Plats: Sickla Alle 37 i Nacka. 

Ingång på husets gavel.
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Ekonomi för räkenskapsåret 2017-01-01—2017-12-31

Resultaträkning  

Rörelsens intäkter mm    2017   2016
 Medlemsavgifter*       40 790,16        28 994,16
Deltagaravgifter spelkurs                        4 000,00                  0,00 
 
 S:a Rörelseintäkter mm                   44 790,16     28 944,16 
 
Rörelsens kostnader   
 Inköp material och varor                  -140,00    0,00
 Lokalhyra               -300,00          -700,00
Programvaror         -1 360,00       -1 320,00 
Kontorsmaterial     0,00        -1 251,90
Trycksaker**      -13 012,50     -14 378,75
 Datakommunikation          -468,75            -393,75
Porto           -8 877,00         -6 450,83
 Övriga  kostnader        -1 215,00       -6 000,00
Bidrag till lokalföreningar   0,00       -1 200,00
Kostnader för kurser       -8 307,00   -0,00
Bankkostnader           -865,50             -621,00
Bilersättningar       -1 800,00          -300,00
Räntekostnader               -0,00              -0,36

 S:a Externa kostnader    -34 405,75    -32 616,23 
   

Beräknat resultat          -3 672,43
 

* Kommentar till posten Medlemsavgifter ovan: År 2017  har många fler med-
lemmar än tidigare betalat sin medlemsavgift i förväg, alltså för 2018. Därav den 
höga summan jämfört med föregående år. 
** Kommentar till posten Trycksaker: Tryckkostnaden för tidningen Nyckelhar-
pan nr 4 2017 (3.500:-) betalades efter bokföringsårets slut 31.12.

Det verkliga resultatet för året 2018 är alltså egentligen avsevärt lägre än det 
beräknade resultatet som anges nedan. 

Balansräkning 2017-12-31    
    Ing balans Period  Utg balans
TILLGÅNGAR   
Omsättningstillgångar   
Kassa och bank 
PlusGiro     1 785,18  21 444,41  23 229,59 
Övriga bankkonto             93 434,78 -13 000,00  80 434,78 
 
S:A TILLGÅNGAR              95 219,96  8 444,41    103 664,37 
    
BERÄKNAT RESULTAT       95 219,96   8 444,41    103 664,37

Föreningen Nyckelharpan
Föreningen Nyckelharpans  
verksamhetsberättelse för år 2017

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

Styrelsen har haft följande samman-
sättning sedan årsmötet mars 2016: 

Jacob Höglund, ordförande
Bo Nilsson, vice ordf, byggtips och 
hemsidesansvarig
Kerstin Kåverud, sekreterare
Sven Stormdal, kassör
Per-Ulf Allmo, ledamot
Kjell Ritzén, ledamot
Magnus Holmström, ledamot
Sven Stormdal redaktör. 
Paul Westman revisor
Bo Lindström revisorssuppleant 
Valberedningen har bestått av  
Ingemar Aronsson, sammankallande. 
och Lars Lithén.

Styrelsen har under verksamhetsåret 
haft 4 protokollförda möten förutom 
årsmötet. Föreningen har vid årsskiftet 
ca. 250 medlemmar. 

Vår årliga helgspelkurs hölls i år i 
Västerås med Josefina Pålsson som 
ledare. 

Tidningen har utkommit med 4 
välfyllda nummer (totalt ca. 80 sidor) 
med reportage om bland annat spel-
träffar, byggtips och kurser, inte bara 
från Sverige utan också från länder 
somTyskland, Island, Argentina, Israel 
och England. 

Ordförande 
Jacob Höglund
Vice ordförande 
Bo Nilsson 
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Revisionsberättelse för år 2017

Undertecknad, som vid föreningen Nyckelharpans årsmöte 
2016 utsågs att revidera föreningens räkenskaper för är 
2017, får härmed lämna följande redogörelse. 
Jag har tagit del av samtliga styrelsemötesprotokoll och 
granskat bokföring och verifikationer och då funnit att den 
ekonomiska hanteringen och bokföringen har skett i god 
ordning med iakttagande av föreningens stadgar och allmän 
god bokföringssed. Jag har kontrollerat hur 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 2017 beviljas ansvars-
frihet. 

Stockholm den 30 januari 2018.

Paul Westman 

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

Sven Bergman, Mora
Per Olof Kättström,  Tranås
Daniel Pettersson, Järna

Föreningen Nyckelharpan har traditionellt haft sin med-
lemsbas i Stockholmsområdet och det har tidigare varit 
naturligt att de flesta föreningsaktiviteterna har försiggått i 
just detta område. Sen en tid tillbaka är det emellertid  
föreningens uttalade policy att sprida verksamheten inte 
bara inom Sverige utan även utomlands. Vår ambition är att 
i första hand göra föreningen till en rikstäckande förening 
för nyckelharpsrelaterad verksamhet. Som ett led i detta 
arbete försöker vi att hitta lokala representanter i de olika 
delarna av Sverige och utomlands. Ni finner en lista på  
personer och deras geografiska tillhörighet här nedan. Vänd 
er till dessa om ni lokalt vill anordna något som har med 
nyckelharpa 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 
en lokal representant där du bor är du naturligtvis välkom-
men att vända dig direkt till styrelsen. Vi söker naturligtvis 
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
Bohuslän Paula Holmgren paula.holmgren@gmail.com
Skåne  Patrik Dahlin patrik.dahlin@anticimex.se
Gotland Jan Lundqvist jan@snausarve.se
Kalmar  Lars Lithén lars.lithen@gmail.com
Närke Conny Eriksson connye.knafver@gmail.com
Västerbotten Lasse Hyvönen lhyvonen65@gmail.com
Västernorrland  Bo Allan Nilsson barbnils@live.se
Åland Barbro Wendt barbro.a@aland.net

Lokala representanter

Nu är det dags!
1. Nu har det hunnit bli 2018!

2. Dags att betala medlemsavgiften 120:-!
(Många har redan gjort det!)

3. Föreningen Nyckelharpan har skaffat Swish! 
4. Swishnumret är 123 612 26 34!
5. Plusgiro 491 82 94-2 finns kvar!

6. Glöm inte att skriva namn och adress  
när du skickar!

Sven Stormdal, kassör.
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rats av många som skrivit om detta tidigare, bland annat 
Per-Ulf Allmo och Gunnar Fredelius, så kallades inte harp-
typerna det de kallas idag när de konstruerades. Oftast tala-
de man bara om ”harpa”. Med bilderna till denna artikel så 
hoppas jag att det framgår vad jag avser med de olika 
benämningarna och jag har försökt att följa vedertagen 
nomenklatur. Det skall också nämnas att jag här behandlar 
huvudtyperna, det finns flera exempel på instrument som är 
svåra att klassificera och som uppvisar drag av flera huvud-
typer.

Nå, åter till ämnet för min artikel ”kontrabas med dub-
bellek” eller ”Österbyharpa”. Varför kallas instrumentet 
ibland för ”Österbyharpa”? En förklaring kan vara att 
modellen var vanlig i trakten av Österbybruk i Uppland. 
Att rekonstruera var ett specifikt instrument är byggt kan 
ibland vara svårt. Om byggaren och dennes hemvist är känd 
är saken enkel. I andra fall är det svårare och bara för att ett 
instrument är återfunnet på en viss plats betyder det inte att 
det var där det byggdes. Instrumentet kan ju ha flyttats. 
Mina och andras efterforskningar tyder dock på att instru-
ment av ”kontrabas med dubbellekstyp” byggda av kända 
eller i alla fall starkt förmodade byggare var koncentrerade 
till Österby/Dannemoratrakten.

En annan orsak till benämningen ”Österbyharpa” kan 
vara att just denna typ trakterades av Justus Gille och Vik-
tor Vikman, de legandariska Österbyspelmännen som fil-
mades av Jan Ling på 1960-talet. Sven Nordin synkade för-
tjänstfullt ljud och bild genom ett imponerande detektivar-
bete. Filmerna förvarades på Musikmuséet och ljudet på 
Visarkivet och ingen (utom möjligen Jan Ling, som var  
rektor vid Göteborgs universitet) hade koll på att det fanns 

Österbyharpan: En kontrabasharpa med dubbellek

Det är lätt att gå vilse i den vildvuxna floran av nyckelharps-
typer. Förutom alla de gamla typerna av historiska instru-
ment, en del bevarade och andra bara lämnade som dunkla 
spår i form av avbildningar, finns det ju även en hel del 
modernare skapelser. Vissa av dessa moderna harpor har 
blivit vanliga, som den ”treradiga kromatiska harpan”, kon-
struerad av August Bohlin på 1920-talet och som sen legat 
till grund för det som vi idag betraktar som den vanliga 
nyckelharpan. Denna modell, ”treradig kromatisk”, är den 
som exemplevis byggdes av och blev populär genom Eric 
Sahlström. Andra moderna harpor, och med det menar jag 
modeller som tillkommit efter tillkomsten av den treradiga 
kromatiska, är ovanligare. Det är inte mitt syfte att med 
denna artikel bidra till klassificeringen av olika harpor. Det 
har andra tidigare gjort med förtjänst. Jag vill istället här 
försöka sammanfatta vad jag kommit fram till vad avser en 
specfik typ av det som med ett samlingsnamn brukar kallas 
gammelharpor, det vill säga instrument tillkomna för 1920-
talet. Det instrumentet som här framför allt behandlas är 
vad som ibland kallas ”kontrabas med dubbellek” och ibland 
”Österbyharpa”.

Namnet ”kontrabas med dubbellek” syftar på att denna 
harptyp har två rader nycklar i motsats till enradiga harpor 
som har enkellek. Man kan förenklat säga att dessa två 
rader motsvarar de översta raderna på en treradig kromatisk 
harpa. På de flesta Österbyharpor är detta samma konstruk-
tion vad avser nycklar som på det instrument som kallas 
”silverbas”. En silverbasharpa har spelsträngarna, de som 
kan anslås med stråken, stämda på samma sätt som Bohlin/
Sahlströmmodellen av den moderna kromatiska, dvs. C1, 
G, C2, A, där C2 och A har löv och de andra två är bordu-
ner. En kontrabas med dubbellek ser ut på samma sätt, men 
har dessutom ytterligare en sträng med löv placerad till 
vänster om C1 (om man betraktar instrumentet från 
stränghållaren mot sadeln) stämd till ett D. Denna sträng är 
försedd med 6-10 löv (varierar mellan olika instrument) 
kopplade till den översta raden nycklar. Österbyharpan lik-
nar i detta avseende det instrument som brukar kallas ”kon-
trabas”. Skillnaden består i att kontrabasen har en rad med 
nycklar, dvs en enkellek. De tvåradiga harporna har inte 
riktigt samma konstruktion som om man tog bort den tred-
je raden nycklar på en treradig kromatisk. Saken komplice-
ras av att på de äldre tvåradiga instrumenten så saknas det 
nycklar för tonerna C#, D, D# och G# på andra raden. 
Lövet för D, som slår an C2-strängen, är dubbelkopplat på 
samma nyckel där lövet slår an tonen B1 på A-strängen. 
Dessutom används ofta en omvänd koppling av tonen E på 
andra raden och C# på översta raden. Lövet för E på 
C-strängen är kopplad till en nyckel på översta raden och 
lövet för C# på A-strängen ligger på en nyckel i andra 
raden. Man kan alltså få ett snyggt C/E ackord genom att 
placera ett finger på bägge nycklarna i övre raden.

Det skall nämnas i sammanhanget att det kan vara för-
virrande med namnen på de olika harptyperna. Som förkla-

1. Jag använder ”modern” eller anglo-saxisk benämning av tonen B som 
motsvaras av den äldre benämningen H. Den äldre benämningen B blir 
således Bb eller A#.

Treradig kromatisk 
nyckelharpa
 (till vänster) och 
silverbasharpa 
(till höger), 
byggda av 
August Bohlin  
ca. 1920-30. 
Foto Jacob Höglund
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harptyper är Österbyharpan ett borduninstrument och 
stråktypen är annorlunda jämfört med den som används på 
dagens harpor. På de äldre harptyperna ljöd borunsträngar-
na med under låtspelet och bidrar till vad som beskrivits 
som ”ljud från ett Uppländskt stall” eller ”humlor i en krus-
bärsbuske”. Det moderna spelsättet är ju mer inriktat på att 
med en spänd stråke oftast stryka en sträng i taget även om 
skickliga spelmän ofta använder sig av dubbelgrepp och 
dubbeltoner. Detta för att anknyta till det gamla spelsättet. 
Grovt förenklat kan man säga att ett modernt spelsätt byg-
ger på klangen tillskapad av samspelet mellan melodin och 
resonanssträngarna. Resonanser fanns det även på de äldre 
harpor jag tagit upp här, men ljudbilden skapas mer av 
samspelet mellan melodin och bordunssträngarna.

Spelmännen som spelade på de äldre harptyperna hade 
ingen frosch på stråken och spände taglet med tummen. På 
en silverbasharpa kan man dra stråken på alla strängarna 
samtidigt och få det att det klinga fint framförallt i C-dur. 
Det instrumentet kallas också ibland för ”C-durharpa”. 
Toner under A-strängens A kan med viss möda tas genom 
att använda andra radens nycklar men det är inte lätt att 
undvika missljud med en medljudande lös A-sträng. På en 

både film och ljud. Sven har berättat att han kom på att det 
måste finnas filmer då han höll på med ljudbanden. Det 
fanns på vissa ljudband ett surrande ljud innan Jan Ling sa 
”var så god att börja” till spelmannen, men Sven hade ingen 
aning om vad detta surrande ljud kunde vara. Till respektive 
ljudband fanns också en kort anteckning med: spelmannens 
namn samt ordet ”Film”. Sven trodde ett tag att detta 
betydde att spelmannen kom från Films s:n i Uppland men 
tyckte att det var misstänkt att så många spelmän kom just 
härifrån. Han skrattade åt sig själv när han till slut kom på 
vad det egentligen betydde. Filmerna är för övrigt tillgäng-
liga på internet - sök på ”Justus Gille och Viktor Vikman”.

Justus och Viktor var bägge födda 1897 och metallarbe-
tare vid Österby bruk. Äldre Österbybor minns hur Justus 
och Viktor ännu på 1960-talet spelade upp midsommar-
stången i Österbybruk och deltog i sk. vagnshusfester. I 
Lars Erik Larssons bok ”Uppländske spelmän under 4 
århundraden” står att bägge spelade ”kontrabas med dubbel-
lek” sedan barndomen och att de lärt sig spela av de gamla 
vagnshusspelmännen Wenngren, Sallmakar Kalle Österberg 
och Karl Svensk. Det står också att Justus och Viktor var de 
sista ”som spelar kontrabasharpa med dubbellek i en obru-
ten tradition sedan 1800-talet”. Hur det är med den saken 
är något osäkert. Sallmakar Kalle levde 1842-1913 och Jus-
tus och Viktor var med andra ord 16 år då han dog. Staffan 
Wenngren var född 1838 och dog redan 1904. Jag har fått 
det berättat för mig att Viktor Vikman började med att 
spela dragspel och munspel och först senare tog upp nyck-
elharpan. Kanske var Wenngren och Sallmakar Kalle båda 
för gamla för att ha verkat som lärare till Justus och Viktor, 
även om det naturligtvis inte är uteslutet att de kan ha hört 
dem under barndom/tidiga tonår? Kanhända var Karl 
Svensk en möjlig brygga. Han var född 1873 och därmed 
endast 24 år äldre än Justus och Viktor. Karl var maskinist 
vid bruket och dog 1937. Huruvida någon av de här äldre 
spelmännen spelade enkelradig eller dubbelradig kontrabas 
framgår dock inte av mina källor.

Det finns hur som helst goda och dubbla skäl till att 
kalla ”kontrabas med dubbellek” för ”Österbyharpa”. Klart är 
att instrumentet var vanligt förekommande i trakterna runt 
Österby/Dannemora samt att Justus och Viktor spelade 
detta instrument.

Hur låter då en ”Österbyharpa”? Liksom andra äldre 

 Enradig kontrabas, byggd av Bo Nilsson, Härnösand. 
Spelar gör David Eriksson. 
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Från vänster till höger: Silverbas, Österbyharpa och treradig 
kromatisk harpa. 
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många som spelar Österbyharpa och den levande traditio-
nen är bruten. Som tur är kan man skaffa sig en uppfatt-
ning om hur det lät genom de filmer och ljudupptagningar 
som gjordes när de gamla spelmännen ännu levde. Utan Jan 
Lings inspelningar, Sven Nordins idoga arbete och Gunnar 
Fredelius tillgängliggörande via internet hade denna kultur-
skatt nu varit sorgligen insomnad. Så även om den muntli-
ga traditionen till viss del är bruten kan vi med teknikens 
hjälp återskapa vad som höll på att försvinna. Gammel-
harpsspel har allmänt fått en ny skjuts. Numera finns det 
Facebookgrupper för alla möjliga företeelser och däribland 
”Nyckelharpans historia” och ”Silverbas”. Besök också 
”Nyckelharpans forum” på internet. Enkelradig kontrabas 
spelas tämligen flitigt av yngre spelmän och även silverba-
sen har börjat återhämta sig. Måhända finns intresse för att 
åter börja spela ”Österbyharpa”? På den årligen återkom-
mande ”Gille- och Nyckelharpsstämman”, alltid helgen 
innan midsommar, planeras i år 2018 eventuellt ett semina-
rium om ”Österbyharpan”. Kanske ett startskott?

Tack till Per Ulf Allmo och Sven Nordin för diskussion 
och synpunkter i ämnet.

Källor:
Larsson, Lars Erik 1980: Uppländske spelmän under 4 århundraden.  
Upplands Grafiska, Uppsala.
Ling, Jan 1967: Nyckelharpan. Musikhistoriska museets skrifter.  
PA Norstedt och Söner, Stockholm.
https://nyckelharpansforum.net/historiaotyper.htm,  
åtkommen 2018-01-20

Jacob Höglund

Österbyharpa tas de lägre tonerna på den på den motsatta 
sidan av A-strängen liggande D-strängen och melodin, om 
man spelar på denna sträng, fås fram genom att använda 
den översta nyckelradens kopplade löv (precis som på en 
enkelradig kontrabasharpa). Om man tittar på filmer med 
Justus och Viktor så spelar de med den gamla stråktypen 
men stryker an relativt lätt. Inte som man kan se äldre sil-
verbasspelmän göra, de ligger på med stråken ganska hårt 
på alla strängar samtidigt. Viktors och Justus spelsätt upp-
märksammas i Lings bok ”Nyckelharpan” där uppteckning-
arna anger ”en svagt ljudande C-bordun” då de spelar på 
D-strängen. När de spelar på A-strängen däremot är bor-
duntonen alltid kraftigt markerad. Den bordunsträng som 
då används är framför allt G-bordunen.

Vad man tycker om hur en harpa skall låta och vad man 
har för ljudideal må vara upp till var och en. Som man 
säger: ”Skönheten ligger i betraktarens öga”. Många som är 
vana vid modernt nyckelharpsspel tycker inte om ”gammel-
harpsbrummandet”. Jag är av en annan åsikt och försöker 
eftersträva ”gammalt spel”, även då jag spelar modern trera-
dig harpa. Var och en är sin egen lyckas smed. Klart är dock 
att äldre typer av harpor inte lämpar sig i större ensembler, 
som spelmanslag. Dels är instrumenten ofta tonsvaga och 
antalet lämpliga tonarter begränsat. Silverbas och Österby-
harpa funkar bäst i C-dur och möjligen G-dur

När nyckelharpsvågen var som starkast i slutet av 1960- 
och 70-talen försvann många av de sista gammelharpspel-
männen efftersom nyckelharpsrenässansen drevs av spel på 
och bygge av den treradiga kromatiska harpan. Man kan 
säga att de äldre harporna mer eller mindre sveptes bort. 
Den äldre typen av spel uppskattades inte även om många 
gamla låtar från Österbybruk och Dannemora finns kvar 
och idag spelas på treradig harpa. Numera är det inte 

Kortkurs i Sahlströmlåtar  
på nyckelharpa  

med Sigurd Sahlström
Eric Sahlström Institutet 5-6 maj 2018 

Pris: 500 kr inkl. helpension.  
Övernattning: 350 kr i delat rum.

Viss spelvana krävs.

Anmälan senast den 21/4  
på www.esitobo.org

Arr: ESI och Föreningen Nyckelharpan
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Vi är några stycken som redan är i full gång med planering-
en av sommarens Gille- & Nyckelharpstämma i Österby-
bruk som i år inträffar helgen 16–17 juni. Än så länge 
handlar det mest om att fylla programmet med nya attrak-
tiva inslag. Vi hoppas kunna göra årets stämma minst lika 
trevlig som den vi hade sist. Den populära programpunkten 
Allspel på Herrgår’n eller Det var bättre förr kommer vi att 
upprepa. Under Kjell Ritzéns eminenta ledning fyllde den 
cirka två timmar under söndagsförmiddagen. Spelmän 
berättade om sina förebilder och framförde några av deras 
låtar tillsammans med publiken.

Under senare år har vi etablerat en tradition att under 
lördagen alltid ha ett intressant seminarium om nyckelhar-
pan, dess historia, hur man bygger nyckelharpor mm. Där 
brukar namnet Eric Sahlström dyka upp titt som tätt. 
Någon kanske opponerar sig, men jag utnämner honom 
härmed till Upplands största spelman genom alla tider. För-
utom att han lämnade efter sig ett 20-tal egna, odödliga 
låtar, var han en förnyare av nyckelharpan som instrument. 
Det är tack vare honom vårt nationalinstrument fick sin 
stora renässans från början av1970-talet och framåt. 

Seminariet i år kommer att handla om hur de första kurser-
na i att bygga nyckelharpa kom igång i Österbybruk på 
tidigt 70-tal. Preliminär titel: Så startades byggkurserna i 
Österby och vad hände sedan?

Kvällskonserten under lördagen är alltid ett av de mest 
uppskattade inslagen. I somras hade vi populära Eva Tjör-
nebo och Viskompaniet på besök. I år har vi lyckats enga-
gera tre lysande ungdomar som kallar sig Trio Törn. Petrus 
Dillner spelar nyckelharpa, Klara Källström cello och Olof 
Kennemark fiol. Det bli en riktig höjdare!

Det är fritt inträde till stämman, men liksom tidigare 
kommer vi att försöka stärka kassan genom att sälja ett 
enkelt klistermärke. Spelmansstämmor kostar en hel del att 
genomföra. Våra största kostnadsposter är hyran av herrgår-

 Per-Ulf Allmo berättar om gammelharpor under seminariet 
2017. Daniel Hedman och David Eriksson ger ljudliga  
illustrationer med spel på sina gamla nyckelharpor.

den och scenvagnen med högtalaranläggning samt arvoden 
till inbjudna spelmän och konferencierer. Utan de generösa 
bidrag som vi får från våra huvudsponsorer Östhammars 
kommun och Folkesson Råd & Revision skulle vi få svårt 
att upprätthålla vår höga standard. Konkurrensen från 
stämmor i andra delar av landet är hård, och besökare stäl-
ler allt högre krav på folkmusikarrangemangen.

Årets stämmomärke föreligger redan. Det visar 2017 års 
Gillestipendiat Cornelia Carleson tillsammans med Hasse 
Gille när han leder allspelet i Herrgårdsparken 2004.

Ni som har idéer om nya programpunkter till årets stämma 
hör gärna av er via mejl till 

sture@hogmark.se
Välkommen till Österby i sommar!

Sture Hogmark

Kjell Ritzén intervjuar Olle Linder under Allspel på Herrgår’n 
2017. Olle förvaltar bland annat en stor låtskatt efter Ivar 
Tallroth.

Gille- & Nyckelharpstämman i Österbybruk 2018

Hej medlem 
Du vet väl om att du när som helst kan 

ställa din fråga om harpskötsel, harpbygge 
m.m. till föreningen. Skicka e-post till 
harpa@bonilsson.se så kommer svar 

inom kort direkt till dig och publiceras 
även i nästa nummer.

Fler kanske funderar på just din fråga!
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Trio Törn med Petrus Dillner, Klara Källström  och Olof Kennemark.

Bertil Hammar spelar och berättar
 om och för Hasse Gille.

Eva Tjörnebo och Viskompaniet 
underhåller i Stora salen. 
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Ännu en Österbyklassiker, Gånglåt efter Klas Harpare. Upplandsskalden Olof Thunman, han med  
”Vi går över daggstänkta berg”, skrev en dikt om ett dramatiskt möte på Långsjöns is för Harpar Klas,  

publicerad i UNT:s julnummer 1927. Den kom också ut i en omarbetad version i ”Mark och Vindar” 1935.
Försök att spela den på silverbas om ni kan - ingen match på Österbyharpa.

Dikten hittas här: http://canom69.se/harparklas.html
Noterna är från FolkWiki.

Jacob Höglund

Gånglåt efter Klas Harpare
(SvL Uppland nr. 64)

Uppland

4
2

1

2

1 2

Efterlysning: 
Gille-stipendiat 2018!

Ett ungdomsstipendium instiftades 2013 till minne av Hasse Gille (1931‒2012) 
att utdelas i samband med Gillestämman den 16 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” 18‒20 juni på Erik Sahlström Institutet. 

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. 070-37 39 39 1

Gånglåt efter Klas Harpare
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Jag vet knappt hur det började, men vid ett besök hos Leif 
Eriksson i Insjön kom vi att prata om Moraharpan. Han 
berättade att den noggranna kopia han gjort efter originalet 
inte kunde fås att bli ett spelbart instrument. Ingenting 
”stämde”. Stallet stod ”fel” men kunde inte flyttas eftersom 
en fot stod mot botten genom ett hål i locket. Nycklarna 
satt fel och någon fungerande skala fick han inte fram.

Men när allt justerades efter vedertagna normer på en ny 
kropp fungerade allt tillfredsställande. Senare har många 
varianter sett dagens ljus med andra lekar, stämningar och 
strängbesättningar.

Jag funderade över varför kopian av originalet inte fung-
erade. Eftersom forskare verkar ha varit överens om att 
Moraharpans förlaga är bilden med en Schlüsselfidel i 
Michael Prætorius musiklexikon från 1620, så tog jag en 
närmare titt på den.

Varje ”tavla” i musiklexikonet har en måttstock längst ner. 
Forskare har jämfört Prætorius avbildade instrument med 
bevarade och kunnat konstatera att de avbildade är mått-
mässigt noggrant utförda. Men jämför man måtten hos 
hans Schlüsselfidel med Moraharpans, så befinns den vara 
ca. 12 procent mindre. Hur skulle ett sådant instrument 
fungera?

Sagt och gjort. Leif är en handlingens man och han tog 
fram en nyckelharpa efter Prætorius mått. Den fungerar 
någorlunda bra utan större åthävor. Några nycklar behöver 
flyttas en aning – det är svårt att utläsa deras lägen nog-
grant på lexikonets lilla bild.

Slutsats: Prætorius modell kan förmodas ha existerat som 
spelbart instrument i Tyskland vid hans tid.

Anmärkas kan att Moraharpans systerinstrument saknar hålet 
i locket för ena stallfoten. Här var stallet således flyttbart och 
kunde anpassas för att få en lämplig, fungerande skala. Leken 
saknas tyvärr så den undandrar sig min bedömning.

Per-Ulf Allmo

Mensur och uppskattade tonlägen hos Prætorius Schlüsself idel 
och Moraharpan.

Moraharpan kontra originalet hos Prætorius

 David Eriksson tyckte sig f inna en lydisk  
skala – en durskala med ett höjt 4:de steg.
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Den 2 december 2017, första helgen i advent, spelade  
Markus Svensson, Hemse, nyckelharpa tillsammans med  
Gotlands Blåsarkvintett. Kvintetten består av Lars Linna 
(flöjt), David Nisbel (oboe), Magnus Dungner (klarinett), 
Zbigniew Jakubowski (fagott) och Tomas Danielsson 
(horn). Huvudnumret var Björn J:son Lindhs svit  
”En dag på gården” i eget arrangemang av Markus. 

Tillsammans fortsatte Markus och kvintetten med  
folkliga låtar för nyckelharpa och blåsarkvintett. Markus 
berättade även om nyckelharpans historia och lät oss njuta 
av silverbasharpans klang. 

Ett femtiotal entusiastiska åhörare hade samlats i  
Havdhems bygdegård – så naturligtvis blev det extra- 
nummer. Den uppskattade konserten uppfördes även vid  
tre andra gotländska hembygdsgårdar under advent, så vårt 
instrument blev verkligen väl marknadsfört.

Janne Lundqvist

Nyckelharpa möter blåsarkvintett på Gotland
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Under mitt skrivande av boken ”Nyckelharpan ett unikt 
svenskt kulturarv” har innebörden av begreppet sisyfosarbete 
plötslig blivit klar för mig.

På nätet kan man under Mytologi.nu läsa följande: 
Mot Sisyfos utdelade gudarna ett särdeles erbarmligt straff. 
Han förvisades till underjorden för att under återstoden av 
sitt liv underkasta sig en enda verksamhet, nämligen att 
skjuta en sten uppför en kulle. Varje gång han nästan skjutit 
den tunga stenen hela vägen upp blir tyngden övermäktig 
och han får därefter börja om från början igen.

Kort sagt, ett sisyfosarbete är ett fruktlöst evighetsarbete 
som aldrig tar slut. 

Vid vårt ESI-seminarium Vinterbygg 2002 presenterade 
jag för första gången en vision om den bok jag nu håller på 
att skriva. Den såg ut så här: 

Boken skall:
• vara ett nationellt kulturdokument av hög kvalitet
• bidra till ett ökat intresse för nyckelharpan och  

 för nyckelharpsbygge
• bidra till att höja kvaliteten på tillverkade  

 nyckelharpor
• höja statusen på nyckelharpsbygge från dagens   

 amatörslöjd” till minst i nivå med professionellt  
 fiolbygge.
• finnas på bokhandlarnas julklappsdiskar som årets 
 faktabok.

Sedan följde en uppräkning av 50-talet kapitel, alla med 
anknytning till nyckelharpan.

16 år senare sitter jag nu hemma i Gyllby och skriver för 
fullt på boken, och tanken på Sisyfos dyker upp då och då. 
Omgivningen frågar mig ständigt: 

När ska du ha boken klar.? 
Mitt svar har hittills varit: Jag vet inte, det får ta  

    den tid det tar. 

Vad har hänt sedan 2002? 
Jag har övertygat mig om att en bok fortfarande är bästa 
sättet att föra ut ett budskap av det här slaget. Detta trots 
att Internet på sistone formligen exploderat av möjligheter 
att lägga ut ljud-, bild- och videofiler. Min bok faller inom 
kategorin kontextinformation, information om samman-
hang som inte går att finna på nätet. Som gammal manage-
mentkonsult kallar jag den också för en One-stop-shop, ett 
ställe där all information inom ett ämne finns samlad.      

Jag har också gått igenom all tillgänglig litteratur gällan-
de nyckelharpan och funnit att det saknas en nulägesbe-
skrivning av vårt immateriella kulturarv. 

Om vi ska lyckas få nyckelharpan antagen på Unescos 
internationella lista över immateriella kulturarv måste vi 
alltså komplettera befintlig litteratur med en dokumenta-
tion som beskriver följande: 

Användandet och byggandet av instrumentet i dag 
och inom överskådlig framtid. Olika miljöer där 
nyckelharpan förekommer idag, sättet att spela och lära 
ut spel samt sättet att bygga och hur man kan lära ut 
byggandet via kurser och seminarier. 

Jag har sedan en tid tillbaka gjort en genomtänkt bokstruk-
tur och kommit fram till ett upplägg på 3 olika huvuddelar:
Var och en av de tre delarna innehåller över 15 st olika 
kapitel. 

Ett par exempel på kapitel i Del I: Kap 4. Hur förändrade 
August Bohlin, Eric Sahlström och Hasse Gille nyckel-
harpan och Kap 8. Från Eric Sahlströms Minnesfond till 
Eric Sahlström Institutet
Exempel på kapitel i Del II: Kap 4. Akustikens grunder 
och stråkinstrumentens akustik och Kap 5. Träkunskap för 
akustiska instrument. 
Exempel på kapitel i Del III: Kap 4. Bygge av en 3-radig 
kromatisk nyckelharpa modell Eric Sahlström, och Kap 12. 
Restaurering av gamla instrument samt reparationer av van-
liga skador och haverier
 

Jag har just avslutat Del I och håller som bäst på med Del II. 
Varje vecka åker jag in till Tierps Tryckeri där jag träffar min 
layoutare Isa Englund som gör ett fantastiskt jobb med att få 
ihop text och bild.

Då och då printar vi ut en del i bokens originalformat 32 
cm höjd och 24 cm bredd för slutkorrektur.

Om inte Sisyfos stör mitt arbete alltför ofta blir jag klar 
inom något år.

Esbjörn Hogmark

PS. Bilderna ovan är tagna vid Scenkonstmuseets centrallager i Tumba 
2007. De visar två vyer av en mycket gammal kontrabasharpa. Jan 
Ling var så förtjust i den här harpan att han satte den på första sidan 
av sin doktorsavhandling som utom 1967. Instrumentet förekommer på 
flera ställen i min bok. DS. 

Nyckelharpan ett unikt svensk kulturarv 
En bok under framtagande

Del I. Nyckelharpan allmänt. Sidoordnade kunskapsområden.
Del II. För nyckelharpsbygge viktiga kompetensområden.
Del III. Praktiskt nyckelharpsbygge.
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Den första Midvinterstämman ägde rum i Kallhälls Folket 
Hus och blev redan från början mycket populär. Ett full-
späckat scenprogram, många rum med möjlighet till buskspel 
och dans, bra förtäring etc., borgade för detta. Redan de för-
sta åren var t.ex. Hörkens dansare och Eva Tjörnebo och 
Viskompaniet med och förgyllde stämman. Men spiraltrap-
pan mellan våningsplanen upplevdes som mycket besvärlig.

Efter 33 år i Kallhäll flyttade stämman till Järfälla gym-
nasium i Jakobsberg. Ett lyft, allt på ett plan och mer 
utrymme och bättre service för både spelmän och besökare. 
I år kom inte mindre än 350‒400 spelmän som höll igång i 
olika konstellationer. Hela eftermiddagen pågick ett fantas-
tiskt scenprogram. Klarinettisten Pontus Estling invigde 
med ett makalöst fint låtspel. Även detta år medverkade bl.a. 
Hörkendansarna och Eva Tjörnebo på scenen samt natur-
ligtvis Järfälla Spelmän. I ett separat rum kunde polskedan-
sarna njuta av dansmusik från olika delar av landet, medan 
gammeldansarna fick sitt lystmäte i stora salen. Visstugan 
blev snabbt fyll av glada sångare.

Roland Norén tilldelades stipendiet bl.a. för sitt mångår-
iga arbete med Järfälla Hembygdsförenings museum och 
sitt stora engagemang i Järfällas kulturliv. 

En trevlig och väl organiserad stämma, mycket uppskat-
tad av alla.

Lena Höög

Varmt välkomen till nästa Midvinterstämma 19 januari 2019!

Midvinterstämman 35 år!

Lars Lindkvist leder allspelet.

Foto Bengt BorkeBy

Samspel. var det gott om på Midvinterstämman.
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beröm för våra Bodapolskor. Det hade vi inte förväntat oss, 
så det var extra roligt. 

Efter lite buskspel var det så småningom dags att åter-
vända till sista passet i garderoben. Tillfredsställelsen av att 
fler och fler galgar blir tomma så att garderoben kan börja 
rivas är kanske inte så konstig. Vid det här laget är alla gan-
ska mätta på både intryck och goda smörgåsar och bakverk. 
Många hade också fyllt på energin med hjälp av mat från 
Food trucken, som så påpassligt beställts till gårdsplanen 
utanför. 

Den nya lokalen här i gymnasiet fungerar i mångt och 
mycket bättre än Kallhälls Folkets hus. En stor nackdel är 
förstås att den är så dyr. Men planeringen för nästa stämma 
den 19 januari 2019 är ju snart i gång igen. 

Så hjärtligt välkomna att hälsa på i garderoben nästa 
stämma om ett knappt år. Vi hoppas på lagom kallt vinter-
väder, så inte galgarna blir för tunga av vinterkläder och 
annat. Ni kommer hur som helst att bli väl omhändertagna 
av alla trevliga funktionärer!

Ylva Berglund

Rapport från en garderob på  
MIDVINTERSTÄMMAN 

Ett vanligt uttryck är att man kommer ut ur garderoben, 
men det här handlar tvärtom att ni är välkomna in i garde-
roben. Jag är nämligen en av många som hjälper till i garde-
roben på Midvinterstämman, som nu för andra året ägde 
rum i Järfälla gymnasium istället för i Kallhälls Folkets hus. 
Om du någon gång tänker ställa upp som funktionär på 
något evenemang, kan jag rekommendera garderobiärsjob-
bet. Du får då träffa alla trevliga människor som förvän-
tansfulla kommer för att roa sig. Har du sedan sista passet 
får du tillfälle att prata om allt roligt som hänt under kväl-
lens lopp med alla som uppfyllda av folkmusik ska ta sig 
hemåt i vinternatten. Är garderoben så välorganiserad som 
den är när min vän Susanne har tänkt på varje detalj, så är 
det bara roligt att hjälpa till. Det finns många som planerar 
för att allt ska löpa så smidigt som möjligt i smått och stort. 
Förra året lade Stig, en annan vän, märke till att långbordet 
där alla smörgåsar breddes var alldeles för lågt. Så i år hade 
han ordnat förhöjningar på bordsbenen så ingen behövde 
kröka rygg. Det är många smörgåsar som ska bredas, så det 
var säkert uppskattat. Vad man än bidrar med som funktio-
när, får man också tid att uppleva mycket av alla olika pro-
grampunkter på stämman. 

I stora aulan var det fullt program hela dagen. Vår egen 
Lars Lindkvist ledde allspelet förstås. Han har fördelen att 
synas mycket bra och det kanske är därför det låter så bra, 
med den stora mängden av glada spelmän. Härligt sedan att 
få vara en del av musik- och dansupplevelsen tillsammans 
med Järfälla Spelmän och Hopslaget.

Det jag annars inte ville missa av scenprogrammet var 
Hedin/Hazelius. Så härligt att få njuta av dessa superproffs. 
Jag fick då också en skymt av min make Björn som var en 
av programvärdarna på scenen. Lite avundsjuk kan jag vara, 
för han får ju verkligen tillfälle att lära känna alla artisterna 
lite närmare. Efter det hann jag precis slinka in på Eva 
Tjörnebos fullsatta visstuga. Efter en timma med Evas fan-
tastiska entusiasm känner man sig alltid nöjd och glad. 

Mitt spelgäng Järfälla Nyckelharpsgille spelade som 
brukligt till dans på polskedansgolvet. Vår eminenta spelle-
dare Boel Oldberg lyckades få med oss så bra att vi fick 

Torbjörn Henriks leder spelet i Midvintermarschen, 
som han själv komponerat,

Buskspel.med dragspelet i högsätet.
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