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Augusti 2022
Åren går och minnet börjar bli suddigt.
Eftersom jag bytt dator sen jag först
tillträdde som ordförande kan jag inte
i skrivande stund rekonstruera när jag
blev vald som ordförande för föreningen,
men jag har hittat dokumentation att
jag var ordförande 2013. Så tills nästa
årsmöte är det i alla fall minst 10 år
som jag haft medlemmarnas förtroende.
Det har varit ett intressant, givande
och ärofyllt uppdrag.
De senaste åren har naturligtvis
påverkats väldigt mycket av coronapandemin, men i och med 2022 har
verksamheten återigen kunnat ta fart.
Tidningen har även under pandemin
varit välfylld under Sven Stormdals

gedigna redaktörskap, och i våras
anordnades digitala spelträffar i samarbete med ESI Tobo. I somras var föreningen med och kunde återigen
anordna en mycket lyckad Gille- &
Nyckelharpstämma i Österbybruk.
Stämman låg ju nere under pandemiåren.
Till hösten arrangeras en kurs i
Lövstabruk med Lukas Arvidsson,
organist och riksspelman på fiol, samt
Torbjörn Näsbom, riksspelman på
nyckelharpa. Där erbjuds våra medlemmar att spela tillsammans med
dessa lärare och brukskyrkans berömda
barockorgel. Vi har även varit med och
stöttat Esbjörn Hogmarks envetna
arbete med att få nyckelharpan erkänd
som immateriellt kulturarv. Det finns
således många anledningar att vara
medlem och stödja föreningens arbete.
Tillsammans är vi så mycket starkare
än som enskilda individer.
I och med årsmötet 2023 så kommer jag emellertid inte att kandidera
till omval och jag vill redan nu avisera
detta så att föreningen i god tid kan
börja leta efter en efterträdare. Det har
som sagt var ett givande och roligt
uppdrag, men det är dags för en ny
kraft att leda föreningen in i framtiden.
En framtid som jag är övertygad om
även fortsättningsvis kommer att
vara god.
Jacob Höglund
Föreningen Nyckelharpans ordförande

Hej medlem,
Om du inte redan betalat medlemsavgiften för 2022
får du här 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,
annars är det svårt att registrera din betalning rätt!
Paul Westman, föreningens kassör.
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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
Gotland
Kalmar
Närke
Skåne
Västerbotten
Västernorrland
Åland

Olle Plahn
Jan Lundqvist
Lars Lithén
Ulla Carin Libert
Patrik Dahlin
Lasse Hyvönen
Bo Allan Nilsson
Barbro Wendt

plahn.olov@telia.com
jan@snausarve.se
lars.lithen@outlook.com
uc.libert@gmail.com
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:
Carina Bengloff, UPPSALA
Rickard Hallerbäck, ÖREBRO
Lars Erik Hammarin, Californien, USA
Monica Hedelius, SOLLENTUNA
Henrik Holm, AMSTERDAM, Holland
Sarah Isberg, BY KYRKBY
Birgitta Johansson, KARLSKOGA
Jane Karlsdotter, UPPSALA
Ulf Larsson, ÖREBRO
Annika Lidin Lindqvist, TOBO
Amanda Sjöholm Axelsson, HÖJE
Gunilla Sundin, HUDDINGE

Föreningens årsmöte den 19 juni 2022
Den 19 juni hölls årsmöte med Föreningen Nyckelharpan i samband med
Nyckelharpstämman i Österby.
Följande beslut fattades:
– Budget, Resultat- och balansräkning och Verksamhetsberättelse för
2022 föredrogs och godkändes liksom Revisionsberättelsen.
– Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
– Medlemsavgifterna beslöts vara oförändrade för det kommande verksamhetsåret.
– Styrelse och revisorer valdes.
Under punkten Övriga frågor fördes diskussion om föreningens framtida
organisering och relationerna med närstående organisationer.

Självklart är vad som beslutades och diskuterades på årsmötet av intresse
för alla medlemmar, men utrymmet i tidningen räcker inte till för att återge
hela mötesprotokollet. Via nedanstående länk på föreningens hemsida
finns protokollet därför att läsa och ladda ner i sin helhet:
www.nyckelharpan.org/arsmoten/
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Gille & Nyckelharpstämman 2022
18–19 juni

Text Sture Hogmark, d:o för bilder där inget annat anges.
Som spelmansstämma är det här en typisk tvådagarsstämma. Vi skiljer på Gillestämman, som äger rum på Dannemora Hembygdsgård, och Nyckelharpstämman som huserar
på Herrgården i Österby. Krångligt tycker ni kanske, men
det har sin historiska förklaring som man som deltagare
inte behöver bry sig om. Den finns på vår stämmas hemsida
gilleochnyckelharpstamman.se.
Lördagen 18/6 inleddes Nyckelharpstämman med ett
seminariepass i Herrgårdssalongen på förmiddagen där
Esbjörn Hogmark kåserade om sina framgångsrika försök
att få nyckelharpan klassad som ett immateriellt kulturarv
inom UNESCO. Olov Johansson sufflerade genom att
demonstrera olika instrument och musikstilar för nyckelharpa. Detta skedde i en nästan fullsatt Herrgårdssalong.
I stämmoprogrammet hade vi direkt efter seminariet lagt
in ett boksläpp för Sällskapet Vallonättlingar där de presentera sin nya bok om Österbybruk; Ett levande vallonbruk
– Österby bruk förr och nu.
Gillestämman blåstes in på kohorn kl 13.00 samma dag
av Peo Österholm varefter allspelet lett av Åsa Hogmark
tog vid.
Innan det traditionella scenspelet, där enskilda spelmän
eller spelgrupper framträdde, höll Sara Westergren Ahli ett
välkomstanförande där hon berättade om hur hon blev
intresserad av nyckelharpan. En fast punkt på eftermiddagsprogrammet var utdelningen av Gillestipendiet som i
år gick till två fiolspelande ungdomar, Fanny Rhodin och
Torunn Thurfjell. I linje med Hasse Gilles önskemål strävar
vi alltid efter att ge Gillestämman en extra ungdomlig prägel, något som speciellt gruppen Tierps Låtverkstad bidrog
till.

där Nyckelharpstämmans kvällspass vidtog, först i form av
en konsert med våra välkända upplandsspelmän Olov
Johansson och Robert Larsson. Efter Herrgårdskonserten
kunde man antingen dansa, delta i dansutlärning, visstugor,
spelstugor eller buskspela på Herrgården fram till småtimmarna. Redan klockan 21.35 vek sig undertecknad och for
hem till Uppsala för att vila upp sig till morgondagen. Då
såg bilparkeringen nästan ut som i fornstora dagar med
bilar parkerade på varje otillåten gräsplätt.

Inte ens ståplatser kvar under Roberts och Olovs
Herrgårdskonsert.

Här pågår dans i Herrgårdssalongen till Uppsala
Spelmanslag.
Det inledande allspelet på Hembygdsgården var ovanligt
stort i år. Scenvagnen hade kunnat fyllas med spelmän
flera gånger om.
Som traditionen bjuder hölls också gratis spelkurser/
spelstugor i Gammelgården, den här gången med Olov
Johansson på nyckelharpa, Robert Larsson på fiol, Österbylåtar med Sven-Olof Sundell och Prova-på-nyckelharpa
med Sigurd Sahlström. Alla fyra ”instruktörer” är välrenommerade uppländska spelmän, vilket gav ett ovanligt stort
deltagarantal.
Efter avslutande allspel vandrade vi över till Herrgården

Söndagen 19/6 fortsatte Nyckelharpstämman.
Först i form av ett tidigt pass buskspel tillsammans med
Sven-Olov Sundell för de som övernattat och var spelsugna. Sedan lämnade vi en lucka i vårt stämmoprogram ifall
någon ville ta sig in i Brukskyrkan och avnjuta en dansoch spelmansmässa där.
Vi håller hårt på traditioner; ett äkta spelmanståg står
alltid på programmet, och eftermiddagspasset inleds alltid
med ett sådant från magasinen i brukets centrum upp till
Borggården framför Herrgården.
På nästa sidas bild har spelmanståget just passerat Österbys äldsta och vackraste bostadshus. Det syns till vänster i
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bakgrunden och är från slutet av 1600-talet, ungefär 100 år
äldre än herrgårdsbyggnaden.

I täten av spelmanståget tågar Magnus Svensk,
Göran Sveijer, Åsa Hogmark och Peder Jeppsson.
När spelmanståget äntrat scenen var det dags för Peo Österholm att återigen väcka liv i stämman med sitt kohorn.
Vår eminente konferencier Bengt Mattson, som dagen till
ära klätt upp sig till en gammaldags baron – det här är ju
en herrgårdsstämma – kallade sedan fram spelmännen till
allspel följt av välkomsttal. Det senare levererades av ingen
mindre än vår landshövding Göran Enander. Han var väl
påläst och skötte sig bra tycker både broder Esbjörn och
jag. På en mejlförfrågan skickade han oss en förkortad
skriftlig version av vad han sa, se nästa sida.
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traditionsbärare inom uppländsk folkmusik nu när inte
längre bröderna Eric och Sture Sahlström, Ceylon och
Henry Wallin, Ivar och Curt Tallroth, Nisse Nordström,
Anton Jernberg, Hasse Gille och Bosse Larsson finns med
på våra spelmansstämmor. Några har vi kanske redan lyssnat på under årets stämma men jag avhåller mig från att
droppa några namn.
Slutligen kommer här ett par ord om den avslutande
konserten i Brukskyrkan. Som alltid bemannas den bara
någon timme innan den börjar. Jag vill gärna tro att den
fungerar bra som en vilsam avslutning för öra, öga, kropp
och själ efter en intensiv spelmanshelg både för publik och
deltagande musikanter.
Stort tack till alla besökare och medverkande vid årets
Gille- & Nyckelharpstämma!

Den blivande storspelmannen (?) Ambjörn
Hogmark spelar solo i
Brukskyrkan.
Foto Peder Jeppsson

Åsa Hogmark
sjunger en
vacker tacksägelsevisa från
alla oss 12 spelmän framme i
koret och alla
besökare i kyrkbänkarna.
T.v. Ställföreträdande baron Bengt Mattson höll god ordning
på oss spelmän.
T.h. Erika Lindgren Liljenstolpe spelar låtar hon lärt av
Foto Esbjörn Hogmark
Bosse Larsson.
Efter två års avbrott kunde vi nu ha vår traditionella nyckelharpsutställning där man inte bara kan få sin hemmasnickrade eller inköpta harpa bedömd utan också har möjlighet att sälja eller köpa den eller andra nyckelharpor.
I år uppmärksammade vi också att det var 100 år sedan
Ceylon Wallin föddes med att spela flera av hans låtar.
Ceylon avled på tok för tidigt 1984, endast 62 år gammal.
Erika Lindgren Liljenstolpe hedrade vår kände upplandsspelman Bosse Larsson genom att berätta om sina upplevelser tillsammans honom och spela hans favoritlåtar. Han
var en av våra största spelmansprofiler, men tyvärr lämnade
han oss 9 april i år.
Man kan stanna upp och fundera vilka som tar över som

Några ord om
nyckelharpsutställningen/bedömningen
Ända sedan 1975, då stämman
hölls för första gången, har
man kunnat lämna in nybyggda,
och även gamla, nyckelharpor
till en utställning och samtidigt
få dem bedömda av en jury
som i år bestod av Sigurd Sahlström, Björn Ogdal och
Esbjörn Hogmark. De provspelade och bedömde ett 50-tal
instrument som lämnats in.
I två klasser korades ”Best in
Show-harpor”.
Tre personer delade på segern i
standardklassen; Olov Johansson,

Amrey Shaffeld visar
stolt upp sin vinnarharpa. Harpan till vänster
är Olovs vinnarharpa

Foto Esbjörn Hogmark

Sid 6

Nyckelharpan nr 3, 2022

Sören Åhker och Amrey Shaffeld. Amrey från Regensburg
i Tyskland är därmed den första utländska vinnaren i
nyckelharputställningen. Segrare i gammelharpe-klassen var
Björn Ogdal. (Han lämnade förstås lokalen när hans instrument bedömdes.) De tre bedömningsgrunderna är Estetiskt
helhetsintryck, Spelbarhet och Tonkvalitet som redovisas med
en siffra 1 – 5. För att vinna i respektive klass krävs att
instrumentet har tilldelats det högsta betyget (5) för ljudet.
För ca 10 år sedan kompletterades utställningen med att
man även kan lämna in instrument till försäljning, vilket
lett till att ett flertal instrument bytt ägare under stämman.
Epilog
Jag tycker att vi i Stämmokommittén lyckades få till ett
trevligt och varierat program. Ett jättetack till ”ljudkillen”
Henning Andersson som inte bara bistod med all ljudutrustning utan också på ett förnämligt sätt skötte densamma
under båda dagarna. Det är ju trots allt ljudet från våra
instrument som är kvintessensen i en spelmansstämma.
Dessutom lånade Henning oss det nya podiet som i år

ersatte scenvagnen på Borggården. Förhoppningsvis kommer vi att kunna använda oss av både Henning och hans
podium även i framtiden.
Vi riktar också ett tack till högre makter för ett synnerligen välbalanserat väder, se bilderna. Kanske var det just
vädret kombinerat med att vi alla kände ett uppdämt spelsug efter två års pandemi som gjorde att stämman blev en
av de mest välbesökta på hela 2000-talet. En person som
verkligen stack ut på ett positivt sätt i år var vår konferencier Bengt Mattson. Stort tack Bengt! Jag hoppas att du
redan skrivit in nästa års Österbystämma i din kalender och
samtidigt lämnat in din ansökan till den vakanta tjänsten
som baron på Österby Herrgård.
Uppsala 4/8 2022
Sture Hogmark,
sture@hogmark.se, 070-655 41 43

Landshövding Göran Enander inviger Nyckelharpstämman 2022

Esbjörn Hogmark lämnar ord och mikrofon till
Göran Enander så att Österbystämman kan invigas.

Äntligen har jag möjlighet att delta i invigningen av Nyckelharpstämman i Österbybruk. Bruket som är en av de
främsta vallonbruken i Uppland. Fantastiska kulturmiljöer,
men som alla kämpar med ekonomin och som är beroende
av ideella insatser. De uppländska vallonbruken är av stort
nationellt intresse och är värt ett bättre öde än att ständigt
arbeta för sin överlevnad.
Under min tid som landshövding har jag fått möjlighet
att lyssna på nyckelharpa i Kina och lyssna till Japans
ambassadör i Sverige som lärt sig spela nyckelharpa under
sin tid här. Således ett universellt instrument.
En mycket positiv nyhet är att regeringen i mars nominerade Nyckelharpans nätverk till Unescos register över immateriellt kulturarv – världsarv. Av elva förslag bedömdes tre
av en expertkommitté som slutligen landade i att föreslå

nyckelharpan som enda förslag. En stor framgång och ett
stort tack till Er som gjorde det möjligt, inte minst till
Esbjörn Hogmark som lagt ner ett stort förberedelsearbete.
Tack!
I regeringens beslut står det att ”Nyckelharpans nätverk är
ett starkt metodiskt exempel som visar hur en marginell
och närapå utdöd företeelse kan få vingar genom ett lyckat
samarbete mellan en rad utövare och organisationer”. Samtidigt som ett äldre instrument har bevarats har det skett ett
innovativt och nyskapande som resulterat i den moderna
nyckelharpan och flera nya instrumenttyper.
Eric Sahlström Institutets sätt att organisera och bygga
nätverk kan stå som förebild för liknande projekt i andra
länder, liksom flera av aktiviteterna som har lett till att kunskaperna om att bygga och spela nyckelharpa har tryggats
och utvecklats. Sammanfattningsvis säger regeringen att
Nyckelharpans nätverk utgör ett gott exempel på verksamhet som syftar till att trygga och föra vidare det immateriella
kulturarvet till kommande generationer.
Ett stort tack till Er som gjort detta möjligt och lycka till
framöver i Ert viktiga arbete i bevarandet av denna uppländska kulturskatt!
Göran Enander, landshövding i Uppsala län
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Profetian som slog in
Att Järfälla kommun utanför Stockholm var en av de kommuner i
landet där det hände allra mest under Folkmusik- och dansåret
1990 har tidigare stått att läsa i denna tidning. Men man slog sig
inte till ro. Ambitionen var att aktiviteterna skulle fortsätta.
I en stort uppslagen artikel i Svenska Dagbladet den 3 juni 1991
skriver Peo Österholm under rubriken:
Nyckelharpslåtar i höghusens skugga
Den som vill höra Bingsjölåtar behöver inte åka till Bingsjö, Täby är
nog ett bättre ställe. Den som vill höra uppländska nyckelharpslåtar
behöver inte resa till Österbybruk, Järfälla går lika bra.
Och Peo Österholm avslutar artikeln slutar med orden:

I Järfälla spelar man låtar från i stort sett hela landet (men med en
stark slagsida åt den uppländska musiken). Någon egen lokal tradition
finns inte kvar. Några polskor från Viksjö eller gånglåtar från Jakobsberg finns inte – ännu. Men det kanske blir nästa steg i utvecklingen.
I så fall kanske Järfälla en gång blir ett begrepp inom folkmusiken på
samma sätt som Delsbo, Rättvik eller Österbybruk är det idag.
Så vad hände?

Peo Österholms artikel från 1991.

Efter en stor lokal låtinventering finns nu över 300
inlämnade låtar med Järfällakoppling. Låtar som
Barkarby brudmarsch och Skäftingeschottis klingar
nu överallt i landet.
Nu ÄR Järfälla-låtar ett begrepp.

I november 2021 släpptes det tredje låthäftet med
ytterligare 25 låtar ur Järfälla Spelmäns samlade låtskatt. Här medverkar 14 av föreningens medlemmar
som kompositörer.
Totalt finns nu 132 låtar utgivna i våra nothäften,
vi har spelat in 2 cd-skivor, och de flesta låtarna i det
tredje häftet finns som videofilmer på
www.jarfallaspelman.se.
Peo Österholms profetia 1991 slog alltså in! I Järfälla
har vi sedan dess skapat en ny folkmusiktradition i vår
tid. Så nu kan spelmän från Järfälla, precis som spelmän från Delsbo, Rättvik och Österbybruk, spela låtar
hemifrån!
Besök gärna vår hemsida: www.jarfallaspelman.se
eller sök efter våra videor på Youtube.
Järfälla Spelmän genom
Lars Lindkvist, spelledare och ordförande

Det tredje låthäftet som släpptes 2021.
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Spelglädje i Snavlunda

Några Dalastämmor
Otroligt att denna sommar äntligen få åka runt på riktiga
stämmor, inte zoomade dylika. Så efterlängtat. Här några
högst personliga intryck/kommentarer.

Lars Lindkvist (harpa), Jane Karlsdotter(harpa) och Tommy
Foto Åsa och Anders Borehed
Wallster (cittra).
Det är få förunnat att kunna ta emot 45 spelsugna kompisar i sitt eget hem, och därtill erbjuda både stolar, kaffe,
smörgåsar, korv med bröd ‒ och en härlig konsert! Men
hemma i den gula trävillan hos Ulla Carin Libert går det
alldeles utmärkt, vilket bevisades en tisdag i slutet av juli.
Efter de elända pandemiåren blev det äntligen nypremiär
för spelfesten, denna gång inomhus p.g.a. vädret. I hallen
snubblade man över mängder av skor i alla fasoner och
storlekar, och fodral av alla de slag kunde ses lite överallt.
Sen satte allspelet igång, alla hade en sittplats i det stora
rummet på övervåningen och både inspirationen och transpirationen steg mot oanade höjder. Spelmän från hela
Götaland, Närke, Västmanland, Uppland, Södermanland,
Österrike och Tyskland (!) spelade upp sina egna favoritlåtar, och alla hängde med så gott det gick. Både harpor (18
st!), fioler, gitarrer, dragspel m.fl.
Kvällens absoluta höjdpunkt var förstås konserten med
Jane, Lars och Tommy. Så samspelt, så lyhört, en stor upplevelse. Janes kompositioner har allt, både dur och moll, och
berörde många av oss.
Tack för denna glada spelfest, hoppas den kan upprepas
nästa sommar!
Gäst nr 46

Ekebyholmskursen
Pandemi eller inte? Skulle man våga satsa på en ny kursvecka 2022? Till slut bestämdes att enbart enkelrum skulle
erbjudas (dubbelrum dock till par), trots att detta måste
innebära nästan halvhalverat deltagarantal och därmed höjd
kursavgift. Tänk om inga anmälningar skulle komma in
p.g.a. detta? Stor vånda!
Men kurs blev det, med kortare köer till maten, lättare
att lära känna andra deltagare, större närvaro av lärarna
även kvällar/nätter. Allt blev intimare, enklare, på ett positivt sätt. Kanske bidrog även värmen till detta; kallduscharna blev många. Kvällskonserten med Sahlströmarna, vilken
överraskning! Liksom den med Filip Jers! Avslutningskonserten i kyrkan ‒ en värdig musikalisk upplevelse som
många njöt av, för fullsatt var det denna vackra sommarkväll.

Bingsjö, alltid första onsdagen i juli månad. Detta år slapp
vi både knott, mygg, kyla och regn! Kl 14 var det fullt på
campingplatserna, men inte på tunet. Kändes lite oroligt.
Men några timmar senare var det nästan som vanligt. Fint
och varierat invigningsprogram, tyvärr så starka högtalare
att det inte gick att buska på tunet. Nödvändigt? På
Danielsgårdens tun bjöds på finlir, bl.a. programmet ”Till
minne av Ole Hjort” med Sven Ahlbäck, Joel Bremer och
Jonny Soling. Men vart tog alla storspelmän vägen efter
konserterna? Förr om åren dröjde de sig ofta kvar uppe vid
Pekkosgården, där de försetts med kaffe (?). Nu fanns ingen
servering, huset stod mörkt och tyst. Och inga ”höjdare” i
sikte.
I kapellet kunde man bl.a. lyssna på en fantastisk konsert
med Erika Lindgren Liljenstope, Robert Larsson och Örjan
Englund. Tema: Hjort Anders/Viksta-Lasse. Berättelser
omväxlade med spel. Så genomarbetat. Vi lämnade kapellet
som i en bubbla.
Långa köer till kolbullarna, ett nödvändigt energiintag för
att orka dansa på någon av de välbesökta logarna. Eller för
att buska, som nu skedde överallt, även på campingplatserna. Härlig stämning. Dagen därpå passerade jag Bingsjö
igen ‒ så tomt och välstädat, inte en människa, helt märkligt!
Östbjörka. Full fart på den lilla utedansbanan, olika konstellationer till dansarnas glädje.
Och på tunet ett stort gäng harplirare med Sigurd Sahlström i spetsen. En högtidsstund! Dansarna i bystugan
hade det trångt, varmt, törstigt ‒ men vilka underbara spelmän! Främst gladdes jag åt Hadrian Pretts Bodaspolskor,
den ena efter den andra en suite, så intensiva, magiska, nästan sensuella. När får vi en inspelning?
Boda Gammelgård, min favorit. Spel överallt; på backen,
på tunet, på caféet, i stugorna, på utedansbanan och på den
stora danslogen förstås. Bodapolskor till tusen. Själv brukar
jag småningom hamna i någon stuga, för att lyssna, lära och
kanske också spela. Denna gång blev det med Jane, Lars
och Tommy, och mäster Sigurd själv. Kan det blir mycket
bättre?
Tack Ellge, Karin och Linnea för mat, logi och långa bilfärder, ibland tidigt (mycket) på morgonen.
Utan er inga stämmor i Dalarna!
Lena Höög

Press Stop! Byggkurs på Öland!

Här kommer länken till den byggkurs som startar på
Öland i oktober.
Sök på ”nyckelharpa” på www.bilda.nu
Här direktlänk: https://www.bilda.nu/arr/1146959/
bygg-din-egen-nyckelharpa-808449
Hälsningar Esbjörn Hogmark och Lars Lithén.
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Foto Bosse Nilsson

Bilder från vår lilla
spelmansturné

Bild 1. Bingsjö.
Bild 2. Spelkullen i Delsbo.
Fr.v. Malin, Jenny, Patrik,
(alla spelar vi nyckelharpa!).
Bild 3. Delsbo.
Bild 4. Spelkurs med Elin
Johnsson i Delsbo.
Fr.v. Malin, Elin,
Patrik, Jenny.
Bild 5. Östbjörka.
Fr.v. Dan Eriksson,
Patrik Dahlin,
Sigurd Sahlström,
Malin Hultén,
Jenny Bengtsson.

2

4

3

5

FotoPeter Pedersen

Foto Patrik Dahlin

FotoPtrik Dahlin

Foto Peter Pedersen

1

Vi började i Delsbo med att gå kurs för Elin Johnsson och
lärde oss 3 st jämtlåtar, vals efter Arvid Brännlund, Lapp-Jons
polska och en schottis efter Harald Danielsson.
Vi hade kollat i våra väderappar flera dagar innan vi körde
upp och det såg allt annat än ljust ut, massor med regn och
kyla. Men från det att vi parkerade i Delsbo var det granna
vädret på vår sida.
Vi spelade upp från scenen i Delsbo 3 st låtar - Byss-Kalles
Brudpolska, Senpolska efter Sahlström samt polska efter
Blomgren.
Efter Delsbo bar det vidare mot Bingsjö i dagarna 3, där vi
träffade på både gamla och nya spelkompisar. Där blev det
mycket spelat och vädret höll i sig, en störtskur kom det på
måndagkväll.
På torsdagen efter Bingsjö gick färden vidare mot Östbjörka,
där vi fick tillfälle att spela med legenden Sigurd Sahlström i
flera timmar. Vi hann även med lite dans.
På fredagen var det dags för Boda, där fick vi lyssna på fina
konserter. Men det blev även tillfälle att buskspela, med bl.a.
Cajsa Ekstav och Täpp-Ida, det var en höjdare för 3 skåningar.
Tack för ordet!
Patrik Dahlin, Jenny Bengtsson, Malin Hultén

Sid 10
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En midsommarnattsmardröm

Tittut, sa ljudpinnen.

En dam skrev till mig i veckan efter
midsommar och var otroligt ledsen. En
olycka med harpan hade ägt rum under
midsommarhelgen.
– Harpan låg i sitt fodral på golvet,
och så snavade jag och föll pladask rakt
över väskan! Katastrof !
Ami Tärnström, som var med i föreningens styrelse tidigt 2000-tal, kom
hem till mig med sin demolerade harpa
och vi pratade om åtgärder.
Går det att laga locket? Små sprickor
i locket kan lagas, javisst, men definitivt
inte detta!
Som det såg ut; ljudpinnen stack upp
15 mm och stora sprickor från F-hålen
och hela vägen bakåt. Enda rätta åtgärden blev att ta bort lek och strängar, bort
med locket, basa ett nytt lock, slipa in
och betsa, lacka. Samtidigt bytte vi till
nya strängar, det var ju ändå dags för det.
Nu i mitten av juli är harpan åter klar
för spel, med nytt lock, nya strängar och
lite andra småjusteringar.
Otto Damgren, Järfälla, som byggde
harpan 1988, kan ni läsa mer om i
Nyckelharpan nr 4 2018 som finns på
www.nyckelharpan.org/tidningen.
Bosse Nilsson i Sickla

Foto Bosse Nilsson

En sticksåg i F-hålet gör susen.

Ami med nyreparerad harpa på badbryggan vid
Sickla Sjö. I bakgrunden syns Hammarby skidbacke.
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Den rökta nyckelharpan
Fick besök av en dam som rensade ut föräldrahemmet.
Hon kom med en harpa under armen. Det var en harpa,
som hade hängt på väggen i närmare 40 år, och under alla
år varit utsatt för idogt rökande.
Gitarrmekaniken var nikotingul, kropp och nycklar likaså. Jag har aldrig sett något liknande.
Först badade jag mekaniken i en liten behållare med
målartvätt (bild 1).
Sedan fettade jag försiktigt in kugghjul/tapp och det
blev nästan som nytt. Även kropp och trädetaljer gick det
att få ordning på (bild 2-3).
Nu hänger harpan på väggen igen ‒ hos damen som inte röker.

PS. Bilderna är ju svartvita här i tidningen, men i den digitala
upplagan är de i färg. Där syns rökfärgen tydligare. Den finns
på hemsidan: www.nyckelharpan.org/tidningen. DS.

1

Nyckelposten i digitalt format
Som ni kanske sett så har
det kommit en nyhet på
föreningen Nyckelharpans
hemsida, under rubriken
Tidningen, om var man kan
hitta äldre nummer av
Nyckelposten (i digitalt format). Där finns en länk,
https://www.hegg.se/nyckelposten/, där man kan läsa
eller ladda ner inskannade
nummer av Nyckelposten.
Nyckelposten var Föreningen Nyckelharpans medFramsidan på första numret
lemsblad under perioden
av Nyckelposten, nr 1 1987.
1987–1995 och kom ut 3
gånger per år (utom ett år
1988). Det har, sedan länge, funnits inskannade exemplar av
Nyckelposten (tack Peder Jeppsson för det) och jag fick för
några år sedan en mängd tryckta ex av denna tidning av

Foto Bosse Nilsson

Mvh
Bosse Nilsson i Sickla

2

3

Anita Widell. Idén att lägga ut Nyckelposten på internet
dök upp i mitt huvud och jag stämde av med Peder och
Lena Höög som visade ”tummen upp” till detta och, litet
senare, så även Sven Stormdal (redaktören för Nyckelharpan). Jag hade ju Peders inskannade versioner som kunde
användas direkt. Jag skannade in några på nytt (av kvalitetsskäl) och la ut dem på min personliga web-adress (se ovan).
Efter detta så har jag skannat in ytterligare en årgång =
1991 (3 nummer) och i pipeline ligger nu numren från
1992 till 1995.
Hur förändringen av namnet på tidningen till att heta
NYCKELHARPAN känner jag inte till – men det kommer kanske någon att berätta om! Inskanningen har stått
still över sommaren beroende på familjen (barn o barnbarn), resor och alla stämmor men är igång igen i september om inget kommer emellan. Det står alla fritt att läsa
eller tanka ner tidningen men den får endast användas för
personligt bruk.
Anders Hägg
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Eric Sahlströms spelmansstämma i Vendel

Årets stämma 23 juli inleddes i Vendels kyrka med folkmusikkonserten ”I välsignan och fröjd”. På Ottarsborg blåstes
stämman in av Peo Österholm, därpå följde stort allspel och
framträdanden av bl.a. Sahlströmarna. Tensta folkdanslag

hade dansuppvisning och småningom blev det dans till bl.a.
Trollrike spelmän och Tensta spelmanslag. En riktigt härlig
dag med efterlängtat buskspel!

Foto Birger Björnerstedt

Magnus Bäckström invigningstalar vid stämman i Vendel

Äntligen är vi här igen! Efter två års uppehåll kan vi äntligen samlas igen och fira musiken, gemenskapen och kulturen här på Eric Sahlströms egen spelmansstämma.
Jag är spelman från Dalarna. Jag är också engagerad i
ESI, Eric Sahlström Institutet i Tobo, den fina verksamhet
som liksom stämman här bär Erics namn. Jag har suttit i
styrelsen i många år, och nu är jag ordförande.
Vilket avtryck Eric Sahlström gjort! En stämma, ett
institut, en minnesfond, alla låtar han gjort som hör till de
mest älskade och spelade i folkmusiken, alla spelkompisar
som för hans minne vidare, alla elever, konserter, skivinspelningar. All inspiration. Och inte minst den roll han spelade
när nyckelharpan gick från att vara nästan utdöd till att bli

spridd över hela landet och hela världen. Vilket avtryck!
Trådar knyts samman här. IK Rex som driver Ottarsborg
och som är arrangör av stämman tillsammans med Vendels
Hembygdsförening startades av några ungdomar från Dalboda, bl.a. en yngling som hette Bror Hjorth. Han var duktig på höjdhopp och spjut. Men han var ännu duktigare
som konstnär. Bror Hjorths Hus i Uppsala är ett levande
konstnärshem, och ett hem för folkmusiken. Och jag har
den stora glädjen att vara ordförande också i Bror Hjorthföreningen som stödjer verksamheten i Bror Hjorts Hus.
Bror Hjorth var en stor folkmusikvän. Han sa själv att
han kände sig som ”en spelman i sten och trä och lera”. Jag
tror att vi är många i folkmusikvärlden som också känner
släktskap med hans måleri och hans skulpturer. Inte bara i
motiven utan också i hans stil och uttryck. Någon slags
ursprunglig kraft, kanske från Näcken själv!
Bror Hjorth förstod att de gamla spelmännen ”var konstnärer och många var stora konstnärer, mästare, som skapade
något nytt och levande”. En av dessa stora konstnärer och
mästare var Hjort Anders från Bingsjö, en återkommande
gäst i Bror Hjorths hem och ateljé.
Det musikaliska arvet efter Hjort Anders här i Uppland
är levande och starkt. Främst genom Ole Hjorth och Viksta
Lasse, och från Viksta Lasse vidare till Bosse Larsson och
Robert Larsson och en stor krets uppländska spelmän och
-kvinnor. En unik Bingsjöenklav i Uppland, med en egen
tradition! Fantastiskt!
Jag är också ordförande i Dalarnas Spelmansförbund.
Banden mellan folkmusiken i Dalarna och i Uppland har
alltid varit starka. Inte bara genom Hjort Anders. Visste ni
att Dalarnas Spelmansförbund har en egen nyckelharpssektion!? Vi har ca 80 medlemmar som spelar nyckelharpa.
Sektionen kom till på 80-talet, och spindeln i nyckelharpsnätet i Dalarna var Svärdsjöspelmannen Kalle Rapp.
Kalle var en glad och god människa, en fin spelman och
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historieberättare, kanslist på SSR och DSF under många år.
Vi i Dalarnas Spelmansförbund är väldigt stolta över vår
nyckelharpssektion! Kalle Rapp är borta sedan många år.
Nu företräds sektionen av Olle Plahn – och Sigurd Sahlström! Så klart.
Mycket har hänt kring folkmusiken i Uppland de senaste decennierna, och det händer fortfarande grejer. Stora
grejer! Under våren beslutade regeringen att nominera The
Nyckelharpa Network, Nyckelharpans nätverk, till Unescos
register över goda metoder för tryggande av immateriellt
kulturarv.
”Nyckelharpans nätverk består av utövare, folkmusikorganisationer och -institutioner, skolor, forskare, producenter
och arrangörer.” Det är ju alla vi!
”Eric Sahlström Institutet (ESI) i Tobo i Uppland är en
central nod för alla dem som på olika sätt har ingått i arbetet.”
Bravo! Så klart vi ska axla den uppgiften!
”Nyckelharpans nätverk är ett starkt metodiskt exempel som
visar hur en marginell och närapå utdöd företeelse kan få
vingar genom ett lyckat samarbete mellan en rad utövare och
organisationer. Samtidigt som ett äldre instrument har bevarats har det skett ett innovativt nyskapande som resulterat i
den moderna nyckelharpan och flera nya instrumenttyper”.
Detta är stort! Sträck på er, upplänningar och alla andra!
En stor eloge till Esbjörn Hogmark som envetet arbetat
med frågan om nyckelharpan som en del av det immateriella kulturarvet. Grattis Esbjörn, och stort tack för din
insats!
Unesco-ansökan för också tankarna tillbaka till den stora
gestalten inom svensk nyckelharpa, Eric Sahlström, spelmannen, kompositören, instrumentbyggaren och inspiratören vars minne vi firar och samlas kring idag, här på
Ottarsborg. Det finns flera människor som varit viktiga,
och många goda krafter har bidragit. Men Eric personifierar
mer än andra allt det som nu uppmärksammas och respekteras på högsta nivå i landet och i världen.
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Foto Gnnar Lindkvist

Tänk ändå att man kan sätta ett sånt avtryck i musikhistorien! Det är klart att vi ska ha en spelmansstämma i hans namn.
Nu ska vi spela, dansa och trivas tillsammans. Träffa gamla
och nya vänner. Berätta historier, minnas. Vi är delar i ett
nätverk, en väv med trådar som knyts samman.
Vi är tillsammans, och vi är i ett sammanhang.
Härmed, kära vänner, inviger jag
Eric Sahlströmstämman 2022.
Nu spelar vi!
Tack för mig.
Magnus Bäckström

Akustiskt i Tobo
Det gamla jaktslottet i Tobo fylldes av musik och dans natten lång, när Akustiskt i Tobo åter kunde genomföras.”Den
lilla festivalen med de stora musikaliska upplevelserna”, som
initiativtagaren Olov Johansson uttrycker det.
Först en bejublad konsert med de 5 lärare som arbetat
under veckan under en populär och fulltecknad kurs: Ditte
Andersson, Torbjörn Näsbom, Cajsa Ekstav, David Eriksson och Markus Svensson (se övre fotot).
På kvällen nästa konsert med Johan Hedin och Esbjörn
Hazelius (se undre fotot), dånande applåder! Senare började
danspasset, först ut Sonja Sahlström och Håkan Larsson.
Därefter Olov Johansson himself, och så Hedin-Afzelius
och sen...
Ja, så länge det fanns dansare, så länge fanns det dansspelmän! Men den här tidningen måste gå till tryck, så.
Foto Barbro Wendt/Kjell Ritzén
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I väntans tider...

Nyckelharpan på väg mot Unesco? Del V
Det är inte utan att jag nu känner stolhet och tillfredsställelse efter att jag i mer än 10 års tid, helt ideellt, kämpat för
att nyckelharpan ska få ett officiellt spridande via Unesco.
Jag har ett par gånger blivit avrådd att själv skriva nomineringsförslaget med kommentaren att om det ska fungera
måste du ta hjälp av en konsult. Det lär finnas EU-fonder
just för detta ändamål. Jag kämpade envist vidare i egen regi
med minnena av Eric Sahlström i mitt inre. I slutet av mars
i år fick jag ett mejl från Kulturdepartementet med ett
regeringsbeslut. Längst ned på sista sidan stod en sammanfattning av beslutet med en underskrift av vår kulturminister.
Det slutliga besutet om antagande fattas av Unesco november–december 2023

Skälen för regeringens beslut

Regeringen anser att Nyckelharpans nätverk utgör ett
gott exempel på verksamhet som syftar till att trygga
och föra vidare det immateriella kulturarvet till
kommande generationer. Nyckelharpans nätverk bör
därför nomineras till Unescos register över goda
metoder för tryggande av immateriella kulturarv.

Här följer ytterligare 3 av de sammanlagt 10 bilder jag
valde ut att representera kulturarvet nyckelharpan.

Eric Sahlström i sin verkstad måttar in stränghållaren på en nytillverkad harpa 1984.

På regeringens vägnar
Jeanette Gustafsdotter
Äntligen var det dags för Hogmarks att korka upp champagnen!!!
Några kommentarer och förtydliganden

Det är inte nyckelharpan i sig som nu lyfts fram som ett
immateriellt kulturarv, utan det är sätten som vi nyckelharpsbyggare och nyckelharpspelmän, med start på 1970talet, tagit oss an kulturarvet nyckelharpan. Vi var då alla
inspirerade av de spelmän som på 1960-talet fortfarande
spelade på silver- och kontrabasharpor och som tillsammans
med vår stora mentor och förebild Eric Sahlström (1912–
1986) fick oss alla att ta till oss instrumentet. Vi får heller
inte glömma Ceylon Wallin i detta sammanhang.
Även om många av oss kommer att fortsätta säga att
“Nyckelharpan är nu på väg att bli ett immateriellt kulturarv hos Unesco”, lyder den officiella benämningen
”Nyckelharpans nätverk – en innovativ spridning av en
musik- och instrumentbyggartradition med rötter i Sverige”.
För mig personligen gjorde min täta samvaro med Eric
Sahlström, speciellt de tre sista åren av hans levnad, 1983–
1986, så starkt intryck att jag sett det som en skyldighet –
ett kall – att sprida kännedom om instrumentet, både hur
det spelas och byggs. Jag är övertygad om att det under den
här tiden var många “nyckelharpsfrälsta” som tillsammans
med mig bar på liknande tankar. Det kanske är helt naturligt att en slags ambassadörskänsla infinner sig hos var och
en som kommit på något som känns extra roligt att utöva?
T.ex. vill vi som har barn gärna att även de börjar spela. Mer
om detta kanske i en senare artikel i vår tidning.
Esbjörn Hogmark

Så här många spelmän var samlade i Dannemora
2016-01-03.

Deltagarna vid det nordiska seminariet på Eric
Sahlström Institutet 2007. Temat var ”Hur förvaltar vi bäst våra nordiska nationalinstrument”. Sverige hade ännu inte skrivit på konventionen om de
immateriella kulturarven. Norge skrev under redan
2005, Sverige 2009 och Finland först 2013.

* * * * .
Filmen som gjordes som bilaga till ansökan ligger öppen på
YouTube med rubriken The Nyckelharpa Network eller
direkt:
https://www.youtube.com/watch?v=lr8hVcI43s0.
Foto Esbjörn Hogmark
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Gott & Blandat
Peter Hedlunds video

Under fliken Spelkurser på föreningen Nyckelharpans hemsida www.nyckelharpan.org under rubriken Spelkurser finns
riksspelman Peter Hedlunds videokurser som täcker allt du
behöver lära dig, från nybörjare till fullfjädrad spelman.
Peter Hedlunds Nyckelharpskola
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

Korröfestivalen 2022

En festival som hade allt du kan önska dig (nästan): en härlig miljö, flera olika scener, dansloge/dansbana, allspel/buskspel/dansspel, konserter i mängd, workshops (spel, dans,
sång), kända/okända spelmän, badplats, mat/dryck, bra
väder...
Den som var där kunde t.ex. lyssna på Ditte Andersson,
Emilia Amper, Johan Hedin, Henrik Eriksson, Jane-LarsTommy ‒ eller avnjuta Pelle Björnlert, Bengt Löfberg eller
O´torgs-Kaisa? Svårt att välja??

Utmärkelser vid Zornmärkesuppspelningar i
Linköping augusti 2022
Diplom
Einar Dahl, Mölndal, nyckelharpa
Brons
Eivor Erkas, Bromma, nyckelharpa
Ambjörn Hogmark, Örbyhus, nyckelharpa
Diplom efter brons
Magnus Dürr, Huddinge, kontrabasharpa
Vi gratulerar!

Kulturarvsdagen på ESI

Eric svarslös? Icke!

På stämman i Ransäter kommer en man fram till Eric
Sahlström och ber honom spela Spelmansglädje. Eric var
van att få dylika förfrågningar och spelar upp sin egen
låt.
– Men så där spelar inte Eric Sahlström, protesterar
mannen.
– Hur spelar han då? undrar Eric.

Nyckelharpa och Cahmanorgel
– barockmusik och folkton i Lövstabruk
Föreningens spelkurs i Lövstabruk 24–25 september är
nu fulltecknad. Intresset för kursen blev snabbt stort och
anmälningar har strömmat in från hela Sverige under
sommaren. Vi får även med oss en deltagare från USA,
jättekul! De båda konstnärliga ledarna, Torbjörn Näsbom
och Lukas Arvidsson, har lovat att ge oss ett par fantastiska dagar fyllda av musik.
På söndag eftermiddag, efter genomgångna kursdagar,
avslutar vi med en konsert i kyrkan. Våra tjugotalet harpor får då tillfälle att ge orgeln en rejäl utmaning. Till
konserten är det fritt inträde, så passa på att bjuda in
släkt och vänner till ett unikt möte mellan strängar, stråkar
och orgelpipor.
Varmt välkommen till Lövstabruk!
Kerstin Kåverud,
sekreterare i Föreningen Nyckelharpan

Väkomna till ESI lördag 10 september kl 13--16.
Under Kulturarvsdagen ges tillfälle att lyssna till och prova
nyckelharpa samt ta del av instrumentets fantastiska historia.
Insup atmosfären i det gamla Jaktslottet, titta in nyckelharpsverkstaden, slå dig ned på bänken bredvid Eric Sahlström och ta en selfie. Sök någon av kurserna som ges på
Eric Sahlström Institutet.

Midvinterstämman

Midvinterstämman hålls den 21 januari 2023 i Fjällenskolan,
Viksjö, Jakobsberg.
Mer info finns på https://jarfallaspelman.se

Kul grej!

Nu döper kulturskolan i Östhammar ett av sina två undervisningsrum i Österby till ”Hasse Gille-rummet”. Kul va?!!
Jeanette Evansson
Här bredvid ett roligt
fynd vi gjort i något
nummer av Nyckelposten,
tidningen Nyckelharpans
företrädare som medlemstidning. Är det
någon som känner igen
den, och vet vem signaturen S N är, mejla till
nyckelharpan@stormdals.se
så publicera vi svaret i
nästa nummer av vår
tidning!

Returadress: Föreningen Nyckelharpan, c/o Westman, Sotholmsvägen 20, 122 48 Enskede

Oktoberstämman

”Hela Uppland står i lågor”
När Oktoberstämman firar sitt sedan två år uppskjutna 75-årsjubileum läggs tonvikten
på den uppländska låttraditionen. Vid inte mindre än tre olika konserter lyfts musiken
efter de största uppländska spelmännen fram.
Och vilka är de? Först fastnade vi för Byss-Kalle, Eric Sahlström, Gås-Anders, Ceylon
Wallin, Jernbergarna samt Viksta-Lasse. Vi utsåg också de spelmän som ger dessa stora
förebilder bäst rättvisa. Sigurd Sahlström får ta hand om Sahlströmtraditionen, Jeanette
Evansson och Sven Ahlbäck Jernbergarna, Ditte Andersson Byss-Kalle, Kristin Sahlström
Gås-Anders, Erika Lindgren/Robert Larsson Viksta-Lasse och Wallintraditionen
tas om hand av UIla-Carin Libert, Sven-Olov Sundell och Sture Hogmark. Det blir
den första konserten.
Men det finns ju många fler storspelmän i Uppland – Ida Gustavsson (Smultrongärds-Ida), Nisse Nordström, Emil Olsson, Wilhelm Gelotte, Justus Gille och Viktor
Wikman. Det finns ännu fler. Så vi beslöt att anordna ännu en konsert.
Oktoberstämman har bara 12 timmar på sig. Det ska hinnas med andra konserter
också, dessutom kurser och dans. Men bröderna Ivar och Curt Tallroth saknas! De
kanske inte är så kända ute i landet och Ivars låtar tillhör inte de lättaste. De måste få
en egen tredje(!) konsert under ledning av Olov Johansson, som känner deras musik väl.
Oktoberstämman har varje år en viskurs. Cajsa Ekstav håller i den, riksspelman på
nyckelharpa men även framstående vissångerska. Det blir också kurser i låtar efter ByssKalle, Viksta-Lasse, Eric Sahlström och Ceylon Wallin. Lärare blir de spelmän som
medverkar på traditionskonserterna.
Vi har försökt hitta på ett bra samlingsnamn på våra traditionskonserter. ”Hela Uppland
står i lågor”, nämnde någon, orden hämtade från Evert Taubes Stockholmsmelodi.
Det var verkligen dålig tajming av coronan att komma och störa just det år då vi ville
göra en storsatsning med förstärkt budget, men som årets hedersgäst kommer
Lena Willemark. Vi har också bjudit några av landets bästa spelmanslag: Rättvik,
Bollnäs, Orsa, Täby, Örebro samt ett lag från Åland.
Välkomna till vår jubileumsfest på UKK 29 oktober!
Programmet uppdateras fortlöpande på hemsidan...
http://wordpress.uplandsspel.se/oktoberstamman/

