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Maj 2018
När detta skrivs är det en dryg månad
kvar till föreningens egen spelmansstämma ”Gille & Nyckelharpstämman
i Österbybruk”, där vi är medarrangör.
Det står mer om stämman i detta
nummer och syftet med denna ledare
är att göra reklam för stämman och
uppmana alla medlemmar att komma
dit. Detta är landets enda spelmansstämma som sätter nyckelharpan i
främsta rummet. Andra instrument är

naturligtvis också välkomna, men
stämman har mycket fokus på vårt
instrument, bland annat den årliga
harputställningen. Här visas nya och
gamla harpor upp, blir provspelade och
får ett omdöme. Bland nybyggda harpor koras finalister och vinnare i klasserna ”treradig kromatisk harpa” samt
”gammelharpa”. I den senare klassen
förekommer alla äldre typer men framförallt bedöms ”kontrabasar” även om
också nybyggda ”silverbasar” börjat
dyka upp på senare tid. Det är framförallt byggare som bidrar med de flesta
instrumenten, men även de som inte
bygger kan få sina instrument bedömda och utställda för försäljning.
Stämman bjuder även på många
andra aktiviteter i dagarna två, bland
annat scenspel, dans, workshops, seminarier, spelmanståg och diverse talare .
Platserna där allt sker är Dannemora
hembygdsgård (som trots namnet ligger i Österbybruk) samt närliggande
Österby herrgård. Kom och trivs i den
genuina och fina bruksmiljön och ta
del av vårt eget immateriella kulturarv.
Stämman hålls alltid veckan före midsommar.
Jacob Höglund

Inte har du glömt?
1. Det är nu 2018!
2. Har du betalat din medlemsavgift 120:-?
(Många har redan gjort det!)
3. Föreningen Nyckelharpan har 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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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 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 välkommen 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

Skåne

Patrik Dahlin

patrik.dahlin@anticimex.se

Lars Lithén

lars.lithen@outlook.com

Bohuslän
Gotland
Kalmar
Närke

Västerbotten

Paula Holmgren paula.holmgren@gmail.com
Jan Lundqvist

Från årsmötet den 4 april
Vid Föreningen Nyckelharpans årsmöte genomördes
följande val:
Styrelse:
Jacob Höglund, ordförande (pågående mandat 1 år),
Bo Nilsson, ledamot (pågående mandat 1 år),
Sven Stormdal, kassör (valdes på 2 år),
Kerstin Kåverud, sekreterare (pågående mandat 1 år),
Per-Ulf Allmo, ledamot (pågående mandat 1 år),
Magnus Holmström, ledamot (valdes på 2 år),
Kjell Ritzén, ledamot (valdes på 2 år).
Revisorer:
Christer Arnell, revisor (valdes på 1 år),
Birgitta Arnell, revisorssuppleant (valdes på 1 år).
Valberedning:
Ingemar Aronsson, sammankallande (valdes på 1 år),
Lars Lithén (valdes på 1 år).

jan@snausarve.se

Conny Eriksson connye.knafver@gmail.com
Lasse Hyvönen

lhyvonen65@gmail.com

Barbro Wendt

barbro.a@aland.net

Västernorrland Bo Allan Nilsson barbnils@live.se
Åland

Nya medlemmar
Sedan förra numret kan föreningen glädjas åt följande nya
medlemmar:
Emilia Amper, Skarpnäck
Christer Berg, Kista
Ulla Essén, Rönninge
Per-Olof Kättström, Tranås
Anders Olofsson, Göteborg
Daniel Pettersson, Järna

Hej medlem

Du vet väl att du när som helst kan ställa
din fråga om harpskötsel,
harpbygge m.m. till föreningen?
Skicka epost 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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Årets höjdpunkt är nära!
Nu är det inte långt kvar till årets höjdpunkt: Gille- &
Nyckelharpstämman i Österbybruk. Planeringen har varit
igång sedan i höstas, och programmet börjar fyllas med
både gamla och nya aktiviteter. Som vanligt hålls stämman
under två heldagar, lördag och söndag 16–17 juni, alltid
helgen före Midsommar. Den som vill hålla sig uppdaterad
på tider och event besöker vår nya hemsida
gilleochnyckelharpstamman.se

Den nya mobiltelefonanpassade hemsidan ersätter den
gamla, som snart kommer att stängas. Jag håller i den nya
hemsidan själv. Har ni synpunkter på den så hör gärna av
er. Jag redigerar snabbt och lätt.
I år är vi speciellt glada att kunna hälsa Christina Mattsson
välkommen till vår stämma. Hon är invigningstalare för
söndagspasset vid Herrgården. Christina är en av våra mest
kända personligheter inom Svensk folkmusik. Hennes
många insatser som programmakare och d:o ledare inom
Sveriges Radio har betytt oerhört mycket för alla oss folkmusikälskare.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Christina_Mattsson
Vi har hyrt hela Herrgården båda dagarna, och där inleder
vi på lördagen kl. 10.00 med harpinlämningen. Mellan
11.00 och 12.30 fortsätter vi i Stora salen med två seminarier, det första med Ingemar Nordin som berättar om hur
han i början av 70-talet tog initiativ till den första byggkursen på nyckelharpa i Österbybruk. Den visade sig bli startskottet till den nyckelharpsevolution som alla vi som läser
den här artikeln har del i. Det andra seminariet håller Jacob
Höglund. Han försöker reda ut begreppen kring Österbyharpan.
Därefter har vi tid för lunch och en kortare promenad
ner till Hembygdsgården. Där har kaffe- och hamburgerserveringen varit igång sedan 12.00.
När det gäller framträdandena på scenvagnen och spel
till dansen i Herrgården håller vi på traditionen att alltid ha
delar av programmet som öppen scen, det vill säga besökande spelmän skall på plats kunna anmäla sig spontant till
scen- och dansspel.
Allspelet vid Hembygdsgården startar 13.00 på lördagen,
varefter årets invigningstal hålls av Petrus Dillner, en av
våra unga nyckelharpsvirtuoser. Han kommer senare tillsammans med spelkamraterna Klara Källström och Olof
Kennemark att stå för årets Herrgårdskonsert. De kallar sig
för Trio Törn. Båda stämmodagarna dyker de antagligen
upp på scenvagnen, och förhoppningsvis också på den
avslutande Kyrkokonserten.
Vi upprepar förra årets populära programpunkt (söndag
10.00–12.00) som vi kallar Allspel på Herrgården. Om jag
nämner att andra förslag på programtitel har varit: ”Det var
bättre förr”, eller ”Så lät det förr”, så förstår ni hur vi tänker
här. Den eller de som vill får spela och leda allspel i låtar
efter våra kända storspelmän Eric Sahlström, Ceylon Wallin,
Hasse Gille, Byss-Calle, Curt Tallroth, Nisse Nordström
etc. Alltså ungefär samma koncept som hos Allsång på

Skansen. Konferencier under förmiddagen är Kjell Ritzén.
Här får man gärna anmäla sig i förväg, och i så fall till mig
per mejl; sture@hogmark.se eller telefon 070 655 41 43.
I samband med Nyckelharpsutställningen som hålls på
Herrgården under söndagen 12.00–16.00 har vi en nyhet.
Bosse Harpdoktorn tar emot. Ni som har en nyckelharpa
som inte mår helt bra kan konsultera en av våra mest erfarna nyckelharpsbyggare: Bosse Nilsson. Han kommer att ha
sin mottagning i anslutning till Nyckelharpsutställningen.
Enklare åtgärder kan han utföra på plats, svårare fall som
kräver mer omfattande reparationer remitterar han till sig
själv eller någon av sina kolleger. Han ger också råd om ni
vill köpa en nyckelharpa direkt av någon av byggarna. Om
någon har en nyckelharpa till avsalu så ta med den. Bosse
och hans kolleger kan föreslå lämpligt pris och kanske
också förmedla försäljningen.
Vill man delta i någon av våra kurser eller stugor så har
vi i år bokat in följande evenemang och ledare:
Spela munspel med Bosse Lindström
Spela fiol med Lotta Franzén
Prova-på att spela nyckelharpa med Sigurd Sahlström
Spela nyckelharpa med Petrus Dillner
Lär er lokala danser med Karl Arne Gille
Delta i visstuga med Eva Tjörnebo
Spela Ceylonlåtar med Sture Hogmark
Spela Sahlströmlåtar med Sigurd Sahlström
Deltagandet i kurser eller stugor är gratis och ingen föranmälan krävs. Håll utkik på nätet för platser och tider, de är
inte fastställda än. För övrigt tar vi inget inträde till stämman, men ser gärna att man stöder den genom att köpa ett
eller ett par stämmomärken.
I stämmoprogrammet har vi några fasta punkter som
funnits med ända sedan Nyckelharpstämman startade i
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Åsa Hogmark leder en sektion av spelmanståget i Österbybruk 2016.
Österbybruk 1975, och som vi tycker tillhör nyckelharpstraditionen. Vi har ett spelmanståg som inleder stämman på
söndagen, kom gärna och delta. Vi har en seriös nyckelharpsbedömning där inlämnade instrument betygsätts efter
ett antal kriterier. Ljudkvaliteten är den viktigaste. Det har
också blivit tradition att utse årets vinnarharpa, som tillsammans med sin byggare presenteras på söndag eftermiddag. En tradition som inleddes för fem år sedan är utdelningen av Gillestipendiet. Det går till någon 10–16 år ung
spelman på nyckelharpa eller fiol. Förutom ett diplom
består stipendiet av att man får delta i ett ungdomsläger,
Kollo i Tobo, med tonvikt på folkmusik.
Dansen som traditionsenligt har hållits i Vagnshuset flyttade vi förra året till Stora salen i Herrgården, vilket uppskattades av både dansspelmän och dansare. Därför fortsätter vi att hålla kvällsdansen där.
Om vädret tillåter har vi gott om utrymme för buskspel,
blir det regn flyttar vi in på Herrgården där vi har flera
lediga rum att spela i. När det gäller mat och dryck så har
vi goda kommunikationer med Gammel Tammen och
Stallcaféet. Båda ställena erbjuder prisvärda spelmansmenyer under både lördag och söndag. Gammel Tammen serve-

rar spelmansfrukost på söndag morgon kl 07–10, även till
personer som bor i husvagnar, -bilar eller på annat håll
utanför värdshuset.
Planeringen av stämman kommer att fortgå ända in i det
sista, och det exakta programmet kommer vi inte att ha
klart förrän stämman är över. Vi som utgör själva stämmokommittén är, förutom jag själv och broder Esbjörn, Lena
Höög, Peder Jeppsson, Jacob Höglund och Agneta Rosén.
Agneta är ordförande i Dannemora Hembygdsförening,
stämmans juridiska hemvist. Till stämmoorganisationen hör
också en referensgrupp med en lång rad av våra främsta
nyckelharpsspelare.
Uppsala 2018 05 06
Sture Hogmark för Gille & Nyckelharpstämman.
Tel: 070 655 41 43, mejl: sture@hogmark.se
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På begäran: en slängpolska efter Spelmans-Jan, Skuttunge. Låten lärdes ut av Tommy Lindholm
på ett av föreningens årsmöten för några år sedan. Den har efterfrågats och här kommer uppteckningen
ur ”Låtar från Björklingetrakten” utgiven av Uplands Spelmansförbund och redigerad av John Olsson.
Spelmans-Jan eller Jan Erik Johansson (1837-1912) spelade nyckelharpa.
Jacob Höglund

STÄMNYCKELN
Varför skrivs det aldrig nånting om stämnycklar för nyckelharpor? Finns det inga? Jo, säkert. Själv har jag två stycken.
Den lilla ”gubben” har Hasse (Gille) tillverkat åt mig.
Greppvänlig, huvud och ben väl klädda med skyddande
grön filt. Lätt, tar liten plats. Inte så hållbar (ett ben har
fått en skruv i höften).
Nummer 2 är en rejäl doning, tung, men man får bra
grepp när man vill vrida om en vredskande stämskruv.
Dessutom är den försedd med en liten dekoration. Även
om Hasse var smed, tror jag kanske inte att han gjort
denna? Nån som vet?
Är det inte dags för inventering av stämnycklar, de
måste ju finnas i många varianter!
Lena Höög, som tycker till
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Till Henry Wallin, konstnär och spelman,
90 år den 5 juli 2018

Foto: Birgitta Wallin

1988 träffade jag dig och Ulla Carin Libert på Katthamrastämman på Gotland och du bjöd mig att komma till
Uppsala för att spela lite låtar ihop. Detta blev inledningen
på många års spelande och samvaro tillsammans. Vi spelade
i Svartbäcken i Uppsala, ditt hus i Struer i Danmark, i det
före detta badhuset i Karlholmsbruk och inte minst bland
”kungligheterna” på Borgmästargatan i Stockholm.
Innan jag började spela med dig förstod jag inte fullt ut hur
mycket låtarna betyder för er Wallinare och hur svåra dessa
”enkla” låtar kunde vara. Nu fick jag inte bara veta hur låtarna skulle smyckas och betonas, utan även hur de skulle
framföras.
”Låten måste berätta något ... det får inte vara ett
malande ...” osv.
Du visade hur mycket låtarna betydde för dig, och hur
viktigt det var att inte slarva bort dialekten. Detta var låtar
som du fått från farsan Albin och sedan burit med dig
sedan barnsben. När du och Ceylon började spela låtarna,
var det han som skötte melodispelet och du fick till uppgift
att stötta med stämspel och rytmik i låtarna.
”Stöt gosse, stöt!”, sa Albin till dig.
Men du fick också din beskärda del när det gällde sättet
att spela låtarna. Inte minst i Däckensvalserna lyfter du
med bravur fram Albins speciella spelstil. För mig är ditt
sätt att spela dessa estradlåtar totalt oefterhärmligt. Samvaron med dig har inte bara bjudit på härliga spelstunder och
gemytlig samvaro i folkmusikens tecken, utan vi har även
kommit in på filosofiska ämnen och andra frågor.
”Ljuset i tillvaron fanns för Schopenhauer hos konsten.
Enkom konsten låter oss glömma vår strävan för ett tag.
Hos konstverken bor evigheten. Musiken är konstarten som
Schopenhauer sätter högst.”
Du citerade inte bara Schopenhauer, utan vi talade även
om mer vardagliga frågor, politik och vad som betydde
något i livet.
”Nu pratar vi för mycket”, kunde kommentaren till slut
bli, och så drog vi igång med låtarna igen. Låtarna nötte vi,
och du prövade olika sätt att lägga din stämma.
Jag försökte så gott det gick att följa med i svängarna,
även om det inte alltid var så lätt. Men gånger finns då vårt
spel tillsammans bildar den samklang som vi båda eftersträvar. Vi som spelar vet hur det känns ”när allt stämmer”.
Våra spelstunder har verkligen varit en ”linda för själen” för
mig! Under årens lopp har det blivit en hel del uppträdande, och även några kurser tillsammans. Varje gång har det
känts som en ära att fått vara med dig på scenen.
Men vi har mycket kvar att uppleva, och jag ser alltid
fram emot att få spela dina låtar igen.
Må stråken din dras på felan många år till!

Henry Wallin föddes i Österbybruk i Norra Uppland den 5
juli 1928. Föräldrarna Albin och Mathilda Wallin hade ett
stort folkmusikintresse och detta lade grunden till sönerna
Ceylons och Henrys framtida framgångar.
Farsan Albin Wallin hade tillsammans med sina sju syskon låtar från sin far, farmor, farfar, morfar och andra spelmän i trakten. Denna tradition har förmedlats vidare av
Ceylon och Henry, och deras samspel och spelsätt har
skildrats i ett antal artiklar. Dels av Juno Boberg i artikeln
om Wallinarna från Valö, i tidskriften Omdans 1982, dels i
boken ”Roslagslåtar” från 1993 där Ole Hjorth skrev om
Henrys fiolspel och Ulla Carin Libert om Ceylons nyckelharpspel. Det finns också en intervju med Henry i artikeln
”Tonmålare – på två sätt” av Lisbeth Tell (Dagens Nyheter
2013-07-05).
Lisbeth beskriver Henry som spelman och tar också upp
hans bakgrund som konstnär med motiv hämtade från folkmusikens och folkdansen område.
Jag tänker inte återupprepa dessa intervjuer och artiklar
om Henry utan förmedlar min gratulation så här:
Tack Henry för alla härliga spelstunder
vi haft tillsammans!
Första gången jag hörde dig och Ceylon Wallin spela var på
Österbystämman 1984. Det var en överväldigande upplevelse! Vilken stuns i låtarna och vilken rytmik!
Inte kunde man ana att Ceylon redan samma år skulle gå
bort, och att du själv ensam skulle få fortsätta att bära folkmusikarvet efter farsan Albin Wallin.
Jag hade precis börjat spela nyckelharpa och fastnat för
era låtar, men hade inte någon som helst förhoppning om
att få spela ihop med sådana giganter.

Foto: Rolf Malmquist

Foto: Birgitta Wallin

Ulf Klasén,
Järfälla
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Att laga en trasig nyckel
Ibland kanske en nyckel får sig en törn och går i två bitar.
Då får man bestämma sig, antingen göra en ny nyckel eller
går den att laga?
Den här bildserien visar ett sätt att laga nyckeln, det
finns nog andra bra sätt också.

3. Ta bort överflödigt trä, slipa sidorna och undersidan.

1. Malla först av nyckeln, då kan man senare hålla koll på att
återlimningen blir rätt.
Såga sen ur ca 6 mm i de båda nyckelbitarna, undertill.

4. Betsa och lacka, och på med blyerts på glidytorna. (självklart
ingen lack på dessa glidytor)
Hålet för lövet borras inte igenom nyckeln. Då nyckeln är ca.
8 mm tjock, så borrar jag ett 6 mm djupt hål för lövet. Kapar
lövets tapp och sätter dit lövet.
Klart!
2. Såga till en bit björk/lönn/bok, ca 25-30 mm lång och 6 mm
tjock och limma på den. Var noggrann med att nyckeln får rätt
riktning.

Hälsningar från Bosse Nilsson i Sickla och föreningen.

Gotländska nyheter
Gotlands spelmansförbund
hotas av nedläggning
Vid 2018 års årsmöte beslöts att lägga ned det 85-åriga förbundet på Gotland. Brist på villiga funktionärer till styrelsen ses som ett av de viktigaste skälen men även en kontinuerlig minskning av medlemsantalet tyder på att spelmansförbundets betydelse inte längre är vad den var. Folkmusiken lever dock vidare. Det spelas båda klassisk gotländsk och svensk folkmusik som s.k. världsmusik. Några av
öns spelgrupper har för avsikt att upprätthålla de mångåriga
traditionerna av olika stämmor och spelträffar.

Spelmanssommaren på Gotland
Den 10 juni är det dags för årets Sanda-stämma med spelmansmässa i kyrkan. Folkmusikgruppen Spelfolki är med
och arrangerar.
Den 8 juli kommer Flors´n-dagen i Burs med folkmusikkonsert i Burs kyrka och spelmansstämma på storgården.
Sudrets spelmanslag deltar som en av arrangörerna.
Den 5 augusti träffas vi i Kuse änge i Västerhejde. Spelträffen arrangeras av Västerhejde hembygdsförening tillsammans med någon av våra folkmusikgrupper.
Jan Lundqvist
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Sahlströmkursen i Tobo

Låtvalet
Av Eric Sahlströms egna kompositioner hade Sigurd valt ut fem, nämligen Andakten, På Stormyren, Vårdroppar, Hem från Gesunda och
Tobopolketten. Trots det kompakta
programmet hann vår lärare, tillika
chauffören med då nytaget körkort,
även berätta om hur låten Hem från
Gesunda kom till med pappa Eric i
baksätet på Volvo PV:n på väg hem

Foto: Kerstin Kåverud

från Gesunda cirka 1963. Just den
låttiteln var ganska given…
Övriga låtar från den Sahlströmska
traditionen var Polska från Gårdskär,
en Polkett efter August Bohlin samt
Senpolska i C efter Anders Sahlström. Två valser efter Anders Sahlström, en utan något speciellt namn
och en döpt till Julaftonsvalsen avslutade Sahlströmstraditionens låtar.
Om Julaftonsvalsen kunde Sigurd
berätta att namnet kom sig av att en
elev till Eric Sahlström en julafton
hade glömt hur låten gick men resolut
ringt upp Eric på just julafton. Eric
hade spelat låten för honom i telefonluren. Därefter var namnet givet – Julaftonsvalsen.
Sigurd delade upp varje låt i smådelar och gick igenom dessa utan
stress.Låtvalet var bra balanserat och
gav Sigurd rika tillfällen att pedagogiskt peka på viktiga tekniker inom
nyckelharpsspel i allmänhet och de
utvalda låtarna i synnerhet. Var lat och
låt fingrarna ligga kvar, spela nära
knavrarna, bestäm Dig för en fingersättning, använd dubbelgrepp – råden
var många och goda.

Karin Magnusson, köksan som fick hela
kursen att må så bra med sin delikata
mathållning.
kursdeltagarnas nyckelharpor och
några till. En av avsikterna med denna
provlyssningskonsert var att få höra
hur ens harpa låter när man lyssnar
utifrån och inte sitter och spelar på
den samtidigt. Många hörde för första
gången hur den egna harpan lät när
någon som verkligen kan spela bra
trakterade instrumentet – en upplevelse
i sig!
Vid Gille- & Nyckelharpstämman i
Österbybruk (alltid helgen före midsommar!) lämnas många harpor in för
kvalitetsbedömning av en expertgrupp.
Sigurd är sedan många år tillbaka en
given medlem av denna grupp och har
således provspelat väldigt många harpor genom åren. Han har stor erfarenhet av att bedöma klang och spelbarhet och hans kunskap på området är
unik.
Sigurd gav vänliga omdömen om
varje enskilt exemplar – i något fall
justerade han även stämningen av
spel- och resonanssträngar med
omvälvande resultat. Själva spelandet
var av konsertklass och Sigurd visade
verkligen prov på sin repertoars bredd.
De två ”byggmästarna” Jacob Höglund
(ordförande i FNH) och Bosse Nilsson (vice ordförande), vilka låg bakom
idén med provspelning, kom också

Provspelningskonsert
Lördagkvällens tyngsta programpunkt
var att Sigurd provspelade alla 16

Foto: Peder Jeppsson

I strålande väder på gränsen till sommar samlades lördagen den 5 maj 16
mycket förväntansfulla elever och en
lärare på Eric Sahlström Institutet i
Tobo för att få en duvning i att spela
Sahlströmlåtar. Lärare var ingen mindre än Eric Sahlströms son och äldsta
barn, musiklärare Sigurd Sahlström,
som åkt ner från Rättvik för att lära
oss spela några låtar av Eric Sahlström
omväxlande med ett antal ur den rika
Sahlströmtraditionen efter pappa Eric,
farfar Anders och farfars far Lars.
Kursprogrammet var omfattande
med tio låtar på knappt två dagar –
lördagens program startade inte förrän
på eftermiddagen, efter att ha inletts
med en sedvanligt god lunch och söndagen slutade som vanligt vid tresnåret
för att vi alla skulle hinna hem till
kvällen.

Fullt ös med Sahlströmlåtar med läraren
till vänster i bild.
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med många tips på hur man med
enkla medel kan förbättra sin harpa,
och några strängpaket bytte säkert
ägare baserat på dessa tips.
Efter provspelningen bildades olika
grupper i smårummen och det spelades varierad musik fram till sent på
lördagskvällen (eller möjligen tidigt
söndag morgon?).

Förkunskaperna hos kursdeltagarna
varierade kraftigt från några få års spel
till väldigt många och ställde både
kursledning och lärare inför en gigantisk utmaning. Fick alla verkligen
något ut av kursen?
De flesta låtarna var kända om inte
av allspelskaraktär och inte nybörjarlåtar. Upplägget med att i förväg i god
tid skicka ut helgens program med
detaljer inklusive låtmaterialet gav deltagarna möjlighet att förbereda sig
genom att på förhand lyssna in materialet, något som alltid är till god nytta
och gjorde det möjligt att klämma in
tio låtar på något mindre än 24 timmar.
Väl förberedd, utan jäkt och stress
och med lugnet hos den professionelle
lärare han är ledde Sigurd Sahlström

Foto: Kerstin Kåverud

Hur gick det?

Alla deltagarna i Sahlströmskursen samlade kring läraren Sigurd Sahlström.

oss 16 elever in i Sahlströmtraditionen
på ett föredömligt sätt. Jag tror att alla
fick med sig något hem från kursen,
förutom god mat och förnämliga
inspelningar av kurslåtarna med
Sigurd Sahlström på nyckelharpan.

Gratulerar till en väl planerad och
genomförd kurs! Jag avslutar med
Sigurds ord: ”Det var väldigt trevligt
också!”
Peder Jeppsson

Ombyggnad av
väska
När jag hämtade min harpa hos Bosse
Nilsson för en tid sedan påtalade han
att harpan låg fel i min väska. Väskkanten tryckte på knavrarna.
Tittar man vid stränghållaren så
ligger harpan helt centrerad med hjälp
av inredningen. Samtidigt finns det
ett mellanrum mellan harpan och
väskan på vänster sida. Alltså kan harpan förskjutas i sidled.
Jag rev ut befintlig inredning (n fast
med kardborre) och köpte ”isolering
till rör” i två storlekar.
Puttade in det ena röret i det andra,
fyllde på med uppskurna rördelar
ytterligare varv tills jag fick rätt storlek. Fäste lite foam för att jämna till
ändarna på röret. Sen dubbelhäftande
tape, filt och slutligen ett kardborreband.

Nu ligger harpan förskjuten
knappt en stränghållarbredd. Ett
mindre mellanrum på vänster sida
finns kvar och knavrarna går fria.

En enkel/billig lösning och harpan ligger
perfekt i väskan.
Lennart Dunér
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Efter 54 år, tänk vad tiden går!
Till vänster på den här bilden sitter
Gunnar Olsson och spelar på sin
nyckelharpa, med spelkompisarna
Sven-Olov, Kent, Anna, Sture, Kerstin
och Bernt. Platsen är Modigs backe,
hemma hos Monica och Sven Olov
Jansson, en sommardag 27/7 2017.
1964 -65 arbetade jag som pinnpojke
på Svenska Bostäders bostadsprojekt
kv. Fikonet. Kvarteret ligger i slutet av
Bondegatan på Söder i Stockhlom.
Gunnar var då min chef, och han hade
hand om utsättningen av fem bostadshus och en panncentral som skulle
uppföras.
Gunnar var då 32 år och jag var 16.
Vår uppgift var att sätta ut grunderna,
dvs. se till att husen placerades i rätt
läge efter ritningarna och så att man
sedan kunde fortsätta att bygga rakt
upp. Inget lutande torn alltså.Vi lodade
upp stommarna för hand med lodsnöre
och avvägningsinstrument. Med måttband sattes sedan väggarna ut. Detta
var sålunda innan teodoliten infördes i
branschen..

Gunnar var en utomordentligt bra
chef, jag lärde mig mycket om husbygge under det året och han bor numera
på ett äldreboende i Tärnsjö, Uppland.
Jag skickade nyligen upp strängar till
honom, så Gunnar och harpan är fortfarande igång.

Ett stort tack till Gunnar, så här 54 år
senare!
Bosse Nilsson,
Föreningen Nyckelharpan

Skälby med sin fru Marianne. Han är
vid god vigör och är sig precis lik som
när vi träffades första gången för
många år sedan. Det är ett nöje att
prata med honom.
Hans Ericsson, Järfälla,
ägare till två Otto-harpor

Foto: Christina Eriksson

Otto Damgren är en av stora nyckelharpsbyggarna. 150 nya harpor har
han tillverkat i sin verkstad och dessutom han har reparerat ett otal. Den
sista nya harpan byggde han för 3-4 år
sedan. De harpor som Otto byggt har
varit av yppersta kvalitet och snickarmässiga mästerverk.
Ottos kunder finns i många länder,
men de flesta instrumenten har hamnat hos spelmän i Järfälla Nyckelharpsgille med omnejd. Det är hans
förtjänst att Järfälla blivit ett nyckelharpscentrum i södra Uppland, och i
gillet han har varit medlem i många år.
Man känner igen Ottos harpor på
ett bulligt hjärta som man kan hitta
någonstans på harpan. Kolla på nästa
spelmansstämma! Chansen är stor att
du hittar en Otto-harpa där. En ledstjärna för Otto har varit att hans harpor ska användas. Han har inte byggt
för att hans harpor ska hamna på väggen, även om de är mycket vackra.
Han bor fortfarande i sitt radhus i

Foto Christina Eriksson

Otto Damgren, 98 år den 10 maj 2018

På bilden ovan: Till vänster Otto Damgren, i mitten Gunvor Damgren och till
höger Nisse Nordström.
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Foto Dorry Nordström

Hälsningar från Järfälla Spelmän

Hej alla spelvänner!
Järfälla Spelmän spelar på, med
övningar i mängd efter Midvinterstämman.
Närmast på programmet står en
stor konsert tillsammans med Järfälla
Symfoniorkester den 20 maj kl 18 på
Järfälla Kulturscen. När denna tidning
når dig har konserten redan varit, men

vi lovar återkomma med rapport därifrån.
Tre gånger tidigare har Järfälla
Spelmän tillsammans med symfoniorkestern spelat en svit med järfällalåtar
sammanställd av Jonas Dominique.
Vid ett av dessa tillfällen spelades sviten även in på cd. Men denna gång är
det något helt annat.

Jonas Dominique har skrivit en ny
folkmusiksvit baserad på kända folkvisor och koraler från olika delar av
Sverige. Tänk dig en mängd nyckelharpor, dragspel, cittror och fioler tillsammans med en stor symfoniorkester. Det blir mäktigt. Nu skall allt
detta fås ihop på ett fåtal gemensamma repetitioner. En mycket spännande
och rolig utmaning, och mycket lärorikt för alla parter.
Snart är det sommar och vi spelmän blir lite mer efterfrågade för spel
bl.a. på nationaldagen, midsommar
och andra evenemang. Många av oss
kommer också att på egen hand eller i
mindre grupper besöka ett antal spelmansstämmor både för egen och
andras glädje och kanske några av oss
även besöker Nordlek i Falun.
Hösten, för Järfälla Spelmän, ägnas
åt övningar inför en egen konsert
torsdag 8 november där Jonas Dominique kommer att vara vår gäst.
Spelmanshälsningar
Mona Ernving Ström
och Lars Lindkvist
www.jarfallaspelman.se

Nyckelharpsträff i Gustafs, i södra Dalarna
När isarna börjar luckras upp och släpper sitt grepp från
stränder och vikar och det lyser gult från dikesrenar av
tussilagons ankomst, då är det vår.
Då är det också tid för spelträff för nyckelharpspelare i
Dalarna.
Lördagen den 14 april 2018 träffades ett 30-tal nyckelharpspelare från Dalarna.
Träffen ägde denna gång rum i Församlingshemmet i
Gustafs, någon mil söder om Borlänge.
Som kursledare ansvarade Göran Hellgren, Säter, som
tillsammans med Sigurd Sahlström, Rättvik, och Bernt
Olofsson, Birkerød, Danmark, såg till att de rätta takterna
hölls.
De här träffarna har ägt rum ett antal år nu och har sitt
ursprung i ”Mora-Kursen”, där nyckelharpskurser startade
under 1980-talet under John Forslunds ledning. De hölls på
Skeriol Folkhögskola.

Från ”Mora-Kursen” har de här nyckelharpsträffarna alltså vuxit fram och hålls nu med något undantag varje vår på
olika platser runt om i Dalarna. Det finns också önskemål
om att en höstträff ska anordnas. Som arrangör står bl.a.
Dalarnas Spelmansförbund.
Vid årets träff inledde vi med allspel, för att sedan dela
upp oss i mindre grupper. Våra kursledare lärde ut ett antal
låtar, bl.a. ”Drängarnas marsch” från södra Sverige, ”Sigurds
70-årspolska” samt några egna låtar av Göran Hellgren.
Nu går vi ut i vårsolen, inspirerade av den här fina dagen,
och med en del nya låta ratt träna på.
Så kanske vi ses på någon spelmansstämma till
sommaren.
Jag hoppas det!
Sors Kerstin Johansson, Ludvika
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Gyllby 2017-05-06 Esbjörn Hogmark

Mästarbygg 2018
Eric Sahlström Institutet i Tobo den 14:e och 15:e juni 2017.
Årets huvudtema: Leklådan med nycklar samt intonering
Praktiskt tema: Renovering av en Eric-harpa från 1944, en
Lundinare, en 70-tals kursharpa och tillverkning av en sordin
Medverkande personer:
- Sigurd Sahlström
- Per-Ulf Allmo
- David Eriksson
- Daniel Hedman
- Esbjörn Hogmark (Kursansvarig)

För 24:e gången!
Missa inte detta tillfälle att träffa likasinnade och att
helt få ägna sig åt Nyckelharpan
1. Hur tillverkar vi leklådan idag? Hur såg den ut på 1700- och 1800-talet? Hur
gjorde August Bohlin, Eric Sahlström och Hasse Gille?
2. Vilka strängar använder vi och varför. Hur intonerar vi idag, och vad gällde
på 70-talet?
3. Ytbehandling av gammelharpor.
4. Barnnyckelharpor. Några nya idéer här?
5. Per-Ulf: När och hur kommer Österby- och Silverbasharpan till?
6. Esbjörn: Läget på min bok Nyckelharpan - ett unikt svenskt kulturarv?
7. Den ständigt återkommande frågan - När är det värt att renovera ett äldre
instrument?
8. Praktisk övning: Vi kommer att brotscha om för stämskruvarna på en Harpa
som Eric Sahlström tillverkade 1944. Vi kommer att stränga upp och provspela
den. Harpan, som ägts av Anton Jernberg, syns i bild till höger. Vi kommer
också att göra diverse modifieringar på en 70-talsharpa i syfte att få den
spelbar med dagens krav.
9. Den som vill tillverkar en sordin att använda på sin nyckelharpa.

10. Nyckelharpsexkursionen i Norduppland under fredagen är ett måste.
11. Vi ska som tidigare år provspela medhavda instrument
Och glöm inte att ta med anteckningsmateriel, Ipad, kamera, mm
Kvalitetsvirke; gran till sarger, hals, lock och bottnar, lönn till leklåda, stämskruvar mm och björk
till nycklar samt gitarrmekanik, cellofinstämmare, strängar och övriga tillbehör kan som tidigare år
köpas till förmånliga priser. Boka gärna i förväg.
Information om kursupplägget: Esbjörn Hogmark 070-211 04 30, esbjorn@hogmark.com
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Hur startade byggkurserna i Österbybruk, och vad var det
som tidigt gjorde Österby till nyckelharpans Mekka?
Vi kan se fram emot ett, för oss nyckelharpsfrälsta, intressant och innehållsrikt seminarium där vi äntligen ska får
veta vad som hände i Österbybruk
under tidigt 1970-tal, och vad det
sedan var som gjorde Österbybruk till
nyckelharpans Mekka.
Den person som kom att få igång
studieförbundskurser i nyckelharpsbygge i Österbybruk var Ingemar
Nordin, inflyttad från Östervåla i början av 1960-talet. Ingemar, vars far var
verksam som möbelsnickare i Östervåla, har ärvt faderns sinne för träslöjd. Efter att själv byggt ett par harpor organiserade han och drev den
första byggkursen för nyckelharpor i
Österbybruk. Året var 1971.
Ingemar, numera en glad pensionär,
har varit verksam som folkskollärare
och kyrkomusiker i Film. Han lyckades tillsammans med min gamla småskolelärarinna, och på den tiden även
Vuxenskolans studieförbundsorganisatör, Berta Svensson, få skolöverstyrelsens (SÖ:s) godkännande att starta en
studiecirkel i nyckelharpsbygge. Till
grund för godkännandet krävdes en
ritning som Ingemar själv tog fram
efter att ha lånat hem en nyckelharpa
tillverkad av Eric Sahlström. För ett
godkännande krävdes också en byggbeskrivning. Någon sådan fanns inte
tillgänglig men Ingemar lyckades
övertyga SÖ om att man kunde
använda Jan Lings doktorsavhandling
utkommen 1967. Hur många exemplar av denna digra avhandling han
köpte in kommer han att berätta om
på seminariet. Ingemar har själv byggt
två harpor som vi hoppas att han
kommer att visa upp.
Första kursen startades 1971 i

Berta Svensson, småskollärarinna bosatt
i Dannemora.
Österbybruks gamla folkskola med
Eric Sahlström som inhyrd lärare.
Året därefter startade Herold
Lundin tillsammans med Matts
Kuoppala en byggkurs i Järfälla. En
ritning och ett byggunderlag hade
tagits fram i all hast och flera kurser
följde.
1975 hade Lars Bäckström från
Storvreta tagit fram sin ritning med
tillhörande byggbeskrivning och
kunde nu med Österbybruk som bas
få igång regelbundna kurser. En ny
kursverksamhet startades med följande personer inblandade: Gunnar
Ahlbäck, Anton Jernberg, Lars Bäckström och Hasse Gille. Kurserna blev
snabbt väldigt populära och spreds
över hela landet.

Här syns Ingemar bakom den ritning
han själv tog fram. Längst fram syns Jan
Lings doktorsavhandling samt Ingemars
första harpa han själv tillverkade 1971.
Det visade sig ganska snart att de
nyckelharpor som Lundin/Kuoppala
konstruerat och lät tillverka på sina
kurser inte höll samma kvalitet som
de som tillverkades efter Bäckströms
underlag, varför tillverkningen av de
förra instrumenten så småningom
kom att upphöra helt.
Vad var det som skilde de två harpmodellerna åt? Detta kan vara tema för
ett kommande stämmoseminarium.
Esbjörn Hogmark

Sid 16
Nyckelharpan
nr 2 2017

Nyckelharpan nr 2, 2018
Sid A

B

Föreningen Nyckelharpan, c/o Höglund, Övre Slottsgatan 14A, 753 10 Uppsala

TÄBY
SPELMANSSTÄMMA
2018
sönd 3 juni kl 13
på

Skogberga Spelmansgård
Gästartister
Kjell-Erik Eriksson
& Jens Comén
Folkrockmusiker
i Hoven Droven !
det blir allspel
späckat scenprogram
finlir i Spelmansgården
buskspel överallt
fikaservering

foto Magnus Ragnhäll

Läs mer på www.tabyspelmansgille.se

Artur Lundkvistgården i Hagstad
Lördagen den 2 juni 2018

Stämman startar kl. 14.00
Allspelet börjar kl 15
Folkdansuppvisning är kl 17
Under hela dagen finns det konsthantverkare.
Korv, våfflor och kaffe finns till försäljning.

Fri parkering och camping
Uppspel från scen och dans på lövad loge.
Och som vanligt äter alla spelmän gratis.
Kontakt
Patrik Dahlin 0709-150022

Välkomna!
Arrangörer: Nyckelharpsfolket och Örkelljungabygdens Folkdanslag

