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År 2017 skrev jag: ”I mars är det återigen dags för årsmöte i Föreningen
Nyckelharpan och det är min förhoppning att så många som möjligt kan
delta. För första gången, i alla fall vad
jag kan erinra mig, så hålls årsmötet
utanför Stockholm med kranskommuner.” Nåja, vi flyttade inte så långt,
mötet hölls i Uppsala.

Att flytta utanför Stockholm var ett
led i Föreningens ambition att bredda
medlemsbasen och att göra vår sammanslutning till en rikstäckande sådan
för alla intresserade av nyckelharpa. I
år håller vi återigen till utanför Stockholm. Vi har beslutat att hålla till på
ESI i Tobo i samband med årets spelkurs, som denna gång leds av den unge
riksspelmannen Johan Lång. Genom
att kombinera årsmöte och spelkurs
hoppas vi att många medlemmar som
annars väljer bort ”trista sammanträden” denna gånga passar på att delta i
den viktiga föreningsdemokratin.
Det är ju så att föreningen består av
er, kära medlemmar. Utan ert engagemang kan inte styrelsen fungera, och
för att det skall fungera så bra som
möjligt är det viktigt att ni deltar och
ger oss i styrelsen mandat att agera.
Utan er är vi lika navigerbara som en
eka utan åror. Kom och delta och låt
oss få veta hur ni vill att föreningen
skall skötas. Passa också på att delta i
kursen med Johan Lång. Det blir
något alldeles extra.
Jacob Höglund

Kallelse till årsmöte 2019
Lördag den 6 april 2019, kl. 16.30
vid Eric Sahlström Institutet, Bruksgatan 3, 748 50 Tobo.
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 enliigt stadgarna.
6. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret samt budget för det nya.
8. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för den tid
revisionen avser.
9. Fastställande av kommande års medlemsavgift.
10. Val av styrelse, funktionärer och valberedning.
11. Motioner och propositioner.
12. Övriga frågor.
13. Mötet avslutas.
Hjärtligt välkommen!
Kom och var med och diskutera föreningens framtid.
Ta med harpan för gemensamt spel efteråt.
Styrelsen
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Föreningen Nyckelharpan
Föreningen Nyckelharpans
verksamhetsberättelse för år 2018
Föreningen Nyckelharpan har följt den
Resultaträkning		
vid årsmötet antagna verksamhetsRörelsens intäkter m.m.		
2018		
2017
planen. Verksamheten har bestått av
Medlemsavgifter		 20.799,53		40.790,16		
medlemsvärvningar, utgivning av
Deltagaravgifter spelkurs
0,00
4.000,00
tidningen Nyckelharpan, harpvårdstips
samt upprätthållande och utveckling
S:a Rörelseintäkter m.m.		
20.799,53
44.790,16
		 av hemsidan. Föreningen deltog som
medarrangör på ”Gille- & Nyckelharpstämman” i Österbybruk i juni.
Rörelsens kostnader								
Medlemmarna har haft möjlighet att
Inköp material och varor		
0,00		
-140,00
köpa strängar till förmånligt pris.
Lokalhyra
			
0,00		
-300,00 		
Programvaror			
-1.462,00		
-1.360,00 		 Styrelsen har haft följande sammanKontorsmaterial		
-229,00		
0,00 		 sättning sedan årsmötet mars 2018:
Trycksaker inkl tidningen
-17.980,00		
-13.012,50 		
Datakommunikation		
-482,50		
-468,75 		
Jacob Höglund, ordförande
Porto				
-9.572,70 		
-8.877,00
Kerstin Kåverud, sekreterare
Övriga kostnader		
-1.092,00		
-1.215,00
Sven Stormdal, kassör
Bidrag till lokalföreningar		
0,00		
0,00
Bo Nilsson, vice ordförande
Bankkostnader			
-1.329,50		
-865,50 		
byggtips och hemsidesansvarig
Kostnader för kurser			
0,00		
-8.307,00 		
Per-Ulf Allmo, ledamot
Bilersättningar			
-350,00 		
-1.800,00
Kjell Ritzén, ledamot
Magnus Holmström, ledamot
S:a kostnader 			
-32.497,70 		
-36.345,75		 Sven Stormdal har varit redaktör
för Nyckelharpan.
Beräknat resultat		
-11.698,17
+8.444,41
Christer Arnell har varit revisor och
Birgitta Arnell har varit revisorssuppleant.
Valberedningen har bestått av
Balansräkning 2018-12-31				
Lars Lithén, sammankallande,
och Ingemar Aronsson.
				
Ing balans
Period
Utg balans

Ekonomi för räkenskapsåret 2018-01-01—2018-12-31

Tillgångar			

Omsättningstillgångar			
Kassa och bank
PlusGiro		
23.229,59
-10.864,17
Övriga bankkonton
76.934,78		 0,00

S:a tillgångar
Skulder
Övriga kortfristiga skulder*

BERÄKNAT RESULTAT

100.164,37

-10.864,17

0,00

-834,00

100.164,37

-11.698,17

Styrelsen har under verksamhetsåret
haft 2 st protokollförda möten
12.365,42		 förutom årsmötet. Föreningen har vid
årsskiftet ca 250 medlemmar.
76.934,78		
Vår årliga helgspelkurs hölls i år i
på
ESI i Tobo med Sigurd Sahlström
89.300,20
som ledare.
Tidningen har utkommit med fyra
välfyllda nummer (totalt ca 80 sidor),
-834,00
med reportage om spelträffar, kurser,
och annat nyckelharpsrelaterat material.

88.466,20

*Posten innehåller kostnadsersättningar till styrelsemedlemmar där utbetalning
skett efter den 31.12 2018 men som ska belasta räkenskapsåret 2018.

Ordförande
Jacob Höglund
Vice ordförande
Bo Nilsson
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Revisionsberättelse för 2018

Lokala representanter

Undertecknad som vid föreningen Nyckelharpans årsmöte
samma år utsågs att revidera föreningens räkenskaper för år
2018 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 förlusträkning
samt balansräkningen.
Med anledning av ovanstående tillstyrker jag att den
lämnade redogörelsen fastställs samt att styrelsen vad avser
den ekonomiska redovisningen för år 2018 beviljas ansvarsfrihet.

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
någon lokal representant där du bor är du förstås 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!

Täby den 30 januari 2019

Christer Arnell

Dalarna

Olle Plahn

plahn.olov@telia.com

Skåne

Patrik Dahlin

patrik.dahlin@anticimex.se

Lars Lithén

lars.lithen@outlook.com

Bohuslän
Gotland
Kalmar

Västerbotten

Hej medlem!
Du har väl betalat
din medlemsavgiften för 2019?
Har du inte det så är det ju bara
att sätta in 120:- på plusgiro

491 82 94-2.

Eller betala med Swish,
och då är numret

123 612 26 34

Glöm inte att skriva namn och
adress också!
Skynda, skynda!
Sven Stormdal, kassör

Paula Holmgren paula.holmgren@gmail.com
Jan Lundqvist
Lasse Hyvönen

jan@snausarve.se

lhyvonen65@gmail.com

Västernorrland Bo Allan Nilsson barbnils@live.se
Åland

Barbro Wendt

barbro.a@aland.net

Nya medlemmar
Sedan förra numret kan föreningen glädjas åt följande nya
medlemmar:
Jan Andér, Uppsala
Julia Borland-Ferneborg, Vansbro
Maria Bäckström, Vällingby
Filip Carvell, Uppsala
Cecilia Carlvik Bodén, Bromma
Bengt Gestner, Spånga
Magnus Högman, Ekshärad
Hans Jansson, Sollebrunn
Hans Lilja, Harlösa
Boel Oldberg, Järfälla
Ian Power, Huddinge
Marianne Svensson, Mölndal
Benjamin Tayehanpour, Bromma
Ingegerd Teh Ahlén, Österbybruk
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Vårens kortkurs på nyckelharpa med Johan Lång
Dags för årets spelkurs i Föreningen
Nyckelharpans regi. I år håller vi till
på Erik Sahlström Institutet i Tobo där
vi får möta Johan Lång – en driven
pedagog och musiker med spelglädjen
ständigt närvarande. Kursen kräver
viss spelvana.
Johan Lång är 24 år, född och uppvuxen i
Uppsala. Han är riksspelman på Upplandslåtar
med sin nyckelharpa och har studerat på bland
annat Eric Sahlström Institutet i Tobo och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
– I undervisningen gillar jag att använda låtar
och stilar från olika delar av Sverige och Norden
för att visa på instrumentets alla fantastiska
möjligheter.
Här kan du ta en förhandstitt på Johan:
https://youtu.be/jBPMoyB3cfg
Foto: Elvira Glänte

P.S. Direkt efter kursens slut håller föreningen
sitt årsmöte. Vår förhoppning är att många
kan dröja sig kvar en stund och delta i det
som rör föreningens framtid.
Väl mött!
NYCKELHARPSKURS MED JOHAN LÅNG, LÖRDAG 6 APRIL, ERIK SAHLSTRÖM INSTITUTET, TOBO
Tid: Lördag 6 april, kl 10.00–16.00.
Plats: Erik Sahlström Institutet i Tobo.
Kostnad: 300 kr. I priset ingår lunch och två
kaffepauser.

Vill du övernatta på Erik Sahlström Institutet
ordnar du det direkt med institutet.
E-post: info@esitobo.org
Telefon: 0295-342 90

Anmälan till: Kerstin Kåverud senast 22 mars.
E-post: kerstin@sjobod10.se
Mobil: 070-399 92 98.
Ange, förutom ditt namn, om du har önskemål
om speciell kost.

Anmälningsavgiften sätts in på föreningens
plusgirokonto 4918294-2. Det går också att
swisha till 123 612 26 34 senast måndag
18 mars. Glöm inte att ange ditt namn!

Resa med tåg:
Stockholm C–Tobo: kl. 08:12– 09.42
Tobo– Sthlm C: kl. 16:18–kl. 17.48
Stannar du även på föreningens årsmöte
med start kl 16.30, finns det tågförbindelse
från Tobo kl 17.18, 17.48 och 18.18.
I god tid före kursstart skickar vi ut en
deltagarlista så att så många som möjligt
kan samåka i bilarna.

Två flugor i en smäll!
Tänk på att kortkursen med Johan Lång går utmärkt att samordna
med att delta i Föreningen Nyckelharpans Årsmöte.
De hålls samma dag och på samma plats, den 22 mars och på ESI i Tobo!
Se kursinbjudan ovan
och årsmöteskallelsen på sidan 2 i denna tidning!
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Årslångt jobb bakom Oktoberstämma
- Så planeras den

Hur planerar man en spelmansstämma? Det finns ungefär 300 spelmansstämmor i landet varje år. Det är en av
våra mest vitala folkrörelser.
Hur planerar man en megastämma
som Oktoberstämman med 800 spelmän – inomhus ‒ där buskspelet som
på alla stämmor är det centrala, men
där fem scener och två dansgolv ska
befolkas med spelmän. Vi disponerar
sedan 11 år tillbaka hela Uppsala konserthus (Uppsala Konsert&Kongress).
Vilka ska ha betalt? Hur mycket?
Ska en spelman som är läkare eller
professor ha lika mycket som en spelman som försöker leva på sin musik?
Vilka ensembler passar bäst på vilken
scen? Vilket utrymme ska våra egna
lokala spelmän ha jämfört med inbjudna från andra delar av landet?
I februari vet vi ungefär vår budget.
Då har stämmokommittén sitt första
möte. Den ligger i nuläget runt
100.000 kr. En osäkerhet är vad vi får
från Kulturrådet. Det kan variera från
0 till 30.000 kr. Det är också vid denna
tid vi första gången har möte med konserthuset, UKK, som är medarrangör
och väljer och bekostar en enda programpunkt – en oftast dyr konsert som
brukar hållas på den största scenen,
Stora Salen. Allt annat står vi för.
Kommittén börjar diskutera medverkande och oftast brukar vi börja
med de dyraste, så vi vet var vi hamnar

Olov Johansson spelar på
Oktoberstämman 2018.
Foto Esbjörn Hogmark

ekonomiskt. Det ska vara publikdragande artister, typ Ale Möller, Ellika
Frisell, Bengan Jansson, som lockar
inte minst de delar av besökarna som
inte spelar utan bara vill lyssna. Preliminära kontakter tas. Sonderingar av
priset. Nästan alla våra pengar ska gå
till gager. Det är det pengarna är till
för. En mindre del går till annonsering.
Men avvägningarna är svåra och de
kan alltid diskuteras. Hur göra med
våra egna medlemmar i Uplands Spelmansförbund? Ska de förväntas ställa

upp gratis eftersom de ju i princip är
arrangörer? Fastlagda gageprinciper är
svåra att skapa. Man får avgöra från
fall till fall.
Kursledare och dansspelmän får en
symbolisk ersättning för resan. Men
den populära programpunkten ”Lyhörd
dans” i sal C är så eftertraktad att vi
enkelt skulle kunna få hela den kvällen
gratis. Ibland syr vi ihop paket, oftast
när det gäller långväga gäster, där man
förutom en konsert får fler uppdrag. Så
var det t.ex. 2018 då sångerskorna
Emma Härdelin och Johanna Bölja
förutom konsert också hade kurs i kulning, vissång och trallade till dans.
Kommittéledamoten Sture Hogmark börjar under våren skissa på programmet. Det är ett knivigt jobb där
man ska undvika kollisioner (t.ex. inte
två nyckelharpsarrangemang samtidigt,
inte heller två dansinstruktioner).
Dessutom ska man undvika att medverkande placeras på två ställen samtidigt, vilket har hänt. En grundstruktur
för schemat bör finnas redan före sommaren där de viktigaste konserterna är
schemalagda.
I september sänder vi ut ett Välkomstbrev till alla medverkande. Det
innehåller praktiska detaljer samt
information om gager, fakturor etc. För
de medverkande som ska ha betalt kan
brevet likställas med ”kontrakt”.
Vilka får inte betalt? Främst de som
tiggt och bett om att få spela eller våra
egna medlemmar i Uplands Spelmansförbund, som ju är arrangörer. UKK
står som nämnts varje år för en känd
ensemble, i år Väsen som firar 30-årsjubileum. Dessa artister står UKK för
ekonomiskt. Vi ger dem förslag annars
på svenska ensembler som är dyra och
som vi vill att de ska engagera. Ibland
går de med på våra förslag, oftast inte.

Bo Nilsson, Föreningen Nyckelharpans
representant, medverkar vid årets utställning av nyckelharpor. Ett årligen återkommande evenemang alltsedan stämman flyttade in på UKK. Utställningen
visar delar till nyckelharpor, påbörjade
och helt färdiga instrument.
Foto Esbjörn Hogmark
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De senaste åren har vi vinnlagt oss
om att gästande spelmän ska känna sig
välkomna. Därför har vi utsett ”ledsagare” eller kontaktpersoner som hjälper
dem till rätta med loger, scener, teknik.
När det gäller teknik har vi tillgång
till UKK:s kunniga personal. Vi behöver inte bekymra oss. Många vill ha
”soundcheck”. Det får man dock inte.
Kraven på teknik får man komma in
med i förväg, sedan lämnar vi över
dessa till UKK, som med sin unika
erfarenhet under framförandets gång
ser till att musikernas krav tillgodoses.
UKK sköter också all biljetthantering och har sin sedvanliga personal på
plats som flyttar stolar, håller vakt
utanför konsertsalar med mera. Att
UKK på detta sätt ställer upp och hjälper oss beror på att man har ett kulturpolitiskt uppdrag att lyfta fram
olika musikgenrer. Det är därför vi får
vara på UKK. Man önskar att medierna kände samma ansvar. Men de uteblir. De senaste åren har dock UNT
vaknat till och haft både förhandstext
och reportage på plats. De senare görs
av jourhavande helgreporter som har
Oktoberstämman som ett av flera uppdrag att bevaka. De gör så gott de kan,
de är professionella men kommer aldrig på kvällen då stämman närmar sig
sin kokpunkt, utan försvinner dessvärre

Raden av musiker som hör
av sig för att få spela på
Oktoberstämman är lång. En
grupp är Orsa spelmän, som
förutom en bejublad konsert
också höll en instruktiv kurs i
Orsalåtar och som dessutom
spelade till dans. Det gäller
att suga så mycket must ur de
namnkunniga som möjligt
när man har dem på kroken.
Orsa Spelmän,
från vänster: Olle Moraeus,
Perra (Per-Erik) Moraeus,
Pether Olsson med dragspelet
och längst ut till höger
Leif Göras.
Foto Esbjörn Hogmark
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Henry Wallin provar en stepp!
Foto Esbjörn Hogmark

efter någon timme och hinner på så
sätt aldrig uppleva stämmans atmosfär.
Någon särskild musikkompetens har
de inte. Man undrar varför aldrig
någon från kulturredaktionen finns på
plats.
Ständigt uppstår nya frågor. Allt fler
vill förlägga CD-släpp till stämman.

Vilka regler ska vi ha då? Vilka ska få
matkuponger? Vilka ska få komma in
gratis? (Svar: Inga, men förfrågningar
saknas verkligen inte.)
Vi ställer höga krav på dansspelmän. Kvällsdansen med stora spelmanslag kan vara en knivig uppgift. Spelmanslag utifrån landet hör av sig. Det
är svårt att tacka nej. Samtidigt vill vi
ge plats för våra lokala uppländska.
Dansen pågår i fem timmar med en
timmes speltid för varje. 2018 fick vi
plats med sex lag då vi kortade av
speltiden till 45 minuter för några.
2018 utökade vi stämman med en
”Öppen scen”. Men i och med den
känner vi att vi har nått taket. Vårt
redan rika kursutbud går kanske att
utöka. Men sen är det stopp.
Intresset ute i landet för att få vara
med på stämman ökar. Folk brukar
höra av sig redan i januari. Efter
stämman 2018 hörde några av sig
redan före jul vilket inte har inträffat
förut.
Nu pågår planering för
Oktoberstämman 2019, den 26 oktober.
Vi ses då!
Januari 2019
PEO ÖSTERHOLM
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Eva Tjörnebo & Viskompaniet fyller 25 år!
Historien om en folkmusikgrupp
Året var 1994. Eva Tjörnebo var redan
då välkänd i folkmusikvärlden genom
sin sång. Hon hade varit med i gruppen Folkvind som turnerat både i Sverige och utomlands. Hon hade spelat
in äldre traditionsbärare och träffat
många av den tidens storspelmän. Hon
hade haft kurser och lett massor av
visstugor. Hon hade också medverkat i
skivinspelningar men inte gjort någon
”egen” CD-skiva.
Nu var det dags! Kulturrådet beviljade lite pengar och vi kunde sätta
igång.
Först bestämde vi att det måste vara
hög kvalité på det som skulle spelas in.
Bra studio, bra utrustning. Mats Wester var lösningen på det problemet. I
en studio i Värtan höll han just då på
med sitt nya projekt ”Nordman”, men
Mats hade ändå tid för oss.
För att musiken skulle bli varierad
behövdes ett kompband. Torbjörn
Näsbom – numera innehavare av
Zorns guldmärke ‒ hade Eva känt och
spelat med under många år var självskriven. Leif Åhlund med sin gitarr
och musikaliska lyhördhet var också en
given favorit. Kjell Landström, riksspelman på silverbasharpa, kunde vara
med på några låtar ‒ men bara om de
gick i C… Mats Andersson på klarinett ‒ också innehavare av Zorns guldmärke ‒ dessutom duktig på bas, kändes som ett ursäkert kort!
Vi borde också få fatt på någon som
spelade drag- och durspel. Mats Wester hade spelat en hel del med Inge
Henriksson och tyckte att vi borde
träffa honom. Sagt och gjort. I en
lägenhet på Söder möttes vi för första
gången, bara någon månad före skivinspelningen ‒ och det ”klickade” omedelbart! Per-Ulf Allmo som startat
förlaget Tongång blev vår ”skivbolagsdirektör” från dag 1 och framåt!
Detta är historien bakom den första
CDn. Skivan uppmärksammades och
den spelades en hel del på radio. Vi
deltog bl.a. i programmet ”Kanske på
Svensktoppen” med visan Uti Stockholm vill jag vara! Sen Grammisnominerades skivan, så vi bjöds in till
Berns där vi frotterade oss med kändisarna i musikvärlden.
Därefter har det bara fortsatt. Vi har

Eva Tjörnebo

Foto Per-Ulf Allmo

spelat otroligt mycket och vi har övat
ännu mer. Många har hört oss på spelmansstämmor och visfestivaler, på fester och i kyrkor, på vattenfestivaler och
bröllop och på någon begravning.
Vi har haft ett stort vismaterial att
välja ur och då finns förstås flera sätt
att tänka. Ska vi rikta in oss på en viss
typ av visor, eller ska vi försöka visa
upp den bredd som finns i vistraditionen? Vi har nog mest valt att ‒ lite
folkbildande ‒ jobba med det ”breda”
perspektivet, men vi har varit inne i
olika ”perioder”: ljudande borduner,
rolig bondkomik, tragiska kärleksvisor,
sjömansvisor, finlandssvenskt m.m.
Det var Evas visor vi utgick ifrån.
Men inspirationskällorna har varit
många. På Svenskt Visarkiv finns ett
rikligt material att ösa ur, och vi har
också snappat upp många nya visor i
mötet med andra människor; sångare,
sångerskor och spelmän. Evas alla visstugor runtom i landet har bidragit
med mycket material till Viskompaniet. Gruppen ”Folk och Rackare” är nog
de som betytt mest som förebild, även
om deras musik ofta är av äldre slag än
vår.

Vilka låtar ska vi jobba med och när
låter det bra? Vi började med att
arrangera de visor som Eva sjöng med
de instrument vi hade tillgängliga.
Detta ledde så småningom till att vi
ville ha in fler instrument i gruppen.
Bas, flöjt, mandolin hamnade på önskelistan. Rytminstrument blev OK i
några låtar, men inbegripa slagverk
kändes för stort. Vi ville göra de gamla
visorna lätta att lyssna på, men vi ville
inte ”poppa” upp dem till något som de
aldrig varit. Kalla det gärna en varsam
modifiering och tolkning av visorna!
Texterna är också viktiga. Det måste
finnas något i texten som känns äkta
för att vi ska jobba med en låt. Det
kan vara en banal och kanske knasig
formulering i en skämtvisa, eller kan
det handla om en innerlighet i en kärleksvisa eller en stämning i en sjömansvisa. En melodi kan vara hur
vacker som helst, men om texten
enbart känns platt och intetsägande tar
vi inte upp låten.
Eva, Kjell, Inge och Leif har varit
med sedan början. Det är faktiskt en
hyfsad bedrift att kunna hålla ihop
under så lång tid, men vi tror att det

beror på en likartad känsla för vismaterialet. Det är sällan vi varit oense om
låtar. Någon gång har vi tvingats att
rösta om vi ska fortsätta arbeta med en
låt, men mestadels har vi varit överens.
Vi har flera gånger genom åren diskuterat gruppdynamik och beslutsfattande. Begreppet ”högt i tak” när det gäller arrangerandet har varit en ledstjärna. Vi arrangerar det mesta tillsammans. Att då våga vara tydlig och
kunna säga ifrån och att ‒ å andra
sidan ‒ kunna lyssna på och ta till sig
invändningar är avgörande om man
ska fungera ihop.
Med tiden har en viss arbetsfördelning utkristalliserats i bandet. Inge, nu
riksspelman på enradigt dragspel, är
den som håller ordning på konsertprogrammens låtlistor. Leif, som utbildat
sig till kantor, är ordningsman när det
gäller stämspel och musikaliska tvistemål. Detta underlättas av hans absoluta gehör! Kjell är den som numera
främst driver arbetet att söka nya visor
att jobba med.
En tid spelade Karin Hedlund med
oss. Hon är riksspelman på fiol men
spelar också diverse flöjter, vilket vi
tyckte passade extra bra i bandet. Men
sen flyttade Karin med Peter till Hälsingland…
Då fick vi kontakt med riksspelmannen Pär Furå. Han bor i Gnesta
och vi visste att han spelar silverbasharpa, säckpipa och mungiga. Bra,
eftersom vi gillar bordunmusik! Vad vi
inte visste då var att Pär är urstyv
också på att spela bas! Han spelade
med oss ca 10 år innan han kände att
han måste trappa ner på sitt engagemang i bandet.
När Pär slutat lyckades vi övertala
Mari-Ann Henriksson att ansluta sig.
Hon spelar flera instrument; nyckelharpa, flöjter och bas, och sjunger fantastiskt fint tillsammans med Eva.
På senare år har det lett till att vi
ägnat mycket tid åt låtar med stämsång, vilket vår publik har uppskattat.
Ett annat tecken på uppskattning
har varit de många utmärkelser Eva
fått genom åren, Ulf-Peder Olrog-stipendiet, Viksta-Lasse-stipendiet, flera
kulturstipendier m.m.
Det största problemet för Viskompaniet har hela tiden varit det geografiska avståndet medlemmar emellan, i
synnerhet de första åren. Inte bara när
det gällde spelningar, utan naturligtvis
även för det nödvändiga repandet. Det
fanns inget enkelt sätt att träffas när
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2014 mottog Eva Ulf-Peder Olrog-stipendiet vid en bejublad konsert på Culturum i
Nyköping. Fr.v. Leif Åhlund, Kjell Landström, Eva Tjörnebo, Mari-Ann Henriksson,
Inge Henriksson.
en bodde i Umeå, en i Uppsala, två i
Stockholm och två i Nyköping. Och
inte blev det lättare när Leif som kantor slog ner bopålarna i Hjo. Alla arbetade dessutom heltid. Det var bara
under helger som vi kunde repa och ta
spelningar! Självklart konkurrerade
Viskompaniets verksamhet även med
de inblandade familjernas intressen
och önskemål samt medlemmarnas
diverse andra åtaganden.
Hursomhelst. Vi har under åren
gett ut 4 CD-skivor där Mats Wester
fortsatt att spela in oss, och senast en
samlingsskiva. På den skivan lade vi
till några låtar som vi fått av SvenIngvar Heij i Mariestad. Vi träffade
honom när han fyllde 90 och vi blev
verkligen goda vänner under hans sista
år. Viskompaniet var hemma hos
honom, han bodde hos oss och han
medverkade på flera spelningar med
Viskompaniet. Vilka möten!
Vi har lagt ut de 4 CD-skivorna

bl.a. på Spotify för den som vill lyssna!
Det är ett 80-tal visor och några
instrumentallåtar. Nu planerar vi för
spelningar under det kommande året.
En särskild jubileumskonsert ger vi på
konsertsalen Culturum i Nyköping
söndagen den 14 april. Då får man
också lyssna till gästartisterna Torbjörn
Näsbom och hans bror Per Näsbom
som spelade med Eva långt innan
Viskompaniet fanns. Dom spelar själva
och dom spelar med oss.
Det blir en festlig tillställning! Välkomna!
Eva Tjörnebo & Viskompaniet

Utgivna CD-skivor:
Å längtat haver jag 1994
... och liksom vinden fri 1998
Klara stjärnor 2003
Min utvalda vän 2008
Som dagg och honung 2014

Eva Tjörnebo &Viskompaniet 25 år
Jubileumskonsert på Culturum, Nyköping,
den 14 april kl 15.00.
Gästartister Torbjörn Näsbom och Per Näsbom.
Biljetter: Sök ”Nyköpingsguiden”
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Riksspelman
Ragnar Berglund 70 år
Riksspelman Ragnar Berglund fyllde 70 år 28 Januari.
Musik har funnits runt mig så länge jag kan minnas.
Glada kvällar i Åkerby, somrar i Jämtland fyllda av musik
eller tonerna från min far Ragnar Berglunds gitarr sena
nätter på Näs på andra sidan väggen när jag skulle sova.
Med anledning av hans 70-årsdag kommer här en inblick i
hans liv i musiken.
Hur kom det sig att du började med musik?
Under uppväxten i Uppsala gick min mor ofta på Auktionskammaren och kom hem med det ena instrumentet efter
det andra. Klarinett, trombon och gitarr spelades det, och
tillsammans med Urban Bjellman, Mats Josefsson och 2
tjejer från Knutby startade vi en grupp som vi kallade Gulls
and Pulls (jmf. Gals and Pals). Vi spelade och sjöng Hootenanny Singers-låtar och country på hembygdsföreningar
och ålderdomshem.
Därefter började jag spela fiol och fick lite extra inspiration efter att ha följt med min mor på en konsert i Universitetsaulan och fått se och lyssna på Henryk Szeryng. Jag
kommer speciellt ihåg att han lyfte så lite på fingrarna att
det knappt syntes att han rörde på dem. När jag en tid
senare fick höra Spelmansglädje så fastnade jag för nyckelharpa. Sagt och gjort, en nyckelharpa beställdes av Rune
Wängelin och den kom på nyåret 1968. Rune lärde mig
många låtar och jag spelade också mycket med Lennart
Nilsson i Agersta. Harpan smälte tyvärr i bakrutan på bilen
morgonen efter nattlig färd upp till Delsbo, där den, ovetandes om var solen nästa dag skulle lysa som starkast, lite
oturligt parkerats.
Hur gick det till när du blev riksspelman?
Rune som skulle till Tierp och spela upp för silvermärke
behövde styrka sig på vägen upp varvid jag anlitades som
chaufför. Rune tyckte att jag skulle spela upp för diplom.
Jag kunde inte mycket mer än tre låtar på nyckelharpa, så
det var enkelt att välja vilka jag skulle spela upp. Det var
Brännvinslåten, en enkel polska efter Gås-Anders och
Styfbergsvalsen. Dagen efter var Rune inte riktigt i form, så
jag skulle åka upp och hämta hans märke och mitt diplom,
men det visad sig att det var jag som fått silvermärket!

Vilka spelade du mycket med?
Jag startade och var med i ett antal konstellationer. Gammeldans började bli väldigt populärt och då bildade jag
gruppen Bockarna Bruce tillsammans med Bo Larsson,
Björn Gustavsson, Göran Ohlson och Hasse Gille. Vi var
Uplands nations husband på torsdagar, men vi var anlitade
även i Stockholm och Lindesberg. Förutom det så spelade
jag i Tre Spelmän (med Bo Larsson och Leif Alpsjö) och
med Åkerbypojkarna (med Sture Andersson, Sven Andersson och Torsten Andersson). Jag uppskattar verkligen Stures spelglädje och artisteri och världens bästa gitarrist Sven!
Under åren har jag gärna spelat med Olle Jansson, Ceylon
Wallin och Nisse Nordström (som var noga med att det alltid skulle spelas på minst 2 strängar samtidigt). Med Ivar
Tallroth spelade jag fram till 1982 då jag flyttade upp till
Möklinta där jag har spelat mycket med dragspelaren Lennart Karlsson. Under många år åkte jag tillsammans med

Bockarna Bruce, fr.v. Göran Ohlson, Ragnar Berglund,
Björn Gustavsson, Bo Larsson och Hasse Gille.
lite olika spelmän till Brekken-dagarna (en lång-helg i början av sommaren) i Norge och då kallade vi oss för Upplands spelmanslag.
De senaste 25 åren har vi höst och vår träffats ungefär en
gång i veckan med Järby Spelmanslag. Tråkigt nog har jag
fått lära mig att Mauser och Munktell inte går så bra ihop
med bra hörsel, vilket gör det svårare att spela.
Förutom riksspelman så är du ju även kompositör, med en
fäbless för tango. Hur kommer det sig?
Min syster dansade tango på Slottskällan när hon var liten,
och när hon kom hem spelade min far olika tango på pianot
så att hon kunde öva. Hon övade mycket och pianotonerna
letad sig fram överallt i huset så att jag tidigt fick en viss
känsla för rytmen. När jag lite senare började spela gitarr så
övade jag in Adios Muchachos efter noter. Det visade sig
också att finsk tango var det enda som gick att lyssna på
någon längre tid i sträck, när jag under en vinter lyssnade
igenom mina kassettband under arbetet i skogstraktorn;
Finska tangokungar och Stig Lorentz med Dagmar. Jag har
gjort ett 50-tal kompositioner, varav många tangos, efter
den vintern.
Vad är det som gör en bra spelman?
Ödmjukhet, temperament och 8000 timmars övning! Och
använd hörselskydd vid risk för buller! Jag vill mena att det
inte finns något som kan kallas för talang, med övning kan
alla bli bra! Några musiker jag uppskattar är Pepparn som
skicklig musiker och Jerry Williams för hans artisteri!

Uplands spelmansförbund gratulerar på 70-årsdagen!
Vid pennan: Örjan Berglund

Ragnar Berglund
med dotter Josefin
Berglund vid
spelmansstämman
i Viksta.
Foto Örjan Berglund
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Jag heter Susanna och går just nu den
ettåriga kursen i nyckelharpsspel på
Eric Sahlström Institutet. Jag har spelat
nyckelharpa i några år och utöver spel
har jag också blivit intresserad av
instrumentbygge. Jag avslutade förra
året mina forskarstudier inom byggnadsmaterial på KTH, som mer specifikt handlade om modifierat trä i form
av värmebehandling av gran. Detta
passade bra ihop med mitt intresse för
instrumentbygge och speciellt för
nyckelharpor då dessa delvis är byggda
just i gran. Jag blev mer och mer nyfiken på och intresserad av att lära mig
hur man bygger nyckelharpor och
bestämde mig en dag för att göra slag i
saken. Jag ville bygga både i modell
gammelharpa och 3-radig kromatisk
harpa och beslöt mig för att börja med
kontrabasharpan. Även om jag nu fort-

Foto Per-Ulf Allmo

Jag lär mig bygga nyckelharpa
satte att arbeta med trä så var det en
helt annan sak att bygga ett instrument
jämfört med att förbereda provbitar för
forskning som jag hade gjort tidigare,
men det var hur kul som helst! Jag tror
att det kan vara svårt att lära sig att
bygga ett instrument på egen hand och
jag är väldigt glad och tacksam för värdefull hjälp och vägledning som jag har
fått av Esbjörn Hogmark. Jag har nu
påbörjat bygget av en 3-radig kromatisk
harpa där jag vill testa att inkludera
delar av värmebehandlat trä. Den här
typen av modifierat trä har redan
använts för andra instrument så som
gitarr och fiol för att till exempel få en
förändrad akustik. Kanske skulle det
också fungera för nyckelharpa?
Hälsningar
Susanna Källbom

Vad är en BoMo?
Jo, det har ju tidigare i tidningen efterlysts förslag på stämnycklar, något att hålla i då man ska stämma trästämskruvarna, som ibland kan sitta ganska hårt.
Den här gjorde jag och skickade den nyligen med en
nybyggd harpa till USA.
Själva modellen såg jag på Oktoberstämman 2018. Erik
Arro, violin- och nyckelharpsstråkbyggare, gör även nyckelharpsstråkar, hade gjort några stämnycklar som låg på hans
violinutställnngsbord.
Min stämnyckel ska föreställa en älg, och jag fick direkt ett
uppskattande svar från köparen i USA, som bl.a. skrev
”thanks for Bo’s Moose!”
Så nu kallar jag den BoMo.
Hälsningar
Bo Nilsson

Vem blir Gille-stipendiat 2019?
Nu är det dags att söka ungdomsstipendiet som instiftades 2013 till minne av Hasse Gille (1931‒2012).
Det delas ut i samband med Gillestämman 15 juni 2019 i Österbybruk.
För Hasse var det viktigt att nyckelharpan lever vidare, särskilt ”på bruket”, som han sa.
Stipendiet består i att få gå ungdomskursen ”Kollo i Tobo” på Erik Sahlström Institutet, i år
17‒19 juni.
Nu söker vi en spelman ca 12‒16 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 eller på annat sätt) skickas senast 1 april till
Lena Höög
lena.hoog@telia.com. Tel 070-37 39 39 1
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Stor succé

för den 36:e Midvinterstämman
– lördag 19 januari 2019
Efter över 30 år i Kallhälls Folkets hus och 2 år i Järfälla
Gymnasium stod stämmoledningen återigen inför den svåra
uppgiften att hitta en ny plats för detta stora evenemang.
Efter ett omfattande arbete och lokalletande landade
årets Midvinterstämma i Fjällenskolan. Ett mycket lyckat
alternativ visade det sig! Fjällenskolans ledning var från
första stund varmt välkomnande och helt fantastisk att
hjälpa oss med vårt evenemang. Det är många olika aspekter
på framför allt lokalerna att ta hänsyn till. Detta klarades
galant, mycket tack vare skolans tillmötesgående.
Hur många skulle då ”hitta” till stämman, nu i kommundelen Viksjö. Jo totalt kom cirka 650 personer! Vi fick
många och spontana kommentarer om att allt var så välplanerat, scenprogrammet så omväxlande med unga och
äldre spelmän och dansare, fräscha lokaler med många rum
och mysiga prång att buskspela i osv.
En stor del av succén redan denna första gång på ett
nytt ställe var, förutom all noggrann förplanering förstås,
alla de drygt 100 funktionärer på stämmodagen som tillsammans genomförde ett fantastiskt lagarbete som spred en
stor värme över hela evenemanget. Tack till er alla!
Varmt välkomna nästa år!
Lördag 18 januari 2020. Fjällenskolan är redan
preliminärbokad.
Läs mer på
http://jarfallaspelman.se

Överst syns Järfälla Spelmän och där under gruppen Tagelfar
som var några av de som uppträdde på scenen.
Foto Anders Hjelm, Järfälla Hembygdsförening

Lars Lindkvist, vice ordförande i Midvinterstämmans
styrelse och ordförande i Järfälla Spelmän

Ovan: Nestorn Ingvar Jörpeland med hustru Lena stod för
en spelstund med traditionella silverbaslåtar.
T.v.: Dans till Maria spelmän. Här syns Ellge Jakobsson
och dottern Linnéa.
Foto Per-Ulf Allmo
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På Uppsala slott har jag varit många, många gånger; spelat på
scen vid olika evenemang och även som gäst vid middagar.
Men den här gången är det jag som ska uppmärksammas! Pirrigt? Jo, lite kanske.
För att ta det från början: I september 2018 blev jag uppringd av Carl Lindberg, ordf. i Uppsala kommuns medaljdelegation. Han berättade väldigt trevligt att jag utsetts till
en av fem hedersmedaljörer i Uppsala kommun! Utdelningen skulle ske 23/11 och kunde jag närvara då? Ja, det borde
gå bra, för jag skulle ju komma hem från Tanzania 21/11,
vilken tur!
Tillsammans med dotter Malin ‒ och ca 200 andra
gäster ‒ går jag in genom den stora porten och upp till
Rikssalen, där middagen skall intas. Men först skall vi fem
medaljörer honoreras från scenen. Carl Lindberg, närmare
80 år, förrättar utdelningen med den äran. Utan manus
håller han ordning på våra namn, diplom och medaljer,
som vi fick i handen. Vi fem hedersmedaljörer var överens
om att det kändes väldigt trevligt ‒ att känna sig sedd och
bekräftad. Ingen utom Lillemor Alpsjö vet hur mycket
arbete jag har lagt ner på min spelmansgärning. Motiveringen, som med nödvändighet måste bli generell, löd så här:
"Uppsala kommuns hedersmedalj tilldelas Leif Alpsjö för att
han under mycket lång tid, både som riksspelman på fiol och
som bärare av den uppländska folkmusiktraditionen på nyckelharpa, har främjat, berikat och utvecklat svensk folkmusik och
breddat intresset för den såväl nationellt som internationellt."
Det visade sig senare att Jan Andér, ledare för vårt lokala
spelmanslag, Gås-Andersbygdens spelmanslag, är den som
hjälpt till med formuleringen. Tack Jan!
Förutom medaljen, i förgyllt silver, och diplom får vi
välja mellan ett konstverk, ett armbandsur eller ett presentkort till en cykelaffär.
Vid middagen fick även 107 tjänstemän medaljer för
25 års tjänst i Uppsala kommun. De kallades upp i grupper
och Carl Lindberg delade ut medaljer och diplom snabbt,
elegant och vänligt.
Visserligen är detta en årlig tillställning för Uppsala
kommun, men jag tycker ändå att det var påtagligt med
vilken värme och god organisation som hela middagen
genomfördes. Maten var god, tal och presentationer var
intressanta, humoristiska ‒ och väl hörbara, bara en sån sak!
Efter förrätten kom OD, den kända manskören, med 30
man! De gick under sång in och upp på scenen. Där sjöng
de två sånger och sjöng sig åter ut. Lyxigt att få en såpass
kort uppvaktning av en så prominent kör.
Till efterrätten framträdde sånggruppen Vibafemba, fyra
män och en kvinna. Skickligt och med inlevelse sjöng de
fem sånger, där var och en sjöng solo, och blev inropade att
sjunga ännu en. Särskilt imponerades jag av bassångarens
förmåga att svängigt bygga rytm.
Bland annat sjöng de en sång om hur lätt det är att bli
avundsjuk på den som fått medalj eller på annat sätt har
haft framgång. Att avundsjukan lätt blir huvudsaken istället
för att dela glädjen med den framgångsrike.
För min del fick jag under kvällen höra många uppskattande ord från politiker och tjänstemän i kommunen som
tydligen regelbundet lyssnade till mitt spel.

Foto Malin Alpsjö

När man är en glad medaljör ...

Jag är nu hedersledamot av Uplands nation sedan 1991 efter
Viksta Lasse som blev det 1967, hedersmedlem i Upplands
spelmansförbund sedan 2017 och nu sist hedersmedaljör i
Uppsala kommun. Det känns ansvarsfullt. Jag lovar att fortsätta att förmedla de traditioner som jag har fått från rara
och generösa gubbar och gummor. För mig har detta blivit
en viktig del av mitt liv; att dela med mig av min glädje och
kompetens till alla och envar.
Leif Alpsjö december 2018
PS. Vad jag valde? En giftgrön mountainbike som det är väldigt roligt att ruska fram med på skogsstigarna i Viksta. DS.

Leifs folkmusikverksamma liv, ett axplock:
•
•
•
•

•
•
•

Heltidsspelman från 1975.
Startade och ledde spelmanskurserna i Österby, 70 st,
1975‒95, med elever från hela världen.
Ledde 11 åttaveckorskurser i folkmusik på
Wiks folkhögskola under 10 år.
På egna Förlaget Emma gett ut nyckelharpskolan
"Spela nyckelharpa", kursmaterial i form av häften,
noter, filmer, LP- och CD-skivor etc. Tillhandahåller
instrument, stråkar, strängar m.m.
Under många år med rullbandspelare och videofilm
dokumenterat äldre traditionsbärare i Uppland.
Materialet skänkt till bl.a. Folkmusikens hus i Rättvik.
Kurser och turnéer i Sverige och runt om i världen,
främst kanske USA och Japan.
Framträdanden i radio och TV, spelmansstämmor,
konserter, kalas etc.
Lena Höög
(PS. Uppriktigt sagt, utan Leifs gärning,
hade du spelat harpa då? DS.)
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2018-11-31 och 2018-12-01 hölls på
ESI den årligen återkommande sammankomsten för byggare, spelmän och
andra personer med intresse för vårt
nationalinstrument.
Varför ska man ha seminarier i
nyckelharpsbygge? Svaret på den
frågan har mycket gemensamt med
svaret på frågan – varför ska man ha
kurser i nyckelharpspel?
Nyckelharpsbyggare liksom spelmän
behöver träffas regelbundet, utbyta
tankar och idéer med varandra och
umgås i största allmänhet. Man behöver också ett slags bekräftelse på att
det man håller på med är viktigt och
uppskattas av andra. Nyckelharpsbyggandet är utan tvekan nyckelharpskulturens viktigaste del och utgör navet i
hela nyckelharpsrörelsen. ”No instrument, no music!”
Tillsammans med landets nyckelharpsbyggare har jag sedan 1995 varje
år bedrivit en byggarträff, Mästarbygg
på sommaren, och sedan 1999 en på
vinterhalvåret, Vinterbygg.
Mästarbygg hålls på torsdag och
fredag före Gille- och Nyckelharpstämman, som alltid hålls lördag och
söndag helgen före midsommar.
Vinterbygg hålls en lördag månadsskiftet november–december med en
upptaktsträff fredag kväll där institutets spelelever brukar underhålla oss.
Förutom att vi avhandlar specifika
delämnen har vi sedan ett antal år tillbaka en provspelning av medhavda
instrument.
Årets tema var nyckelharpsleken.
Tips om tillverkning, utformning mm.
Jag har också tagit för vana att alltid
bjuda in Per-Ulf Allmo som har
underhållit oss med mycket intressanta
historiska betraktelser.
På bilderna härintill visas vad vi
gjorde.
Esbjörn Hogmark

Foto Esbjörn Hogmark

Vinterbygg
2018

Sigurd Sahlström och David Eriksson
är redo för provspelning av
nybyggda nyckelharpor.
Foto Esbjörn Hogmark

Eleverna underhåller, fr.v. Susanna Källbom, Henrik Wangsten, Judith Be, Julia Borland, Albin Myrin, Bengt Kjellberg, Akane Minemura och Kerstin Hendricksson.

Professor Jacob Höglund
föreläser.
Foto Esbjörn Hogmark
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Israel ”Izzy” Goodman Young
Cirkeln har slutits för Israel Goodman Young, eller Izzy
kort och gott för oss som kände honom.
Izzy föddes på Manhattan 1928 och under slutet av
1950-talet startade han ett centrum för folklig musik i
Greenwich Village. 1973 flyttade Izzy till Sverige och 1974
startade han sin verksamhet, Folklore Centrum, vilken efter
några år fick sin permanenta hemvist i en affärslokal på
Wollmar Yxkullsgatan 2 på Södermalm i Stockholm fram
till den 1 november 2018 då lokalen stängdes.
Izzy och Folklore Centrum var ett nav i det svenska folkmusiklivet. För den som ville veta vad som hände var och
när i form av dans, spel, konserter, festivaler var det bara att
öppna senaste numret av Folklore Centrums tidning där
evenemangen radades upp landskapsvis. För en ytterst
modest summa fick man 8 sprängfyllda nummer av
tidningen som på förstasidan sanningsenligt angav:
Mer information om folkmusik finns ingenstans.
Izzy var folkmusikens sambandscentral, långt innan internet
och sociala medier var påtänkta. Utan stöd från kulturinstitutioner och de etablerade vägarna drev Izzy sin verksamhet
med passion och en knivskarp blick för det nya i det gamla
och det gamla i det nya.
Med sina konserter Hemma hos Izzy bjöds publiken på
intima musikupplevelser med gräddan av svenska och internationella musiker och vissångare. Evenemangen var ofta

Vi träffades första gången i början av
1980-talet på en byggkurs för nyckelharpa. När harporna var klara startade
nybörjarkursen ”Spela nyckelharpa”
och därmed Lennarts spelmansbana.
Fortsättning följde med Ängelholms
Nyckelharpor en kort tid. Därefter bildades gruppen Luggudeharporna, där
vi bland annat gjorde inspelningar på
kassettband. Lennart tog initiativ till
att samla Helsingborgs folkmusiker till
en CD-inspelning med temat ”så här
låter folkmusiken i Helsingborg 1998”,
där ett flertal konstellationer av musiker medverkade. Helsingborgs Kulturstyrelse stöttade projektet och upplagan på 500 ex såldes slut.
Därefter spelade vi tillsammans i
Lagabygdens Nyckelharpor, där
Lennart blev spelledare. När spelmanslaget upphörde startade Lennart Nyckelharpslaget 2010 och han blev dess
givne spelledare. Parallellt spelade han
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född 26/3 1928, New York
död 4/2 2019, Stockholm

mer än fullsatta och det var böcker, musik och människor
från golv till tak precis såsom Izzy ville ha det.
Izzy var tidlös, alltid nyfiken, arg, engagerad, rastlös,
entusiastisk, frustrerad över senkomna annonsinlägg till
tidningen eller på jakt efter någon som kunde hjälpa till
med ett ljusbord eller adressetiketter, samtidigt som han var
utrustad med det största hjärta och empatiska sinne jag
mött hos en människa. Han var också en mycket kärleksfull
och oändligt stolt far till sin dotter Philomène.
Tack käre Izzy för att du alltid funnits. Tack för alla
kontakter vi haft genom åren rörande annonser för
ungdomskurser, folkmusikfestivaler och instrumentmakeri.
Tack för alla fikastunder och samtalen om det som utgör
grundstenarna i livet. Jag minns dig med värme och glädje.
Åsa Hogmark

Lennart Dunér
1951-2019

Till minne
Ett spelmanshjärta
har slutat slå.

även med Klippans Musikkapell och
Måndax.
Lennart var nyfiken och läraktig
och sökte ständigt nya utmaningar.
Han deltog själv i många kurser och
även mer omfattande vidareutbildningar för nyckelharpsspelmän. Han
hade ett stort kontaktnät och engagerade flera framstående spelmän i
utbildningar för gruppen.
Lennarts sista spelning blev i Raus
kyrka midsommardagen 2018, där
fotot är taget. Kort därefter fick han
sviktande hälsa, som senare visade sig
vara cancer. Han förlorade sin kamp
mot sjukdomen den 17 januari.

Saknaden är stor efter en kunnig och
engagerad spelledare och mångårig vän
och spelkompis.
Sven-Åke Adolfsson, Sven Kylefors
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Skogberga Spelmansgård
allspel, späckat scenprogram
Täby Spelmansgille
Stockholms Spelmanslag
finlir i Spelmansgården
buskspel överallt, fikaservering
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Emilia Amper
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ldsmästare
mästare
på nyckelharpa!

Läs mer på www.tabyspelmansgille.se

