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Jag fick äran att invigningstala vid
Österbystämman 2019 i egenskap av
Föreningen Nyckelharpans ordförande.
Det känns väldigt inspirerande.
Denna stämma har anor ända sen
folkmusikvågens framväxt i början på
1970-talet och är den enda i landet
som är särskilt vikt åt Nyckelharpan,
vårt eget uppländska nationalinstrument. Nyckelharpan har i Österbybruk
sen långt tillbaks haft en framträdande
roll som bärande folkmusikinstrument.
Jag tänker på spelmän som Staffan
Wenngren, Sadelmakar-Kalle, Karl
Svensk och inte minst legendarerna
Justus Gille och Viktor Vikman. De
lämnade efter sig instrument, danser
och låtar som lever än idag. Vi kan
fortfarande lyssna till österbyspelmän

som förvaltar detta arv. I Österbybruk
fanns också under många år kurser i
att spela nyckelharpa, organiserade av
Leif och Lillemor Alpsjö. Besök gärna
Lillemors skärmutställning i herrgårdsbyggnaden. Här tog många idag
verksamma spelmän sina första stråkdrag i nyckelharpsspelande. Sist men
inte minst så har Österbybruk alltid
varit den plats dit instrumentbyggare
från hela världen kommit för att få
sina instrument provspelade och
bedömda. Så är det än idag, så den här
platsens betydelse får därför inte
underskattas.
Varför är det då så viktigt att samlas
i Österbybruk och utbyta erfarenheter,
vare sig du är spelman, instrumentbyggare eller bara allmänt intresserad av
folklig kultur? Jo, jag tror vi kan lära av
varandra. Om vi vill bli bättre byggare
är det otroligt givande att se hur andra
bygger och hur man kan förkovra sig
och bygga ännu bättre instrument.
Som spelman vill man kanske träffas,
umgås, spela tillsammans och kanske
lära sig någon ny låt. Utan mötesplatser som Österbystämman blir det helt
enkelt oändligt mycket tristare. Tänk
om alla bara höll sig för sig själva, hur
kul skulle det vara? Jag är övertygad
om att folkmusiken då skulle försvinna
och inga nya nyckelharpor byggas.
Därför kära vänner, samlas vi här i
Österbybruk år efter år, alltid helgen
före midsommar. Välkomna i år och
många år framöver!
Jacob Höglund
Välkomsttal vid Österbystämman 2019.

Saknar vi din medlemsavgift?
1. Betala i så fall medlemsavgift för 2019, 120:-.
Annars är detta sista tidningen du får.
2. Föreningen Nyckelharpan har Swish!
3. Swishnumret är 123 612 26 34!
4. Plusgiro 491 82 94-2 finns kvar!
5. Glöm inte att skriva namn och adress
när du skickar!

Sven Stormdal, kassör.

eo digital ab
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Föreningen Nyckelharpan
Lokala representanter

Dalarna

Olle Plahn

plahn.olov@telia.com

Gotland

Jan Lundqvist

jan@snausarve.se

Skåne

Kalmar

Västerbotten

Patrik Dahlin
Lars Lithén

Lasse Hyvönen

patrik.dahlin@anticimex.se
lars.lithen@outlook.com
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:
Elle Doekes, Holland
Daniel Hedman, Tierp
Anders Kolmodin, Sollentuna
Andrew Lovell, Göteborg
Anna Ch Mattsson, Mölndal
Jonas Mårtensson, Färjestaden
Naoki Ogawa, Japan
Anne-Marie Tärnström, Järfälla
Tonny Wikström, Tierp

Foto Sture Hogmark

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
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.

GRATTIS!

Ännu ett Gillestipendium, det sjunde, delades ut vid Gillestämman i Österbybruk 2019. Det tilldelades Frida Ivarsson, Karlholmsbruk, en ung fiolspelande talang som nu fått
ny inspiration efter att ha deltagit i ungdomskursen Kollo i
Tobo på Eric Sahlström Institutet.
Stipendiet instiftades 2013 till minne av Hasse Gille
(1931‒2012). Det var viktigt för honom att den uppländska
låttraditionen lever vidare, och att ungdomar måste lära
känna den för att kunna föra den vidare till kommande
generationer.
Så här löd motiveringen till stipendiet:
"Fiolen har länge varit Fridas instrument. När hon för
fyra år sedan kom med i Tierps Låtverkstad tog spelandet
fart på allvar. Att lära sig allt svårare låtar är en utmaning
som hon antar med glatt sinnelag. Vi önskar henne lycka till
och hoppas få lyssna på henne många år framöver."
Lena Höög
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I Österby kombinerar vi slott och koja
Återigen stod oss vädrets makter bi och vi kunde njuta av
ännu en solskensstämma i Österbybruk helgen före midsommar. Eftersom vår ekonomi väsentligen är uppdelad i
två kategorier; årligen återkommande fasta bidrag från
Östhammars kommun och Föreningen Nyckelharpan samt
en ungefär lika stor ”rörlig” summa från märkesförsäljning,
är vi tämligen väderberoende. Våra utgifter däremot hör
enbart till den fasta avdelningen. Vi i organisationskommittén för Gille & Nyckelharpstämman har ännu inte hunnit
träffas för en utvärdering av årets evenemang så detta blir
mina egna reflexioner.
G- & Ny-stämman äger ju rum på två ställen; i Hembygdsgården på lördagen och Herrgården från lördag kväll
och under hela söndagen. Österbystämman startade 1975
som en ren ”herrgårdsstämma” och är fortfarande den enda
stämma där man kan känna historiens vingslag i en pampig
1700-tals herrgård. Efter samgåendet med Gillestämman
2016 kan man säga att vi kombinerar slott och koja. Vid den
del av stämman där vi håller till på Hembygdsgården får
besökaren uppleva en mer traditionell typ av folkmusikmiljö.

Var kan man buskspela på en utomhuspub med fulla rättigheter? Jo, på Gammel Tammen.
Några har hört av sig till mig efter stämman med positiva
synpunkter på det här upplägget. Ingenting är dock ”gjutet i
platina” som vännen Ingvar Jörpeland brukar uttrycka sig.
Ingvar var årets seminariepratare. Han kåserade underhållande om hur han som norrman på 1970-talet omvändes till
nyckeharpsentusiast, började både spela och bygga nyckelharpor och till och med göra sina egna harpsträngar.
En annan av årets deltagare som förtjänar att uppmärksammas är Sven-Olof Sundell. För de allra flesta är SvenOlof en välkänd och omtyckt nyckelharpist som egentligen
är värd en helt egen artikel. Det finns nog ingen som kan
mer om låtarna, spelmännen och spelmanstraditionerna
kring de uppländska bruken än Sven-Olof. Han bjöd oss på
ett par intressanta historier ur sitt digra register i vår programpunkt Så lät det förr och demonstrerade därmed ytterligare en social begåvning.
Sigurd Sahlström förtjänar också ett eget avsnitt. Hans

Spelmanståget är en av stämmans rariteter.

Även Sigurd kan dra spelmanshistorier, här i Brukskyrkan.
entusiasm för nyckelharpan har inte avtagit efter pensionen
som musiklärare, snarare tvärtom. Sigurd är en av de verkliga
stöttepelarna bakom vår nyckelharpstämma. Förutom att
han som vanligt var aktiv i nyckelharpsbedömningen medverkade han i programpunkterna Prova-på-nyckelharpa och
Spela låtar ur häftet med Eric Sahlströms låtar samt i den
avslutande kyrkokonserten. Sigurd är dessutom morbror till
Kristin Sahlström som höll årets låtkurs på fiol på hembygdsgården. Tack Kristin!
Bosse Lindström är för mig en gudabenådad munspelare,
men kanske mer känd som nyckelharpspelare, bland annat i
gruppen Endes. Även Bosse medverkade i Så lät det förr där
han avslöjade ytterligare en talang, nämligen som historieberättare.
Slutligen konstaterar jag med tillfredsställelse att intresset
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för den Wallinska låttraditionen håller i sig; min egen
workshop Spela Ceylonlåtar fyller fortfarande Gamla köket
till bristningsgränsen.
Besök gärna vår hemsida www.gilleochnyckelharpstamman.se.
En spelmansstämma är inget självspelande piano även om
vi organisatörer hoppas att man som besökare får den känslan. Ni som har synpunkter på förändringar/förbättringar av
vår stämma är välkomna att mejla mig på sture@hogmark.se.
Välkomna till Österby nästa år!
Uppsala 2019 08 15
Sture
Samtliga fotografier tagna av författaren.

Här spelar några verkliga Ceylonfantaster. Ni känner väl igen
dem? Från vänster: Lena Höög, Kerstin Hellstrand,
Ulla-Carin Nygren Libert och Ellge Jakobsson.
De kallar sig Roslagslåt.

Liv-Antesträffen i Boda, Järvsö

Ola Hertzberg och Johanna Bölja.
Den 11 augusti hölls i Boda utanför Järvsö i Hälsingland
en träff för spelmän och oss andra som gillar folkmusik.
Den ordnas sedan 1973 till minne av den blinde spelmannen Liv-Ante vid den stuga han bodde i största delen av
sitt liv. Liv-Ante var elev till storspelmannen From-Olle.
Han bodde i stugan fram till år 1891 då han tvingades att
flytta till fattiggården i Nordsjö. Han dog år 1906.
På 1960-talet restaurerades stugan av några spelmän.
Sedan 2003 är det Boda bygdegårdsförening som ansvarar
för både stugan och stämman. En kommitté inom föreningen arbetar med anordnandet av träffen.
Träffen är av det mer intima slaget, publiken på ett
hundratal entusiaster kommer troget år efter år, det finns

Delar av Järvsö Spelmanslag under Trine Svenssons ledning,
nr 2 från höger är Anna-Kristina Widell.
servering och lottförsäljning. Och så kom förstås framträdandet av Järvsö Spelmanslag under säker ledning av Trine
Svensson, med låtar av bl.a. Liv-Ante och From-Olle. I
spelmanslaget kunde välmeriterade Anna-Kristina Widell
på nyckelharpa kännas igen. Senare fick vi lyssna till duon
Ola Hertzberg på nyckelharpa och Johanna Bölja, som
kulade, i säkert samspel.
Flera andra framträdanenden följde, och träffen avslutades traditionsenligt med allspel och därefter buskspel.
Sven Stormdal, tidningens utsände,
som också tog bilderna.
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Så här var det!

‒Varför började du spela harpa, PG?
‒ Jag hade förmånen att farsan kände bröderna Sahlström,
och han hade spelat både med Eric och Sture ‒ redan på
40-talet med Eric, och sen med Disalaget, på 60- och
70-talet. Och jag tyckte det var lite spännande med nyckelharpan och blev inbjuden till just Disalaget, där farsan var
med. Nisse Presto var ledare. Vi satt och tränade i gymnastiksalen i gamla skolan här i Österby. Varenda söndag mellan klockan 10 och 15. Hela hösten 1972 fram till sommaren 1973, för att göra fyra stycken program på Skansen med
låtar och danser från hela Sverige. Varje program tog två
timmar och dansarna kom från Uppland. Det var en väldig
utmaning.
‒ Men det är alltså först då som nyckelharpan blev riktigt
intressant för dig?
‒ Ja, strax före den där hösten så kom den in.
‒ Och vem hade byggt den?
‒ Jag fick låna farsans, en nyckelharpa som var byggd 1949
av Eric Sahlström. Och den hade jag bra länge, men senare
när det blev bodelning när morsan gick bort så hamnade
den hos nån av mina systrar. Jag hade ju haft väldigt mycket
ihop med Sahlströmarna och lyckades köpa så jag hade fyra
harpor ett tag. Sedan hade jag en arbetskamrat som var
duktig på att bygga, och som skrev byggbeskrivningar, nämligen Lasse Bäckström. Han byggde en nyckelharpa som jag
köpte på avbetalning. Jag betalade sjuhundra kronor först
och så vid nästa lön fick jag betala ytterligare trehundra
kronor. Då hade jag mig en Bäckströmare. Och den var lite
speciell, för leken och även stränghållaren var gjord av svartek. Och svarteken hade legat i havet utanför Gräsö. Det
var en fritidsdykare som hade plockat upp en rejäl bit.
‒Men hur lärde du dig låtarna?
‒ Ja, jag har ju försökt undvika noter, spelat in mycket.
Under tiden jag drog igång med Tensta spelmanslag 1976
och framåt, då fick jag bjuda in experter var tredje gång.
Och vilka var det som kom? Jo, Viksta-Lasse, Sture Sahlström, Eric Sahlström, Kurt Tallroth, Olof Jansson. Ja, plus
de här från Österby då, farsan, Hasse Gille och Kurt Södergren.
‒ Du måste ju ha hört låtarna sedan barnsben?
‒Absolut.
‒ Hur gick det till?
‒ Jo, farsan spelade mycket, men sen var han med också i
ett kapell, som dom kallade det för, Ragnar Gilles kapell.
Och då spelade dom där nere i kåken vi bodde i, och jag var
nog ungefär två år när jag hörde musiken. Kapellet bestod
av en pianist - Einar Tillman, en cellist - Ragnar Gille, och
så var det då Nisse Lund och farsan på fioler. Och sen var
det ytterligare en, Kalle Säffer på en ståbas.
‒Men var det här Jernbergslåtar? Eller var det dansmusik?
‒Nej, det var blandat. Och jag minns att jag låg där uppe
och skulle försöka sova, då kände jag ju pulsen från ”Persisk
marknad”, den spelade dom då. Det var ju hur internatio-

Foto Per-Ulf Allmo

En hastigt påkommen intervju med Per Gustaf Jernberg, utförd
framför Herrgården under Nyckelharpstämman i Österby
16 juni 2019. Därav brist på struktur, tema, ändamål etc,
men ändå läsvärt - hoppas vi.

Per-Gustaf Jernberg på Byss-Callestämman 2019.
nellt som helst. Ja, det var lite roligt. Men jag gick ju för
andra än farsan och spelade.
‒Hur kom det sig?
‒ Ja, farsan hade ett speciellt humör. Han var inte värst av
Jernbergarna. Herbert var lite hetare än farsan ... men det
fanns humör. Så jag gick för Nisse Lund till att börja med.
Och sen fortsatte jag att spela. Och sen vart jag ju utbildare
när vi byggde upp Tensta spelmanslag. För då hade vi kurser. Det var en rolig period. Men allting har ju sin ände.
‒Och sen blev du riksspelman?
‒ Ja, 1987. Farfar min blev riksspelman 1942. Och farbror
min, Herbert, och farsan blev riksspelmän 1943. Och farsan
fick Zorns guldmärke 1990. Jag blev riksspelman 1987.
‒På Jernbergslåtar?
‒ Ja, jag spelade fyra Jernbergslåtar och den sista jag spelade
var en låt som jag hade gjort själv. Det var roligt för att det
var ju lite bekvämt för Kurt Tallroth som jag kände igen,
han satt i juryn. Ihop med Folke Östlunds hustru, Nelly. Jag
spelade tre låtar först, sen frågade dom mig om jag inte
kunde spela en låt till? Jo, det var inga problem, jag tog ju
min egen då. Och det fungerade. Det var roligt.
‒ Vad heter den då?
‒ ”Kräftan” tror jag att det var. Det är en schottis som jag
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gjorde under kräftfiske i Stordammen -72. Och ja... det är
ju så att man lägger i burar och sen så måste man vänta lite
grann ...
‒Har du den på noter?
‒ Den finns i Jernbergsboken.
‒Ja, då skulle vi kunna illustrera texten med en notbild?
‒Ja. Men sen har det ju fortsatt. Nu på sista tiden har jag
spelat rätt mycket tillsammans med Elsa Kjellander, Örjan
Kjetselberg och en syssling till mig från Skutskär. Vi spelar i
kvartett i Orangeriträdgården den 6 juli, till exempel. Det
ingår i firandet att det är hundra år sen Jernbergarna kom
till Österby.
‒ Men hur lång tid tog det innan du lärde dig Jernbergslåtarna,
fanns dom i ditt blod, eller fanns dom i huvudet bara?
‒ Ja, dom fanns i huvudet. Alltså... Utan att jag tänker på
saker och ting så hörde jag dom här. Och det var ett jädra
spelande hemma... Hela tiden alltså, så fort dom var lediga.
Och farsan var ju... han var ju ivrig, för han jobbade till

klockan 12 på lördagen. Sen tog han cykeln, och så åkte
han ner till Stockholm och tog lektioner. Och så tog han
lektioner på söndagen, och så cyklade han hem och jobbade
på måndagen. Ja, det fanns... energi. Ja, det gör det ju fortfarande.
‒ Ja...
‒ Känner du dig nöjd nu?
‒ Ja, det är mycket att tugga på...
‒ Ja, det är det.
Intervjuare Sven Stormdal och Lena Höög.
Transkribering: Emma Stormdal
Noter kopierade ur Jernbergslåtar, Jernbergslåtar av
Anton Jernberg och Sven Ahlbäck, utgiven av Länsmuséet i
Gävleborgs län 1986.

Per Gustaf Jernberg, f 1949
Anton Jernberg, farsan, 1909‒1990
Herbert Jernberg, farbror, 1911‒1975
Gustav Jernberg, farfar, 1881‒1964
Disalaget:
Nils Presto var ledare, spelade fiol
Anton Jernberg fiol och altfiol
Sture Sahlström nyckelharpa
Anders Nylander, Karl Hultberg, Mats Presto
och Lars Presto, samtliga fiol
Per Gustaf Jernberg nyckelharpa
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Oktoberstämman 2019
Dansa halling blir alltmer populärt. Klas af Edholm och
Andreas Risan ger Oktoberstämmans besökare en introduktion. Pelle Björnlert, den eminente östgötaspelmannen
konserterar också tillsammans med svärsonen, inte vem som
helst, nyckelharpspelmannen Johan Hedin.
Kursutbudet är för övrigt ymnigt. Hur spelar man i
stämmor? Veteranen Leif Alpsjö och den unge nyckelharpsvirtuosen Petrus Dillner visar. Dillner är också medlem i Trio Törn som spelar en sen nattkonsert.

Foto Sanna Kleven

Jonny Soling blir årets Hedersgäst på Oktoberstämman 26
oktober. Veteranen från Skattungbyn har uppträtt flera
gånger förut på stämman, men denna gång som en i den
nya programserien ”Lär känna…”, där spelmannen inte bara
spelar utan också pratar, får frågor från publiken med mera.
Bland det tiotal konserter kommer mest uppmärksamhet
att dras till Väsens 30-årsjubileum i stora konsertsalen. Den
uppländska trion har till den två timmar långa konserten
bjudit in flera gäster som man tidigare har samarbetat med.
En av gästerna är Carl-Erik Södling, som visserligen
avled redan 1884 men som nu väckts till liv i en konsert av
tre kvinnliga musiker – Ulrika Gunnarsson, Mia Marin och
Tina Quartey – Södling Sessions. Han var ett fascinerande
original i den svenska folkmusikhistorien, insamlare av visor
och låtar, samt ”med blick för de små detaljerna i musiken” .
Han var också knuten till Musikaliska Akademien men
hans idéer var alltför vildvuxna för att kunna ges ut. Ett
spännande tillfälle att ta del av en särling inom folkmusiken. Ulrika skall också leda den årliga kulningskursen och
Mia håller i fiolkursen.

Trio Törn - Petrus Dillner, Klara Källström
och Olof Kennemark.

Södling Sessions.

Foto Mia Marin.

Tradpunkt, Alfta Spelmanslag, Gåsandersbygdens Spelmanslag, Silverbasorkestern, Upplands Låtverkstad, Uppsala
Spelmanslag är några andra axplock ur det digra programmet, som också traditionsenligt serverar sillunch, dansworkshop, kurs i slängpolska, visstuga, viskurs samt ett barn- och
ungdomspass.
Peo Österholm

19.30 Stora salen: En jubileumskonsert med Väsen, tre musiker som under
30 års intensivt samspel och turnerande renodlat sitt sound och sin sceniska
närvaro till den grad att gruppen i dag
är unik i sitt slag. Med sitt lekfulla och
fulländade samspel verkar de trotsa
fysikens lagar i något som förefaller
vara en telepatisk kommunikation.
Väsen bjuder in publiken och ett antal
av sina musikaliska vänner till ett storstilat firande i sin hemstad Uppsala.
De inbjudna gästerna är:
André Ferrari, slagverk. Under 5 år
på 90-talet spelade André på heltid med
Väsen och har sedan dess varit en återkommande gäst. Absolut Världsklass!
Västanå Teater. I Sunne i Värmland
har Västanå Teater under ledning av
Leif Stinnerbom byggt upp en helt
fantastisk verksamhet där folkmusiken

Foto Sarah Thorén

Väsen 30 år!

Väsen - Olov Johansson, Roger Tallroth,
och Mikael Marin.
och dansen står i centrum. År efter år
spelar man för utsålda hus i Teaterladan. Västanå Teater kommer med: Leif
Stinnerbom, regissör, spelman och
dansare, Inger Stinnerbom, kostym
och dansare, Jacob Hultcrants, skåde-

spelare och dansare, Hanna Kulle,
skådespelare och dansare, Magnus
Stinnerbom, spelman, Sofia Stinnerbom, spelman, Silje Onstad Hålien,
dansare, Jon Bugge Mariussen, dansare,
Ådne Kolbjörnshus, dansare.
Heidi Talbot, sångerska och världsstjärna inom den keltiska musikvärlden,
uppvuxen på Irland men nu boende i
Skottland.
Mittfolk, ungdomsensemble från
Västernorrland under ledning av spelmännen Marcus Räsänen och Martin
Coudra.
GUF, ungdomsensemble från Region
Gävleborg under ledning av spelmännen
Staffan Jonsson och Alice Andersson.
ULV, ungdomsensemble från
Uppland under ledning av spelmännen
Magnus Holmström och Tomas Lindberg.
Peo Österholm
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Spelfolki vid Warfsholms pensionat midsommarafton.

Foto Britta Lundqvist

När Gotlands spelmansförbund i maj förra året slutade sin
verksamhet bl.a. i brist på styrelsefunktionärer ville några av
oss spelmän fortsätta att tillhöra Sveriges Spelmäns Riksförbund. Individuellt medlemskap är inte möjligt men en
anslutning av vår spelgrupp skulle vara en lösning.
Och så blev det. Föreningen Spelfolki har ca 20 medlemmar. Förutom nyckelharpor spelar vi fiol och dragspel, gitarr
och mandolin, kontrabas, irländska flöjer, div. trummor och
sist, men inte minst, en autoharpa.
I slutet av april hade vi besök av ett av Norges allra bästa
spelmanslag, Glåmos från Röros. De gjorde ett par konserter på Gotland och vi hade en gemensam jam-kväll i Visby.
Den 9 juni arrangerade Spelfolki tillsammans med de
gotländska folkdansarna och kyrkan en spelmansmässa med
anslutande spelmansstämma i Sanda, strax norr om Klintehamn. Vi hade besök av Edsbacka spelmän från Sollentuna
som underhöll den talrika publiken med en halvtimmes
spel.
Midsommarafton stod Spelfolki för musik och lekledning
vid pensionat Warfsholms härliga, strandnära, midsommarfest. Ett par hundra personer i alla åldrar dansade av hjärtans lust i det vackra sommarvädret.
Spelfolki spelar vidare: I Burs kyrka på den s.k. Florsendagen den 7 juli, vid en musikgudstjänst i det vackra gotlandsänget i Silte den 21 juli och vid Grodda-stämman i
Fleringe den 3 augusti.
Jan Lundqvist
Spelledare Spelfolki

Foto Sanna Kleven

Folkmusikgruppen Spelfolki, Klintehamn,
Gotlands representant i SSR

Edsbacka spelmän, Sollentuna, på Sandastämman.

Glåmos spellmannslag, Röros,
Norge, ger konsert i Hemse.
Foto Britta Lundqvist
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Eric Sahlströms spelmansstämma
2019
Ärade stämmopublik, dansare, musikanter, vissångare och stämmoarrangörer!
Vad är det första många tänker på när man säger namnet
Eric Sahlström. Jo, kanske hans allra mest kända låt
”Spelmansglädje”!
Sonia Sahlström har berättat att när familjen var på spelmansstämma och skulle dra sig hemåt kunde det ta lång tid
att gå tillbaka till bilen. Varje ny person Eric mötte ville
höra honom spela ”Spelmansglädje” och Eric sa ju aldrig
nej. Han gladde så många! Sonia nickar. Jo visst var det så,
precis så.
Så detta anförande kommer att handla om just - glädje!
Idag gläds vi alla, från olika håll i Sverige och utomlands,
åt att få vara här på det natursköna Ottarsborg. Jag vill
passa på att tacka alla engagerade personer som lägger ned
hela er själ på dagens arrangemang så att vi alla kan glädjas
åt den här dagen. Varmt tack!
Jag blev mycket glad när jag fick frågan om jag ville
invigningstala på Eric Sahlströms spelmansstämma. Om
det är någon person som betytt mycket i mitt liv och som
gett mig själv stor glädje, så är det just Eric Sahlström.
Mitt första personliga möte med Eric var 1978. Min
pappa hade just fått klar sin första nyckelharpa. När den var
färdig i maj träffade jag Mats Kuoppala Liljeholm som gav
mig några lektioner. Mats sa mycket bestämt att ”nu ska du
åka på kurs på Ekebyholm”. Så jag anmälde mig efter att
bara ha spelat nyckelharpa några veckor. På låtkursen fick
jag Eric Sahlström som lärare. Fantastiskt! Men det var inte
alldeles enkelt att hänga med för Eric spelade på för fullt.
Jag frågade lite försiktigt om han kunde spela långsammare?
Det gjorde han snällt – en liten stund – sen var det full fart
igen.
Eric hade humor. Ett roligt minne från Ekebyholmskursen
var när en av deltagarna kom till kursen och skulle gå till
sitt rum med packningen. I korridoren gick en man glatt
spelande. Hennes spontana kommentar var ”men du som är
så duktig behöver väl inte gå på kurs”! Hon tyckte att det
var aningen pinsamt när hon fick veta att det var självaste
Eric Sahlström hon mött i korridoren. Men Eric bara
skrattade och tyckte det var roligt.
Mötet med Eric gjorde att jag blev helt fångad och sedan
dess har jag varit varje år på Ekebyholm. I snart 40 år har
jag dessutom haft förmånen att få vara kursledare.
Redan samma år som Eric gick bort bildades på Ekebyholms slott (under låtkursen) Eric Sahlströms Minnesfond.
Många i minnesfondens styrelse, där jag själv är ledamot,
kan ni träffa här idag om ni besöker vårt försäljningsställe.
Där finns CD-skivor, DVD, noter med mera, med Eric
Sahlström och vänner. Om du har allt redan går det också
att lämna ett ekonomiskt bidrag om man så vill. Gör gärna
det, för en av minnesfondens viktigaste uppgifter är att dela
ut stipendier till unga spelmän. Stipendiet består av en plats
på Låtkursen på Ekebyholm.
Som kursledare har jag haft glädjen att få möta alla de
107 härliga ungdomar som blivit Eric Sahlströmstipendiater
genom åren. Årets stipendiat Gustav Widell är 14 år och
spelar nyckelharpa. Han är brorson till Anna-Kristina
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Widell, stipendiat 1995. Många av stipendiaterna har fortsatt på ettårskursen på Eric Sahlström Institutet. Där gick
jag själv 2007–2008. Så ni hör att Eric Sahlström verkligen
har satt spår i mitt liv. Tilläggas kan också att det var Eric
Sahlströms Minnesfond som initierade idén om ett folkmusikinstitut i Tobo.
Till slut – vad hade hänt om min pappa inte byggt en
nyckelharpa, om jag inte kommit till låtkursen på Ekebyholm och där träffat Eric Sahlström? Jag är oändligt glad åt
att båda sakerna inträffade och åt allt som sedan hände och
fortfarande händer.
Ta nu här idag väl vara på all härlig musik, sång och dans,
och möten mellan nya och gamla vänner! Med tanke på allt
som händer runt om i världen så ta fasta på det vi hörde i
Vendels kyrka tidigare idag, ”I välsignan och fröjd” – tro det
goda, se det goda!”. Tack musiker, körsångare och dansare
för ett jättefint framförande i kyrkan!
Inför dagens anförande kom jag att tänka på att när jag
var tonåring så hade vi en LP-skiva hemma med Adolf
Fredriks Bachkör. Mitt bland alla körsånger fanns två låtar
på nyckelharpa (Brudmarsch av Wilhelm Gelotte och
Byggnan, polska efter Byss-Calle) med Eric Sahlström och
Gösta Sandström. Den skivan lyssnade jag väldigt mycket
på. Det var flera år innan jag började spela nyckelharpa. Jag
åkte hem till pappa och letade rätt på skivan som jag inte
lyssnat på och inte sett på många år. När jag nu läser på
konvolutet känns det lite som om det var en profetia. Men
inte visste jag då, när jag var tonåring, att jag senare i livet
själv skulle medverka på olika sätt för att föra folkmusiktraditionen vidare. Och vet ni vad skivans titel är? Jo – ”Gläd
Dig”!. Är det någon av er spelmän som kommer ihåg skivan?
På baksidan står med stora bokstäver:
”FOLKLIGA KORALER OCH FOLKETS LÅTAR
ÄR VÅR OSKATTBARA ARVEDEL - VÅR EGEN
MUSIKTRADITION. HÄR HAR DENNA MUSIK
FUNNITS I FLERA HUNDRA ÅR, OCH UTANFÖR NORDEN FINNS INGET LIKNANDE. DET
ÄR NÅGOT VI MÅSTE HÅLLA FAST VID, TECKNA NER, SJUNGA, SPELA OCH LÅTA LEVA.
GLÄD DIG ÅT ATT DEN FINNS.”
Med det vill jag härmed förklara den 45:e
Eric Sahlströms spelmansstämma i Vendel 2019 för invigd!
Lars Lindkvist
Invigningstal vid Eric Sahlströms 45:e spelmansstämma
Lördag 20 juli 2019 i Vendel

T.v. skivkonvolutet till
LP-skivan ”Gläd Dig”
inspelad 1973.
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Zornmärken och diplom till nyckelharpspelare 2019

Foto Esbjörn Hogmark

Bronsmärke till Anders Ekengren

”Anders Ekengren, Upplands Väsby, för livfullt spel av upplandslåtar på nyckelharpa.”

Diplom till Leif Yngwe
Fick ett mejl från Nyckelharpans redaktion med anledning av mitt deltagande
vid Zornmärkesuppspelningarna i Arvika. Man ville veta lite mer om vem jag
är så det här är min story.
Jag har sysslat med musik sen tioårsåldern från blockflöjt, gitarr, trumpet till
nyckelharpa och en del annat.
Det var första gången jag ställde upp
och var väl nyfiken på hur det kan vara
att sitta framför en jury och försöka
prestera. Något som jag dragit mig för
under alla år. Jag blev naturligtvis
mycket glad för mitt diplom som visserligen är den lägsta utmärkelsen men
man får ju börja från början.
Motiveringen löd:
För spel av upplandslåtar på nyckelharpa.
Mitt intresse för nyckelharpan började
i slutet 70-talet när TV började visa
program där Åsa Jinder, Eric Sahlström,
Ceylon Wallin med flera som deltog.
Anmälde mig till en byggkurs 1980

andra harpspelare i en grupp i Oxelösund som kallar sig för Oxtakt. Vi ses
en gång i veckan den mörka årstiden.
Har under årens lopp bevistat en hel
del stämmor, som Österby femton
gånger, Uppsala åtta gånger samt en
rad olika mindre stämmor från Hälsingland till Småland och har även gått
Ekebyholms kursen en gång samt en
hel rad låtkurser.
Den typ av låtar jag gillar bäst är de
riktiga harplåtarna från Uppland men
jag spelar så klart Sörmlandslåtar också
de som jag tycker är bra. Jag försöker
även lära mig låtar från alla delar av
Sverige och våra grannländer.
Tycker även om att testa på annan
musik i den mån det är möjligt, typ
gamla evergreens med swingstil. Jazzen
var min ungdomsmusik nämligen.
Leif Yngwe
och när harpan var klar året därpå starOxelösund
tade vi ”byggare” en trevande början
efter att några införskaffat Alpsjös
grundkurs med noter och kasettband.
Jag spelar tillsammans med fyra
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AULAMINNEN
Hej, var du med på den tiden som Oktoberstämman i Uppsala hölls i universitetsaulan? På 40-. 50-. 60-. 70-talet?
Har du några minnen? Har du något att berätta? Satt du i publiken eller deltog du
på scenen i spelandet? Såg du, hörde du något minnesvärt?
För Upplands Spelmansförbund söker jag minnen och berättelser från Oktoberstämmorna i Aulan. Tanken är att göra ett scenprogram med berättelser, kanske
samla minnena i en liten skrift.
Du får gärna maila dina minnen till leif@alpsjo.se eller ringa 0706 38 33 53 och
berätta.
Som redaktör tar jag mig friheten att
redigera berättelserna men inte att ändra
innehållet. Jag kan heller inte lova att alla
berättelser kommer med. Inga ersättningar
betalas, inte till mig heller. Jag tycker att
det är trevligt med kulturminnen och att
få dela med mig till andra. Det är min lön.

Leif Alpsjö

som var med 1953

Såga upp harpvirke med timmerjig
Har ni som jag gått förbi stormfällda granar och tänkt:
”Perfekt harpvirke”. Sen ligger den där granen och bara ruttnar eller eventullt sågas upp till ved.
Jag har länge dreglat över diverse Youtubeklipp där man
kan titta på diverse portabla minisågverk. De ser ju väldigt
fina och lättanvända ut men kostnaden är för hög för att
motivera uppsågandet av något enstaka träd.
Lösningen är en så kallad timmerjig. Det finns flera olika
varianter (bara att Googla) som kostar mindre än ett par
tusenlappar. Min sommargranne skaffade en från Logosol
för ca 900:- hos en känd Dalafirma.
Allt som behövs för den jig vi testade var en motorsåg
med dubbla svärdsbultar. Ett par raka plankor och några
vinkeljärn med skruv. Resultatet blir förvånansvärt bra om
man är noga med vinklarna vid sågandet av det första snittet.
Ett vattenpass är på sin plats när man monterar riktbrädan.
Jacob Höglund
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Viksta-Lassestipendiet 2019 utdelat

Kort & Gott
Från absolut säker källa kan följande förmedlas:
Gripna av spelglädje/speldjävulen märkte man inte att
stämman sedan länge avslutats. Vad göra? Grejerna (bl.a.
nyckelharpor och en cittra) fick hivas över de höga låsta
grindarna och spelmännen själva lite snopet förpassa sig ut
genom vändkorset. Inträffade en mycket sen och varm kväll
i Vendel 20 juli 2019.

* * * *

Skivsläpp
Under den kallaste Bingsjöstämman nånsin (?) ägde ett
skivsläpp rum på Danielsgårdens tun. Efter konserten med
Sven Ahlbäck och Olof Misgeld, båda fioler, samt Petter
Berndalen, trummor, släppte de CD:n "Fri form folk, låtar
efter Gustaf Jernberg". 11 låtar fint nytolkade. Även en LP
hade tryckts upp i 100 numrerade ex.

* * * *

Foto Per-Ulf Allmo

* * * *

Rule of 3 is here!
Väsen’s new album Rule of 3 is now available to order from
our site https://vasen.se/
Väsen mark their 30th year
together as a band the only way they
know how: a set of 15 new original
Väsen tunes! Continuing to push the
envelope of traditional music with
their unique style, the combined
power of their playing three acoustic
instruments their unique way
continues to amaze even themselves
after three decades.

Magnus Holmström årets Viksta-Lasse stipendiat
Föreningens styrelseledamot Magnus Holmström har tillsammans med sin spelkamrat och mångåriga kompanjon
Tomas Lindberg fått årets Viksta-Lasse stipendium. Juryns
motivering lyder:
De har under 10 års tid har varit förebilder för ungdomarna i Upplands låtverkstad, (ULV), där de med spelglädje och entusiasm förmedlat låtar efter bland andra
Viksta-Lasse.

Izzy Youngs bibliotek har fått nytt hem
Folkmusiklegenden Izzy Young avled i vintras skrev vi om i
föregående nummer. Hans Folklore Center stängdes då. Nu
har hans samlingar med böcker och material om folkmusikkultur fått nytt hem, på Mannaminne i Nordingrå, mellan
Härnösand och Örnsköldsvik, enligt Mitt i Södermalm.

Stort grattis till Storis och Limpan!

Region Uppsalas kulturstipendium till Gunnar Ahlbäck

Foto Esbjörn Hogmark

Motivering:

Gunnar Ahlbäck, kulturstipendiat

I Gunnar Ahlbäck samsas främjaren för folkmusiken, den
lokala historien, kyrkohistorien och folkbildningen. Med utgångspunkt i Morkarla utanför Österby har han arbetat med
att lyfta fram de medeltida kyrkornas kulturskatter, skolans
historia och det musikaliska arvet. Gunnar Ahlbäck har
starkt bidragit till att folkmusiken och inte minst nyckelharpan är en levande del av Nordupplands kulturliv. Som en av
grundarna av spelmansstämman i Österbybruk och framför
allt Eric Sahlström Institutet i Tobo har han varit med om
att placera Uppsala län i centrum för den svenska folkmusiken och folkdansen. Gunnar Ahlbäck tilldelas Region
Uppsalas hedersstipendium 2019 för sitt mångåriga arbete
med att undersöka, nedskriva, förmedla och skapa bestående
strukturer för länets kulturhistoriska arv.
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Rapport från den 44:e Låtkursen på Ekebyholm
Varje år sedan 1976, alltid veckan efter midsommar, arrangeras
det Låtkurs på Ekebyholms slott i Roslagen.

Kurs för alla åldrar, på alla nivåer, med deltagare från olika länder

I år var det alltså den 44:e kursen i rad som gick av stapeln.
Som vanligt med deltagare från många olika länder.
Genom åren har alla världsdelar utom Afrika varit representerade. Rekordantal är 102 deltagare och lärare. Men vanligtvis samlas mellan 75 och 90 personer, i alla åldrar, på
alla nivåer, från nybörjare till riksspelmän. Numera med
stor övervikt på deltagare på nyckelharpa. Dock är fiolspelare förstås välkomna.

Stora möjligheter

Stor vikt läggs vid att erbjuda ett ”smörgåsbord” av lektioner
och aktiviteter inom spel, vissång och dans. Det finns också
tid för instrumentvård, historia, eget övande mm.

Daniel Hedman och Kristofer Pettersson (silverbasharpor).
Foto Gunnar Lindkvist

Eric Sahlströmstipendiater

Sedan 1990 har Eric Sahlströms Minnesfond delat ut inte
mindre än 107 stipendier till unga spelmän. Stipendiet
består förutom äran att bli stipendiat, en plats på låtkursen
på Ekebyholm.
Årets Eric Sahlströmstipendiat är Gustav Widell, 14 år,
nyckelharpa.
Mer om pristagaren på nästa sida!

Kvällskonserter av hög klass

Under dagarna och kvällarna (och nätterna för dom som så
önskar) spelas det, dansas och sjungs runt om i alla byggnader och i den stora slottsparken. Men under en stund varje
kväll stannar allt upp för att samla alla kursdeltagare och
lärare i stora salongen i slottet. Då ordnas kvällskonserter.
Vilka de inbjudna gästerna är vet bara kursledningen. Spänningen är stor. Det spekuleras vilt! Vilka är det vi skall få
lyssna till ikväll?!
En kväll på årets kurs var det dags för Daniel Hedman
och Kristofer Pettersson att ta plats med sina silverbasharpor
framför kakelugnen i stora salongen. De bägge har spelat
tillsammans till dans i 20 år men detta var bara deras andra
konsert tillsammans! Det kunde man verkligen inte märka.
Otroligt svängigt och dansant spel förstås, men också väldigt
trevligt presenterat. Knappast några ben var stilla bland
publiken och det lovade gott inför dansen som sedan vidtog
efter kvällsfikat.
En annan kväll var de hemliga gästerna Pelle Björnlert
och Johan Hedin som rest ända från Småland för att ha
konsert och spela till dans. En kommentar från någon av
kursdeltagarna var - Men dom har väl inte rest hela vägen
bara för att spela för oss? Svaret var. Jo visst. Här på Låtkursen på Ekebyholm kan allt hända!
Pelle och Johan spelade sedan också länge till dans och
fick så småningom sällskap av några lärare och kursdeltagare som njöt att få spela med. Påpassligt hade en kort dansinstruktion i slängpolska lagts in före konserten, för att

Pelle Björnlert (fiol) och Johan Hedin (harpa).
Foto Gunnar Lindkvist

i ”smyg” förbereda alla på kvällens hemliga gäster som ju
bland annat spelar många härliga småländska slängpolskor.
Det blev återigen en härlig kväll med massor av spel och
dans i stora salongen. Och spel med Sven-Olof Sundell i
matsalen i slottet, och magisk vissång på slottsvinden med
Eva Tjörnebo … och sedan spel på olika rum i slottet och
flyglarna. Precis som det skall vara på kurs.
Kort sagt, fullt av möjligheter till möten i musik, sång
och dans! Möten mellan nya och gamla vänner!
Ni som var med förstår vad jag menar. Ni som inte varit
med på någon Låtkurs på Ekebyholm tidigare: Välkommen
sommaren 2020 då det blir kurs igen för 45:e gången. Alltid
söndag-torsdag med start i midsommarhelgen.
Lars Lindkvist
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Efter avslutad kurs och konsert

Vill du vara med på Ekebyholmskursen 2020?
Ha då koll på studieförbundet Bildas hemsida strax efter
nyår, eller maila till Anna Wikenius under året så får du en
påminnelse när det är dags att anmäla sig.
Lars Lindkvist
kursledare för Låtkursen på Ekebyholm sedan 1982
lars.spelman@gmail.com

Ungdomar från årets kurs spelar härlig musik för alla inför
Foto Lars Lindkvist
hemfärden!

Tack för i år! Välkomna nästa år igen!

Med i kursledningen är också:
Ida Blomkvist, riksspelman på nyckelharpa, vissångerska
och dansare
idablo@hotmail.com
Anna Wikenius, sångerska, sångpedagog och verksamhetsutvecklare inom folkmusik och kör på studieförbundet
Bilda
anna.wikenius@bilda.nu

Gustav Widell

Foto Per-Ulf Allmo

– 2019 års Eric Sahlström-stipendiat!

Gustav Widell får stipendium och diplom av Lars Lindkvist.
Vi gratulerar Gustav Widell, 2019 års mottagare av Eric
Sahlström-stipendiet!
Stipendiet består av en eftertraktad plats på Låtkursen
vid Ekebyholm den 22–27 juni 2019.
Gustav Widell är 14 år och bor utanför Borås. Han har
spelat nyckelharpa sedan han var sju år. I familjen finns ett
stort folkmusikintresse, pappa Svenning spelar fiol, farmor
Anita spelar nyckelharpa och faster Anna-Kristina är riksspelman på nyckelharpa. Gustav började tidigt att spela fiol
i Kulturskolan och där är det mest klassisk musik han spelar. När han var sex år träffade han Bengt Andersson, en
spelman och nyckelharpsbyggare från Småland.
– Jag började spela nyckelharpa efter att Bengt hörde
mig spela fiol. Han tyckte det var roligt att jag spelade och
tyckte att jag också borde ha en nyckelharpa. Så han byggde
en liten nyckelharpa till mig och sedan dess spelar jag.
Gustav har lärt sig att spela nyckelharpa på egen hand,
även om hans faster Anna-Kristina har visat honom en del.
Men hon bor i Hälsingland och det är inte så ofta de träffas
och kan spela.
– Det finns inte några nyckelharpslärare här där jag bor,

Tre generationer nyckelharpspelmän i familjen Widell:
Anita kursdeltagare sedan många år, Gustav stipendiat i år,
Anna-Kristina stipendiat 1995.
Anna-Kristina Widell är Gustavs faster, Anita Widell är
Gustavs farmor och Anna-Kristinas mamma.
Foto taget vid Låtkursens avslutningskonsert i Rimbo kyrka
2019.
Foto Lars Lindkvist
så jag lär mig mest själv och lyssnar på olika inspelningar.
Gustav tycker att nyckelharpan är ett roligt instrument att
spela och han gillar särskilt den speciella klangen. Nu ser
han fram emot en sommar med många spelmansstämmor
där Bingsjöstämman i Dalarna är en favorit. Han ser mycket
fram emot kursen på Ekebyholms slott där han har hört att
det finns många som spelar nyckelharpa och att det är bra
lärare. Han hoppas på att få lära sig nya låtar och förbättra
sin teknik.
– Det roligaste med folkmusiken är att det finns så
många bra låtar, det finns alltid nytt att lära och det är
roligt att spela tillsammans!
Texten hämtad från Eric Sahlströms Minnesfonds hemsida,
maj 2019.

B

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

