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Underteckand har precis börjat återhämta sig efter Oktoberstämman i
Uppsala – Sveriges största inomhusstämma. I år var det extra fokus just på
nyckelharpan, eftersom gruppen Väsen
firade 30 år. Dessutom kunde man
höra konserter med Johan Hedin och
Silverbasorkestern. Min egen grupp
Endes samt Thor Pleijel och Nils
Liberg släppte varsin CD med enbart
nyckelharpsmusik. Nyckelharpisterna
Petrus Dillner och Leif Alpsjö höll en
workshop i stämspel och i Eric Sahl-

ström Institutets regi gick det att pröva
på att spela nyckelharpa. Institutet
hade dessutom ett bord med information och försäljning.
Som vanligt var nyckelharpan väl
representerad vid ”byggutställningen”,
där man kunde beskåda ett antal välbyggda instrument. Esbjörn Hogmark
hade dessutom med sig ett provexemplar av det kommande bokverket om
vårt instrument.
Oktoberstämman innehåller ju mer
än enbart nyckelharpor, men eftersom
Uppsala och Uppland är instrumentets
kärnområde är det naturligt att vårt
instrument här har en framträdande
roll. Detta känns både roligt och
naturligt. Stämman besöktes även i år
av ett stort antal ungdomar och man
ser att det finns ett växande intresse
för instrumentet bland många av de
yngre. Jättekul, det känns verkligen
som att återväxten är god. Du hittar
mer om stämman lägre fram i detta
nummer.
Till sist vill jag önska oss alla en
riktigt God jul och ett Gott nytt år
med många möjligheter till spel och
samvaro!
Jacob Höglund,
Föreningen Nyckelharpans ordförande

Hej där medlem,
Nu är det snart nytt år, 2020!
Dags att betala medlemsavgiften!
1. Betala hemskt gärna, 120:-, nu meddetsamma
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
och redaktör
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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
vårt intrument att göra.
Föreningen kan erbjuda ekonomiskt bidrag mot att
arrangören bidrar med text och bild om aktiviteten till
tidningen. Skicka förfrågan till styrelsen och diskutera med
din representant om du har lokala planer. Om det inte finns
någon lokal representant där du bor är du förstås välkommen att vända dig direkt till styrelsen. Vi söker också
personer i de områden som saknar lokal representant och
som vill vara det. Hör i så fall av dig till styrelsen.
Dalarna

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:
Jan Andér, Uppsala
Els Doekes, Nederländerna
Björn Olsson, Halmstad
Lars Widne, Nyköping

Mina första minnen av spelmän
Under mina barn- och ungdomsår bodde jag i Knivsta.
Förutom de första skolåren i
Knivsta gick jag i Uppsala i
det som då hette Uppsala
Högre Allmänna Läroverk i 8
år.
På den tiden gick man i
skolan även på lördagar. Då
var det också torgdag. På
Fyristorg kunde man sälja
sina jordbruksprodukter direkt
utan att ha ett eget torgstånd.
När jag passerade där hände
det ofta att en liten folksam- Viksta-Lasse.
Foto Sture Hogmark
ling hade samlats hos en av
försäljarna. Det var Viksta-Lasse som med sitt goda humör
och skratt lockade många kunder. Jag fick inte chansen att
höra honom spela då, det skulle dröja något år.
På 40- och 50-talen fanns det någonting som hette Föreläsningsföreningar. Det var ett sätt att sprida kultur till folket.
De som stod för underhållningen under dessa kvällar var den
tidens kändisar. Radioröster som Lennart Hyland och vissångare som Gunde Johansson från Värmland var ofta gäster.
Tre spelmän som en och ibland två gånger per år kom till
Knivsta var trion Eric Sahlström, Viksta-Lasse och Johan
Olsson. Eftersom det inte fanns ungdomsgårdar eller liknande på den tiden så gick alla, unga som gamla, på dessa tillställningar. Samtliga grabbar satt alltid längst bak i salen.
Viksta-Lasse var nog den som var mest poppis. Dels var
det hans härliga sätt att spela med inlevelse och jämfotahopp, dels berättade han också helt otroliga historier. Tyvärr
var det ofta helt omöjligt att uppfatta om de var roliga, för
när Lasse äntligen kom till poängen skrattade han själv så
mycket att slutklämmen var ohörbar!
Grabbgänget på sista raden applåderade och busvisslade
så högt de kunde efter varje låt, något som gjorde spelmännen på gott humör och antalet extranummer ökade. Till slut
blev de äldre i publiken trötta och ville gå hem. Man vände
sig om och försökte få oss på sista bänken att lugna oss,
vanligen förgäves. Men småningom blev väl också spelmännen trötta och spelade en sista låt som fick avsluta en härlig
spelkväll.
Inte visste jag då att jag senare skulle möta VikstaLasse på många spelmansstämmor i hela Uppland. Ännu
mindre anade jag att jag själv skulle börja spela nyckelharpa
och få lära mig några av Viksta-Lasses många låtar.
Hans Ericsson, f. 1939, numera bosatt i Sollentuna

Föreningen behöver fler nya medlemmar!
Har du spelkompisar som ännu inte är medlemmar? Gör en insats, prata med dom, visa vår
intressanta och fina tidning Nyckelharpan, och övertala dom att gå med i föreningen!
Eller ge någon som spelar ett medlemskap i julklapp!
Det vinner alla på!
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Kul kurs i arrangemang och stämspel gav mersmak
Om du som jag funderat på vad man kan göra av en folkmusikmelodi mer än spela unisont och eventuellt hitta på
någon liten stämma så väcker en kort liten kurs i stämspel
och arrangemang både intresse och nyfikenhet. Efter att ha
träffat kursledaren själv, Niklas Roswall, på Rimbostämman
anmälde jag mig sent omsider till arrangemanget.
Kursen omfattade tre dagar på Spelmansgården i Hjärnarp hos familjen Carr, med helpension, sova på loftet alternativt gratis camping – jag önskade jag hade varit yngre och
tog in på enkelrum i vandrarhem några kilometer därifrån,
men deltog för övrigt i helpensionen med frukost, lunch
och middag i familjens Carrs kök.
Tio mycket nyfikna, intresserade och uppmärksamma elever
från nära (Skåne) och fjärran (Danmark och Upplands
Väsby) och däremellan, träffade så skånske nyckelharpsspelande Niklas Roswall från Sundsvall. Ny låt, en lätt
introduktion för att ”känna på” gruppen som magistern
uttryckte det. Vi var ju alla spelhungriga så detta verk, en
polonäs från Leopold Mozarts violinskola, tillägnade vi oss
alla väldigt fort före lunch. Fattas bara, en av förutsättningarna för kursen var ”behärska ditt instrument”, vilket gjorde
åtminstone mig på förhand lite osäker. De andra kursdeltagarna (en nyckelharpa, ett dragspel, två cittern och resten
fioler) verkade både yngre och mer säkra.

Det går hett till med eldig Skånepolska

Efter denna lätta och läckra entrérätt var det dags att angripa
huvudrätten, en polska efter Ola Olsson Feuer från
Lövestad i Skåne (a-moll), en komplett måltid i sig med
ingredienserna melodi, stämma och – ”riff ”. Sic! ”Riff ” i
folkmusik??? För mig är ”riff ” detsamma som inledningen
till Smoke on the Water med Deep Purple… Men Niklas
visste berätta att riff är ungefär detsamma som ostinato,
vilket gjorde det för mig mer aptitligt i folkmusik också –
jag tänkte Ravels Bolero.
Den långsiktiga målsättningen var att framträda med
”Feuer” på fredagkvällens Folkrotfestival på Spelmansgården,
så vi kastade oss alla ambitiöst på de tre huvudingredienserna.
Först snabbgenomgång med allt för alla, därefter full koncentration på att arrangera de tre ingredienserna med hänsyn
tagen till att vi hade några olika instrumentgrupper till vårt
förfogande.
Under Niklas suveräna och pådrivande ledning trevade
och experimenterade vi oss genom att blanda och ge så
småningom fram till en (nästan) fast form för låten med
uppdelning av oss musiker i fyra olika grupper/stämmor. En
någorlunda rättvisande bild av det slutliga arrangemanget
framgår av tabellen på nästa sida. Det var inte helt lätt att
hänga med i de olika turerna, men övningen utgjorde i mitt
tycke ett bra exempel på metodiken för att göra något mer
av folkmusik än unisont spelande. Alla sinnen var fokuserade
på arret och jag var av denna anledning samt det fina varma
vädret totalt urlakad när första dagen var slut och det var
dags för middag.

Foto Olle Melkerhed

Lätt introduktion för alla

Niklas Roswall är en skånepåg från Kverrestad på Österlen,
sedan tonåren riksspelman på kromatisk nyckelharpa och 1996
världsmästare på detta instrument. Han är utexaminerad från
KMH:s musikerlinje i Stockholm och framträder som solist och i
grupper som Nyckelharporkestern och nu avslutade Ranarim.
Han spelar i Ahlberg, Ek & Roswall och verkar som lärare i
arrangemang på Eric Sahlström Institutet sedan ett tjugotal år.

Recept för sväng i spelet

Dessförinnan hann Niklas dessutom med att visa oss hur
man får sväng i låtarna med s.k. ”gungstråk” eller ”konsumstråk”
(froschen beskriver en liggande åtta) och spelade in lite
övningar. Han rekommenderade oss att öva flitigt på stråket
under kvällen eftersom stråket skulle förekomma i en
övning under torsdagen samt att fortsätta öva två minuter
om dagen några veckor framåt när vi kom hem. Onekligen
en utmaning!
Vi finputsade en hel del på Feuer under torsdag och fredag – med varierande framgång – men Niklas trösterika ord
höll humöret uppe: ”Ett sån’t här arbete tar normalt sett
veckor inför en skivinspelning!”

En ”vamp” dyker upp

Ambitionsnivån visade sig vara högre än ett arrangemang
under en kurs på tre hela dagar, så den något kortare torsdagen innehöll efterrätten, polskan Trolleholm efter John
Enninger (SvL Skåne 515) i D-dur. Förutom melodi och
stämma introducerades vi nu i en för mig ny betydelse av
begreppet ”vamp”; ”upprepande musikalisk figur”. Det var ju
inte riktigt vad jag vanligtvis associerar med ordet vamp…
Här dök också det utlovade gungstråket upp igen.
På samma praktiskt pedagogiska sätt som Niklas etablerat
med Feuer hastade vi igenom Trolleholms grunder i melodi
och stämma. Därefter experimenterade vi efter uppdelning i
olika ”stämmor” under Niklas suveräna och fasta ledning
fram till ett någotsånär jordnära arrangemang även av denna
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polska. Jag fokuserade hela min själ på vampen och att
komma in och avsluta på rätt ställen (faktiskt svårare än vad
jag hade trott), plötsligt var klockan 12 fredag lunch och
kursen var slut.
Låtarna vi lärde oss under kursen fungerade utmärkt som
(hjälp)medel att meddela grunderna i arrangemang och
stämspel, vilket ju också var målet. För min del blev kursen
en absolut fullträff och jag hoppas att jag i mitt spelande får
tillfälle att praktisera lite av det som Niklas så föredömligt
lärde ut. Det var roligt hela tiden!
Den kursavslutande konserten med Husbandet på fredagkvällen vid inledningen av Folkrotfestivalen gick enligt
vanligtvis välunderrättade källor alldeles utmärkt.
Peder Jeppsson
Arrangemang till
till Feuer
Feuer
Arrangemang

Intro

1:a varvet
Mellanspel

2:a varvet

3:dje varvet

Slut

Takter
2
2
8
8
2
A
B
2
8
2
A1+A2
1
B1
B2
A+A2
B1
B2
4
8
1

1
Paus
Paus
Paus
Riff
Paus
Melodi
Melodi
Paus
Paus
Ljust riff
Melodi
Melodi >
Paus
Melodi <
Melodi
Melodi
Melodi
Paus
Ljust riff
Slut

Stämmor/grupper
2
3
Paus
Paus
Paus
Modalkomp
Riff
Modalkomp
Riff
Modalkomp
Paus
Paus
Riff
Modalkomp
Riff
Modalkomp
Paus
Paus
Riff
Riff
Riff
Riff
Riff
Modalkomp
A
Paus
A
Melodi
Som A
Som A
Stämma Harm komp
Melodi
Melodi
Som A
Som A
Paus
Komp
Riff
Komp
Slut
Slut

4
Triangel
Triangel
Triangel
Triangel
Triangel
Triangel
Triangel
Triangel
Triangel
Triangel
Triangel
Triangel
A
A stämma
Stämma
Melodi
A stämma
Triangel
Triangel
Slut

(Tabell ) Som ni förstår krävde arrangemanget fullständig koncentration
under våra övningar.

De glada deltagarna i arrangemangs- och stämspelskursen med
läraren Niklas Roswall (allra längst och längst bak) efter avslutad kurs. Den danska hunden representerade kritikerkåren.
Riff - Ett riff är en kort, repriserad ackord- eller melodislinga av mer eller mindre ackompanjerande karaktär,
ett slags ostinato.

Ostinato - Ett musikaliskt tema, i huvudsak i barockmusik, som upprepas om och om igen.

Vamp - Inom improvisionsbaserad musik (främst pop,
rock, jazz m.m.) ett stycke av en låt som fungerar som
ett mellanspel där man främst improviserar över en
ackordsföljd. Kan också beteckna en ackordsrundgång
som man improviserar över.

Modalkomp - Komp i modal till skillnad från harmonisk stil, med typiska attribut som borduner och kvartstoner. Alla stämmor likvärdiga och måste inte forma
ackord utan tillåter mer dissonanser. Ofta förekommande i äldre folkmusik.

Finurliga spelmän
Har just avslutat läsningen av en fantastisk biografi över
Vilde Ville (författaren Vilhelm Moberg 1898‒1973). Att
han spelade munspel hade jag ingen aning om, dessutom
var han tydligen en skicklig munspelare med drivet spel.
Han tog gärna upp sitt spel ur fickan och lät höra vals,
schottis, hambo etc., kanske även tidens slagdängor? Dessutom kunde han spela och samtidigt dansa ‒ tyvärr framgår
inte om han dansade ensam eller med en partner. Men han
älskade att dansa. På en stor galafestival i Venedig (det var
troligen filmen om Utvandrarna som skulle visas) bjöd han
upp den vackraste damen i salongen och dansade med
henne, medan övriga gäster fascinerat begapade paret.
Kommer att tänka på en annan spelman, Röjås Jonas
(1921‒1989). Bygdedansens vänner hade en temakväll med
Bodapolskor, och Röjås Jonas var inbjuden som expert. Spelande på sin fiol dansade han (ensam) och instruerade och
förklarade stegen i Bodapolskan, först kavaljerens steg, därefter damens. Allt detta samtidigt!

Ytterligare en oförglömlig upplevelse: På en stämma på
Skansen blev jag uppbjuden till vals av Arne Modén
(1936‒2015). Och medan vi dansade spelade han melodin
på sitt durspel ‒ bakom min rygg! Vare sig han satt på en
stol och spelade, eller stod upp, dansade han med hela
kroppen, omöjligt att beskriva men underbart att se. Dessutom med ett lycksaligt leende i hela ansiktet. Arne kunde
förresten också spela munspel.
Till dessa kluriga spelmän måste förstås också nämnas
91-årige Henry Wallin. Han kan sjunga en roslagslåt och
samtidigt steppa till den!
Och Leif Alpsjö kan spela fiol med lovikkavantar på
händerna. Försök själv får du se!
Torbjörn Näsbom har setts spela fiol bakom sin rygg.
Det finns säkert många fler finurliga spelmän som kan
utföra märkliga konster ‒ berätta för oss vad du sett och vet!
Lena Höög
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Tre kronors valsen
3
4
3
4

Tre kronors valsen
En liten trevlig vals, efter Viksta-Lasse. Men varför detta namn? Sture Skogh har hört följande berättat av Lasse själv, i
samband med att han spelade låten.
Det kom ett tivoli till Viksta för att förnöja folk i trakten. Lasse, som då var ung pojk, skulle sköta musiken medan en
atlet gjorde konster. Men Lasse kunde bara denna enda låt, som han alltså spelade om och om igen. Och för det fick han
sitt livs första gage, 3 kronor.
Detta bör ha utspelat sig runt 1910.
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Knavertorka – en av sommarens höjdpunkter!
Förberedelserna inför sommarkursen Knavertorka på Eric
Sahlström Institutet i Tobo började redan 14 februari, dagen
innan anmälan till kursen släpptes. Klockan ställdes på
23:45 för oss som verkligen ville vara säkra på att komma
med på årets kurs. Datorn väcktes upp mitt i natten och det
var en spänd väntan på att klockan skulle passera 24-strecket
och anmälningen kunde skickas in!

T.v. Markus Svensson, Josefina Paulson och Saana Kujula
(lite skymd). T.h. David Eriksson, Sigurd Sahlström och Ditte
Andersson, som håller i spakarna på hela kursen på ett förnämligt sätt, höjer glasen och säger " mera låtar och hurra för
Knavertorka".
Foto Bo Nilsson
På torsdagskvällen är det stor middag i stora spelsalen. Med hög
stämning och uppträdande från de olika spelgrupperna
Foto Bo Nilsson

Årets kursdagar låg mellan 15 och 19 juli. Flera av oss kom
till Tobo redan på söndagen pga. lång resväg. Andelen återvändare är stor på kursen, så det blev många glada återseenden och naturligtvis kvällsjam där vi spelade gamla godingar
från tidigare Knavertorkor.
På måndagsmorgonen samlades alla förväntansfulla kursdeltagare i matsalen och Ditte Andersson förrättade ett
klassiskt upprop som traditionell kursstart. Årets lärare presenterade sig – David Eriksson, Ditte Andersson, Josefina
Paulsson, Markus Svensson, Saana Kujala och Sigurd Sahlström. Med sex lärare till hands blev vi kursdeltagare inde-

lade i sex spelgrupper och fördelades ut i varenda ledigt rum
i huset.
Dagarna fylldes av spellektioner och god mat. Kvällarna
fylldes av ”extra allt”! Förutom kvällsspelningar i alla vrår
erbjöds kulturprogram till vår förkovran.
På måndagen fick vi en jättefin visning av Tobo Bruksmuseum, tisdag kväll var det bejublad lärarkonsert, onsdag
fullsatt visstuga med både ”grovt och grant” ledd av Cajsa
Ekstav, torsdagen avrundades med sedvanlig galaafton med
vackra uppträdanden och galna upptåg och naturligtvis alldeles utmärkt middag!
Plötsligt var det fredag och hemresedag. Med huvudena
fulla av låtar och fina minnen skildes vi åt för i år.
Anki Lövgren
Knaverstad på Västkusten

P.S. Påminnelse är lagd i kalendern för anmälan till 2020! D.S.

Virke till stämskruvar?
En fråga från Ola Berglund i Norge: Virke till stämskruvar? Om vi stämmer av med Esbjörn Hogmark
blir svaret att lönn är bra till stämskruvarna.
Ola undrar också: Kan man förse strängsadelns
ovankant med någon form av djurben, t.ex. älghorn,
och därmed få spåren glattare för resonanssträngar
att löpa i? Det kan kanske vara möjligt, men lättare är
nog att se till att spåret inte är för smalt så att strängar
fastnar i spåret. Och att skrapa ner blyerts i spåret
under strängarna.
Bosse Nilsson, Sickla
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Om Lövstasamlingen
och om uppteckningar
Som bruksspelman är jag väldigt tacksam för att jag i
musikskolan fick lära mig läsa noter. Det har jag haft stor
nytta av som dansspelman. Under en danskväll kunde jag få
ett nytt notblad och direkt spela så att dansarna fick öva.
Som pedagog behöver jag ofta leta låtar för ett visst behov
och har då stor nytta av att kunna leta i mitt bibliotek.
När jag skulle ge ut Spela nyckelharpa-häftena och andra
häften med upplandslåtar fick jag också lära mig att skriva
noter. Svårt i början men nyttigt. Jag insåg snart att olika
upptecknare har olika skrivstil och olika förmåga att uppfatta
hur spelmannen spelade.
Eftersom jag främst ägnar mig åt att spela låtar från
Uppland och Dalarna har jag funnit följande upptecknare
särskilt tillförlitliga: John Olsson, Ole Hjort, Karl Sporr,
Röjås Jonas och Ture Gudmundson. Det finns säkert flera!
En uppteckning av en låt är ju som ett fotografi taget i
just det ögonblicket, på just den platsen av just den fotografen. Samma låt spelas olika av olika spelmän. Samma låt,
spelad av samma spelman, kan upptecknas olika. Därmed
faller repliken: ”Så står det inte i noterna.” En notuppteckning är relativ, i många fall otillförlitlig, dvs. återger ofta
inte helt spelmannens fingrande, stråkföring eller rytm. Ett
känt exempel är handlanden Johan Lundins uppteckningar
av Anders Ljungkvists, Gås-Anders, låtar, som är ungefärliga
men ändå en bra vägledning.
Många äldre notutgåvor är otillförlitliga, t.ex.Svenska
låtar, där studenter för en ringa ersättning anlitades till att
renskriva och då tjänade tid genom att slarva bort många
detaljer. Även 420 Svenska Danspolskor (A.G. Rosenberg)
som är ”satta för piano”. Det finns många fler exempel.
En slutsats av ovanstående blir att vi behöver förebilder,
erfarna spelmän, helst som brukar spela till dans, för att
hitta en rytmiskt fungerande stråkföring och bra fingrande
så att det svänger om musiken och man får danslust. Det
finns filmer, ljudinspelningar och levande spelmän att imitera – och sedan jämföra med notuppteckningar. Om man
klurar och kombinerar kan det bli riktigt bra.

Väsens tredje Väsenmedalj till Sven Ahlbäck
Väsens tredje Väsenmedalj, formgiven av Ingvar Jörpeland,
delades ut till Sven Ahlbäck i lördags i samband med konserten Väsen 30 år på UKK i Uppsala. Motiveringen är följande:
Historiens tredje Väsenmedalj tilldelas ingen mindre än
professor Sven Ahlbäck för hans enastående och mångåriga
arbete i folkmusikens tjänst. I sin roll som spelman, forskare, kompositör, och utbildare har Sven entusiasmerat och
inspirerat generationer av folkmusiker. I Väsen sällar vi oss
till den skaran och understryker storheten i detta livsverk.
Med detta sagt är det en stor ära att få visa vår uppskattning med en medalj till medmänniskan och vännen Sven
Ahlbäck.
Grattis Sven!!!!

Vad som gör mig, som upplandsspelman, särskilt brydd
när det gäller uppteckningar är Lövstasamlingen (som jag av
många skäl tycker är fantastisk och som alla upplandsspelmän borde äga). Den köps på Toboinstitutet.
I Upplandsspelmannen 2/2017 skriver Peo Österholm
intressant om det omfattande uppteckningsarbetet 1915–
1917 med Lövstasamlingen.
I Lövstasamlingen är många uppteckningar skrivna i Foch Bb-dur – upptecknade från silverbasharpa! Och dagens
spelmän spelar förstås i F- och Bb-dur. Det står ju så i
noterna. I förordet till del I berättas att fil kand Gunnar
Norlén hade engagerats ”För ändamålet . . . ” och att ”Han
hade erfarenhet av uppteckningsarbete och tillhörde Upplands nations folkmusikkommitté”, som efter långt dröjsmål
1929 gav ut boken Uppländsk folkmusik ur Uplands nations
samlingar. Den utgör ett urval av låtarna ur Lövstabrukssamlingen. Man kan ju tycka att Norlén borde veta litet om
silverbasharpans konstruktion. Det är rätt enkelt för den
erfarne.
Men nu; mitt egentliga ärende. På silverbasar kan man
inte spela i F- och Bb-dur utan främst i C- och G-dur och
det var vad spelmännen gjorde när Lövstasamlingen upptecknades. Hur kan då låtarna ha upptecknats i F och Bb?
Jo, i regel var spelmannens nyckelharpa lägre stämd än
Norléns stämgaffel-A. Det spelade ju ingen roll för spelmannen att han hade lägre stämt eftersom han nästan alltid
spelade solo. Så var det bland många spelmän i Sverige och
dessutom var normal-A i äldre tider något lägre än dagens
440 svängningar/sekund.
Norlén svingade sin stämgaffel och tyckte att låtarna
klingade i F- och Bb-dur. För mig är det obegripligt att
Norlén inte tittade på spelmännens fingrar.
Så för oss spelmän återstår att transponera upp låtarna
ett tonsteg, F-durlåtarna till G-dur och Bb-durlåtarna till
C-dur. Då faller fingersättningen bättre på plats både på silverbasar och på våra moderna harpor.
För övrigt tycker jag det är slående att nästan alla låtarna
i Lövstasamlingen efter Gustav Jansson, Ingstarbo, är väldigt fina.
Leif Alpsjö
Hängiven dansspelman
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”Grönland” – Fridas visa för nyckelharpa  

komponerad
komponerad efter
efter ett
ett besök
besök hos
hos en
en god
god vän
vän på
på Grönland
Grönland

1.

2.

Frida Andersson från Sala, som spelar nyckelharpa i gruppen Westmannafolk, besökte en gång en god vän på Grönland.
Hon fick då fantastiska naturupplevelser av berg, inlandsisen, fjordar och isberg. Efter hemkomsten komponerade hon
denna låt utifrån dessa intryck.
Bosse Karlsson, spelman och harpbyggare från Nacka, tecknade vid tillfälle ned den och gav mig låten vid vår årliga
spelträff på Gotland. Jag föll direkt för musiken och spelar den gärna. Fick dessutom en idé om att publicera den i
Nyckelharpan, vilket Frida godkände. Hon kontrollerade och justerade dessutom Bosses nedteckning så att noterna nu
visas precis som hon spelar.
Janne Lundqvist, Gotland

Kort & Gott
Kommande stämmor:

4 januari. Don Gillamstämman, Tellus fritidscenter,
Lignagatan 8, Stockholm (nära Hornstull),
1 februari. Vinterstämman på ESI Tobo.
8 februari. Vinterstämma Hallunda Folkets Hus,
södra Stockholm.
* * * * * * *

God Jul
och

Gott Nytt Spelår 2020

A propos trummor
Den samiska trumman kallas ofta trolltrumma, men borde
heta spå- eller ceremonitrumma. Förr var det vanligt att det
fanns en trumma i varje samiskt hushåll. Men nitiska präster ansåg den vara satans hedniska verk; nyttjade man en
dylik var det belagt med dödsstraff. Trummorna samlades
därför in och förstördes. Numera finns bara 78 st kvar, Frida Andersson
varav några i Ajttemuseet i Jokkmokk och på Nordiska
museet. Men de flesta är i privat ägo både utomlands och i
Frida Andersson
Sverige – t.ex. finns en på Örbyhus slott.
Frida Andersson
Lena Höög

önskar
Föreningen Nyckelharpan
och Redaktören

Lars Erik Jansson 1927‒2019

Född och verksam i Upplands Väsby, riksspelman på fiol 1966. Lämnar en stor låtskatt efter sig.
Mest spelade i dag är kanske Brudmarsch från Ed, Liten brudlåt samt Lundkullar´n, som segrade
i Tierps låttävling 1973 ‒ första pris var en nyckelharpa byggd av Eric Sahlström!
Nedtecknade även ett otal låtar från främst södra Roslagen. t.ex. efter J.O.Löfvén.
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Per-Ulf Allmo har skrivit ännu en bok om nyckelharpan;

Foto Anders Nordfors

”DEN GAMLA NYCKELHARPAN”

Under 40 år har Per-Ulf verkat som
formgivare och utgivare av böcker och
70 CD-skivor med fokmusik. Många
av dem med mästerligt designade CDkonvolut.
2004 gav han ut boken ”Den gäckande nyckelharpan. En studie i instrumentets tillkomst” under 1600-1700talen och en förövning till en trilogi
om nyckelharpan.
2016 kom den första boken i trilogin: ”Framlades then stora Nycklegijga”,
den första meningen i svensk historia
där nyckelharpan nämns, och ”En avhandling om den svenska nyckelharpans tillkomst”.
I år, lagom till nyckelharpstämman i
Österbybruk, kom så ”Den gamla
nyckelharpan”, som slutar där den
moderna nyckelharpan började spridas
i början på 1900-talet.
Detta är de första djuplodande
böckerna om nyckelharpan sedan Jan
Lings doktorsavhandling ”Nyckelharpan” 1967.
Här följer några personliga åsikter om
”Den gamla nyckelharpan”.
Jag började med att titta på bilder,
kartor och skisser och läsa bildtexterna.
Bara det räcker långt. Sedan fastnade
jag för de många citerade berättelserna
om midsommarfirande på bruken,
skildrat varje bruk för sig. Det är så
färgstarkt.
Allt detta är så intressant även för den

Boksläpp på Österbystämman,
Jacob Höglund med bokens författare
Foto Esbjörn Hogmark
Per-Ulf Allmo.
som inte vet det minsta om vårt nationalinstrument eller om vallonbruken.
Jag är väl bevandrad i nyckelharpans
och vallonbrukens historia men har
genom denna bok lärt mig mycket
mera.
Vid frukostfikat brukar jag slå upp
en sida, var som helst, och läsa och det
är lika intressant hela tiden. Här skildras ALLT som berör nyckelharpan,
alltifrån det mest personliga till familjeliv, arbetsliv, bruksliv, industriminnen,
rättegångsprotokoll och mycket mera.
Nyckelharpans utvecklingshistoria
beskrivs också.
Jag är tacksam över Per-Ulfs allsidiga
belysning av historien. I de fall Per-Ulf
är osäker på fakta klargör han detta
och att han presenterar det material
som stått att finna och med sina egna
slutsatser redovisade. Allt skildrat med
respekt för personer, material och tidigare forskning.
Sedan 1970 har jag spelat och lärt
mig många historier om gamla spelmän, ofta trevliga legender och folktro.
Det är färgstarkt och bra att ha till att
kommentera låtarna med vid scenframträdanden.
Men Per-Ulf forskar fram fakta och
skildrar torrt vad som står i kyrkböcker,
återger plats-, födelse- och dödsdatum
och protokoll och klär ibland, helt
berättigat, av våra legender och vår
folktro. Det är korrekt och nyttigt men
skaver lite på spelmanssjälen att på
saklig grund ändra min romantiska
uppfattning. Han skriver faktiskt själv:

”Mycken gammal skåpmat kom jag
ändå att avfärda.”
Jag känner vördnad inför Per-Ulfs
energi, ingen möda har sparats för att
få fram ”alla” fakta. Många är de resor
han gjort i Sverige och Europa för att
ta en bild eller för att titta på ett vrak
av en nyckelharpa. Vid hemmahosbesök runt om i Sverige har han hållit
i mer än 700 gammelharpor. Per-Ulfs
bildarkiv är digert.
Trots alla lovord tillåter jag mig
några droppar ättika. De gamla citaten
är inget att göra åt. Det är rolig och
spännande läsning, ibland litet knöligt,
så som det är att rota bland gamla prylar. Men Per-Ulfs eget språk och
meningsbyggnad sätter jag ett frågetecken för. Jag tycker att det alltför
ofta är styltigt och med avig meningsbyggnad. Därtill onödigt många korrekturfel. Men egentligen tjänar dessa
sura ord bara till att ge ”Den gamla
nyckelharpan” relief i all sin glans.
Per-Ulfs utgåvor är personligt präglade, kärleksfullt gjorda och ofta
underfundiga mitt ibland alla fakta,
bilder och citat från gamla skrifter.
Per-Ulf skriver själv att han möjligen
inte hinner med fler böcker (av åldersskäl) men, Per-Ulf, det du redan har
åstadkommit är gigantiskt, en livsgärning som vi alla, allmänhet såväl som
spelmän, får vara tacksamma över.
Nu väntar vi på den tredje boken,
som börjar runt år 1900, om spelet på
den kromatiska nyckelharpan med
otaliga bilder och skildringar av nutidens nyckelharprörelse, av spelmän och
deras liv.
Böckerna kan beställas på www.
allmo.se eller per-ulf@allmo.se .
Leif Alpsjö
Spelman
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Låtkurs på Ekebyholm
För 45:e året i rad sommaren 2020!
Söndag 21 juni - torsdag 25 juni 2020.
Under fem intensiva dagar och nätter fyller vi 1600-talsslottet Ekebyholm och dess slottspark med 80 spelmän från
hela världen i alla åldrar. Undervisningen sker på alla nivåer
– det är allt från rena nybörjare till riksspelmän! De flesta
spelar nyckelharpa, men vi har även fiolspelare.
Första anmälningsdag: 2 mars 2020
på Studieförbundet Bildas hemsida
ww.bilda.nu
Sök /SÖK PÅ ALLT INNEHÅLL /Låtkurs på Ekebyholm
eller skicka din mailadress redan nu till anna.wikenius@
bilda.nu så får du mer information om kursen framöver
och påminnelse när det är dags att anmäla dig.

Ekebyholms slott.

Kursledarna Ida Blomkvist och Lars
Lindkvist med nyckelharpor flankerar
Anna Wikenius, folkmusik- och körkonsulent på Bilda.
Foto Linnea Thorén

Akutläge
- Hej, det är Senni Valtonen från Åbo
som ringer dig. Jo, det är så att jag
spelar på Åbo Svenska Teater, och min
nyckelharpa har ramlat omkull, så det
är helt omöjligt att trycka på nyckel
G2, säger Senni oroligt. Den sitter
bergfast. Imorgon måndag är jag spelledig, men på tisdag måste den fungera.
– Det är lugnt, säger jag, och fortsätter:
– Ta kvällsbåten Viking Grace, den
är framme 06:30, sen tar du buss 401
från Londonviadukten, tar 6 minuter,
så är du hemma hos mig strax före
07:00
Senni kommer prick, vi börjar med
fika och därefter sätter vi igång att
plocka isär leken.
Harry Hedbom har byggt harpan,
den är välbyggd och lätt att jobba
med.
Senni får vara med och jobba, tar
bilder med mobilen, så nu vågar hon

plocka isär den själv om det skulle
hända något igen.
Efter någon timme eller så är det
klart, vi sätter på blyerts på alla nycklar
och lek, så leken blir som ny.
Efter besöket i min verkstad gör
Senni ett besök i Stockholms innerstad
innan det är dags att ta kvällsbåten
Gabriella tillbaka till Åbo och teatern.
Sennis huvudinstrument är annars
40-strängad kantele, hon spelar även
piano, flöjter gjorda av Gunnar Stenmark, samt klarinett .
Här kan du se mer om Åbo Svenska
teater och vad de ger nu:

Senni i arbete med den trasiga leken.
Foto Bosse Nilsson

https://www.abosvenskateater.fi/sv/
repertoar/kalevala/
En kul akutlagning.
Hälsningar
Bosse Nilsson i Sickla, som hjälpte
Senni med lagningen.
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Grop-Gustaf, Nisse Nordström och jag
Jag är född och uppväxt i Långsele, ett
litet samhälle i Ådalen i Ångermanland.
Ådalen kallades för dragspelets mecka
under flera decennier på 1900-talets
första hälft då många av Sveriges dragspelskungar, på den tiden, kom från
Ådalen. Min pappa och flera av mina
farbröder och kusiner spelade dragspel,
dock var ingen av dem dragspelskung.
Det var ganska naturligt att även jag
började spela dragspel, först femradigt.
Jag började spela på pappas femradiga
dragspel 1973 som 14-åring, och 1976
köpte jag det Hohnerdragspel som jag
spelar på än idag.
Våren 1978 flyttade jag ner till
Stockholmregionen och några år senare
började jag att spela först tvåradigt och
sedan även enradigt dragspel.
Jag hade länge tyckt att ”de små
dragspelen låter så trevligt och
svängigt”. Jag hade stora problem i
början att lära mig hur de fungerade.
Efter något år kom jag över några
inspelningar på kassettband på tvåradigt dragspel och då hittade jag
”koden”. Jag tror att varje instrument
har någon form av ”kod”. Hittar man
den går det mycket lättare att spela på
instrumentet. Jag hittade i alla fall
koden på en- och tvåradiga dragspel
och kunde nu börja öva, på allvar.
1983 besökte jag för första gången
den mycket trevliga nyckelharpstämman i Österbybruk i Uppland. Trevligt
på många sätt, då jag där träffade
Mari-Ann, min fru.
Jag träffade även en av Mari-Anns
kompisar där, Bitte Nordström.
Hon sa:
– Inge, du som spelar enradigt dragspel, du spelar väl låtar efter min farfarsfar, Grop-Gustaf ?
– Näe, sa jag.
Då ordnade Bitte så att jag fick till
mig några inspelningar där Grop-Gustaf
spelade.
Vem var då Grop-Gustaf ?
Han hette Gustaf Nordström, levde
mellan 1869 och 1963, och bodde hela
sitt liv i Bladåkers socken, i Uppland.
Bladåker ligger 4,5 mil öster om Uppsala. Under många år bodde han i torpet
Gropen, därav namnet Grop-Gustaf.
Han började spela enradigt dragspel
när han var 6 år och blev snabbt duktig.
Grop-Gustaf fick tidigt en ”läromästare” i sin fasters man Gustaf

Grop-Gustaf och Nisse, Gammelgården i
Fotograf okänd.
Knutby 1954.
Andersson, som kallades för TunglundaGustaf och levde mellan 1825 och
1898. Tunglunda-Gustafs huvudinstrument var nyckelharpa och han
spelade mycket med Anders Ekström,
som kallades för Marsätrarn och som
spelade nyckelharpa, fiol och klarinett.
Marsätrarn levde mellan 1807 och
1879 och är bla känd för sina uppteckningar i K.P. Lefflers bok ”Om nyckelharpospelet på Skansen” 1899.
Från 15 års ålder spelade GropGustaf ofta till dans. Han var känd för
sitt dansanta spelsätt och blev ofta
anlitad att spela till dans, själv eller
med fiol- eller nyckelharpspelmän.
Från mitten av 1920-talet började
Grop-Gustaf även spela med sin son
Helmer, Grop-Helmer, som spelade
både en-, två- och femradigt dragspel.
Jag hann träffa Grop-Helmer en gång
innan han gick bort, 1985.
Via släkten Nordström, Bitte och
hennes farbror Esbjörn Nordström,
son till Grop-Helmer och sonson till
Grop-Gustaf, fick jag kontakt med
Erik Jansson, kallad Mästars-Erik.
Vem var då Mästars-Erik?
Mästars-Erik levde mellan 19171995. Han började spela fiol vid 15 års
ålder. I mitten av 1950-talet väcktes
hans intresse för hembygden, Knutby
socken. Erik började teckna ner låtar
från sin hembygd och lade också ner
stort arbete på att bevara minnet av
”svunna tiders människor och deras
liv”. Hans arbete handlade ofta om

musik, sång och dans och Grop-Gustaf
och Grop-Helmer blev hans ”favoritintervjupersoner”.
Jag träffade Mästars-Erik många
gånger. Han tyckte att det var lite konstigt att en ung kille (som jag var på
den tiden) var intresserad av enradigt
dragspel och de gamla låtarna. Han
uppmuntrade mig mycket att fortsätta
att spela enradigt och av honom fick
jag inspelningar som han gjort med
Grop-Gustaf och Grop-Helmer, noter
och annat material.
Redan från första gången jag hörde
låtarna fastnade jag för enkelheten och
svänget. Historiken kring låtarna och
spelmännen var också viktigt för mig.
I början på 1987 började jag fundera
över vad jag skulle göra med låtarna
efter Grop-Gustaf, jag hade c:a 30 st.
En tanke började ta form, att någon
gång spela in en skiva för att dokumentera och sprida låtarna. Jag tyckte
att låtarna var så bra att de förtjänade
att spelas oftare och av fler.
Men livet rullade på.
Mari-Ann och jag fick två söner. Jag
började spela med Eva Tjörnebo och vi
bildade Viskompaniet och gav ut fyra
CD-skivor, från 1994 till 2008 och en
samlings-CD 2014.
I början av år 2000 fick jag låna ett
av Grop-Gustafs gamla enradiga dragspel av släkten Nordström, jag hade
bestämt mig för att spela upp inför
Zornjuryn i Malmköping. Jag övade
mycket, valde vilka låtar jag skulle
spela och vad jag ville berätta om
Grop-Gustaf och låtarna.
Det gick över förväntan. Jag är fortfarande mycket stolt och glad att
kunna titulera mig riksspelman.
År 2002 tilldelades jag Gustaf i
Gropen Diplomet*.
I september 2008 träffade jag Nisse
Nordström för första gången, TACK,
Ingvar och Lena Jörpeland, för att ni
envisades med att jag och Nisse skulle
träffas. Ni fick övertala mig om att det
var viktigt att träffa Nisse då vi hade
Grop-Gustafs repertoar gemensamt.
Vi träffade Nisse tillsammans denna
första gången, hemma hos honom.
Vem var då Nisse Nordström?
Nisse levde mellan 1921 och 2015.
Han föddes och växte upp i Bladåker
och bodde granne med Grop-Gustaf i
flera år.
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Nisse lyssnade från tidig ålder på
spelmännen i bygden och fick snabbt
ett stort intresse för musiken. Han
började spela munspel som 5-åring och
några år efter det på enradigt dragspel.
Han köpte sin första fiol när han var
12 år. Den beställde han från Åhlén &
Holm och den kostade c:a 30 kr vilket
var ganska mycket pengar på den
tiden. Men han fick med både stråke
och låda!!
Nisse spelade fiol i många år men
började ledsna på fiolspelandet i mitten på 1960-talet och ville sälja sina
två fioler. Han kontaktade Evert Norrman som bodde i Uppsala. Evert tyckte inte att Nisse skulle sluta spela folkmusik.
Han sa:
– Jag håller på att bygga två nyckelharpor. Du kan få låna en av mig.
Nisse gjorde det under en period,
blev tänd på musiken igen och åkte
åter till Evert för att betala nyckelharpan. Evert ville att Nisse skulle spela
något på nyckelharpan och när Nisse
spelat klart sa Evert:
– Du spelar bra men du har stämt
harpan som en fiol..!
Nisse betraktas som en av de främsta traditionsbärarna av den uppländska folkmusiken. Han tilldelades
Zorns märke i silver och blev riksspelman 1974, han blev Sveriges förste
kommunalt anställde spelman 1978,
han tilldelades Gustaf i Gropen Diplomet 2003* och Zorns märke i guld
2013, då 92 år ung.
Jag och Nisse kom mycket bra överens från första gången vi träffades. Jag
besökte honom c:a var 3:e vecka, 3-4
timmar en lördag eller söndag, och jag
såg alltid fram emot dessa besök. Vi
spelade tillsammans, ofta spelade han
för mig och ibland spelade jag för
honom. Många låtar från Bladåker. När
vi inte spelade så pratade vi, mycket.
Ofta låg vi i varsin säng och berättade
historier för varandra. Sanningshalten i
vissa historier var kanske inte alltid
100-procentig, kanske speciellt Nisses…!
Han berättade ofta och ödmjukt om
de gamla spelmännen och historier
kring spelmännen och låtarna. En del
hade jag hört tidigare men mycket var
nytt för mig.
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Nisse och jag, konsert på Ekebyholmskursen 2009.

Foto Mari-Ann Henriksson.

2017 fick jag, efter
många års trånande, möjlighet att
köpa ett av GropGustafs gamla
enradiga dragspel.
Lyckligare ägare av
ett gammalt dragspel kan knappast
finnas!

Omslagsbilden till CD-skivan, från en
akvarell målad av Tomas Jakobsson.
Skivan kan köpas av mig, kontakt på
facebook eller 0708-935293.
Nisse visade också, omtänksamt,
alltid ett stort intresse för mig och min
familj. Han kändes som en extrapappa
för mig.
Vi fick möjligheten att ha lunchkonserter på Ekebyholmskursen i
Rimbo i Uppland vid tre tillfällen.
Oförglömliga minnen för oss båda.
Nisse pratade ofta om hur mycket han
uppskattade dessa lunchkonserter.
Många trevliga människor och mycket
trevlig miljö.
De låtar jag tidigare hade efter
Grop-Gustaf kompletterades nu med

låtar som Nisse hade efter Grop-Gustaf,
och som jag inte hade sedan tidigare,
samt även låtar efter andra spelmän
från Bladåker. Min repertoar av låtar
från Bladåker var nu c:a 45 låtar.
Tanken som kom till mig i början
på 1987 föll helt på plats januari 2016.
Då hade jag en releasekonsert och
skivsläpp på min CD ”Grop-Gustaf,
Nisse och jag”.
Mina möten med Nisse kommer jag
alltid att bära med mig med stor glädje.
Inge Henriksson
* Gustaf i Gropen Diplomet initierades av
Mästars-Erik och den förste som tilldelades
diplomet var fiolspelmannen Axel Pettersson
1960. Efter det har förutom jag och Nisse även
Ann-Christine Granfors, 2005, tilldelats Gustaf
i Gropen Diplomet. Henry Wallin tecknade
bilden som är på diplomet efter ett fotografi
från slutet på 1950-talet.
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Oktoberstämman 2019
Intryck från en debut

Den 26 oktober var det dags för mig, redaktör för denna
tidning sen snart 4 år, att för första gången besöka Oktoberstämman i Uppsala. Visst har jag varit på stämmor i
min dar – Delsbostämman, Bjuråkersstämman och Österbystämman, både på 70-talet och alldeles nyligen,. Och nu
i somras på Liv-Antesträffen i Boda norr om Järvsö, för att
nämna några. Stort och smått alltså. Spelat har jag också
gjort, både gitarr, fiol och på en egenbyggd nyckelharpa,
men tyvärr inte nu längre. Nu är det körsång som gäller för
min del. Så när jag nu skulle ”debutera” på Oktoberstämman så blev det utan instrument.
Exakt kl. 12.00 anlände vi, Bo Nilsson och jag, till Uppsala Konsert & Kongress. Dörrarna öppnades och ett synbart kaos mötte. Köer med instrumentförsedda spelmän av
alla åldrar och längder. Men den nödvändiga registreringen
gick smidigt och man kunde snart vandra vidare in i den
imponerande ljusa entréhallen.
Det jag mötte nu var något mycket annorlunda än dom
spelmansstämmor jag besökt. Kom att tänka på Göteborgs
Bokmässa som jag bevistat under min tid i förlagsbranschen. Här i UKK sker också allt inomhus – publik som
trängs och vimlar omkring, här finns också seminarier,
kurser och intervjuer med kända utövare – fast här är de till
största delen musiker och inte författare. Undantag finns
dock som känt. Besökare rör sig också här fram och åter,
stannar till med sitt instrument och deltar i buskspelet.
Min basstation var vid instrumentmakarnas bord utanför
sal C en rulltrappa upp. Där fanns också ett hörn för information om Föreningen Nyckelharpan och tidningen med
samma namn, som jag ju är redaktör för. Det gedigna stämmoprogrammet brände i fickan, vad skulle jag koncentrera
mig på, fanns några ”måsten” och isåfall vilka? Men tyvärr
insåg jag efter hand att jag inte skulle kunna se de största
och förmodligen intressantaste konserterna – däribland
Väsens 30-årskonsert 19.30 och Trio Törn 22.00. Då hade jag
redan lämnat Uppsala.
Men det fanns saker jag såg och lyssnade till som Allspelet på Stora scenen, där började jag min dag på stämman. Mötte vid rulltrappan min körkompis Elisabeth, med
fiol under armen, vi blev lika förvånade båda:
– Du här?
– Javisst, du också?
– Hinner inte prata mer, är på väg och ska spela med i
Allspelet!
Jag åkte ner till Stora scenen, och där stod de sen allihop
och spelade av hjärtans lust och med stor energi. Kände
t.o.m. igen några av dem; skribenter i den här tidningen
mest, som Lars Lindkvist, Järfälla, och Föreningens ordförande Jacob Höglund.
Det är något särskilt med dessa stora grupper av folkmusiker, att lyssna till och uppleva alla dessa stråkar, bälgaspel
och blåsare tillsammans! Mäktigt!
Årets hedersgäst: Jonny Soling
1976 åkte jag på fiolkurs i Orsa. En av ledarna var Jonny
Soling. 43 år senare, vem var Årets hedersgäst på Oktoberstämman om inte just han! Självklart ville jag lyssna på
honom, så tog mig till Sal B, sist in och smög högt upp i

salongen för att inte väcka
för mycket uppmärksamhet.
Där satt han nu på scenen
Jonny Soling, omgiven av 2
intervjuare, Peo Österholm
och Britt-Marie Mattsson.
Han svarade på deras frågor
och han spelade, mest polskor. Han berättade sin
mycket speciella musikaliska
livshistoria som börjat med
att han först lärt sig spela klarinett, och sedan som
12-åring av ”expertisen” fått
veta att han var ”för gammal”
att börja spela folkmusik på
fiol. Men envisheten drev
Jonny Soling, hedersgäst
honom att fortsätta, det ena
och veteran. Foto Per-Ulf Allmo.
ledde till det andra, han provade på olika slags musik,
även jazz. Först vid 25 års ålder började han spela fiol, blev så
småningom både lärare i och organisatör av kurser i folkmusik
vid studieförbund och folkhögskolor. Med tonvikt på polskor
från Dalarna.
En mycket intressant person att lyssna till, både som musiker och berättare.
BUS
Det var mycket dans på stämmoprogrammet, där fanns kurser,
scenshower och allmän dans till låtar.
Själv fastnade jag framför BUS uppvisning och Prova-pådans, under Saras och Eva-Maries ledning. Tillväxten tryggas!
Uplands LåtVerkstad 10 år!
På stora scenen såg jag lite senare en stor grupp unga tjejer
och killar med fioler, nyckelharpor och en elbas.
Projektet med Uplands Låtverkstad, ULV, började 2009.
Konstnärliga ledare och lärare är Magnus ”Storis” Holmström, och Tomas ”Limpan” Lindberg. Så här ser framtiden
ut, de unga musikernas engagemang, driv och skicklighet är
medryckande, livfullt och låter bra! Och ledarna inspirerande
och med rätt kontakt!
Seminarium om stämspel
Leif Alpsjö och Petrus Dillner, en traditionalist och en
experimentalist, genomförde ett uppskattat seminarium i
ett synbarligen svårtillgängligt musikteoretiskt ämne. Först
teori, sen praktiska exempel. Målsättning: Att lära ut hur
man formar stämmor i låtar man spelar, på ett enkelt men
korrekt sätt. Spontant eller förberett. Alfabetet och tonarternas samband är viktiga. Mycket givande. Intresserade
uppmanas kontakta Leif A för vidare info, fler kurser kan
komma.
Ska jag nu sammanfatta min debut här och nu så var
Oktoberstämman 2019 en storartad upplevelse.
Här lever folkmusiken, gemensamt utförd av många duktiga musiker. Här kan traditioner föras vidare, här kan skapas viktiga relationer för en framtida utveckling, här fungerar en professionell organisation.
Hit kommer jag gärna tillbaka!
Sven Stormdal, Tidningen Nyckelharpans redaktör.
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Föreningen Nyckelharpans medlemstidning

Årets Folkmusikpris tilldelas Väsen
Kungl. Musikaliska Akademiens folkmusikprispris 2019
tilldelas gruppen Väsen: "En unik treenighet, där helheten
är större än delarna".
Kungl. Musikaliska Akademiens folkmusikprispris 2019
tilldelas Väsen med motiveringen:

En framsida i färg!
Du har väl redan sett det, när du först fick syn på nummer 4
av Tidningen Nyckelharpan 2019. Att det hade hänt nåt
med framsidan. Färg!
Vi tyckte det var dags nu. För att glänsa lite extra, och
för att uppmärksamma Oktoberstämman 2019 och gruppen
Väsens 30-årsjubileum har vi tryckt detta nummer av tidningen med framsidan i fyra färger!
Stora bilden överst på framsidan visar nu Väsen, eller
Olov Johansson, Mikael Marin och Roger Tallroth. Så såg
dom ut vid sin stora jubileumsfest på Oktoberstämman i
Uppsala Konsert & Kongress 26 oktober.
De mindre bilderna där nedanför är också från stämman.
Först bilden längst till vänster, där spelar gruppen Tradpunkt som består av tvillingarna Caroline Eriksson och
Madliene Ahlström samt Sunniva Abelli på nyckelharpa. På
nästa bild ser vi välkända Storis & Limpan Band, alltså
Magnus Holmström och Tomas Lindberg, som båda just
tilldelats Uplands spelmansförbunds guldmärke för 2019.
Sen följer en bild med två (för oss okända) ungdormar i
engagerat spel – ungdomen kommer! Och till sist, på den
högra bilden står Leif Alpsjö och Petrus Dillner framför
ingången till UKK; den ene traditionsbärare, den andre på
väg att bli det.
Hoppas du tycker som vi, att färg alltid piggar upp!
Sven Stormdal

"Gruppen Väsen består av en unik treenighet, där helheten
är större än delarna. De har under 30 år utforskat ett alldeles eget musikaliskt universum som rymmer en värld av
melodiska guldkorn och komplex rytmik, raffinerad stämflätning och det mest subtila samspel, där uttrycket förändras från stund till stund. Väsens musik är intensiv och ofta
fylld av humor. Med hjälp av stundens inspiration skapar
gruppen ett helt eget musikaliskt språk som i sitt tilltal är
lika modernt som ålderdomligt. Med grunden fast förankrad i generationer av uppländsk spelmanstradition har de
alltid blicken nyfiket fäst vid nya musikaliska mål. Väsen
med sina tre medlemmar: Olov Johansson på nyckelharpa,
Mikael Marin på 5-strängad viola och Roger Tallroth på
12-strängad gitarr, är ett fenomen som bara kan inträffa då
tre vänner och musikaliska virtuoser sluter upp kring sin
kärlek till musiken. Denna trio är en av Sveriges internationellt mest kända folkmusikgrupper och har bildat skola i
folkmusikgenren långt utanför Sveriges gränser."
Priset är på 100 000 kronor och delas ut vid akademiens
högtidssammankomst.
Kungl. Musikaliska Akademiens Folkmusikpris tilldelas
en person eller en ensemble för ett konstnärsskap av stor
betydelse för folkmusik i Sverige. I begreppet folkmusik
innefattas inhemska och invandrade folkmusiktraditioner i
Sverige idag. Priset delas ut för första gången 2015.
Vi gratulerar!

Stor jubileumsfest
var det när Väsen (Olov Johansson, Roger Tallroth, Mikael
Marin) firade sina 30 år på Uppsala Konsert & Kongress,
fullsatt förstås! Utöver eget spel hann de med att dela ut
Väsen-medalj till Sven Ahlbäck, bjuda på fantastiska gäster
som sångerskan Heidi Talbot, slagverkaren André Ferrari
och Västanå Teater från Sunne med nästan akrobatiska
dansare. Dessutom massor av ungdomar från ULV, GUF
och Mittfolk. Fullt ös, stor variation, jublande publik!
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Föreningen Nyckelharpan, c/o Höglund, Övre Slottsgatan 14A, 753 10 Uppsala

Lördag 18 januari 2020
kl 13.00-22.00
Portarna öppnas kl 12.00

FJÄLLENSKOLAN I VIKSJÖ, JÄRFÄLLA
Ekollongränd 1, infart från Hummelmoravägen

Scenprogram l Visstuga l Låtstuga l Buskspel l Gammeldans l Polskedans l Kaffeservering

Medverkande: Järfälla Spelmän l Spelvilda l Skullbräddlek
Eva Tjörnebo & Viskompaniet l Henry Wallin l Ulf Klasén
Kollijox l Jernbrukarna l Hopslaget m fl
Entré: 150:- inkl garderob. Spelmän endast garderobsavgift 20:Upplysningar: Mona 070-492 19 59 och Britt-Lis 070-440 16 48 och
Järfälla Spelmäns hemsida/Midvinterstämman www.jarfallaspelman.se
Kungsängen/Bålsta-pendeln är bra färdmedel till Jakobsbergs station
därifrån buss 553 till Fjällenskolan
Föreningen Midvinterstämman med stöd av

och Järfälla Kultur

