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Foto Per-Ulf Allmo

Personer på fotografier anges från
vänster, uppifrån och ned samt
radvis bakifrån.

September 2020

Det nummer av föreningens tidning
du som medlem just fått i handen har
ett fokus på byggandet av vårt instrument. Det känns skönt att kunna skriva en ledare om något annat än det
fördömda viruset och dess härjningar.
Vi har ju alla fått anpassa oss till
rådande omständigheter och när verksamheten vad gäller spelmansstämmor
och att spela tillsammans har legat
nere har vi fått hitta annat att sysselsätta oss med. Själv har jag äntligen i

stort sett fått färdigt min femte kromatiska harpa som skam till sägandes
påbörjades redan 2013. Det skulle tydligen krävas extraordinära omständigheter för att få den klar. Nyckelharpsbyggandet är en solitär verksamhet
som kräver tid och eftertanke. Nu när
allt varit inställt har jag haft just tid
över. Tänk att just tid har blivit en
bristvara i dagens samhälle. Känns hur
som haver fint att äntligen få den klar.
Trist bara att det skulle krävas så trista
tråkiga omständigheter.
En annan som fått ett långtidsprojekt klart är Esbjörn Hogmark som i
september släpper sin bok om nyckelharpor med fokus på hur man bygger
dem. Jag ser fram emot detta med
spänning och tillförsikt. De avsnitt jag
haft förmånen att kika på i förväg
lovar något utöver det vanliga. Stort
grattis till Esbjörn till ha fört detta
mastodontprojekt i hamn.
Sköt om er alla och så hoppas vi att
vi börjat se slutet på pandemin. Kanske
är det som som Winston Chuchilll ska
ha sagt: ”Now this is not the end, it is
not even the beginning of the end, but
perhaps it’s the end of the beginning.”?
Jacob Höglund,
Föreningen Nyckelharpans ordförande

Föreningen söker ny kassör
Till kassör och ekonomiansvarig söker vi dig som
kan bokföring, är noggrann och engagerad
i ekonomiska frågor.
Är du intresserad, ring eller mejla gärna nuvarande
kassör Sven Stormdal så får du reda på
vad uppgiften går ut på!
mobil 070-375 03 35
mejl sven.stormdal@gmail.com
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Föreningen Nyckelharpan
Lokala representanter

Nya medlemsavgifter

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. Vi säger välkommen till:
Birger Björnerstedt, Rimbo
Marcus Gustafsson, Åland
Ann-Christine Nordwall, Ingmarsö
Björn Norling, Tyresö
Lars Svensson, Färjestaden
Anna Tauson, Lödöse

Från 1 januari 2021 gäller ändrade medlemsavgifter i Föreningen Nyckelharpan.
Följande alternativ f inns
1. Du betalar 150:-/år och du får ett tryckt
exemplar av tidningen Nyckelharpan med
post till din adress i Sverige.
2. Du betalar 200 SEK/år och du får ett
tryckt exemplar av tidningen Nyckelharpan
med post till din adress utanför Sverige.
3. Du betalar 100:-/år. Tidningen
Nyckelharpan sänds som pdf till den
mejladress som du meddelat i samband
med betalningen.
4. Har du inte betalat din avgift för 2020
tolkar vi det som att du inte vill vara med i
föreningen och det här numret av tidningen
är då det sista du får.
• Så här betalar du:

• Plusgiro 491 82 94-2
• Swish 123 612 26 34!
• Glöm inte att skriva ditt namn.
Sven Stormdal, kassör och redaktör

Föreningen
behöver ännu fler nya
medlemmar!
Har du spelkompisar som ännu inte är medlemmar? Gör en insats, prata med dem, visa vår
intressanta och fina tidning Nyckelharpan,
och övertala dem att gå med i föreningen!
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Vad har Eric Sahlström ställt till med?
Del II
Kort om nyckelharpans historia

Foto Sture Hogmark

Jan Ling var bland de första som seriöst
forskat för att reda ut nyckelharpans
historia, men hans forskning efterlämnade många frågetecken. Senare har
han haft flera efterföljare som försökt
ge svar på varifrån nyckelharpan kommer och hur gammal instrumenttypen
är, men ännu har ingen kunnat ge
entydiga besked. Viksta-Lasse brukade
skämtsamt säga att ”det var vikingarna
som började spela nyckelharpa”. Under en
längre tid trodde man att det var vallonerna som förde med sig nyckelharpan
när de kom till Sverige. De första vallonerna anlände till Stockholm, Norrköping och Finspång redan i slutet av
1500-talet. Till Norduppland kom den
stora valloninvandringen igång först
under slutet av 1620-talet initierad av
Willem de Besche och Louis de Geer.
Idag lutar man åt att de första nyckelharporna dök upp i Sverige någon
gång under 1600-talet. Tidsmässigt
skulle det alltså kunna vara fullt möjligt att vallonerna hade nyckelharpan
med sig till Sverige, men nyckelharpsforskaren Per-Ulf Allmo hävdar
bestämt att så inte var fallet. Han är

den person som på senare tid forskat
mest inom det här området och som
också författat flera böcker i ämnet.
Nyckelharpan är ju ett stråkinstrument som försetts med en klaviatur.
Närmaste släkting är det äldre instrumentet vevliran som har en snarlik
mekanik. Den är inget stråkinstrument
utan strängarna sätts i svängning
genom att de bringas i kontakt med
periferin på ett underliggande hartsat
hjul. Enklare stråkinstrument, föregångare till dagens fioler, fiddlor, fanns
redan på medeltiden, så steget till att
förse en sådan med klaviatur liknande
den på vevliran var inte så långt.
Tyvärr finns inga medeltida fiddlor
bevarade.
Moraharpan och Älvdalsharpan som
finns på Zornmuseet i Mora respektive
Scenkonstmuseet i Stockholm – Dalaharporna som de också kallas – kan
vara de äldsta bevarade nyckelharporna
och är antagligen från 1680-talet.
Under sent 1600-tal eller tidigt 1700tal började man tillverka långsmala
nyckelharpor som till formen liknar de
vi har idag. Man holkade helt enkelt ur
en granstock och limmade på ett lock.

Vevliran är populär nere i Europa. Här spelas en sådan på Fêtes de Vallonie 2016 i
Namur, Valloniens huvudstad. Lägg märke till att instrumentet har ett lock som täcker
strängar och löv. De flesta kontrabasharpor var försedda med liknande lock. Här finns
ett tydligt samband mellan de båda instrumenten. Lockets funktion på vevliran är
uppenbar; det skyddar klaviaturen. Är locken på kontrabasharporna bara en relikt utan
funktion?

Klaviaturen på de tidiga nyckelharporna innehöll bara en rad nycklar och
kallas enkelharpor eller kontrabasharpor. Så småningom utökade man nyckelförrådet till både två och tre rader.
Idag är den treradiga nyckelharpan,
”Sahlströmmodellen”, förhärskande,
men det byggs även fyrradiga nyckelharpor. På senare år har man också
börjat tillverka oktavharpor – lite större kromatiska nyckelharpor med
samma tonförråd som Sahlströmsharporna men där tonhöjden sänkts en
hel oktav. Det har också blivit allt mer
populärt att bygga kopior av gamla
kontrabas- och silverbasharpor.

Eric Sahlströms Minnesfond

Samma år som Eric Sahlström gick
bort (1986) initierade min tvillingbror
Esbjörn Hogmark Stiftelsen Eric
Sahlströms Minnesfond (ESM, Minnesfonden) vars syfte är att föra den Sahlströmska nyckelharpstraditionen vidare.
Esbjörn var själv ordförande det första
året. Minnesfonden verkar för nyckelharpans och Sahlströmsmusikens fortbestånd genom att vårda och sprida
det musikaliska arvet efter Eric. ESMs
ursprungliga styrelse bestod av, förutom ordföranden, Göte Herlovson som
var representant för Tegelsmora, Birger
Wallén för Vendels hembygdsförening,
Gunnar Ahlbäck för Uplands Spelmansförbund (USF), Gösta Sandström
för Sveriges Spelmäns Riksförbund
(SSR), Ole Hjort (son till Bror Hjort)
för Kungliga Musikaliska akademien
(KMA) och Anna Sahlström för
familjen Sahlström. Idag (2019) är
Cajsa Ekstav ordförande, Benny
Andersson (”ABBA-Benny”) representerar KMA, Ingvar Jörpeland SSR och
Sonia Sahlström familjen Sahlström.
På Minnesfondens förtjänstkonto
kan vi också bokföra en staty av Eric
Sahlström, Ericstatyn, som Göte Herlovson var initiativtagare till. Den gjordes av konstnären, nyckelharpspelmannen m.m. Ingvar Jörpeland och är placerad vid Tegelsmora kyrka. Ett av
Gunnar Ahlbäcks bidrag är Boken om
Eric Sahlström som han var idégivare
och redaktör för. Både staty och bok
var färdiga 1992, samma år som Eric
skulle ha fyllt 80 år.
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1995 gav staten ut en Kulturutredning.
Där kunde man läsa att det borde finnas ett ”särskilt utrymme för folkmusik
och jazz”. Detta uppmärksammades av
Gunnar Ahlbäck som tillsammans
med Göte Herlovson samt Esbjörn
och Åsa Hogmark, efter ett idogt lobbyarbete ända upp i riksdagen, lyckades övertyga alla riksdagspartier att
ställa sig bakom en motion om att
starta ett folkmusikinstitut i Tobo. I
januari 1998 beslutade riksdagen att
stödja ESI med 3,0 Mkr 1999 och 2,5
Mkr under efterföljande år. Utbildningsdepartementet tog in ESI under
skolformen ”kompletterande skola”. Idag
ligger skolverksamheten under Myndigheten för yrkeshögskolan – konstoch kulturutbildningar.
Institutet bedriver utbildningar och
kurser inom folkmusik, folkdans och
nyckelharpsbygge. Man driver även
nätverk och projekt som stärker,
utvecklar och synliggör dessa konstarter. Särskild vikt läggs vid nyckelharpan, hur den spelas och byggs, samt
arbete med ungdomar.

Från Jaktslott till
Sahlströminstitut

15 december 1874 invigdes den då
privata järnväg (Uppsala Gävle Järnväg, UGJ) som idag går mellan Uppsala och Gävle via Tobo. Tobo blev nu
den naturliga ändstationen för tågburna besökare till Louis de Geer och
hans ståtliga herrgård i Lövstabruk. 15
år senare byggde han det vackra huset
som så småningom skulle komma att
bli hemvist för ESI. Hans avsikt var
säkert att ge sina besökare ett ståndsmässigt järnvägshotell att övernatta i,
innan färden fortsatte de cirka tre sista
milen med häst och vagn till Lövsta.
Samtidigt ville han flytta fram positionerna för sitt bruk då man fått ökad
konkurrens i järnframställningen.
Eftersom många av besökarna till
Lövsta var jaktkamrater till Louis de
Geer kom hotellet snart att kallas för
Jaktslottet. Så småningom övertogs
byggnaden av en ”träpatron”, och senare
av Stadsmissionen i Stockholms län
som där drev ett sjukhem. Nu kom
huset att benämnas Tobohemmet.
Till att börja med hyrde ESI Tobohemmet av Stadsmissionen. Det hade
då stått tomt och varit ute till försälj-

Foto Esbjörn Hogmark

Eric Sahlström Institutet ESI
– Ett nationellt centrum för
folkmusik och dans

Järnvägshotellet, Jaktslottet, Tobohemmet, Sahlströminstitutet – den vackra byggnaden i
Tobo har haft många namn genom åren. Den renoverades 2016 strax innan bilden togs.
ning i några år. Första augusti 2000
kunde fastigheten köpas ut från Stadsmissionen för 5,6 Mkr plus 400 tkr för
inventarier. Köpet finansierades av ett
lån samt bidrag från Sparbanksstiftelsen Upland, Tierps kommun och Upplands läns landsting. Strax efter köpet
lyckades man få ett kulturbidrag på 5,5
Mkr ur Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse och kunde göra sig skuldfria.
Idag är den ståtliga fastigheten alltså
hemvist för Eric Sahlström Institutet

och kallas nu allmänt för Sahlströminstitutet eller bara ESI.
Tack till Esbjörn Hogmark och Lena
Höög för fakta- respektive manusgranskning.
Uppsala den 19 juli 2020
Sture Hogmark
sture@hogmark.se, mobil 070 655 41 43

Skiv- och litteraturförteckning på nästa sida

Annonspelare i Uppsala inför 100-årsjubileet av Erics födelse 2012,
24/8 på ESI och 25/8 på UKK.
Foto Lena Hogmark
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Varken förr eller senare har Vaksala torg varit
så välbesökt som det var under den konsert- och
danstillställning som avslutade firandet av
Eric Sahlströms 100-årsdag den 25 augusti
2012. Benny Anderssons Orkester och Orsa
Spelmän underhöll. Stort tack till Cajsa Ekstav
för din fantastiska organisation av hela det
dagslånga programmet.
Foto taget från UKK av Per Vieweg

Skiv- och litteraturförteckning

För att den här listan inte skall bli orimligt lång begränsar jag mig till de skivor och böcker som jag införskaffade de
närmsta åren efter att jag själv ”upptäckt” nyckelharpan och Eric Sahlström.
Vinylskivor
Spelmanslåtar från Uppland, Eric Sahlström & Gösta Sandström, Sonet 1969
Ceylon & Henry Wallin, Mixett 1972
Eric Sahlström, Gösta Sandström, Låtar från Uppland, Philips 1973
Sahlströms-stämman i Vendel, Polydor 1975
Låtar på Nyckelharpa från Österbybruk, YTF 1975
Bondpolska & springvals, Uppländska spelmän, Polydor 1976
Joel Jansson Silverbasharpa, Musikmuseet 1976
Dans i Uppland, Sahlströmarna, Polydor 1979
Låtspel i Brukskyrkan, Fabo 1983

Böcker
Om Nyckelharpospelet på Skansen av Karl Peter Leffler 1899, Faksimil 1978
Svenska låtar–Uppland, utkom 1934, Bok och Bild 1974
Jan Ling, Nyckelharpan, Akademisk avhandling vid Uppsala universitet 1967
Folkmusikboken, red. Jan Ling, Märta Ramsten, Gunnar Ternhag, Bokförlaget Prisma 1980
Nyckelharpfolket, Gunnar Ahlbäck, LTs förlag 1980
Uppländske spelmän under 4 århundraden, Lars Erik Larsson, Upplands Grafiska 1980

Brev från Kalmar Spelmanslag
Kalmar Spelmanslag bildades 1953 och har sedan dess
varit verksamma med återkommande träffar under åren
som gått!
I år har som i de flesta föreningar träffarna varit begränsade, men trots det har vi kunnat träffas några gånger
under sommaren i Krusenstjernska gården i Kalmar.
Krusenstjernska gården är en oas här i Kalmar. Dit tar
många, både turister och Kalmarbor, sin tillflykt och
kopplar av i en skön och vilsam miljö.
Trädgården är av hög klass. Vi fick förmånen att spela
under några timmar vid varje tillfälle.
Vår publik fick lyssna till låtar som spontant kom fram
ur vår gemensamma låtskatt. Både vi och publiken trivdes
i solskenet. Vädergudarna visade sig på sitt bästa humör.
Vänligen
Lars Lithén
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Foto Esbjörn Hogmark

Folkmusikens sommar och höst i pandemin
Pandemin har självklart påverkat
all kulturverksamhet som samarbetar med Bilda. Det var med stor
sorg som vi tvingades ställa in årets
Låtkurs på Ekebyholm. Vi var även
tvungna att ställa in Rimbostämman samt de sista träffarna på våra
fiolkurser. Men vi kommer att göra
en höstvariant av Rimbostämman i
september, en dag med workshops
Daniel Pettersson
och några konserter men inte med
spelade på Digistämman. lika mycket fokus på dans, detta
pga. rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Och
alldeles säkert med inslag av nyckelharpa!!!!
I samband med att pandemin drabbade Sverige i mars
startades också Digistämman på Bilda. En digital musikfestival för och av folkmusiker, där vi under våren 2020 livesände ett stort antal konserter och workshops med frilansande folkmusiker som på olika sätt var drabbade av coronapandemin. Detta blev otroligt populärt och vi lyckades få en
publik från alla världens hörn. Och även musiker i världsklass så som t.ex. Ahlberg, Ek & Roswall, Ulrika Bodén m.fl.
Ett fantastiskt sätt att inkludera varandra trots stora geografiska avstånd och att hjälpa till med att sprida intresset för
svensk folkmusik i världen på ett folkbildande sätt. Vi firade
så klart Nyckelharpans dag den 26 april med konserter av

Daniel Pettersson och Sunniva Abelli samt workshop med
Peter "Puma" Hedlund. Och vår kära sånglärare från låtkursen
på Ekebyholm, legendariska Eva Tjörnebo, höll en digital visstuga. Så vissa positiva effekter har ändå covid 19 medfört.
För mig som frilansmusiker så har otaliga turnéer och
konserter blivit inställda. Otroligt tråkigt och påfrestande.
Samtidigt har flera konsertarrangörer valt att hjälpa oss
livesända konserter, bl.a. Harbour front music centre i
Kanada samt våra bokningsagenter i USA. Och om allt går
som det ska åker vi, sånggruppen Kongero, till Korsika i
Frankrike för en konsert och två workshops i september.
Bland det som planeras för hösten kan till sist nämnas
kulningskurser med Malin Foxdal på både Folkmusikens
hus och Bastbergets Fäbodar, onlinekursen ”Päkkos Gustav
i dans och musik” med Emma Reid och Christine Löfgren,
Norrköpings folkmusikfestival som genomförs på 4 olika
scener där man släpper in max 50 personer. Där organiseras
också VM för studentspelmanslag.
Vi arrangerar också folksångsworkshop med Johanna
Bölja, där hon kommer åka runt till olika regioner i Sverige.
Hälsningar
Anna Wikenius
Verksamhetsutvecklare Folkmusik och kör
Studieförbundet Bilda Öst
Mer om Digistämman: www.bilda.nu/verksamhet/digistamman.

Ny CD

Stråkdrag – Då och Nu

Stråkdrags medlemmar, fr.v.Hasse
Tranefors, Kristina ”Tina” Olsson,
Nils Liberg och Kerstin Hellstrand.
Foto Håkan Flank

Gruppen Stråkdrag består av Hasse Tranefors, Kristina ”Tina” Olsson,
Nils Liberg och Kerstin Hellstrand. Alla spelar nyckelharpa. (Louise
Bylund gästar på en av låtarna.)
Alla medlemmarna i bandet har spelat länge, jag har träffat alla på
olika nyckelharpskurser genom åren.
2015 bestämde de sig för att bilda ”Stråkdrag”. Inte långt efter det
så föddes deras tankar om en dokumentation av musiken. Efter noga
låtval och ett antal inspelningssessioner finns nu skivan ”Då och Nu”.
Skivan innehåller 22 låtar som geografiskt sträcker sig från södra
Lappland ner till de djupa skogarna i Småland, med några trevliga
avstickare till Norge och Finland. Här blandas traditionellt och även
nykomponerade låtar av Nils Liberg, också dessa i tydlig traditionell stil.
Det som först var tänkt som en dokumentation (kanske främst för
deras egna del?) har här utvecklats till en mycket fin och varierad
skiva. Fina arrangemang och omsorgsfullt spel. Kommer på mig att
sitta leende och lyssna på detta. Det finns en genuin ärlighet i spelet.
Inget konstlat effektsökeri. Här spelas det för att man menar det.
Som Svante Lindqvist ( JP Nyströms) sa ”Sjung med den röst du
har, inte med den du önskar att du hade ”. Det är just vad Stråkdrag
gör. Det är på riktigt, ärligt, svängigt och njutbart.
Helt klart, en skiva som rekommenderas!
Skivbolag: Egen utgivning
Produktionsår 2020
Beställ skivan via: strakdrag.se
Med vänlig hälsning,
Magnus Holmström
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Leufstasamlingens tillkomst
Bondsonen Pehr Eric Holmgren (1837–1909) från Griggebo,
J
Hållnäs,
är en extra intressant person för dagens spelmän
eftersom han är grundförutsättningen för att Leufstasamlingen kunde bli till. Hur skulle en patronson, och senare
patron, vid ett av Sveriges största järnbruk, utan att ha utvecklat en nära vänskapsrelation med honom, annars ha
kommit att intressera sig för att bevara spelmanslåtar? Vi ska se.
Livet på bruksherrars nivå är i vanlig ordning inte svårt
att få något grepp om. En kort sammanfattning om några
de Geer på Lövsta bruk.
Hovmarskalken, friherre Louis de Geer (1824–1887) tog
1878 över efter sin barnlöse bror de som fideikommiss hållna
bruken i Lövsta, Åkerby och Karlholm samt godsen Frötuna,
Väsby med flera och bosatte sig i Lövsta bruk. Han fick två
söner, Carl (1859–1914) och Louis (1866–1925), vilka i tur
och ordning efterträdde honom.
Carl de Geer, ”gode baron Carl”, blev patron efter fadern
fram till sin död 1914 och dog barnlös.
Brodern, friherre Louis de Geer, bosatte sig på släktens
gods i Frötuna, Rasbo s:n, vid sitt giftermål 1892 med friherrinnan Märta Johanna Fredrika Cederström (1873–
1925). Efter att hustrun 1905 hade rymt till Köpenhamn
och gift sig med en före detta generalmajor i finska armén,
skilde de sig. I ett efterlämnat brev framför hon att Louis
var den lämpligaste att uppfostra deras båda döttrar. Louis,
”Lulle” kallad, blev 1906 disponent och flyttade till den så
kallade Ingeniörsbostaden i Tobo varifrån han skötte
Lövstagruppens järnhantering. Flickorna försvann ur hans
åsyn för gott i samma ögonblick som han den 26 november
1914 fick lov att överta rodret på Lövsta efter brodern,
denne hade gått bort den 21 september. Måhända fann de
faderns anade förhållande till notarien Erland Stenbith
(1881–1924), som hade flyttat till Tobo 1909, alltför
ansträngande.
Pehr Eric Holmgren var en stor och stark skytt av Guds
nåde och därtill hängiven nyckelharpospelare. Hans fallenhet och lust för jakt och fiske hade genom diverse tjuvskyttefall fört honom inför Louis de Geer d.ä., som emellertid
blev mer intresserad av att deras håg för jakt sammanföll.
De blev vänner och Pehr Eric lockas att lämna sitt bondestånd och bli skogvaktare på bruket. Den 12 februari 1875
flyttar han till Sörgatans 1sta avdelning med hustru och
åtta barn, de skulle få ytterligare tre – efter 1885 bodde de i
Halldammens 2dra.
Förutom funktionen som skogvaktare fick Pehr Eric
också bli jaktinstruktör för patronens unga söner. Men
dessa undgick heller inte nyckelharpan, eftersom han ofta
för den med sig och gärna spelar varthelst han kommer.
Bröderna fick på så vis, förutom färdighet i jakt, även nyckelharpan i blodet, där det senare kom att stämma väl i samklang med deras stora omsorg om sina underlydande under
hela livet.
Oaktat både den stora åldersskillnaden och deras skilda
ståndstillhörighet uppvecklades en djup kamratskap mellan
den yngste sonen, Louis d.y., och Pehr Eric. De följdes troget åt vid jakter. Ännu fram på tidigt 1890-tal var Pehr Eric
den som skulle leda vid de som Louis anordnade uppe vid
Fågelsundet. Mer står att läsa i min bok Den gamla nyckel-

harpan, 2019: 130–139, och fylligare i Baronernas Leufsta
av Birger Steen, 1966.
Bakåtblickande ser jag att det även fanns andra spelmän
än Pehr Eric som bör ha bidragit till bröderna de Geers
fäbless för denna lokala kulturyttring – hit kan räknas de
som senare blev upptecknade. Men att sambandet jakt och
nyckelharpa i ett slags symbios sådde fröet till en samling
med traditionella låtar spelade i hans omgivning är onekligen en tänkvärd sannolikhet. Här kan påminnas om att
Carl de Geer inte ville börja dansen på bruket vid midsommar innan bonden Anders Gustaf Jansson i Ingstarbo spelade en polska som han hade efter Johan Bohlin, kallad just
Carl de Geers polska.
Alltnog, under det tidiga 1900-talets nationalromantiska
era var det dags att skörda – innan den framstormande
moderna tiden hade hunnit förpassa allt till förgängelsens
soptipp. Louis de Geer blev kontaktad från Uppsala och lät
fil.kand. Carl Gunnar Norlén (1884–1966), en kyrkoherdeson från Östergötland, under åren 1915–1917 komma till
Lövsta bruk för att uppteckna låtar spelade på nyckelharpa
av åtta spelmän från trakten: Jan Erik Jansson, Wilhelm
Tegenborg, Bengt Pettersson, Anders Gustaf Jansson, bröderna Bodin, Per Erik Pettersson (fiol), Carl Peter Östergren och Per Johan Bodin.
Norlén tillhörde Uplands nations folkmusikkommitté,
men hade ingen tidigare erfarenhet av att teckna upp spel
på nyckelharpa. Här var det på silverbasharpa, i främst Coch G-dur och med ett lägre A än dagens 440 Hz. Han
tyckte att låtarna gick i F-dur och Bb-dur och noterade
många av dem därefter. Men väl att märka, han skriver:
När i denna samling flera tonarter förekomma, beror det
dels på, att transponeringen ofta för omväxlingens skull
föreslagits, och dels därpå, att nyckelharporna ofta stått så
mycket för lågt, att spelmannen, istället för att spela i
C-dur, faktiskt spelat i B-dur.
En spelman på silverbasharpa behöver idag transponera
låtarna till deras ursprungliga tonart för att fingersättningen
ska fungera naturligt. Upptecknandet ägde rum i stora salen
på Herrgården. Det var en värld som spelmännen säkerligen aldrig tidigare hade satt sin fot inom, men de tappade
varken fattning eller stråken för det. Resultatet blev tre
läderinbundna böcker med inalles hela 430 låtar samt fotografier av de spelande, idag kallad Leufstasamlingen.

De tre inbundna volymerna av
Leufstasamlingen. På Eric
Sahlströms minnesfonds
hemsida finns de att beställa.
www.ericsahltrom.se/material

Foto per-ulf allmo
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Den innehåller således de enda obearbetade uppteckningarna gjorda direkt efter traditionella spelmän på nyckelharpa vi har idag. Möjligen, men osäkert, kan även de som
Leffler gjorde efter Johan Edlunds och Jonas Skoglunds
spel på Skansen räknas hit.

Ovan visas noterna till Söderlunds polska efter Pehr Eric
Holmgren. Wilhelm Tegenborg var den som spelade den för
uppteckningen. Den finns i volym I och fick nummer I: 80 i
samlingen
Per-Ulf Allmo

Ett läsarbrev från Norberg

Bergslaget vid spelning på Karlfeldtsgården i Krylbo
vid midsommar 2019. Fr.v. Sven Bergman, Torleif
Foto Cenneth Hedenström
Tärneborg och Anders Forsberg.

Det var intressant att läsa om Gunnar Jönsson i senaste numret av
Nyckelharpan. Jag träffade honom några gånger under sista halvåret
2019. Han bytte dragkedja i mitt fodral och jag hade nöjet att spela
några låtar för honom i detta sammanhang. Vi träffades även på
”Seniorcente” i Avesta när vår grupp ”Bergslaget” underhöll en eftermiddag. Laget består av tre äldre gentlemän med harpan som instrument, och glädjande nog så har vi faktiskt en ung elev som förhoppningsvis kommer med oss när skolan är färdig. Själv bor jag i Norberg.
Några ytterligare detaljer. Gruppen startade någon gång i början av
2000 men då var vi 5 harpor och ibland en fiol. Tyvärr har två av medlemmarna lämnat oss. Den som var vår nestor var Georg Haglund,
känd byggare och spelman även utanför Avesta. Vi som utgör ”Bergslaget” i dag deltar även i Avesta spelmanslag. Mina två spelkompisar
är Torleif Tärneborg och Anders Forsberg, båda från Avesta.
Sven Bergman
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BYGGARE I SVERIGE
Björn Berglund,
Bromma, Uppl.
Jag har genom åren
byggt ett flertal
harpor och även
fungerat som byggledare vid kurser i att
bygga barnharpor.
Min mentor Otto Damgren har hjälpt mig med
många råd och tips. Egna harpor har jag byggt
cirka fem stycken, däribland en oktavharpa.
Jag har deltagit i flera ”Mästerbyggkurser” på
Toboinstitutet. Förutom att bygga nya nyckelharpor har jag förfrågningar om reparationer och
omsträngningar samt kan även förmedla väskor.

Bo Falk, Hovmantorp,
Småland.
Jag bygger 6-strängade nyckelharpor i
fyra storlekar och
även 7-strängade
fioler. Alla nyckelharpor är möjliga att
hålla med ergonomiavlastande gambafattning. I inledande
byggande av 7-strängade fioler har jag erhållit
en grundläggande insikt om att det går att
erhålla en oväntat låg grundton med traditionell
utformning och därmed mycket låg vikt.

E-post: bjornberglund@telia.com
Mobil: 073-967 90 00 n

E-post: bo.falk@telia.com
Mobil: 070-229 75 06 n

Sven Bergman,
Vattnäs, Dalarna.
Min första kontakt
med instrumentet
var på en hustimringskurs 1979 där
en av deltagarna
hade med sig en
nyckelharpa. Året efter deltog jag i en kurs i
Mora i hur man bygger nyckelharpor. Jag bygger
en till två harpor om året, mest en egen variant
som jag tycker fungerar bra. Det har hittills
blivit ett tjugotal harpor. Vid ett tillfälle blev
mitt instrument utsedd till vinnarharpa i Österbybruk. Jag spelar nyckelharpa i Mora och Särna
spelmanslag och fiol i Orsa spelmanslag.

Mikael Grafström,
Jönköping, Smål.
Jag har byggt flera
3-radiga kromatiska
nyckelharpor vilka
samtliga har nått
finalrundan vid
bedömningen i
Österbybruk. Min kontrabasharpa korades
till vinnarharpa i gammelharpklassen 2018.
Jag kommer hösten 2020 att börja bygga på
deltid (20%). Jag är även frilansande musiker
och musiklärare. Min drivkraft är att hela tiden
utvecklas som människa, byggare och instrumentalist.

Telefon: 0250-35272 eller 076-815 60 50 n

E-post: mikael_grafstrom@hotmail.com
Mobil: 070-225 28 44 n
Bertil Hallgren,
Hagfors, Värmland.
Jag har byggt harpor
i 40 år och det har
nu blivit runt 145
stycken. Mina harpor
har en öppen vänster
leksida, låg vikt och bra ljud. Varje år deltar jag
i harputställningen i Österbybruk och jag har
fått första pris i bedömningen vid två tillfällen.

E-post: Keyedfiddler@hotmail.com
Mobil: 070-642 85 99 n

E-post: bertil-hallgren@hotmail.com
Mobil: 070-686 97 84 n

Foto: Esbjörn Hogmark

David Eriksson,
Oviken, Jämtland.
Jag har mest
fokuserat på att
bygga gammelharpor då jag älskar
karaktären i ljudet
och tilltalas av den
balanserade och
slående, vackra estetiken. Jag är riksspelman
och har undervisat på ESI i många år.

Harry Hedbom,
Karlholmsbruk, Uppl.
Jag har byggt harpor
sedan 1977. Det har
blivit cirka 150
stycken. Många finns
i USA och andra i Europa. Jag har även byggt
ett fyrtiotal fioler. Jag har ett mångårigt
samarbete med Leif Alpsjö och spelar själv
fiol och nyckelharpa.
Mobil: 070-115 77 37
E-post: harry.hedbom@telia.com n
Esbjörn Hogmark,
Gyllby, Örbyhus, Uppl.
1980–1986 spelade
jag med Eric Sahlström och grundlade
då min syn på hur
man bygger och
spelar nyckelharpa.
Mitt ansvar för och min medverkan vid den
årliga nyckelharpsbedömningen vid Nyckelharpstämman i Österbybruk samt alla de byggseminarier och kurser jag hållit har tillfört många
idéer till mitt eget byggande. Jag bygger mina
instrument som om jag skulle spela på dem
själv resten av mitt liv. Alla byggarknep kommer
att avslöjas i min kommande bok ”Nyckelharpan
– ett unikt svenskt kulturarv”.
E-post: esbjorn@hogmark.com
Mobil: 070-211 04 20 n
Bo Karlsson, SaltsjöBoo, Uppland.
Jag är från början
fiolspelman och
byggde min första
harpa 1980. Just nu
bygger jag harpa
nummer 59. Jag
deltar regelbundet i
de seminarier som
Esbjörn Hogmark arrangerar på Eric Sahlström
Institutet samt i den årliga utställningen i
Österbybruk där jag har haft stora framgångar.
E-post: bo.karlsson100@comhem.se
Mobil: 070-537 91 90 n
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Oktoberstämman 2020 hänger löst

Hoppets låga när det gäller Oktoberstämman krymper och
fladdrar nu oroväckande. Går man in på www.uplandsspel.
se så står det visserligen: ”Oktoberstämman är inte inställd”,
men den 10 augusti meddelade UKK (platsen där stämman
har hållits sedan 2008) att om inget klartecken har getts
från Folkhälsomyndigheten före den 15 september måste vi
ställa in. Möjligen kunde man skjuta på beslutet till 30/9
(stämman är planerad till 31/10). Man behöver en viss tid
till att förhandla med sin personal. Vi har resonerat på
samma sätt inom Uplands Spelmansförbund (USF). Vi
måste också ha en viss startsträcka där vi samlar ihop våra
egna trupper och fördelar de olika funktionerna som vi
bemannar under den långa stämmodagen.
Det känns extra tråkigt om vi måste ställa in eftersom vi
satsat särskilt hårt på den här Jubileumsstämman. Både
Oktoberstämman och USF fyller nämligen 75 år i år, och vi
har lyckats få ihop en rejält förstärkt kassa och har på så sätt
kunnat skapa ett extra attraktivt program. När det stod klart
att Nyckelharpstämman (13–14 juni) måste ställas in frågade vi runt bland deltagarna i det programmet om de var villiga att delta i samma program 2021. Samtliga svarade oreserverat ja! Vi kommer att ställa samma fråga till deltagarna
i Oktoberstämmans program ifall den måste ställas in, och
jag hoppas och tror på samma positiva respons. Jag utgår

Upplands låtverkstad (ULV), USFs egen ”orkester” ledd av
Magnus Holmström och Tomas Lindberg, har varit ett stående
och mycket uppskattat inslag på Oktoberstämman i många år.
Foto Esbjörn Hogmark
Här spelar de på UKK 2018.
ifrån att vi kan spara de extra medel som vi fått in på våra
ansökningar till nästa år.
Uppsala 12 augusti 2020
Sture Hogmark, medlem i planeringskommittén för
Oktoberstämman

Gotländsk sommarmusik i Ronehamn

En skön eftermiddag på ”Café Under Trädet” spelade
delar av När & Lau spelmanslag. Vi var tre nyckelharpor och ett durspel som under ledning av Elisabeth Franzén på dragspel underhöll cafégästerna i
den vackra trädgården på Gotlands sydostkust.
Spelmanslaget spelar vanligtvis till När & Lau
folkdanslag ,men dansverksamheten ligger av kända
skäl nere sedan mars i år. Så kunde vi i alla fall
komma till och musicera litet till vår egen och
andras trevnad. Vi som underhöll var fr.v. Karin
Myhrgren, Britta Lundqvist, Jan Lundqvist, Elisabet
Franzén och Jonas Söderström.
Foto Rosalie Jonsson
Jan Lundqvist

Redaktörns reflektioner
Ska vi se framåt nu då, när vi hunnit till näst sista
sidan i nummer 3/2020 av vår tidning Nyckelharpan? I denna helt onormala tid, vågar vi det?
Jodå, om inte alla tecken slår fel så kommer det
ett nytt tidningsnummer i era brevlådor strax
före jul, lika fullmatat som detta. Riksspelmannen Louise Bylund kommer till exempel att bidra
med en artikel om hur nyckelharpstraditionen
spritt sig till Japan, med både text och bild. Som
uppföljning till avsnittet om byggare av nyckelharpor på sid. 10-15, Utan instrument – ingen
musik, planerar Bosse Nilsson i Sickla ett liknande avsnitt om tillverkare av stråkar och etuier
för harpor. Vi hoppas också på rapporter från er

medlemmar om hur ni eventuellt har träffats och
spelat tillsammans – med rätta avstånd förstås!
Ett gott råd under tiden: kolla att just du betalat
din medlemsavgift för i år, annars blir detta
nummer 3 det sista du får. Läs också på sid. 3
om det nya avgiftssystemet som startar 1 januari.
Vill du veta vilka konserter och spelningar
som blir av, skjuts upp eller ställs in? Sök på
nätet, där (kanske) svaret finns!
Och till sist:
Tvätta händerna ofta, Håll avstånden och
Håll ut!
Sven Stormdal, redaktörn

B

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

NYCKELHARPAN – ett unikt svenskt kulturarv
Boksläpp på Herrgården i Österbybruk på den europeiska kulturarvsdagen
lördagen 12 september kl. 13:00 – 15:00.

Efter fem års idogt skrivande och bildbehandlande är boken NYCKELHARPAN – ett unikt svenskt kulturarv nu
under tryckning. Äntligen kan jag börja bygga nyckelharpor igen.
Boken är en Nyckelharpans Encyklopedi och tar upp ämnet nyckelharpa ur en rad olika perspektiv. I första hand vänder
den sig till alla som vill åstadkomma ett förstklassigt akustiskt instrument – en nyckelharpa. Men dess breda
angreppssätt gör att den även kan läsas med stor behållning av personer med ett allmänt intresse inom konsthantverk,
kultur och pedagogik. Boken är rikt illustrerad med ca 1.500 foton, de flesta tagna av mig själv.
• Det har hittills saknats en fyllig dokumentation om hur man kan tillverka vårt nationalinstrument så att det kan
leva vidare och spelas på av kommande generationers spelmän och musiker.
• Boken ska kunna användas av såväl den som bygger sitt första instrument som den som är en mer erfaren byggare.
• Jag vill också tydliggöra att nyckelharpan är ett av vårt lands finaste kulturarv. Den finns idag med i en nationell
förteckning över ”svenska immateriella kulturarv av särskilt nationellt intresse att bevara för framtiden”.
• Slutligen vill jag se den här boken som en postum hyllning till Eric Sahlström och de år mellan 1980 och 1986
som jag fick dela med honom.

Välkommen att ta del av hur du kan bygga det svenska nationalinstrumentet, lyssna på
nyckelharpsmusik, titta på en liten utställning och göra en djupdykning i nyckelharpans
magiska värld. Ett signerat exemplar av boken kan köpas på plats liksom ett par andra
böcker om nyckelharpan.
Den 12 september kl. 13:00 – 15:00 kan du närvara på Herrgården i Österbybruk eller se
evenemanget streamat på nätet. Mer information finns på www.hogmark.com

Evenemanget är gratis.

Med anledning av covid-19 är antalet platser i Herrgården begränsat.
Deltagande på plats kräver föranmälan till esbjorn@hogmark.com
Varmt välkomna att delta i Österbybruk eller på nätet!

Esbjörn Hogmark

