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Kära medlemmar!
Jag vill egentligen inte skriva om den
eländiga pandemin igen men kommer
tyvärr inte på något annat som är viktigare. Just i detta nu rapporteras om
ökad smittspridning i bland annat
Uppsalaregionen. Det påverkar ju inte
minst vårt gemensamma musicerande.
Mina egna spelgrupper till exempel,
hade precis börjat coronaanpassa sig
och hittat nya former för att ses. I
våras använde vi internet och det kändes då som bättre än att inte ses alls.
Efter några försök falnade dock den
första entusiasmen för denna spelform,
åtminstone hos mig. Zoom och Skype
och allt vad det heter – det är inte
samma sak som att ses IRL, In Real

Life (i verkliga livet) som det så
vackert heter.
Under sommaren kunde vi träffas
utomhus, under ordnade former och
på ett coronasäkert sätt. Även om alla
stämmor blev inställda, på grund av
restriktioner om begränsningar i deltagarantal till 50 personer, så kunde mitt
spelmanslag ses och musicera i Botaniska trädgården i Uppsala, så länge
vädret tillät. Smittan verkade ju också
gå ner avsevärt under sensommaren.
Nu ökar den åter. Även om vi kunnat
ordna coronasäkra lokaler, så är många
av oss i riskgruppen 70+ och känner
betänkligheter mot att spela inomhus
tillsammans. Vi får se var det tar
vägen.
Min förhoppning är att smittspridningen tar slut inom en inte alltför
avlägsen framtid för vi behöver ses och
spela tillsammans! En annan aspekt av
virussituationen är ju att även om vi
kan ses och öva så kan vi inte uppträda
tillsammans då alla arrangemang ligger nere. Inte minst i detta avseende är
det viktigt att pandemin kommer
under kontroll. Det blir tomt i år utan
Oktoberstämman i Uppsala Konsert
och Kongress. Låt oss hoppas att 2021
blir ett lyckosammare år.
Kära vänner, håll ut, håll avstånd och
öva flitigt på er kammare så ses vi så
småningom.
Jacob Höglund,
Föreningen Nyckelharpans ordförande

God Jul
och

Gott Nytt År 2021
önskar
Föreningen Nyckelharpan
och Redaktören

På tidningens framsida syns två harpor tillverkade av Esbjörn Hogmark.
Den vänstra är en vänsterharpa för barn med mensuren 340 mm och den högra
är en standarharpa modell Eric Sahlström. Harporna finns som eftersättsblad i
Esbjörns bok Nyckelharpan - ett unikt svenskt kulturarv som recenseras
på sidorna 4–5 i detta nummer.
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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. Sedan 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:
Lars Bellander, Ljungsbro
Håkan Elwér, Skövde
Susanna Källbom, Täby
Pysse Nimell, Rosersberg
Rigmor Winge, Strömsbergs bruk

Vi behöver bli många 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!

Nya medlemsavgifter
Från 1 januari 2021 gäller ändrade medlemsavgifter i Föreningen Nyckelharpan.
Följande alternativ f inns
1. Du betalar 150:-/år. Du får ett tryckt
exemplar av tidningen Nyckelharpan med
post till din adress inom Sverige.
2. Du betalar 200 SEK/år. 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. För de medlemmar som inte betalat avgift för
2020 har vi tolkat det så att de inte vill vara
med i föreningen längre. Det förra numret av
tidningen, nr 3, var därför det sista de fick.
5. Så här betalar du:

• Plusgiro 491 82 94-2
• Swish 123 612 26 34
• Glöm inte att skriva ditt namn!

Föreningen söker
ny kassör!
Till kassör och ekonomiansvarig söker vi dig
som kan bokföring, är noggrann och engagerad
i ekonomiska frågor.
Är du intresserad och vill veta mer,
ring eller mejla gärna någon i styrelsen,
t.ex. Jacob Höglund, Bo Nilsson
eller nuvarande kassör Sven Stormdal.

Mobilnummer och mejladresser
finns på sidan 2 i tidningen.
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Vid ett evenemang i stora salen på Österbybruks
herrgård lördagen den 12 september släppte den välkände riksspelmannen och instrumentbyggaren
Esbjörn Hogmark bokstavligt talat sitt stora verk om
nyckelharpan inför en till antalet coronabegränsad
publik. Första delen av släppet strömmades dessutom
via Internet till nyckelharpsentusiaster över hela världen.
Verket utgör en postum hyllning till Eric Sahlström,
den store nyckelharpsspelmannen och instrumentbyggaren, och har titeln Nyckelharpan – ett unikt svenskt
kulturarv. Den innehåller En utförlig beskrivning av
musikinstrumentet nyckelharpan med många tips om hur
den kan byggas som det står på framsidan och utgör ett
slags nyckelharpans One Stop Shop, där Du kan hitta
allt inom ämnesområdet nyckelharpa uppdelat i tre
huvudavsnitt:
o Nyckelharpans historia, hur instrumentet anpassats till tidens musik och användningen idag.
o Kunskapsområden förknippade med spel och
bygge.
o En detaljerad beskrivning av den hantverksmässiga tillverkningen av olika nyckelharptyper.

Allt är imponerande utförligt och kunnigt illustrerat
med ca 1500 färgfotografier, ett veritabelt måste för
alla nördar som spelar och/eller bygger nyckelharpa.

Foto Sture Hogmark

Boksläpp i Österbybruk

Boken finns att köpa direkt från författaren (med dedikation om så önskas), e-postadress esbjorn@hogmark.com
för SEK 500:- plus porto (se även www.hogmark.com ).
Den finns även att köpa från förlaget www.ejeby.se samt i
bokhandeln.
Peder Jeppsson

No Instrument – No Music!

Esbjörn Hogmark har under mer än 40 år som spelman
och instrumentbyggare skaffat sig omfattande kunskaper
om nyckelharpan. Nu delar han generöst med sig av denna
erfarenhet i en mycket påkostad bok, NYCKELHARPAN
– ett unikt svenskt kulturarv. Även om mycket information i dag sprids digitalt är den tryckta boken, enligt
Esbjörn, fortfarande bäst. Det har då också blivit ett bortemot 2,6 kg tungt bokverk, 430 sidor, med mer än 1500
illustrationer. Ambitionen är att greppa allt, sammanfatta
allt vetande och skapa ett referensverk, en nyckelharpans
encyklopedi.
Med boken vänder sig Esbjörn till kunskapstörstande
instrumentbyggare, spelmän och andra kulturintresserade
personer. Med denna breda dokumentation vill han också
göra en insats för att nyckelharpan, och de kulturyttringar
som förknippas med instrumentet, skall komma med på
UNESCOs lista över immateriella kulturarv.
Boken är indelad i tre huvudavsnitt:

- Nyckelharpan allmänt
- För nyckelharpsbyggare viktiga kunskapsområden
- Praktiskt nyckelharpsbygge

Man rekommenderas att hoppa fritt mellan olika kapitel,
allt efter intresse och behov. Själv har jag fokuserat på den

praktiska delen, del 3, och med stor behållning läst de
utförliga anvisningarna om bygge, vägen från ax till limpa,
från granstock till färdigt instrument. Här hittar man också
intressanta avsnitt om reparationer och underhåll. De olika
arbetsmomenten beskrivs ingående, verktyg och utrustning
likaså. Det är som att besöka verkstan och känna doften av
trä och shellack.
Språkligt hade boken vunnit på en noggrann granskning
och redigering. Nu förekommer det många onödiga upprepningar. Ibland kan även det ymniga bildmaterialet skymma sikten och försvåra läsningen. Sökningar i det omfångsrika materialet skulle ha underlättats av ett register.
Detta kan dock vara oviktiga invändningar i sammanhanget; allt man kan önska sig, alla knep och praktiska råd
finns med!
Jag blir påmind om möten med tyska instrumentmakare
på 1980-talet. De reagerade med bestörtning då de fick
höra talas om den ”svenska modellen” med studiecirklar och
amatörverksamhet över hela landet. Där ansågs det vara
viktigt att behålla kunskapen för sig själv, inom sitt yrkesskrå, annars fanns det risk för att amatörerna tog över
marknaden, ”tog maten ur munnen” på de professionella
byggarna. Så blev det förstås inte. Vår breda folkrörelse, den
mäktiga nyckelharpsvågen, kom att skapa förutsättningar
för det som senare har hänt i nyckelharpsvärlden.
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Ritning ur boken,
som visar måtten på
en harpa byggd av
Esbjörn Hogmark.
Tycker det ger en bra
idé om hur komplex
boken, och byggandet
av en harpa, är.
Eric Sahlström Institutet i Tobo har blivit ett viktigt
kunskapscentrum. Esbjörn Hogmark har under mer än 20
år lett byggkurser och seminarier, samlat på sig och förmedlat kunskap. Med sin bakgrund som ingenjör, med förmåga
att hantera det komplexa, har han metodiskt gått i bräschen
för att anpassa harpan till dagens behov. Det har handlat
mycket om ergonomi och funktion. Under processen har
bortemot ett kilo instrument försvunnit. Dagens välutbildade och högpresterande spelmän har tillgång till treradiga
nyckelharpor som väger mindre än 2 kg. Kotknackare och
sjukgymnaster får nog se sig om efter andra jobb!
Anpassning kan ske pietetsfullt och med respekt för traditionen. De vackra gamla instrumenten, ”gammelharporna”,
kan ge inspiration och vägledning. De stora föregångarna
August Bohlin, Eric Sahlström och Hasse Gille lyfts fram
och ges stort utrymme i boken. Det vittnas om möten med
Eric och Hasse i spelkammare och i verkstad, möten som
på ett avgörande sätt kommit att påverka Esbjörns liv och
gärning.
Nyckelharpan utövar en ständig lockelse. Instrumentet
har inte som Stradivarius violin fått sin slutgiltiga form.
Det inbjuder till experiment och utveckling. Mycket energi
och prestige har satsats på att ”förbättra ljudet”. I boken
omnämns en del sådana försök.
Under 2000-talet har nyckelharpan tagit sig in i nya
musikmiljöer och används i helt nya sammanhang. Det sker

en spännande anpassning av instrumentet. Nu byggs nyckelharpor av alla de slag, 4-radigt och 5-radigt, tenor-, baryton- och oktavharpor. Nyckelharpan har fått spridning
utomlands och genom internationella nätverk pågår utbyte
av idéer och erfarenheter.
Allt detta är gott och väl, men för Esbjörn är det framförallt ”treradig kromatisk nyckelharpa modell Eric Sahlström” som gäller. Det instrument som har sina rötter så
djupt i den uppländska myllan.
Ett intressant stycke handlar om nyckelharpans ton, hur
skall den låta egentligen?
Vad är det man strävar efter? Det berättas om spelmannen Peter Erson som så tragiskt avled 1983, endast 32 år
gammal. Peter (även han ingenjör) hade ambitionen att systematiskt studera hur ljud kunde uppfattas. Detta ledde till
en tabell med positiva/negativa adjektiv och sifferskala 0‒5.
Även om det kan vara svårt att vetenskapligt definiera och
beskriva ”det rätta ljudet”, kan det ändå vara en nyttig
övning. I boken framhävs vikten av att kalibrera och stämma
av sin egen uppfattning med andra personer, främst de spelmän som skall använda instrumentet.
Esbjörn rapporterar från flitigt deltagande vid internationella möten och seminarier där nyckelharpan stått i fokus.
Han har även representerat nyckelharpan vid nordiska seminarier som syftat till att återuppliva byggande, spel och
forskning kring folkliga instrument. I Kaustinen 2005
uttryckte sig Rauno Nieminen fyndigt och kortfattat: ”No
instrument – No music!”. Om vi inte sörjer för att det finns
tillgång på instrument, kommer delar av vår folkliga musikkultur att försvinna!
Nyckelharpan har aldrig varit utrotningshotad på samma
sätt som de folkinstrument Rauno Nieminen vigt sitt liv åt,
och idag kan man nog säga att läget är under kontroll. En
kader skickliga byggare med Esbjörn själv i spetsen har etablerat sig, och det tillverkas högklassiga instrument som
aldrig tidigare. Att de flesta flitiga gubbarna (det är förstås
mest gubbar) börjar bli lite till åren är knappast något problem
i sig. Stradivarius byggde sina finaste instrument på ålderns
höst. ”Bättre gammal och rapp, än ung och slapp” gäller nog
även här.
I den traditionella nyckelharpsvärlden har instrumenten
alltid tillverkats av slöjdkunniga spelmän. ”Jerk Bengts
Anders” i Muskarbo byggde 15 harpor i sin enkla stuga med
stampat jordgolv och vägglöss. Villkoren må ha ändrats en
del, men det är en bit kvar tills vi kan 3D-scanna och printa
ut våra nyckelharpor. Det är fortfarande hantverk som gäller.
Med Esbjörns bok uppslagen bredvid sig på hyvelbänken,
med tillgång till alla knivskarpa, skalenliga foton, tabeller
och mallar, kommer nya instrument att kunna skapas.
Esbjörn Hogmarks ”Opus Magnum” ‒ det stora verket ‒
är till bristningsgränsen fyllt med spännande information.
Denna imponerande sammanställning kommer att vara en
källa att ösa ur för så många under lång tid framöver. Det är
bara att tacka och ta för sig!
Men hur jag än bläddrar, läser och begrundar, vrider och
vänder, så hittar jag ingenting om hur man ”lägger i ljudet”.
Det är och förblir en gåta.
Ingvar Jörpeland
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Konsten att bära en nyckelharpa
– och hur vi fick det mjuka fodralet
Viärmånganyckelharpistersomfunderatpåhurvibästskafåmedossvårtkära
instrumenttilldeolikasammanhangdärvimusicerar.Denhårdaträväskanhar
längevaritettsätt,omäniblandotympligochutrymmeskrävande.Särskiltsvårt
hardetvaritatttamedharpanpåettsäkertsättvidflygresormeddeolikarestriktionersomgäller,bådeinom-ochutomlands.Under1990-taletsågsdockfleraav
osskommabärandepåenmjukvariantityg,nonchalantuppslängdöveraxeln.
HärpresenterarOlovJohansson,utövandemusikersamtlärarepåEricSahlström
Institutet och Kungl. Musikhögskolan, hur det hela gick till.
Ibörjanav1990-taletbörjadejagfunderapåom
maninteskullehaenmjukväskatillsinnyckelharpa.Enväskasommankundehapåryggen
närmancyklade,sommankundetainiflygkabinennärmanflögosv.Detvaroftajagcyklade
genomUppsalafrånLuthagentillCentralenför
atttatågettillStockholmmedtvåhårdalådor
lastadepåcykeln.Enhölljagihandenlutade
motstyretochdenandrapåpakethållaren.Det
vorejupraktisktmedåtminstoneENharpapå
ryggen.
Denförstaversionenavenmjukväskajagsåg
vardensomHasseGillehadesyttsjälvnärhan
skullepåturnétillKinaochvillehamedharpan
iniplanet.Denhadehansyttienslagsplastsom
var i två skikt med lite skumplast i mitten och
somhadeettmönsterdärdebådaskiktenoch
skumplastenvarihopsmälta.Detgjordeplasten
litestadigare.Denanvändesnogursprungligen
tillattkläin/täckaöverinredningsdetaljermed.
Hassehadegjortsinväskalitenochenkelsåatt
deninteskulleväckauppmärksamhetpåplanet.
Denhadeenremochhanhadetejpatinnågra
träribborpåinsidanöverlekensomförstärkning.
InspireradavHassesväskaåktejagtillLandviksskumplastiUppsalaochköptesammaplast
somHassehadeköpt,liggunderlagiettparolika
tjocklekar,enlångdragkedjaochtvåjusterbara
remmar.Jagkolladeocksåendelpåandramjuka
väskorsomtillexempeldeförgitarrer.Jagritade
mönsterochtänkteutvarmjukaklotsarskulle
sittaföratthållaharpanpåplatsochskyddaden
iväskanvidtransporter.Jagklippteutdelarna,

sydde,klistradeochtejpadeihopdem.Detblev
faktisktganskabra.Väskanfungeradefint.Den
varotroligtlättochskyddadeharpantillräckligt,
bara man såg till att inte lasta något tungt på
den.VäskanvarmedpåturnéeriIndienochtill
många andra ställen i världen. Efter några år
avflitigtanvändandebörjadedendockblisvår
attlaganärdengicksönder.Plastenblevmjuk
i30-gradigvärmeochgicksönderisömmarna.

OlovJohanssonmedsinförstaochvälanvända
nyckelharpsväska. Foto: Astrid Arnell.
–Ensånhärväskamåstejuenfirmasomsyr
”gigbags”tillallamöjligainstrumentkunnasy,
tänktejag.Jagfrågaderuntliteblandmusiker

ochmusikhandlarfolksomjagkändeochblev
rekommenderadatttakontaktmedA.G.JönssonABiAvesta.Närjagförstagångenringdetill
GunnarJönssonsåvarhanskeptisktillenmjuk
nyckelharpsväska.
–Pratamedbrorsanistället,hangörhårda
nyckelharpsväskor,sahan.Menjagstodpåmig
ochförklaradeattjaghadeenmjukväskaredan
somfungeradeväldigtbramennuvilljaghaen
liknandemensomärsyddavettproffssåattden
håller utan att behöva repareras så ofta.
Envackerdagtogjagmotorcykelnochmed
harpan i sin väska på ryggen åkte jagtillGunnarsfabrikiAvesta.Hanvarfortfarandeskeptisk
tillidénmedenmjukväskamennärhanfickse
min hemsydda så gick han med på att sy en
”gigbag”tillharpan.Jagberättadeocksåattjag
hadepratatomdettamedfleraresandemusikerkollegersomsäkerthadeettbehovliknandemitt.
– Du kommer säkert att få sy fler, sa jag.
JohanHedinvardenförstasomnappadepå
idén och kontaktade Gunnar.
Efter ett par veckor var mitt fodral klart att
hämtas.Jagvarverkligennöjdmedväskanhan
sytttillmigmenupptäckteefteretttagnågra
sakersomkundeförbättras.Detvarmångasom
blevintresseradeavminnya”gigbag”närjag
börjadeanvändadenochGunnarfickmångabeställningar.EttantalårsenareringdeGunnartill
mig och sa:
– Visst var det du som kom upp till mig på
motorcykelnochbadmigsyenmjukväskatill
din nyckelharpa?
– Ja det var jag, sa jag.
– Du hade ju en väska med dig då som du
hadesyttsjälvochdenblevjagriktigtimponerad
av. Nu får jag skärpa mig och sy en riktigt bra
väska tänkte jag. Jag vill bara ringa och tacka
dig för att du övertalade mig att sy den första
väskan. Jag har sytt flera tusen nu och jag har
träffatsåmångatrevligamänniskortackvarede
härnyckelharpsväskorna.Nuharjaggåttipensionmennyckelharpsväskornasläpperjaginte
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utan jag har tagit hem de maskiner jag behöver
till dem och fortsätter att sy såna så länge jag
orkar.
Jag blev väldigt glad för samtalet från Gunnar. Det är spännande att tänka på vart en idé
kan ta vägen och bli till flera tusen mjuka nyckelharpsväskor efter många års arbete av en skicklig hantverkare. Tyvärr syr inte Gunnar längre då
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han lämnade oss världsliga nyckelharpister förra
året.
Jag använder fortfarande min första väska
efter cirka 25 år men har fått hjälp att byta dragkedja en gång. För mig är det viktigt att det är
en smidig väska som ser liten och nätt ut och
som väcker så liten uppmärksamhet som möjligt när man ska gå ombord på ett flygplan. Den

första väskan var ju skräddarsydd efter just min
harpa och hade därför en väldigt bra passform.
Jag hoppas verkligen att någon här i Sverige tar
upp tillverkning igen efter Gunnar, så att vi får en
leverantör av mjuka väskor man lätt kan vända
sig till.
Text: Olov Johansson

Var får jag tag på ett mjukt fodral?
Av företaget A.G. Jönsson AB i Avesta har vi tidigare kunnat köpa de välkända,
svarta fodralen. Efter Gunnar Jönssons bortgång 2019 har vi däremot fått leta med
ljus och lykta efter andra tillverkare. Föreningen Nyckelharpans Bo Nilsson ger här
tips om utländska leverantörer. Vi hoppas naturligtvis också att någon här i landet
så småningom kan ta upp tillverkningen av mjuka fodral.
Italienska fodral
Företaget Gizeta Produzione i Cambiate norr om
Milano tillverkar mjuka fodral för nyckelharpor.
De väger cirka 1,4 kg. De italienska är inte
fullt så stadiga som de spanska men är något
lättare. De finns i färgerna rött och mörkblått.

Spanska fodral
Företaget Bagluthiers i La Pobla del Duc började
för några år sedan att tillverkat mjuka fodral till
nyckelharpor. Företaget ligger cirka en timmes
bilresa norr om Alicante, alternativt en dryg
timme söder om Valencia.

E-post: info@gizetaproduzioni.com
Mobil: +39 031 756 449

E-post: ventas@bagluthiers.com.se
Hemsida: www.bagluthiers.com

Genom harpbyggare Olle Plahn i Falun kan du
köpa de italienska fodralen för 1 500 kr.
Olles mobil: 070-632 35 64.

Det knepiga
hörnet som fick
åtgärdas. Foto:
Bo Nilsson.
Fodralen kostar från fabrik cirka 2 150 kr. Frakt
tillkommer med cirka 50 euro för ett fodral,
70 euro för två fodral och cirka 90 euro för tre
fodral. Har du frågor om hur du köper direkt
från mig är det bara att e-posta till harpa@
bonilsson.se
Tyska fodral
Waidler är en tysk tillverkere vars fodral jag
dock inte testat själv men här är några kontaktuppgifter till dem.
Hemsida: www.nyckelharpataschen.de/welcome.
html
E-post: info@nyckelharpataschen.de

Ett spanskt fodral. Foto: Bo Nilsson.

Den italienska väskan. Foto: Olle Plahn.

Fodralen väger cirka 2,3 kg och är stadiga med
bra stötdämpande förmåga. De finns i färgerna
svart, rött, blått, grått och grönt. Man kan få
egen text påsydd på den yttre fickan om så
önskas. Väskorna kan även köpas på Blocket
och kostar där runt 3 350 kr.
I originalutförandet fanns det en ficka för
stråken monterad på insidan. Stängde man
locket trycktes då stråken mot stallet. Likaså
hade underdel och lock inte samma hörnradie
vilket gjorde att blixtlåset lätt gick sönder där.
Dessa detaljer har jag fått företaget att rätta till
då jag köper fodralen direkt från tillverkaren.

Exempel på ett tysktillverkat fodral.

Läs mer om nyckelharpsfodral i Esbjörn Hogmarks
nya bok Nyckelharpan – ett unikt svenskt kulturarv ( 2020), sid 389–390. n
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Foto Håkan Flank

Så blev Stråkdrags första CD-skiva till

Vi som är med i gruppen Stråkdrag har tidigare träffats, ofta
på spelstämmor, i olika spelföreningar och inte minst på alla
spelkurser på ESI och den fantastiska årliga kursveckan på
Ekebyholms slott. Det växte successivt fram en längtan att
spela mer tillsammans, och så bildade vi Stråkdrag 2015. Vi
var då fyra medlemmar men har nu blivit fem till allas glädje.
Vi spelar gärna till dans och gillar också litet mer högtidliga
låtar. Nils har också komponerat många egna låtar, som vi är
mycket förtjusta i. Vi tycker om att testa låtarna på olika sätt
med olika tempo, volymvariationer, stämmor, bordun, oktav
upp och ned o.s.v. När det gäller arrangemang av låtarna har
vi genom åren fått många spännande idéer och tips från
Magnus Holmström. Att spela in och lyssna av en låt under
inlärning tillämpar vi flitigt – ett bra tips från Ditte Andersson.
Så småningom kände vi att det skulle vara kul att dokumentera låtarna och började fundera på hur detta skulle
kunna gå till. Vi övervägde för- och nackdelar och bestämde
till slut att göra inspelningen själva. Det hade den fördelen
att vi aldrig kände någon tidspress. Det var många frågor att
söka svar på. Vilken typ av lokal? Vilken typ av mikrofoner?
Hur sitta i förhållande till mikrofonerna? T.ex. bör inspelningslokalen inte vara för ”kal”, vilket kan skapa oönskat eko.
Viktigt är förstås att läsa på om mikrofonernas upptagningsområde så att alla i gruppen hamnar på rätt avstånd och
inom aktuell inspelningsvinkel etc.
Vi valde en inspelningsapparat av fabrikatet Zoom, som
har två små kondensatormikrofoner placerade i kors för att
ge en stereobild av ljudet. Vi experimenterade med att därutöver ta upp ljud via ytterligare en mikrofon samt en liknande apparat för att sedan kombinera ljudkällorna i datorn.
Detta visade sig dock ge problem. Ljud är ju förtätningar
och förtunningar i luften, och om en mikrofon fångar upp
en förtätning samtidigt som en annan mikrofon på grund av
sitt avstånd till den första fångar upp en förtunning, då kan
summan bli noll när man sedan slår ihop dem. Denna typ av
s.k. fasproblem kan ge ljud som känns tunt och fattigt. För
att undvika det bestämde vi oss för att endast använda de två
inbyggda mikrofonerna i Zoom-apparaten. Vi placerade oss
längs en båge med samma vinkel och avstånd till mikrofonerna vid varje inspelningstillfälle.
Sedan gällde det att välja låtar och hitta en turordning så
att det skulle bli roligt och omväxlande att lyssna. Därefter
var det dags för s.k. mastering dvs.”klippa ihop” alla låtar
med paus emellan, se till att ljudvolymen mellan låtarna blev
korrekt, och det övergripande ljudet behagligt. Här använde
vi oss av musikprogrammet Reaper. Med detta program kan

Stråkdrags medlemmar, fr.v. Hasse Tranefors, Kristina ”Tina”
Olsson, Nils Liberg, Kerstin Hellstrand och Louise Bylund.
man på ett flexibelt sätt styra vilka frekvenser som man vill
framhäva respektive sänka. Vi förstärkte basen en aning och
sänkte nyckelharpans högre frekvensband något. Som man
ofta gör lade vi också på en liten touch av rumsefterklang
(”eko”). Allt detta för att få en så mjuk och behaglig ton
som möjligt, så att inspelningen skulle matcha hur våra
öron uppfattar det verkliga ljudet i rummet.
Skivans och omslagets layout var också spännande att
jobba med. Bilderna fick vi hjälp med av en granne till Tina
och Hasse som är proffsfotograf, Håkan Flank. Ibland
kommer lång yrkeserfarenhet väl till pass – när Kerstins
hund Mollie inte tittade in i kameran löste Håkan det
genom att plötsligt ge ifrån sig ett öronbedövande hundyl –
vi blev lika överraskade som Mollie – varpå han snabbt passade på att ta det som blev vår omslagsbild. Sedan utformade vi själva en grundlayout för cd:n. Sista steget, som inbegrep anpassning av bildernas färgskala till fyrfärgstryck,
krävde tillgång till mer avancerade datorprogram, och här
fick vi hjälp av Per-Ulf Allmo.
Det var också roligt att utreda låtarnas bakgrund. T.ex.
beträffande Hestekaren kontaktade vi kompositören Ingunn
Björgo i Norge och fick en väldigt positiv kontakt, och när
det gäller Snösvängen fick vi kontakt med en sonsonson till
kompositören Johan Hall, som kunde berätta mycket spännande om honom.
När inspelningarna och masteringprocessen var klara
gällde det att hitta ett skivtryckeri. Mycket att bestämma.
Ska vi bränna eller pressa skivan? Hur många uppslag i
fodralet? Hur stor upplaga? Inplastat omslag? Vill man
köpa till extratjänster som streckkod för cd:n och unika
ID-koder för varje spår (s.k. ISRC-koder), vilket t.ex. krävs
om man senare vill vara med t.ex. på Spotify?
Vi anlitade företaget Skivtryck i Växjö, som Nils hade
goda erfarenheter av sedan en tidigare cd ihop med Thor
Pleijel. Efter att ha skickat in numrerade ljudfiler och grafik för omslaget enligt Skivtrycks anvisningar tog det ungefär två veckor och så hade vi till slut cd:n i handen. Vilken
känsla! Hela denna process var så otroligt kul, så nu planerar vi skiva nr två!
Titta gärna in på vår hemsida www.strakdrag.se där det
finns litet mer information om cd:n.
Stråkdrag/Tina och Nils
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Gunnar Ahlbäck fyllde 90 år
nyårsafton 2019
Föreningen Nyckelharpan vill på detta
sätta framföra en försenad födelsedagsgratulation och med några rader berätta
om vad Gunnar Ahlbäck åstadkommit
speciellt på nyckelharpans område.
Få personer uppvisar ett så stort och
aktivt kulturpatos för den egna hembygden och den därtill hörande folkmusiken med nyckelharpan i centrum,
som Per Gunnar Ahlbäck. Därom vittnar de otaliga utmärkelser han fått:
Region Uppsalas hedersstipendium 2019,
Österby-Dannemora Socialdemokratiska
förenings hederstitel Årets bruksare 2017,
Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbunds förtjänstmedalj 1993,
Uplands Spelmansförbunds guldmärke
1991. Han har säkert fått fler som jag
inte känner till.
Som nyutexaminerad lärare flyttade
Gunnar med sin familj från Örebro till
Morkarla strax utanför Österbybruk i
mitten på 1960 talet och upplevde
omedelbart att han kommit till en
ovanligt rik kulturbygd. I Morkarla
kom han att bo mitt emot en gammal
medeltida stenkyrka med bevarade
målningar. Detta fascinerade honom så
mycket att de uppländska kyrkorna
och deras målningar omedelbart
inlemmades i hans kärnintresse.
En annan av bygdens kulturyttringar
som drabbade Gunnar, själv körsångare
och organist, var folkmusiken och då
speciellt nyckelharpsmusiken. Intresset
för dessa två vitt skilda kultursfärer
kom han att fördjupa sig i och aktivt
bidra till att synliggöra och stödja på
ett ytterst förtjänstfullt sätt. Detta bl.a.
som sakkunnig och inspirerande föreläsare, och genom att som konstnär

skapa vackra diplom, loggor, skyltar
etc., nog så viktigt.
Vi som tillhör ”nyckelharpsfolket” har
Gunnar att tacka för bland annat
följande:
Nyckelharpstämman i Österby startade på hans initiativ 1975 och arrangeras fortfarande varje sommar. Redan
på den första stämman visades en
nyckelharpsutställning, och den som
så ville kunde få sin harpa bedömd av
en jury bestående av Gunnar själv,
Eric Sahlström, Anton Jernberg och
Lars Bäckström, slöjdlärare från Storvreta – han som gjorde de första nyckelharpsritningarna. Denna harpbedömning äger fortfarande rum. Något år
tidigare hade Gunnar (tillsammans med
Anton Jernberg) fått igång regelbundna byggcirklar i Österby, givetvis med
Eric Sahlström som lärare. Så småningom tog han (tillsammans med Gunnar
Fredelius) också initiativ till VM i
nyckelharpa.
1980 gav Gunnar ut boken Nyckelharpfolket, en beskrivning av instrumentet, dess historia och dess spelmän
fram till slutet av 70-talet. Delar av
boken tar vid efter Jan Lings doktorsavhandling som utkom 1967.
1986 avled Eric Sahlström. Gunnar,
Göte Herlovson från Upplanda i
Örbyhus och jag startade då tillsammans med Anna Sahlström och ytterligare ett par personer Stiftelsen Eric
Sahlströms Minnesfond. 1992 gav
Gunnar ut Boken om Eric Sahlström
(boken kan köpas via fondens hemsida). Med minnesfonden som bas
kunde Gunnar genom sina upparbetade
kontakter några år senare få till stånd

Gunnar är konferencier vid Nyckelharpstämman 2003.

Foto Esbjörn Hogmark

en nyckelharpsutställning i Orangeriet
i Lövstabruk. Han lyckades där finansiera en spelman som både kunde förevisa utställningen men också låta besökare få lyssna till nyckelharpor. Detta
blev sedan embryot till Stiftelsen Eric
Sahlström Institutet. Efter idogt arbete
med uppvaktande av ett flertal riksdagsmän lyckades vi, Gunnar, Göte
Herlovson, jag och min fru få tillstånd
ett riksdagsbeslut om ett fast årligt
statligt stöd och institutets framtid var
därmed säkrad. Nu finns ett nyckelharpans centrum, ESI, vars verksamhet
är så betydelsefull, med spel- och
byggkurser, seminarier, stämmor m.m.
Tack Gunnar för allt du gjort för
bevarandet av vårt nationalinstrument!
Esbjörn Hogmark

Folkmusikmåndagar på KMH
Första måndagen i månaden, kl 19-20, kan du lyssna på Folkmusikinstitutionens konsert som nu livesänds från Musikhögskolan i Stockholm.
Hur låter folkmusiken på KMH? Vilka är elever, på vilka instrument?
Det brukar bli omväxlande och spännande konserter, tyvärr får bara speciellt
inbjudna gäster närvara p.g.a. covid 19. Googla på Musikhögskolan, och sen
kalendarium, så hittar du rätt till livesändningen! Du kan självklart prenumerera på KMH:s konsertprogram, så missar du ingenting.
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Foto Esbjörn Hogmark

2005 besökte jag ett instrumentseminarium i Finland med namnet SPELDON. Seminariet avslutade ett treårigt
instrumentprojekt som bl.a. avsåg att
väcka liv i den femsträngade kantelen
– Finlands nationalinstrument.
Uttrycket No Instrument No Music
som då myntades av den finska instrumentbyggaren Rauno Nieminen blev
ett slags motto för hela projektet.
Detta sagt som ett slags påminnelse om att just tillverkningen av
instrument är den verkliga grundförutsättningen för spridandet av vår
nyckelharpa och dess musik till kommande generationer.
Tidgare i år, i tidningen Nyckelharpans nummer 2, intervjuades en nyckelharpsbyggare vid namn Dan Eriksson
bosatt på Åland. I det följande nummer 3 fick ett urval av våra idag mest
aktiva nyckelharpsbyggare presentera
sig och sin verksamhet. Initiativtagare
till den sistnämnda artikeln var Bosse
Nilsson, själv en eftersökt instrumentbyggare, vars insatser på nyckelharpans
område jag här presenterar mer ingående.
Bosse blev intresserad av nyckelharpan någon gång sent 60-tal efter att ha
hört en radiointervju med Jan Ling,
som 1967 kom ut med sin avhandling
med huvudrubriken Nyckelharpan och
underrubriken Studier i ett folkligt
musikinstrument. I programmet varvade man med låtar framförda av de
båda Österbyspelmännen Viktor
Vikman och Justus Gille. Åren gick

och 1997 fick Bosse som 50-årspresent
en byggsats till en nyckelharpa. Ett år
senare träffades vi båda på Skansen där
jag spelade till ett bröllop i Seglora
kyrka. Nu var nyckelharpsintresset i
full sving och vi har sedan dess haft
regelbundna kontakter där bygge av
nyckelharpor varit det givna samtalsämnet. 2002 kom Bosse med i Föreningen Nyckelharpans styrelse.
Bosse har deltagit vid 3 av de 4
nordiska instrumentbyggarseminarierna: ESI 2007, Kaustinen 2011 och
Fagernes 2013. Han har där dels
representerat sig själv som instrumentbyggare, dels genom föredrag och
annan information representerat Föreningen Nyckelharpan. Bland annat
höll Bosse ett föredrag i Finland 2011
om den jungfruseglats som Ostindiefararen Göteborg genomförde 2005–
2007. Ombord på båten fanns en
nyckelharpspelande flicka vid namn
Lisa Gerholm.

Bosse visar ett ”mjukt” harpfodral tillverkat i Spanien. Mjuka fodral har blivit
något av en bristvara sedan Gunnar
Jönssons verksamhet upphörde. Med på
bilden är också Bart Brashers, Seattle.

Samtliga på bilden här
bredvid som togs 2019
håller i en harpa
som Bosse har tillverkat.
En imponerande
samling nöjda kunder.
Fotograf var en förbipasserande.

Bosse berättar om
Föreningen Nyckelharpan vid Mästarbygg
2019, på Hogloftet hos
familjen Hogmark.

Foto Esbjörn Hogmark

Foto Leif Lingbert

Bosse Nilsson – sann nyckelharpsambassadör
och nyckelharpsbyggare

Nyckelharpan nr 4, 2020
Alltsedan utställningen om nyckelharpsbygge kom igång på Oktoberstämman vid UKK år 2009 har Bosse
helhjärtat ställt upp varje år och berättat om instrumentet för intresserade.
Här besvaras alla möjliga frågor som
berör nyckelharpan – tillverkning, priser, utbildningar m.m.
Bosse har varit en flitig deltagare på
de flesta av de ESI-förlagda byggarseminarierna, Vinterbygg och Mästarbygg, alltid med samma vilja att sprida
information om föreningen i syfte att
värva nya medlemmar. Så har han hållit på i över 10 år, även på stämmor
och andra typer av träffar där nyckelharpan förekommit. På senare år har
han dessutom sett till att köpet av en
harpa han tillverkat också medför ett
års medlemskap i Föreningen Nyckelharpan. Detta har även gällt när någon
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fått sin harpa renoverad hemma i
Sickla.
Han har också regelbundet deltagit i
sommarkurser, distanskurser och andra
spelkurser, som ”harpdoktor” och för
att ständigt förkovra sig i sitt spel.

Bosse tillsammans med Föreningen Nyckelharpans ordförande Jacob Höglund vid
harputställningen vid Oktoberstämman
2017 där de också gjorde reklam för
medlemskap i föreningen.
Foto Esbjörn Hogmark

Bosse har snart byggt 100 harpor.
Hans kunder och kontakter finns
minsann inte bara i Sverige utan
bland annat i Norge, Finland, Tyskland, USA och Japan. Hans instrument kännetecknas av att de är lätta
och har en smäcker form. Kroppen
görs helt i gran. Tonen och spelbarheten är mycket god. Han har vunnit
harputställningen vid stämman i Österbybruk ett par gånger och suttit i
juryn ett flertal gånger.
Esbjörn Hogmark

Sommarens Spelträffar i Snavlunda

Under fyra lördagar i juli och augusti fylldes min trädgård i
Snavlunda med schvungfull musik och härliga människor.
Vid ett tillfälle var vi så många som 24 spelmän. Spelträffarna
skapade såväl musikaliska möten som möten mellan människor
– gamla vänner träffades på nytt och nya bekantskaper gjordes.
Folkmusiker och nyfikna besökare i alla åldrar kom från när och
fjärran. Många passade på att se Henry Wallins konstutställning
med tema folkmusik och dans. Jag visade även Snavlunda hembygdsdräkt.
Tack alla ni som kom och förgyllde dessa fantastiska sommareftermiddagar!
Foto Ulla Carin Libert och Bo Libert
Ulla Carin Libert

Uppe t.v. bild från spelträff i Snavlunda. Där bredvid
två bilder från från Henry Wallins utställning.
På den nedre syns även Snavlunda hembygdsdräkt.
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Harpbyggarens Polska
Kathryn Veditz
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Composed for Bo Nilsson, Sickla, on his 73rd birthday.
Komponerad för Bo Nilsson, Sickla, på hans 73-årsdag.
Kan avlyssnas på YouTube där Kirsty Money spelar Harpbyggarens Polska.
Hon spelar den i D-dur, medan noterna ovan är i C-dur.
Länken är
https://youtu.be/mTadGmb0TCM

Composed for Bo Nilsson, Sickla, on his 73rd birthday.
Komponerad för Bo Nilsson, Sickla, på hans 73 årsdag.
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Minnen från Oktoberstämman 1977
1

2

3

4

Så var det då!
När nu Oktoberstämman 2020 till mångas sorg och
besvikelse är inställd, varför inte ta fram några bilder
från förr och minnas hur det var då?
Bilderna ovan togs på Oktoberstämman 1977 av
Birger Björnerstedt. Han skrev också artikeln nedan
som fanns intagen i Norrtelje Tidning.
Den stora avslutningen på sommarens
spelmansstämmor är Oktoberstämman i Uppsala universitetsaula. I lördags var det dags för årets höststämma
och bortåt trehundra spelmän hade
samlats plus en så gott som fullsatt aula
med intresserade åhörare. Under drygt
tre timmar spelade grupper och enskilda spelmän från scenen. De mest långväga gästerna kom från Västerbotten.
Uplands Spelmansförbund arrangerar denna stämma och Upplandstraditionen var naturligtvis rikligt representerad. Ändå är det påfallande hur starkt
Dalarnas tradition dominerar reperto-

På bilderna syns:
1. Musikforums långdans som just ska börja.
2. Kiell Tofters med sonen Alexander,
Hasse Gilles son Lasse, Robert Larsson
och Hasse Gille.
3. Norrtelje Elitkapell, fr.v. Mats Andersson,
Tomas Adeborn, Sten Blomström, Sven Fredriksson,
Janne Lundberg och Peter Puma Hedlund.
4. Sven och Bosse Larsson, Viksta-Lasse och Gunnel Viking.

aren framför allt bland de yngre. Under
eftermiddagen framträdde kända storspelare som Ivar Tallroth, Eric Sahlström, Viksta-Lasse med bror Sven
Larsson och brorson Bosse Larsson
och barnbarnet Gunnel Viking. Lasse
valde låtar som passade yngsta medlemmen i laget. Det fick väl duga,
tyckte han. Alla känner ändå hans storhet. Spelmansförbundets guldmärke
utdelades till Anton Jernberg och Stig
Gustavsson för deras förtjänstfulla
arbete för folkmusiken.
Ett lite annorlunda inslag i stämman blev Musikforums redovisning av

sin verksamhet. Scenen fylldes av spelande och dansande ungdomar som
snart förde ut dansen i salen i en ringlande långdans mellan bänkraderna.
Det gav en synbar bild av vilken rörelse folkmusiken blivit. Som slutkläm
före allspelet framträdde Norrtälje
Elitkapell i full frihet. Det utlöste en
vid det här laget behövlig luftcirkulation i lokalen. Sen fortsatte jag spelandet hela natten vid festen ute på
Ultuna, men det är en annan historia.
Birger Björnerstedt
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Nya tag i Järfälla – och en vinnarschottis!
Av Järfälla Spelmäns drygt 70 medlemmar spelar mer än
hälften nyckelharpa! En bidragande orsak är utan tvekan
den nyckelharpsvåg som drog över Sverige på 70- och
80-talen då Järfälla blev ett centrum i södra Uppland med
mängder av bygg- och spelkurser.
I nummer 2/2020 av Nyckelharpan kunde man läsa
om Järfälla Spelmäns jubileumskonsert 7 mars. Några
dagar därefter stängdes allt ned. Alla konserter, evenemang, repetitioner. Allt.
I maj fick vi besked att vår förening förärats en fana.
Tyvärr blev den högtidliga utdelningen hos Landshövdingen också inställd. Likaså förstås kommunens stora Nationaldagsfirande. Insikten att pandemin kommer att pågå under
lång tid ledde till beslutet att inte längre ställa IN – utan
ställa OM. 10 spelningar utomhus bl.a. utanför äldreboenden
blev ett sätt att hålla vår musik igång under sommaren.

Nya tag i höst och vinter

En Järfälla-låt som vi skulle spelat till dans på Oktoberstämman är Kolarängsschottis (se noter på nästa sida).
På spelmansstämman i Österbybruk 1988 utlystes en
”låtgörartävling”. Initiativet togs av Eric Sahlströms Minnesfond och temat var ”schottis som går bra att spela på
nyckelharpa”.
Under året flöt det sedan in låtar från hela landet. Av
dem valdes tre ut och segrade gjorde Ingemar Färnklint
(1929–2008) från Järfälla med denna Kolarängsschottis.
Låten framfördes av Boel Oldberg på nyckelharpa och
Ingemar själv på fiol.
I juryn satt Esbjörn Hogmark, Sonia Sahlström och
Gunnar Ahlbäck. Juryns motivering löd: ”Väl klingande,
rejäl schottis, som väl fyller sitt ändamål som danslåt.”
Låten med melodi, stämma och ackord finns på vår hemsida så intresserade har möjlighet att lära sig denna vinnarschottis!
Ingemar var en mångsidig spelman och dansmusiker, spelade dragspel, gitarr och fiol och komponerade många egna
låtar. Han var också bussförare på linjerna i Järfälla. Ibland
vid långa köruppehåll tog han fram en minibandspelare och
sjöng in melodier som han plötsligt kommit på. Andra låtar
av Ingemar är: Hambo i busskön, Husarsnoa och Vals i Skymundan.

Midvinterstämman

Midvinterstämman i Järfälla i januari 2021 kommer att ställas in på grund av pandemin. Gymnasieaulan är inte färdigombyggd i tid före stämman och Fjällenskolan där vi varit
de två senaste åren har för trånga korridorer.
Titta gärna in på vår hemsida som har en flik om Midvinterstämman. Där kan du spela med till de senaste årens
allspel och hitta fler Järfälla-låtar!
Lars Lindkvist, spelledare och ordförande
för Järfälla Spelmän
www.jarfallaspelman.se

Foto Dorry Nordström

Föreningen har hittat en ny plats att mötas på inomhus,
med corona-anpassning: en stor loge. Vid vår första träff i
höstas var det 2 meter mellan alla som gällde. Fika fick var
och en ha med själv och inta på sin plats. Och fasta sittplatser
med noga organiserad in- och utgång i logen. Akustiken
visade sig vara utmärkt för musik, däremot var det svårt för
en del att höra tal. Så till utlärning av nya låtar får vi använda
digital teknik på medlemssidan ännu mer i vinter. Vi satsar på
bland annat inspirationsvideor där medlemmar kan logga in
och lära nya låtar, öva melodi, komp och andrastämmor.
Men logen hoppas vi kunna använda fler gånger i vinter.
Dock tvingades vi av nya rekommendationer i november att
ställa OM spelträffen i logen den 22 november till Digital
spelträff.
I år skulle Järfälla Spelmän ha deltagit i Oktoberstämman
och spelat till dans. Istället träffades vi själva och uppmärksammade att Uplands Spelmansförbund (USF) i år fyller 75
år. Rolf Esbergs Jubileumsmarsch spelades och så hurrade vi
för Uplands Spelmansförbund.

En prisbelönt Järfälla-låt

Spelövning i Ulvsättra loge med ”Corona-avstånd” 2 meter.
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Kolarängsschottis
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Ingemar Färnklint
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Andrastämma av Boel Oldberg
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Kolarängsschottis
första
i Låtgörartävling
Österbybruk
1989. var:
TemaSchottisar
var schottisar
Kolarängsschottis
vannvann
första
pris ipris
Låtgörartävling
Österbybruk
1989. Tema
som som
gårgår
brabra
attatt
spela
på nyckelharpa.
Juryns
motivering:
Väl klingande,
rejäl schottis,
väl fyller
spela
på nyckelharpa.
Juryns
motivering:
Väl klingande,
rejäl som
schottis,
som väl fyller
sittsitt
ändamål
somsom
danslåt.
ändamål
danslåt.
Låten utskriven från www.jarfallaspelman.se – Senast ändrad 2020-02-17 /Lars L.
© 1988 Ingemar Färnklint
Låten utskriven från www.jarfallaspelman.se
– Senast ändrad 2020-02-17 /Lars L.
© 1988
Kolarängen ligger inte långt från f.d. Folkets
HusIngemar
i Kallhäll,Färnklint
där Midvinterstämman huserat under många år.
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Ny CD
Northern Resonance
För tre år sedan fick Anna Ekborg idén om en trio med
sättningen Viola d´amore, Hardangerfela och Nyckelharpa.
Alla tre med samma gemensamma nämnare; resonanssträngar. Några som också tyckte att detta var en bra idé,
var Jerker Hans-Ers och Petrus Dillner. Trion Northern
Resonance såg så dagens ljus.
Den självbetitlade skivan innehåller 11 låtar, allt från traditionella låtar till nya kompositioner, både från deras spelkompisar och vänner, men även ett antal låtar snyggt komponerade av både Petrus och Jerker. Men även i de nya
kompositionerna hörs en djup förankring i det nordiska
soundet.

Tre folkmusiker som, till synes, helt obehindrat rör sig helt
fritt mellan det traditionella och det moderna. Välarbetade
arrangemang där man stundom hamnar i smått filmiska
ljudlandskap som sen drar iväg i svängiga grooves. Hela
tiden ligger urkraften och lurar. Allt detta omfamnat av den
mäktiga klang och ljudbild som tre resonanssträngade
instrument kan frambringa. Tungt, lyriskt, kärvt, drömskt
och vackert. Mycket lysande musiker och debutskiva av en
trio som ni får hålla upp ögonen för. Detta kommer att
synas och höras mycket ute på folkmusikscenerna framöver.
Anna Ekborg – Viola d´amore
Jerker Hans-Ers – Hardangerfela
Petrus Dillner – Nyckelharpa.

Jerker Hans-Ers – Hardangerfela, Anna Ekborg – Viola d´amore,
Petrus Dillner – Nyckelharpa.

www.northernresonance.se

https://www.facebook.com/northernresonance/
Magnus Holmström

Petrus, Anna och Jerker.
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En Gimospelman i Amerika
Carl Johan Kjellberg var en sockenskräddarson från Alunda
s:n som blev dagakarl vid Gimo bruk i Skäfthammar s:n.
Sonen Fredrik Axel (1871–1918) emigrerade den 18
april 1891 till Chicago. När han arbetade hos Pullman med
att bygga järnvägsvagnar mötte han sin blivande maka. Hälsoskäl gjorde att han slutade och 1916 köpte de en farm i
Miles, nära Porterfield i Wisconsin. Där blev han smed och
tog sig namnet Colberg.

Farfaderns och en kamrats verkstad i Walsh, Wisconsin.

Fredrik Axel själv.
Klimatet var hårt så efter några år flyttade de till hans bror
Johan George, som bodde knappt tio mil norrut i Escaban,
Michigan. En kväll kom han hem »förkyld« – spanska sjukan, vår tids covin-19, – som slutade med att han avled tre
dagar senare. En av deras bröder hemma i Sverige dog
samma år i samma sjuka.
Nyckelharpan fanns alltid med – ett arv efter fadern som
både byggde och spelade. Ofta hördes den vid svenskarnas
evenemang och sammankomster. Den medförda nyckelharpan omkom dock vid en brand, men genom släktingar i
Sverige fick han fram en ny. Den finns nu hos sonsons
sonen David Kjellberg i Standish, Michigan, som en dag
hittade den hängande, men ännu vid liv, ute i en ladugård.

David Kjellberg med sin farfar Fredrik
Axels nyckelharpa.
Den som tog med sig sin nyckelharpa utomlands följde
samma mönster som vid omflyttningar inom Sverige: ett
kärt och oumbärligt minne hemifrån, vilket är ett högt
betyg då mängden ägodelar man kunde få med sig var
minst sagt begränsat. Det började tidigt, redan strax före
den stora emigrationsvågen till Amerika med tidigaste
kända fall från 1862, och alltsedan dess följde nyckelharpor
regelbundet med till det stora landet i väster, men ytterst
litet finns återgivet om något nyckelharpospel »over there«.
Privata foton
Per-Ulf Allmo

Hej medlem

Du vet väl om att du när som helst kan ställa din fråga om harpskötsel, harpbygge m.m.
till föreningen. Skicka e-post till harpa@bonilsson.se så kommer svar inom kort direkt
till dig och publiceras även i nästa nummer.

Fler kanske funderar på just din fråga!
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Harald Närlund (1900–1978)
I mina högar med papper – det här var före datorns intrång
i mitt privata liv – fann jag en notuppteckning: ”HARPMakarPolska” av Göte Lindblad och tillägnad Harald Närlund på hans 70-årsdag.” Serveringsdelen i mitt kök ståtar
med en av Närlunds nyckelharpor hängande på väggen, så
det förpliktigar.
När jag på åttiotalet försökte få reda på mer om Närlund
upptäckte jag vid ett besök att hans lägenhet på Götgatan i
Stockholm märkligt nog fortfarande stod kvar; orörd, dammig och obebodd efter hans frånfälle då han hade blivit
påkörd av en taxi. Här fanns mycket att gräva i.
Ja Harald, vem har hört talas om honom idag? De få
som har råkat snubbla över något av hans fyra häften Melodier från Upplands bruk och Fyris bygder. Men vem var han?
Jo, han var son till en maskinist som tyckte om kornetten.
Själv kom han igång på fiol i unga år. Till yrket blev han
sjöingenjör och 1934 maskinist på Lovö vattenverk ute på
mälaröarna. Med tiden fick han en tjänst på Vattenverket
vid Mosebacke på Södermalm i Stockholm
Ute på Lovö fanns, som tur var, reparatören och nyckelharpspelaren Gerhard Landberg och snart var Harald Närlund fast i folkmusikträsket. Han gifte sig med en dotter till
nyckelharpspelmannen Gustaf Gustafsson i Knypplan, Vendel s:n – bror till Smultrongärds-Ida, om hon är bekant.
Svärfadern var vid sekelskiftet träarbetare i Stockholm så
slumpen spelade väl som vanligt in.
Nu blev det spela av och Harald var driftig. När Upplandslaget inom Stockholms Spelmansgille bildades hemma
hos Erik Uhrnell den 9 augusti 1945 blev han sammankallande och Herbert Jernberg spelledare. Till första spelningen
i oktober var Eric Sahlström på nyckelharpa och Anton
Jernberg på altfiol inbjudna. Senare bildade han en egen
grupp, Uplands spelmanslag, omkring 1960 omdöpt till
Uplänningarna, som brukade träffas, ja inte bokstavligen, i
vattentornet vid Mosebacke.
Närlund kom att bli en av de mest drivande inom både
Stockholms Spelmansgille och Uplands Spelmansförbund.
Vid det senares tioårsjubileum i Uppsala 1955 slog han
larm om bristen på nya nyckelharpor, vilket så småningom
ledde till förbundets första byggkurs, antagligen 1962.

HARPmakarPolskan.

Harald bygger harpa.

Harald spelar.

Men inte nog med detta. När han 1948 djärvdes kommentera svärfaderns nyckelharpa antog han utmaningen att
bygga en själv. Han greppade skölpen, studerade några
Sahlströmharpor och kunde året efter under svärfaderns
överinseende börja lära sig spela på en egen. Hela 35 nyckelharpor skulle det bli mellan 1949 och 1974, de flesta med
f-hål men några med ljudhål som c-bågar.
Harald var mycket kunnig och kåserade ofta om spelmän
och låtar och låg bakom de fyra häftena med uppländsk
folkmusik nämnda ovan.
Per-Ulf Allmo
Privata foton
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Harald Närlund vid 70-årsuppvaktningen 1954 av Svenska
låtars Olov Andersson.
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Melodier från Upplands
bruk och Fyris bygder,
det första häftet av fyra.

Harald Närlund med spelkamraten Ragnar
Karlsson vid Ekerö »blomningsfest« 1958.

Midsommarhelgen i Lövsta bruk firades stort med öl, dans
och musik. Även baron Carl de Geer (1859–1914) deltog i
dansen, och den fick inte börja innan ”de Geers polska” hade
spelats av Anders Gustaf Jansson från Ingstarbo som hade
den efter Johan Bohlin.
På tidningens baksida, sidan 20, visas uppteckningen av
denna polska ur Närlundssamlingen ”Melodier från Upplands
bruk och Fyris bygder” nr 3. I häftet anges även ”Spelad av
Gustaf Gustafsson, Knypplan”, Harald Närlunds svärfar.

*

T.v. Harald Närlund med svågern Evert Nilsson och svärfar
Gustaf Gustafsson på Lovö midsommar 1949.

Eric Sahlström Institutet i pandemitider
Vi fick en fråga från tidningen Nyckelharpan om hur pandemin har påverkat
Eric Sahlström Institutets verksamhet
och hur det blir med Vinterstämman
2021.
Hela samhället och världen ställdes
i mars 2020 inför något som är näst
intill ogreppbart. Jag syftar på den
coronapandemi som fortfarande håller
oss i ett järngrepp. Självklart har även
Eric Sahlström Institutet ställts inför
stora utmaningar. Vi har klarat oss
relativt bra trots att vi under en period
på sommaren hade viruset innanför
våra väggar. Mycket av vår kärnverksamhet har kunnat genomföras och
ingen personal har behövt bli permitterad. Detta mycket tack vare gott
samarbete, ömsesidig respekt och att vi
redan före pandemin investerat i digital teknik och hade kunskapen om hur
den används.
Däremot tvingades vi ställa in en
hel del events och kurser, t.ex. sommarkursen i nyckelharpa. I skrivande stund
ser vi tyvärr ingen möjlighet att kunna

öppna upp för konserter och allmänna
tillställningar. Möjligtvis något event
med väldigt begränsat deltagande och
rigida restriktioner. Detta innebär förstås att vi inte kommer att genomföra
någon Vinterstämma 2021, inte heller
någon Tobotorsdag inom en överskådlig
framtid.
Helt nedstängt har det som sagt
inte varit och vi var väldigt glada över
att trots dessa svåra omständigheter
kunna ta emot kulturminister Amanda
Lind under hennes besök i Tierps
kommun. Vi fick tillfälle att ställa frågor
om hur regeringen ser på kulturarvsfrågan och hur vi som institut bäst kan
förvalta vårt uppdrag att värna om
nyckelharpan, dess historia och utveckling utifrån deras perspektiv. Självklart
diskuterade vi också svårigheter och
hinder gällande missbruk av traditioner och symboler i en osund nationalpolitisk kontext. De samtalen kommer
att fortsätta och det är med stolthet
Eric Sahlström Institutet kan vara med
och skapa positiv opinion gällande

Kulturminister Amanda Lind med
vd Hadrian Prett vid hennes besök på ESI.

Fotograf okänd

nyckelharpan och kulturen kring den.
Med stort hopp om att vi kan hitta
nya former för att umgås på ett säkert
sätt och få tillbaka känslan av gemenskap kring det vi brinner för.
Med vänliga hälsningar
Hadrian Prett
VD Eric Sahlström Institutet.

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

