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ul. sä blev det I Alla fall en Nygkolpost 

Hedra gång Hökså: Debt ror man inte riktigt 

när det är bara två veckors kvar till 

Måndsstapp, men Sedan trillar det ind en Hel 
del Hidräg, ch sedan ståriwman dar ” med så 
"koral i handen” . 

DHetts höst/vinter AtmmET Ar so 

vanligt späckat mednyckeiharpgodis: Bygg- 
tåps äde frå Berra ock Nisse: myå 
spelmanslag har skrivit om sitt varande och 

spelande, med forodessuton. Trevligt fycker 
fed: 

Intönsring är ju fortfarande Sett hett Hmme 

ööh Jag lövada I förra numret en förtsattning 
På vad forskningen på Köngliga "Teksiska 
'Högskolåän Mar ett säga i delta ämnd. NU Visär 

Aet sig att KIs avhandlingar i detta ämie 

är skrivna på engelska varför artikern får 
vänta på översättning och bestbetring filt 
nästa mmmer. Hav tålamod; 

Loggokåvlingen ärvavgjord. Det ger oss na 

chansen atl. äntligen få ett meget emblem, 
'Planerpå-att framsrälla tröja och dekal finns; 
vi får se vad skonominr tlllärer. | 

— Betrbffande innehåller i Nyckelposten så 
fortsätter red med samma stil så långe inga 
klagomål inkommer, Det är dock tacksamt om 
någon kam tipsa om Avr-vi kan:göraNyekelpostar 
ännu 'bättre, Vad saknas? Vad skall bare? 

Vi gör i dettz npummer ett nytt försök 
act få igång: ett riksrapporteringssytem. Det 
förekommer mog mycket intressant och roligt 
Bå nyckelbarpfronten i Sveriges avlånga land 
Wuromlands öcksålför denidelen). Det vore fint 
medren (fapportör från olika delar av sverige, 
arla Sydnytt, Vaästmytt, Nordnytt Btö. 
När Du Sänder ind måterial fill Nyckelpoäten 
Så tänk på följande: Skriv gärna på Din dator 
och. skicka in diskett (ASCIO-kod) <Her på 
skrivmaskin, men naturligtvis går det bra med 
penna om Öu skriver tydligt och kortfattar. 
Beträffande bilder så är det bäst med svarr/ 
vita papperskoptor men färg går "ganska bra 

  

der också. MEN INTE färg-diapositiv. 
Det är gratis amnonserxing ilyckslpasten så 

länge der finns plats i tidningens och att 
ainonsen: handlar omvmusik. 

Redaktionen önskar alla läsare 
en Yfiktig GOP JUG och 
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Här nedan får Du reda på 
hur Duskal hantera Dina 
"STIM-ärenden". 

Artikeln är, med benäget 
tillstånd;saxadur Roland 
Inside" en förnämlig 
gratistidning för syntints 
resserade. 

[7 

Efter ettoffentligtframförande 
av ett musikstycke applåderas 
musikerna för detstora arbete 

   
manlagtnerpå attgepubliken, 
'en nfrusikalisk upplevelse, En 
person som i högsta grad bi-- 
"dragit tillupplevelserochsom 
'öftå glöms bört i sämman- 
hanget är den: 
upphovet till. musiken: upp; 
hövsmännön, kömponristern. 

Visst får han sindel av applå- 
derma, men ventser till att han 
får betalt? 

DenorgarnisalioniSverigesom 
hjälper till. art bevaka detta är 
Föreningen Svenska 
Tensättares Internationella 
Musikbyrå, i vardagliga sam- 
FR förkortat Kill STIM: 

  

(FST) i syfte ar bevaka 
tönsättares, textförfattares och 
tniusikförlags ekonomiska in- 
tressen. 

Upphovsrätt 

Genom Lagen omupphövsrätt 
här värje komponist, textför- 
fattare och arrangör rättighe- 
terna tll sitt eget verk: En 
kömponistäger alltid:sin mu- 

i söm är 
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sik. Ingen får utan upphövs- 
mannens m; offent- 
ligt framföra hans mvosik, än 
mindrespelaindenellertrycka 
uppdeninoter: Man kan:dock 
överlåta utgivningsrätten och 
rättenattframförarnusiken till 
Någon mösikförläggaremolen 
'överenskovtmen ersättning; 

Det innebär ätt varje gång du 
spelar 1 något sammanhang 
som kan betraktas som offent- 
ligt framförande gäller I 
upphovsrättslagen. Aven:vad 
man kallar ”mekaniskt 

mångfaldig; ande av musik” 
(dvs lr på film, gramn- 
möofo ,audiokassetter 0 
dyl): omfattas av denna lag. 

Varför är detta så viktigt? Ja, 
nntomiSverigeodvuteivärl- 
den finns massor äv 
komporiister, textförfattareoch 
arrangörer som-öffrat:massor 
med tidockarbetepåattsnickra 
ibop sin. ENRiN Det må vära 

  

pen. maren 
men för det mesta handlar det 
bex. om en 3-minutérs; poplår 
inspelad på CD-skiva; er visa 
hämtät ur.efh sångbok och lite 
annatsmått ock gött. 

Att Komponister (precis som 
vilken annan yrkeskategori 
som helst) inte kanjobba gratis 
är självklart, Devär kanske nä- 
gofman lätt glömmer bort men 
som är väl värt aft tänka på 
varje gäng du kopierar 

'plätta över till kas- 
settband eller varje gång du 
spelaren annans låt offentligt 
inför publik; Skulleframföran- 
det desstätori ske inför beta- 
lande publik är detihög;grad. 
rimligt ätt: komponisten för 

Vem äger musiken? 

Komponisten: äger sin musik 
sålänge han lever. De efterlö- 
vande äger sedan rätten lill 
hans mösik i 50 år efter 
Korspspinens död: Detbetyder 
att kor barn kan få 
ersättning i50 år efter förälder 

Genom- ömsesidighetsavtal 
med motsvarande utländska- 
organisationer kan STIM för- 
välta hela världsrepertoåren. 
Möeä restauranger, danslokaler, 
biograför etc har man också 
upprättatavral. Dessäävtal går 
ubpd att STIM upplåter rätten 
att offentligt framföra STIM:s 
repertoär: Motprestatiotien 
frånrestanrangen, danslokalen 
ter vad det nu kan. vara för 
spelställe är givetvis att man 
Betalar, Denna ersättning kan 
vårtera högst betydligt efter: 
som den står i relation till 

v  spelställetsstorlekochintäkter. 
För restauranger, danslokaler 
och dylika ställen som har 
entréavgifter utgår ersält- 
ningen I procent äv entréav- 
giften (bruttobiljettintäktérn); 
Om manrikar frittinträde galler 
fastaminimibelöpp permånad 
eller år: 

Största spelstället 

Kan du gissa vilkerrinstitution 
som ärlandets störstaenskilda 
musikkonsument? Just det: 
Sveriges Radio/TV t Av de 350 
miljoner kronor som STIM te 
talt plockar in i STINFavgifter 
för år 1991 står SR för inte 
mindre än 60 milj! Sveriges 
Radio/TV, lokalradiostationer 
ockivissafalltärradiostationier 
måsteårligenlämna uppgiftpå 
vilkasängerellermusikstycken 
mån spelat i etern.
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All musik som är skriven av 

dte ska anmälas till STIM- 
Allaskivbolag: mäste också:an= 
mäla hur många LP-Skivör, 
CDiskivor och audie-kassetter 
man sältunderett år. Även allt 
söm spelas:och sjungs på:-of- 
fentliga. konserter inför beta- 
obe publik skaanmälas. 

  

Fördelning av pengarna 

Vad gördå STIM med älla dessa 
miljoner? Jo, två gånger onvåret 
delarmanut ersättning tillalla 
körmponister, textförfattare och 
förlag för deras musik beros 
ende på. hur mycket:den an- 
vänts. Ersättningens storlek 
beror: på antalet registrerade 
den av varje verk under :året. 
Verkers tidslängd och vär det 
spelatshar också betydelse för 
'ersättningens:storlek. Somvex- 
empel kan Hämnas att elt 
framförande i TV ger den 
Högsta ersättningen m 
framförande på: 
fritidsgårdar gerden lägsta; 

"Cirka 3506:av fördelningssurn- 
man tillfaller Svenska uppe 
hovsmän, Övriga 6576 sänds 
tillmötsvarande utländska or- 
ganisationer: USA erhåller det 
största beloppen, hela 4096 av 

    

Fördel TR äv ersättningarna 
förmekaniskt mångfaldigande 
sker via Nordisk Copyright 
Buread (neb)i Köpenhamn. 

'Genominternationellaavtalfår 
Varjeländävsätta högst1026 av 
den totala nettoavräknings- 
SUNimaN till. en nationell 

  

medan restentljamnmjansmed 
'ettstafligt bidrapräcker för att 
driva STIM:s: informations- 
central för svensk musik (Swe- 

dish Musicinformation Center) 
Som utger trycksaker, gram- 
mofonslävor och med sitt bib- 
lioték verkar förspridandetav' 
kännedomen öm svensk mus 
sik. Swedish Music Införma- 

tion Centeringåri en interna; 
tionell kedja av: musik- 
änförmatiönscentraäler ock er: 

håller:också ett stadigt bidrag. 

Hur gör Jag med min 
egen musik? 

STIM är inte någon exklusy 
Klubb som enbart är: till för 
proffskompanister. Prakliskt 
'tagetalla som skrivit musik el- 
Jer text till musik kan anslutas: 
till STIM. En förutsättning är: 

. dockattmusiken harframdtörts: 
"offentligt eller spelats in på för 
fiögram. (LP;CED,) kassettband 
e.dyl). vil) Komponiaten gör själv 
en anmälan, framför allt om 

han vill ha betalt för sin musik. 

'Så här går du tillväga om dö 
vill. skydda din egenhändigt 
komponerade musik: Du gör 
er inspelning på en demo 

irmedk : "kassetteller skickar nonitskrift 
ärbälbar men av. velieendöer påmnsiken ochlägger deniett 

förseglat kuvert. Denna för- 
sändelsepöstar du tilldej själv: 
med :moltagningsbevis. (ESS- 
brev heter det nu för tiden). 
Den förseglade: försändelsen 
förvarar dipå ett säkertstfälle 
(barikfäckedyl) Mottagnings- 
beviser.ock poststrämg Ing. då- 
tumvär givetvis en Hllgång om 
Någon plötsligt skulle komma 
.och påstå att han eller Hör är 
upphovsman fillnågotsomdiu 
bevisligen har gjort, 

Många tror att det räckermed 
&n anmälan till STIM, och vips 
såärskydderautomatiskrklart 
Men så är detinte. Vad STIM 
gör är ätfman helt enkelt bara 
bevakar dina ekonomiska in- 
tressen. när någon annan an- 
vänder din musik. Och.det är 
inté så ”barä” det. 

Slut 
AE AN | FE. PA | AE ACID DUNNG CE Gen Ce ÄR KE | ON ee / MANNEN | SU AE GE | NA ÖS ÄN AN AN Ne ÄN ARS SN meg Sr = mm a 

Skriv till: 

[mt 
ken.du få gravismed:postenl 

  

Her Du inte tidigare sänt in en kur 
pong så har du chansen här! 

Sänd kupongen till ädressen överst 
idennaspalt och Du kommer auto- 
TT och helt gratis ara Rond 

Roland Scandinaviaas: "INSIDE" Danvik Center 28A, 2t 13130 Nacka 

  

Näaroin 

| Adress 

JA TACK: sänd Roland INSIDE till mig! 

  

| Postnummer Ört   (ANSIDE S/9t=8) 
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Jag tänkte. beröttaå lite om vår 
spelgrupp söm består äv Åke Öhman 

från Husarö, Kerstin och Anci Eriks- 

son fråd Ingmarsö samt Ulla och 
Helena Söderman från Ljusterö: 

Det Hela började på Hösten 1985. 
Aneis pappa hade just byggt en 

nyckelharpa åt henne och hon viile 
"börja spela. Åke hade tagt sin fiol 
åt sidan och börjat spela nyckel= 
harpa. Han kunde ställa upp som 

lärare, 
Jag hade just blivit av med min 

döktiga fösiklärare i den Kömmunala 
Musikskolan och isvället fått en, 
som Inte kunde mitt instrument = 
pPianös dag var 12 år och det kändes 
trist med spelnhingen efter detta 
uppbrottl Då Eyeckte marmmä, ätt jag 
kunde: hoppa av musikskolan och börja 

spela nyckelharpa tillsammans med 
Anci istället. 

Jag åkte med till Husarö flera 
söndagar under hösten och fick låna 
Åkes. gamla "Närlund-harpa”. 

Vi började spela efter Alpsjö"s 
Spelskoela och det gick ganska 
brå och vi hade Köl. 
Ancisimamma, Kerstin, spelade drag” 

spel fill och när jag fyllde 13 är 
fick jag en egen Harpa. Då "övertog" 
mamma Åkes gamla Hyckelharpa Gch 
spelgruppen hade utökats till fen 
personer ! 

Här. ute i skärgården är nyckelhar— 
Pan och dess musik inte så känd, som 
+ Uppland. Byktet Gick snabbt, att vi 
hade bildat en grupp, söm speläde 
detta inseroment doch spelningar in- 
för publik lät inte vänta på sig. Det 

kunde vara vid bembygdssammanhang på 
olika öar, i kyrkor,på skärgårds- 
marknederne i Stockholm eller andra 
tillställningar, som folk ville höra 
Vår MUSIK. 

    Skärgärdemerknad på Skeppsbron, Stockholm 
saplämber 1982 Skårgårdsmusikanterma: Rolf 
Fögelström Suncekär. Kerstin Eriksson Ingmarsö, 
Ann Ciitistine Eil&son tgmarsdö, Helana Södear- 
"man. Hummernöra Ljusterö. Una Söderman 
:Hurmmelmora Ljusterö. Ake Öhman Husarö, 

Önskemä&let. ätt vär grupp skulle 
kallas något, blev allt större 
och så = inför någon spelning = kom 
bhanmjet Ö-stråkarna till, 

Eftersom vi bör gå olika ör och 
förbindelsen mellan öarna är så 

dälig så har vi inte kunnat träffas 
segelbunder för att öva. 
mest åkt 

vi har 
fill Husarö därför att 

Waxhölmsbåten går dit och vänder 
där. Men vintertid kan en resa från 
Ljusterö ditut ta nästan tre timmar 
enkel resa, så därför träffas wi 
Huner mest Under våren och sommaren, 
då vi kän åka med egha småbåtar; 

Åke öchK Anci här däremot varit på 
flexa kurser i Uppland och därifrån 
tagil med sig kunskaper hem till oss 
Allas fKässstter öch höter skickas 

flivigt mellan öss i stället. 
Jag nämnde nyss, att ayckelharp 

musiken är relativt okänd här ute' 

2 skärgården. Spelmän har det för- 

stås fupfits - som drog mellan olika 
lögganser och bjudningsdanser med 
"Sipa fioler: Det berättas om ”Tusse- 
Bernt” från Ljusterö; som levde i
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börjar av I800- talet och faktiskt 
även Agde en nyckelkarpä. Två ändra 
gamla spelmän var ”Ytteröar'n” och 
”Lingorskärar/n”, som båda levde i 
mellanskärgården på 1800-talet - 

Åke bar planerat, att samla ikop 
ällt sitt material om dessä gamla 
Iskärgårds-spelmdn och så småningom ;seandviken den 30/9 =51 
ge ut det. Det blir väl Ö-Sträkarnas 
projekt. kommande vinter! Bäste Nyckelpösten |! 

  

Tack för en trevlig och underhål- 
lande tidning. Det är elltid lika 
rölligt ätt läsa om alla byggtips och 
Spelningar m.m. I tianingen. Som ett 
komplement till fåkan Hardenborg i 
Oppsela artikel om "Några maskiner 
för nyckelharps-byggare”; vill jäg 
rekommendera växelsErömsregulätor för 

ändring.aviöaskinernas varvtal. Prinm- 
ctipen Är densamma som finns på 
maskiner med variabel hestighet. 
Växelsttrömsregnlatorn finns endast 
att köpa såsom byggsats. DÅ fabrikat 
jag känner till är ”Josti-Kit” och 
”Hellemann”. Den regulator som jag 

EE dn sed Så nn ae RR har är &n ”Josti-Ktt” på 1320 MW 
T. TAGELMAN & Son: (E amp.) denna är fölle tillräcklig 

| ar I och kan även användas till reglering: 
Har du hört ac i ee av värmen på en kokplatta, lödkolv 

& spelman 7 pris i byggsäts är c:a 300 kr med 
a ÄLL " Eillbehör. Detta är en äv de bästa 

apparater jag någön gång här skaffat 
mig. Säkert finnes det nägra el= 
klilar i föreningen N-harpan sem kan 
bygga ihop regulatorer för en billig 
penning. 

  

Ijusterö 30/9 01 Helena Sök 

  

  

   

       
       
     

   

  

Ta, han har ju gjort en 
stål; Mäckens:polska 

fostycKit-har tycäre: upphört. 
Motsvarande regulatörkréts 

| finris döck'hos ELEN artiked nr Bäsva' hälsningar 

22-054-12:257:; ELFAS tel hr" 
Bö Lundgren base oo me 

    

    

| Reflaktionen, 

TACKAR för dessa 
insändare. Nog är detroligt att läsa 

öm väd som händer i Sverige (utlandet 
också för den delen) på harpfronten.



  

Har Du "NOPPOR" oå strängen? 

Ensträngärett svängande element. Strängenär 
avsedd att svänga på sin: dton (om man: 
iNöe ägnar sig åt Mlagenlettspel förstås) Larm 
tå A-strängen som.ett-exempel; när. den lösa 
strängen klingar ser det uf:så här: 

+ AN 

Trycknupå tonen A,knavernr12på Assträngen, 
den delar strängen mittitv. Dubbla frekyténsen 
uppstår då, alltså A-en oktav upp. Strängen 
skullé ma svänga påtvå (2) ställen så här... 

  

  

    

»-rmen det gör den inte för attstråken bestryker 
endast den övre halvan, Prova odi knäpp på 
dennedrie halväri och Du kör att det är såmma 
ton: 

Här uppstår en $ k 
dr ett noll-ställe,.: 

saga [NS 
Ö 

    

  

  

CN em mm = mn Of so CS YET f I KO FEN MER CER HER BES ON HET 

GLÖM INTE 
Jubfesten den 12 dec 91. 

Pet kommer att bli ROOLIGT 
vär så säker. 

Lokal: Gästabudsalen 
Harlwickskä huset 

SÅ Paulsgatan 39 Stockholm 
Uppl Christer Kvarne tel 08-641 25 12 

  

Nit 301 

..eftsådantnolksfällekan uppstå påensträng. 
Pp ga en "noppä" (jag vet inget riktigt namn på 
företeelsen). Det är en ring runt strängen, en 
liten nästan osynlig "rostring" som kan bildas 
paa tillverkningsfel etler åldring. Ungefär så 
här serdetut. 

ESR          

  

  

  

  

'Siräcgen får en tendens att.svänga på en icke 
önskad frekvens (to) om man här en sådan 
"nöppa Om man lätt får Hageolener pi 
sträng sä kan det bero på detta träns Kolla. 
Dinä strängar och byt ut de misstänkta. Detta 
gäller även de ospuanaresonanssträngarna. 

Sven Nordin 
SEIN RYPTSKEMEEDCEOLDRPEST 

Under förutsättning ärt alla 
planer Yär i lås blir det ... 

Nyckelharpans dag 
gen 27-28 JUNI -92,; 

på Skansen 4 Siockbolmi 

Stockholms Spelmansgille 

och 

Eric Salilströrs. minnesfond. 

Upplysningar genom 
Gösta Sandström 
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Singö 1991-10-03 

'Den Här gången skäll jag skriva orisadsins plicerning 

på. nyckelharpans hals ock.med de ändringar som 
jag gjort från tidigare nyckelharpbyggem 
Sadel och halsbredd ärsomiförat100 mm, tjöcklek 

& mmock: höjden 41 mm. Sadelns höjd min från 
halsens plan är 40 mm men genom alt jag gör den 
bågformig: så får. den: pånmiten höjden 41 mm på 

bakkanten. På sadelns framsida fasas kanten ned 

efter sträftgarnäs Iutningmotsträngspännarna. [det 
härsamnianhangerniiåste fiantänka på atrsträngarna 
'liggen dikti; spårenså att det inte finnsmellannin 

mellan sträng och trä i sadelns bakkant. Samma år 

förhållandet med spåren istallers främkant. 53 var 
nogameddetaatespåren därsträn gamavilarfärrätt 
vinkel: 

Skiss (.ej skalenlig) 

Häls 

Sädelös oTtGäDS balter: Jäglägger en 

1806 graders. -pradskiva efter halsens längdriktning 

just där A-strängen skall ligga på sadeln och med 

grädskiväns 0-oenirurn på sadelns bakkänitslinjeoch 

svannämndaränktasträngspår. Härdrarjagnuuten 

linje med Ak blyerts i vinkeln 91,5 grader och 

'ävläser dette mån vid halstas vänstra sida. Härefter 

sågar jag: ned I mm djupt spår 8 mm bret:och 
limmardit sadel pähalsen med wingtryck, Varnoga 

i deta moment tied sadelns vinkel i förhållande ill 

halsens planyta.. Den ovannämnda fasningen av 
sadelnsöversida gör jag sedan efterderattsmäng- 

spännareförstärkaren Härmonterars och de koniska 

'börrhålen kar borrats för strängspännarna. 
Med den tär enkla konstruktionen löser man 

lövens ställning mör C-ooh G:strängarna. Man kati 

pftase på endel nyckelharpor dessa löv hån vridna 

iriktting motstället föratt i bästa fail få tonhöjden, 

A-strängens löv är det jä inga problenimed. Själv 

tyckerjag art harpans vackraste ljud ligger på 436- 

438'H2 
Harpkroppens vridning i förhållande till halsens- 

ock klanglådans mittlinje kommerjäg vid eannat 
tillfälle tr Skriva om. Jag hoppas. att jag med 
övannämmdarsder fjörtdet förståligt och fägorlunda 

rydligt skrivet med sadelvinkeln; Det är värt att 

PrÖVA, 

Mycken bygglädje önskar Nisse. 

  

  

Vem har en bra idé om hur man gör en enkel anordning föratt 

erhålla en Ö-bas på C-bas strängen ? 

Har Dö gjort någon konstruktion så sänd in en skiss, så kan 

Nyekelpeoster förmedla Idén ull:läsarna, 

 



  

'På följande sidors åter eset svar pr 
ropet om nycke ckolposten). 

"förra Humrer av N osten). 
Detär mle a sent allsända in - 
SEIN krorp pånyckelharpbygge. oc 

Töck Gösta för det har bidraget. 

RP RFRRT 

"ser av en: 
Insänt av öst 

Bengtsar. 

  

Jag har byggt en krörstisk 
myckelharpa efter Bäckström, 
beltager på spelkurs nu och 
planerar min reservharpar letar 
ester nya idéer, fe fotsras 

Mina iakttagelser av: pa mn 
ylsar att erfarna 
hår bra fahgerande VEEUSE = 

s För örjare finns möj- 
ligheter bill förbättringar 
och andringar, 
av spelutrustningen, | 

Erfarna. instramentbyggare 
försöker tillverka. bra lätta: 
instrument med ”gött ljud”. 
Ljudet, här finös delade me- 
TliTgear Om hur: bra judd låter. 
Tia klang, Högt Ljud osv. 

MoRTIOP I Köpenstämapparak av 
krömetlisk typ, det är en Söa 
investering för nybörjare. 
Nyckelhafrpan Skall vara fatt 
stämd på alla (LE sti Sbrångar 
för ätt vara godkänd. 
ningen kan utföras va a 
'Sspabbäre med en stämäpparat 
[för nybörjaren!) jämfört med 
att utgå ifrån en Stängastert 
Använd stämga ffelnsom kontroll 
av. Stämapparåtens batterier. 

mingen av JInstrumentat 
är Ant För act allt skall 
låra bra, andra 'åhorare/spelman 
riva hattre när tonerna katér 
rärct . Irämapparaten är en god 
Bjälp när lövens 1 
äinjusteras till rätt Lton- 
OBSit lion, för goda ackord på 

kan en: justering Behö- 

   

  

vas, 

En Sordin Gänpar 
vån, bra att använda vÄd övE 
ning! Klädn eller dylikt 
Free på stallet. Pyova ut 
en, dina grannar blir kanske 
HägöE tlädare om du övar UR. 
sordin, En tung sordin ar 
mer an en lätt typ! Sördin kan 
vara bra ste montera när man 
Har Bett kräftigt ljud ifrån 
haxpan och inve vill föver- 
fösta” ndra instrument "vid 
spel c -- FE apr 

ping. Här fines 
peter till 

  

      
3 ll 

as många mj a 
vanligt förekommande: stäming: 
ärett haett tonstegeller mer 
meiler närliggande resonans- 
sträfigär. 

/komplatteringar 

visar atr 

Skall 

solika ” 
Su Svår att Hifta, 

Ljudnå- 28 

| smonjlnga ål 
möjlighet + höra hör man. 

  

(8); ME Sr 

  

EE ae Det tar rid 
iman allt sätter Sig och 
håller srmaingen. somrett di 

(1 år) - : 
S ingar ck 

terperaturändringar påverkar 
nyckelharpan säett strängarna 
= iste SEPA Om. 

frsöda = hällere. ES strå 
kar 2 st, samt har fack/ 
iftrymven för andra tillbehör 
som Celtloharts, jprngaffalt 
stänäpparat, Strängar: Extra 
löv som resexv; fång; kniv, 
fil, blyertspenna mjukt stift. 
Kan vara bra! om man behöver 
ustera på kurser. Ban Ti P ; dsper 

   

        

Skr: SC Hata 

  

för att Jätt karina polar b 221 
'önskad låt är ett. gött hjälp; 

  

ry Leg ill rärt 
'Nar band flyttas reYlan olika 
kandspelare kan ljudet = to- 
nerna wveriere som barn 28- 

tigbeten varierar E & trög 
"kässetty dällga batteriexr-Som 

2 orsakar låg bandhastighet, hög: 
Höndhastigket på bandspolaren. 
Kontellera bandspelare genom 
att spela in tonen Ä 
LAG0Hz) på en bit a bandet ; 
spela av bandet och Kkonmtrols 
lera vt ex med :stämapparaten 
hur tonen; PE Min erfarenhet 

"bandspelare 
föngerar Lika! När band flyttas 
mellan ol ka enheter Bäst är 
att använda samma bandspelare: 
id in- och avspelning; då är 
ijuget + tonen. bestämd av det 
ins Blec, Sräm- 
toner är Bra att spela if på 
bandet i början; t e& löse 
;skrängar AC. fIönan låten 

  

"börjar är det bra att veta 
Sstarttonen. Nyckelhaärpan har 

”sound”; ibland är rätt 
för By 

öde kan användas till 
Kontroll. av bandspelarctonerna. 
Vill man Spara inspelat ha 

terial är det fra atr 
"skeivskydda” bandet genomett 
avlägsna glastbilerna i 

ersidorna. Göratt man. inte 
spela jver bandet av miss= 

tag! Banda in dig själv och 
spar LI arna Der ger 

otvecklas: spelander, Av 
”återblick” kän vafta intras> 
sent. 

Stiäken Kör tili: Erfarna 
spelman använder stråkar söm 
är bra - taglade, samt att 
stråken har ”svikt”, (dvs är 
spänstig, far”fiolspänst” ). 

Ner om 4 

NR ar bra ätt hä. 

ER Ra fi gt r ski 
stråke och ”atxäkar”. äte 
'eftersom desionen varierar; 
svikten + härdheten + bålans- 
punkten + längden + taglingena: 
utförande. Jag har ndteret för 

nyckelharpstråkar: 
FT Tängd: >45 cm ( Söch 
Ina. långa) tagling ca 35em, 

b Sviktens , hård = sun till 
"EGAN gret 
'e faglingan fr ofte disig; 
Härligt Strackt: 
d Vikt mellan 58 ovam - 28 
frän. Fiölfrosh ock < 45 frams 
vikt är van vEn bra stråke 
ger bra resultat! Tillsåmmans” 
med god stråkföring blir ljudet 
bättre. Fiolsträkar för "barn 
Eloler” kan användas, tilt 
nyckelharpen använder jag en 
176 stråke somväger ca i0:grän 
och. är 4leom lågg, När man 
komparmed slakare tagel ir er 
'fiyokelharps tokke Jänmplig!] ! Eg 

finna många OLIKA typer med 
variationer: ”Kromatisksilver- 
bas" ar pö tatt liten design 
som verkar inttessant , H: Gille 
typ sä 1,3kg. 

Nyckelharpor med grafina 
sniäerier wonh andra dekeora> 
tioner förekommer samt experi= 
menttyper av 'olika modeller, 
Kröppsförm & Stränghallare. t 
srämangräningfskruvplacra 

Dekor finns på varierande 
ställen eller inden skör. 
det, mesta är smwikfullt. Hant= 
verket är afta bra. NAr mån 
kontrollerar - jämför mad en 
känd byggare söm Brik Sahl— 
ström, verkar arbetet agnat 
för att skapa ”gött ijud” 
mindre del är nedlagd” på 
Pfinisnhen”. 
   

  

GE ; Ivarierar. 
Jag har Vv gt nägra och 
normalvikven är ca 2;2 kar 
Vikter inellan 2-3 kg förekommer - 
”Datta nomrmaltyper” mindre än 
2Kgq FENG SflLickharfpör” 
jorda av cen, 
sjere kx LR Materialveal 

mlppvikeen. Jagtycker 
NSL loser verkar fntressant och 
har råänkt att 3:e bygget blir 
ev "”silserhasrkromatiskt” 
garna lätt cm 1,5 kg, Har 
Takttagit 2-3 Olika Silver” 
tillverkade i gran och ned lag 
Vikt ör den intressant. Ef 
variant är att införa Elol= 
Bygget? idéer I konstruktid- 
nen och montering. ”Kanige lag 
vikt” Materialet påverkar 
vikten också, ”beslageg” av 
metall kontxollera om:dé kar 
2ättas eller ersättas med 
träskruvar sv! "Stockiolms- 
hätpåan”, med bara metallmekaänik



Nr 391. 
  

öre att jästen San oket Jär7e 
enerate er Aer sc 

2 Botte Väger mer: N Iharppr med: 
mänga stämskruvar av tra €& 
Håller afta låg vikt, finstäm- 
mare under lär stämningen 
"Get kän vaärå förbätlring an— 
vända ”"gitarmekanik” och tå 

d i: Låg vikt bör 
inte vara det viktigaste — 
'GÖEt ljud är intressantäre och: 
ect lätthanterligt instrument. 

Asxelbandet av stadig fyp 
fungerar brar tunna ;gnör 
ihop sig E$ll ett "snöra” söm 
skär in i halsen. Krage på 
kläderna kan vara brå, gör act 
axelbandet irriterar mindre, 
Vid Spel på höga lägen - teoner 
"brukar axelbandet korray når 
4 för att Hå nycklarna J1ät= 

ER 

    

. Skruvplattan, Här finns 
många Lyperi: 
a Alla IF: strängar Har 
re NER Varterande 

513 12 rf + 4 stbräskrovar; 
Loka Ssinioaee. 
b! åg placering av 
itesrnkan Ne; På skröv= 
plattan. 
8 I strängar mad tandolia= 
mekanik + 8 fräsktövar (4 
stora + 4 st små) ger lägre 
SINEVIKE ÅA a och b ovad; 
d Övarnligare varlanter 
”Ebetraä-skouvar-plano” 
nodokonvade plattan. 

I träskrtuvar I Sskf&uv- 
Nettan. kam, Vid många 
bräskrövar änvändes fiänjute— 
rare på strängarna för öda 
ing Till sätt tön.Anm. 
lösringar finns för gtulinje 
dragning téxmellan knävrairnas 
fader — fesonansstrangarna. 

  

'Skruvplattorna är Jättade (i 
den mån det går), urhålkade' 
För en stark konstruktiana. 
Dekorationen utgör ofta en del 
äv lättälngen och nmtnyttjes 
Ibland 'extremc dvs marrial kan 
Tåra ävlägsgat helt på ”Elick- 

oc; dårmånga träskruvar 
svek Lättare metall- 
fmkaniken i mässing nm, Där 
strängarna går emot sitter 
ofta inlägg som avlastning £ 
   

Ex ben, hårderä, metall mm, En 
stor del avänstrumentets vikten 
sitter i skruvplattan med 
tillbehör. för ett läte in- 
'sExnnent bör vikten sparas 
här, överdimensionera ej. 

Stallet. Många olika typer 
förekommer, Vanligas;jär Bäck- 
strömtyper pch er variant som 
förekommer på gammelharpor 
”städförmat”. Alla strängar 
med lågt placerade fesenans- 
strängar förekommer; verkar 
FarmSlaags. knepigare att 

NN trängarnas grappé— 
zing? 633. 5-3-4, 5-4=3y 4> 

Harpkroppen och halsen, Hörs 

  
Materlalvalet | 

använder mer avfasningar än 
”päckström 75/78 titning” wi 
sar! Det är också en avrund- 
ning mellan hals öd ån locker) 
(botten är koctare TORN v 
För ett Jätt lästroment Hö 
vikt : : ån på haks ck 
13väkropp, hälsa vikten sit- 
ter tär. Dekoration är ofta 
et bränt mönster OmkElng ändri 
ktoppskanten;: sniderier p 
locket förkommer samt figo- 
rer, sitade eller inbrända 
mönster. Töfkvallten föränd" 
ras troligen om sniderierna 
överdrivs: på löck > botten. En 
lätt ljudkropp: bör vara bra 
för instLumentet tillsamnans 
med: lättad övrig utrostningi 

EE hals ca 95 ma kan ge k 
Ti om mätertalet. 5 mm 

svära Sena, Gran 
Materiar ljuäkröppen är ett 
bra utgångsläge för em Tätt 
kovstruktlon:: | 

där vissa är Stränghällarna' 
för korta itanför härpan, ger 
inget stöd för stråkarmer: när 
fån står tickh spelar, battre 
med längtän för kortröverhäng., 
Det finns tr ; 
ex som skruv yplatta med 16 st 

inga fin 4 finstämmare Morterade, 
där avänds istället små fin- 
stämmare som är placerad :på 
strängen vid t PR SET NvG VARE 
Deköratignenpå 
varierar, öfta är det Vägjön, 
sniderier och målat mönster, 

2 spelbarteten 
blir bättre Om har: 
egret glapp/spel Sn om leklådans 

    

uttag har i it brex grafit 
på 'YtDj INyCkläras. skall 
inte gi trögt . "Utrymmet-mellan 
knavrärnas Rutger Värierar, 
detta kan i aren 
mad. att 2 breda SHVSNdES « 
Löven: får lage vara för klena +&r 
för bra Ljud. Stabila knavrar 
pch löv behövs för klar fe 
Dekoratidner förekommer 

kellådans olika deiar; For 
RE snjiderier mm. 
se enen I ärmänga rskpie 
ade apade, ger kortare — 
lättare: typ. 

Staget är Också av at, 
detta försämrar. letat 
NÅGOT, gör att nycklarna kanske. 
gasslar något extra, Nyckel 
leker är I56land monterad ca 
ämn neråt för att erhålla 
Yättare: strängpläcéering 0083 
ner symmetri omkring É-hålen 
FIG Små Händer, där 

läten spelningen 'om 
Fd sitternärmäre var» 
andra, vinklas inåt. Nyckel 

nea - T0r gelen är 
svårspelade för nan Vana 
med vanliga rtioner, 

och :överdimen- 
sion påverkar viken här.. 
    

  

i "tillfälle. 

  

(Veckan före mid= 
läma sombar!) och in dina och 

2 bekantas nyckelharpor för be= 
dörning Du får indfd om Hur 
andra spelmän ser/hör "dite” 
INSERUDERE Tonkvalitet, 
speltekntnsk funktion samt 
byggut förande: 1ns tellt 
och hantverksmässigt blir be= 
dör: Bct dokument visar fe- 
sultatet samt. anmärkning med 
ed mg till förbättring? 

i Det är intressant att 
AStsomentet dugertill, 

"enligt desaa spelwän, 
(Kanske införs dina tänkta 
förbättringar; förefefter 
Österbybesöket. Man: behövär 
ibland en knuff för avt kanma 
igår i = 

instrument är också 
Äntrss santa act lämna if. En 
ont roll som derma är jotrassant 
för alla nyckelharpstyper 
gammal - nyl De instrument Som 
får goda :resultär är ofta 

ade en fid (håller stäm- 
ningen) a och är stämda intande 
lämnas in, Efter justering kap 
det ta NO veckor innan in- 
'strumenter häller stämingen 
igen = ar stabiv. 

dre ög arr E Ovens lägen in: 
nyckelharpans alle strängar 
är stämda. Troliged är ett 
gött rTesultat jfirtån bedöm- 
Hinger en anledning till att 
använda instrumentet oftare: 
På vill spela länge på en 

korg”, Bra. resultat för 
13ud och speltekniskt utfö= 
tande Sälja erna 
gladjen! V: byggare Tännar 
1 2-3 stycken: för "Bedömning, 
de:använder troligen TesUltä- 
-- på olika satt, ÅR sg 

försäljning mm. Dessa 
ARÄLEUNGNE Här Eröligen goda 
betygpå hantverket ochivaria- 
tioner som kan. jämföras av 
byggaren! (Efter wutvärde- 
fingen). å 

j på ”FÖrSla- 
gen” för att. st liB bättre 
Fanktion bygget (en Bäck- 
Ström yå "modelt) redovisas 
här: 
Härpkröppen, Hörnen avrutidäs: 
på halsen ordentligt under 

; Tadie ca 20 mm 

för ct mån vu Överg ge - SS N a gängen 

mellan botten- och hals- 
underdelen avrundas för att ge 
bärkxe: spelbarhet vid spel på 

& högre tonerna; Jag når 
Knaygakna. något bätte: 6 = 

St Bj delen utan=> 
För stärgopore lock har för- 
längts Fill ca 70 mm; för att 
dör bra stöd vid spelningen: 
Här påverkas måttet av- ärm- 
längden! Jag har Nörnmal 

    

Skruvplaättan strängarna skär 
ner I träkörnen på förstärk=:



  

pingsplattan. Inlägg kring 
börnearr äv: en metallprofil; 
'Resonanssträngarna går också 
emot stämskruvarha, inläggen 
utnyttjas för att styra 
résonanssträngArna vid sidan 
ön, Få att strängarna: går 
fritt. Stämningen håller bättre 
efter denna justering. (Yttre 
påverkan reduceras). 

Nyökellekend. Vissa klaävrar 
kärvade och vid pyte till 
mjukare skumgummi I leklådan 
behövde alla knravrar deh 
häkuttag grafit på sig föratt 
erhålla bra grid. På lövens 
baksida avlägsnades (för sträng 
& och C) något material; ger 
bättre svängrum för fesonans= 
strängarna, Några knavrar 
bottnar för bt gt så stoppet 
för knaverrad på Crsträngen är 
ändrat ca2mnmmer uttag: Sträng 
arna skall inte vara för näta 
löven, deras svängrum skall 
Tacka till ubtan dett gå amot; 
Hljud annars. 
Sraller. Mer symmetri för 

strängmonteringen erhålles om 
A=strändgen flyttas ca 5 mm ät 
sidan, (Härmare röven) - Denma 
ändringär tateutförd. Flytta 
stallet & sidan aller ändra 
Hytkslleken. Bättre symmetri 
införs eventuellt när jag här 
en rese crpa. 8 ringer 
Aäte bättre funktion! Reserv- 
haäftpan är bra att hä, ger 
möjlighet att justeravden an- 
ära sid tillfälle. (Minska 
avståndet mellan strängarna 
Kar symmetri erhållas; med en 
smal” Lösning) . Reservharpan 
är bra att ha; ger möjlighet 
att justera spelharpan: Ofta 
Tycker nan att det dröjt för 
länge innan justeringen. VvE-= 
förts, Skjut inte app; låna en 
harpa am möjligt och Justera 
till din nyckelharpa. Det blir 
ett lyft, den Blir förbätt- 

vad. -,.- 
Etb Bra komplement för byg- 

gare är ett viktschema på arlä 
ingående delar i nyckelbharpan 
E ex lockets; 'boöttens och 
Halsens vikt i gram. Summering 
ljudkrögp + hals = 2200 gram; 
sa 12 mässingsmekankilsmner 
= 200 gram, 
s:a 4 stämskruvar; = ss: 3 allt 
kötalvikE 2000 gram! Förkla- 
Far väd- sor händer mwed Ijudet; 

SN tjock = tunn bötten och 
1 

Meda vänlig Hälsning 
Gösta Bengtsär 

Nr.3:91 

  

Stenungsund 23/ =91 

Hej Sven! 

Du ville ha någat bidrag till Nyckelposten. 

Här kömmefr i all anspråkslöshet ett foto 
med. lite information. 

  

Fotot föreställer vår Tyckelharpögrupp söm 
bildades 1982 som förtsärtningen på en 
Byggeirkel: Groppen växte och nav är vi 

knappt 20 medlemmar. ee 

Vi är organiserade som en avdelning tunder 
Byggdagillet i Stenungsund och vi Har 
kursverksamhet under SKS: Vi träffas en 

gång I veckan och tränar nya låtär och 
STIäger Repertoaren hämtar vi från Sohus= 

Vär spelledare heter Håkan Säterberg. 
Deltagarna i gruppen kommer från Stenungsund 

i söder till VYddevaälla i förr: Vi spelar 
ibland till dans inom Byggdegi llet, nen 
också vid slöjd- och hantverksutställningar, 
till midsommarfest, spelmansstämmör, på 

alderdomshem och via olika költufaktiviteter 
i kommunen, En kassett med härplåtar har vi 

också gett ut; mest för att dokumentera vår 
verksamnet. «as (FOtot förresten pryder 
Omslaget på vår kassett). 

Med spelfanskälsnjingar från Fred Lindberg



  

  

  

RANSBERGS HERRGÅRD 

.Järnibruk: kopplar de flesta harpspelare 
hor med vällonbruken I norra Uppland, 
men platser (där man fortsatt förädling- 
&n av tackjärnet från masugnen tT11 en 
smidfar produkt har funnits: i hala 
Bergs lagen. | Värmland: växte vid 1800- 
talets mitt upp: tre järnbruk: vit Ranån; 
ett biflöde till Klarälven som rinner mt 
vid Ransäter. Vid det övre bruket, Rans- 
berg, tystnade anidaskamarna 1885. 1 
dag finns "kvar en välbevarad och Väl- 
hållen: herrgård! med kavaljersflygel och 
annat .som: hör IT] Värmländsk: brukskul- 
tur, använd som kurs: och konferensgård 
inem: Nykterhetsrörelsens scoutförbimd. 
15 juli samlades där drygt 50 förr 
väntansfulla dansare och spelmän för att 
under Värmtand' Folk-Mukip. ond Dorce Cämp 
komma närkontakt med svensk folklig 
kultur; Gert Ohlsson och Kit Basan hade 
trumma$ ikop 10 goda :dans- och spells 
lärare, de flesta med anknytning till 
Dalarna och värdlandskapet Värmland. 
Ansvaret: för oss nyckelharpister vilade 
på en spölman som bor. i Datarna men scn 
nog har hjärtat kvar i Uppland: Sigurd 
Sahlström: Det alternativa körsnamniet på 
engelska förklaras äv det internatio- 
nella instagat; et fjärdedel av kursdel- 
tagaärna var titländska gäster: 
'Efter en högtidlig "invigning med Pite 
nervösa Sspellärare sön kanske tög nägön 
konstig ton drabbades vi av det scm 
skulle förfölja oss hela veckan: maten! 
Inte riog med vatt mängden Var tillsgeklig 
för  Vänjé utsvulten dansare uberöende om 

» kom först ser. sist till mäl- 
tiden, den; var så vällagad och god att 
vi stillasittande spelmän frestades. att 
äta lika mycket som dansarna: 
Hela veckan var schemalagd nästan alt 
den tid vi örkade vara vakna, huvudsak- 
ligen; lektioner i spel respektive: dans, 
men även, utflykter, basök 'av gäster mn, 
Én titrma: varje: eftermiddag vär 'Eänkt som 
avkoppling;men blev snabbt intecknad av 
extra Tektioner för frivilliga. Två 
arerikanska tjejer var hejäre: på dansen 
"Eloging” (kanske rätt stavat), som är 
en. tidig; form av step bevarad som folk- 
Tig dans på östkusten, Em annan dag 
gjorde dmltterns ett tappert: försok 
att få oss spelmän att dansa bingsjös 
polskat 

Kur:sens: höjdpunkt var nog när Maria 
Röjås' först hade konsert avsiultad med 
kulning i skögsgläntan bakom Smedjan och 
sedän tratlade tifl dans! 
Kursen avslutades: lördag-söndag med en 
bussresa -änna längre in i de: värmländska 
skogarna, först till Gemmetvala i Brun- 
skög: och sedan till spelmansstämnan i 

GURNaPr skog. i ; - 
Att vi faktiskt. bara var fem som detade 
på 'Sigurda lararenergi var ju bra för 
oss men det behövs fler harpor även I 
värmland. En förklaring kan vara. att 
denna goda tidning I använts till 
information om kursen. Sigurd Saklsträns 

sätt att spela bendpolska för bäde värm- 
jändska och utländska dansars är nog den. 
"bästa rekism nyckelhkärpan kän få, Yen 
skapar också förväntningar på OSS. andra 
som viTl försöka bli bättre. 

  

Tack "BL" för den insändaren 

SaxaturHemmets Journal 

GÖTEBORG. 
3 Fiolbyggaren: Birger Fred- 

ricsoni Göteborg kän tänka 
| sig att ta mad felan in i 

bastun och riva av en låt! 
Skulle låta alldeles för- 
treffgt. Omydet bara beror 
på fölan: Den är bastus 
vänlig nämligen. Världens 

enda isittslag Birger här själv byggt den av ett 
specialbehandlat, värtentättvirke. Ensk innovar 
tiotfrån Chalmers. Det är förstås inte tänktatt 
virket enkom:ska ärtvändas till att bygga föler, 
säpgr utvecklarna Mats Westimoch Pia Larsson; 
Derär ibyggbranschen framtiden Finns... 

  

Kanske en sådan vattenbeständig harpa är 
någonting attha på spelmansstämmor, där 
det regnar för det mesta hela tiden... eller 
gör detinte det 7 

red
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VIKHGT.. OBS: LÄS DETTA: ÖPPET BREV TILL ALLA NYCKELHARPVÄNNER:;OBS VIKTIGT-LÄS DETTA 

NYCKELHARPSVÄNNER 

spelmän och byggare 

Eric Saklström kom under simlivstidan på et avgörande sätt rädda nyckelharpan frånatt bli museiföremål. 
Under 1930-talet ochi börjar av fyrtiotaler fullföljde hän Augöst Bohlins konstruktion ay den kroatiska 
nyckelbarpan. Genom sin'skicklighet att bygga och "spela nyckelharpa stärtäde Iran en Fölkrörelse inom: 
svensk folkmusik somrär enastående, Uhdertecknad hörde honom: spela vid enspelmanstävian år 1946 i 
Uppsäla. Upplevelsen var oerhörd. som den säkert har varit för alla som haft förmänen:att få höra honom. 
spela Det/Har varited ymnest, glädje och äraattfå Spela tillsanimans med tonora. Häns förtjänster som 
raäntniska varlika storasomhans Övrigarnästerskap; Aldrig ettonvord eller omdöme, om något eller några. 
Alltid Öppen och beredvillig: an dela: med. sig av sitt stora kunnande, I pri av 1950:taler vardet ent fåtal 

byggare. Dettå tack vare Eäc och de: BYScknirser Nam Han» var ved om att starta slutet äv ; 1960-talet. 

Men:nu till min ärende; 

TRI ofri 

ätten vftsäende kedjor skal ötföras- Konstnären ock vispad TögvärJärpeland har fått äpgådg 
an skapa och framställa statyn. Denna beräknas vara ntförd och på plats nerför Tegelsmora hembygdsgård 
vid tidponkten för Eric Sahlströms 80-årsdag iavgusr [992, 

Allade spelmänock byggare som fått del äv undret ”Nyckelharpanis pånyttfödelse” börkännäen glädje och 
förmän att ekonomiskefå städjaminnesfondens beslut. Vimäåste alla tillset, att orsa Eric Sahlström skölle 
tröligen ingen av.oss, ellermycket få byggt eller spelat nyckelharpa. Förattsamlatnäsåtmånga sömmöjligt 
startär Täby spelvriansgillgen budkavlemellän ländetsspelmansgrupper och nyckelharpsbyggare. Det tiotal 
Sruppersomredankontaktins har lämnat positivasvarittheltjärtat stödja insamlingsarbetet. Despelgrupper, 
byggare och enskilde sön inte nås av budkåvlsn, kän sända in sit bidrag direkt till Brit. 'Sahlströms 
Minnesfond: Postgiro nr. 461053-1:mätk talongen "Minnesmärker” alla givares namn redövisas i den 
minnesskrift:som skall framställas; 

   
  

VIKTIGT... OBS: LÄS: DETTA. ÖPPET BREV TILL ALLA NYCKELHARPVÄNNER..OBS VIKTIGT..LÄS DETTA
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Uppländska riksspelmänpå nyckelharpa: 

Vid genomgång. av Zornmärkesupp- 
:spelningarna åren 1933-1990 kanrfedovisas 
att 4372 spelat upp inför jury: AV dessa här 
561 erhållitAnders Zornsspelmansmärke: 
silver 74 s än har av Zornmärkes- 

nämnden rele och erhållit märketi göld. 
De flesta riksspelmännen har spelat upp på 

fiol inte mindre än 465. Nyekelharpan är 
god tvåa med 44, klarinett 18, träskofiol 
14, lur och horn7, durspel 2, stråkhärpå 2, 
munspel 3, kulning 4; och säckpipa 2: 
De flesta riksspelmännen på nyckelharpa 

är från Uppland 35 st.Den första 
riksspelmannen på nyckelharpa: är 
Skansenspelmannen Bernard Jansson från 
Vingåker Södermanland, Fan fick snutt 
märkelse: år 1933 för spel på fiol och 
nyckelharpa.Den första upplänningen är 
Augöst Bohlin född 1877 tiksspelmän 1942 
i Uppsala, Erie Sahlström; Oskar Larsson 
och Sven Tallroth 19461 Stockholm, Harald 
Närlund och Lennart Kjällström. 1952 i 
Karlstad, Sture Sahlström 1954 i Uppsala, 
Kärl Lager 1961 vÖstersund, Ragtar Berg- 
lund öck Mats Kuoppala 19694 Tierp, Göte 
Lindblad 1965 i Örebro, Hans Gille, Leif 

valla, Pjter Hedlund 1975 på Fragavylted 
Skåne, Gösta Hellström 1976 i Leksand, 
Kurt Södergren och Ragnar Karlsson 1977: 

Sm s te me AN en ED Om; mr) (eg ÖN EE Ng ge EE ja | 

ERIC SAHLSTRÖMS MINNESFOND 
UNGA SPECMÄN: SÖK 1992 års STIPENDIER 
ur-fönden för deltagande i sommarens spelkurs- 

Lärareär tioav de främsta nyckelharpspelarna 
med Sönia Sallströfn-Lärssörn som 

Körsgården Ekebyhotins slött, är belägennorr RE ebykoölms slött, är beläge 

Kärsen pågår 21.-25 juni 

Du som vill söka DES BE funNan NArAR älder 

    

adréss.och tel nr, S på kassettband två 
valfria låtar och sän fr Ba senast dö april till: 

Gösta Sandström 
Svanvägen 7 Önpskas merinformation 
18246 ebyberg ring. Gösta 08/7581176: 

  

Österbybruk, Jan Bergström i Forsa 1978, 
Åsa Jinder, Arne Bergmän och Sture 
Högmark 1979 i Ransäter; Per Furå och 
Ditte Andersson. 1980 på Skansen Stock- 
kolm, Sven Nordin i Luleå och Esbjörn 
Hogmark 1983 i Västerås, Olof Johansson 
1984i Uddevalla, KurtJinder 19851 Färnö- 
sänd, Jane Lindqvist, Rickard Bernström, 
Ann Christin Granfors, Per Gustaf Jern- 
berg och Mats Wester 1987 i Österbybruk, 
Käjsa Ekstav och Anders Matteson 1990 i 

Nyköping: 
Tre har erhållit riksspelmansmärket i 

guld Eric Sahlström 1960 Gösta Sandström 
1974 och Rägnar Karlsson 1987. 

'Söm framgår av ovanstående, har från 
slutetav 1960-talet, antalet riksspelmän på 
nyckellarpa "ökat avsevärt, Förklaringen 
fill detta är den kromatiska öyckelhårpans 
tillkomst; August Bohlinoch Eric Salilström 
är de spelmän som-genom sin skicklighet 
attbygga ockspela banade väg förnyckel- 
Narpans pånyttfödelse. 

  

Karla, Fra, 

Gösra Sandsvöm., 

...varför kallas stall" stall"? 

På stället finns en häst ... 2 

| Al detta på fiolen! (harpan också förstås) 
Mei bir har denna terminölogf uppstått. 

ÅL, Här någon ur läsekretsen någtot förslag? Å 
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Två inédleramar hade uppmärksamrmat eherlysningen. TACK för hjälpen. 

Vals efter Edvard Petterson 
Ur :Sörmlandslåten 

Dartöritskrift SN 91-10-15 

  
  

fortfarande kvar: 1=97 3st, 3-87 8st, 1-88 Sst, 2-89 öst, 2-91 
läst. 10 kröst. Betraffände innehält; se förra Humret. 

  

Ett mindre Sötal gfanla nymer av Wyckelposten finns Gö



  

  

  

   

   

Tänkvärda förslag, från Lennart 
Akerberg 

Stockholm 29/9 =91 

Hej I höstrusket! 

Jag har: funderat lite (ganska länge 
t som) på ditt ”Söommarbrev” Öm varför 
intg alla känner till föreningen 
Nyckelharpan, Kär det vara så att PN 

Mpeplevs: somen ”Sceckholmsförening”>? 
+ Ka 

Ett förslag tlli att bredåg fN:S 
verksamnket kan våärå att Styrelsen tar 
kontakt med personer ”öte I länder”. 
Dessa personer kunde då oråna t.ek 
lokala speltraffar fed dråägpläster i 
form äv kända spelmän 'som styrelsen 

hjälper till att föreslå. ..: 
Nyckelposten kunde införa &n rub- 

rik ”Lokalnytt” för de! som Bör 
utanför Stockholm; Informationen kunde 
kömma från: studieförbund, sSpel— och 
byggkurser utanför Stockhölm. 

Sen tycker jag alt Nyckelhärps—- 
GLSESLININE i kövstkabrvk är ect 

tycke karpitrelare och införmnere om 
FN. cs 

Förslag om inföslad som kan Gistri- 
butras via personer som händhar 
nyckelnarpsnmatefial ö.s.v är mycket 
bra, fet behöver inte stå så mycket 
i inföbladet tycker jag. Kortfattat 
om EN öch NP. 
Hälsningar 

Lennart Åkerberg 

Tack för Ditt brev, vi arbetar vidare 
med dessa förslag! red. 

berd: 

   

        
    

Riddarstigs T 17 AA 
18330 Täby 

tel: 08-7581366 

Till Sture kan Du skicka din "senaste 
LP" för recension, Du får ju då 
samtidigt lite reklan för varan. 

  

  

  

-Brokar du vela Nord 7 
I LC - Ja, det Händel ! J         

  

  

NÄCKASTÄMMAN är den 23/11-94 tl! 

Buss 404-423 från Slussen till Forum- 
Nacka ; Bil: Motorväges möt Custavs- 

Tag av möt Nacka Centrum: 
Allsped från 13.00. Dans från 18.00. 

(Alla Wyskelharpare kommer Självklart. 

red) 

Kassören Bertil Wettersten medde- 
lar att det är önskvärt ätt alla 
medlemmar änger telefonnummer på 
postgiroblanketter när man betalar 
ärsavgiften. Ange äved öm 

Ni inte vill ha nuönret i - 
nedlemslistan, d



Ile 18 

  

MAPLOCK 
| Föreningen Nyckelharpans allspelslåtar, — || 
med nummer:som hänvisar till Leif Alpsjös 

1:1 Polkett från Lövstabruk 

1:2 Polska efter Båtsman Däck 
1:6 Polkett från Lövsrabruk 
1:7 Polska från Västerbotten 
1:15 Vendelspölskan 
2:16 Boda Mättes polska 
2:17 Masbovalsen . 
2:19 Schottis efter Salrakar Kalle 
2:29 Björklingematschen 
3:31 Tobogubben 
Klas Klarinett, schot&s. Nyckelposten 1-91 

  

  

        J 

FLEN FIFFI FY EN 

  

RA RT gt RT 
Fl, Vem "fön”varBåtsman Däck ?' pgfly 

- vt Här har man spelat derna låt k or 
FR 724 ger:och ändå vet man så JAN 

hj T lite om denne båtsman. Til ygf 

Fr I Hästa nöimmer äv Nyckels 
FL posten hoppas vi kunna 

ap BOppes vå Kan | 
bh T svara på den frågan. Alla tips hy 

FA LA mottages tacksamt. 

ka oo KT 
FIF FN FN EN 
ät a RR a 

Videofilmen ”Nyckelharpspelmän 
iNörra Uppland" kan Du låna på 
Svenskr Visarkiv eller Musikmu- 

— seetiStockholm, Ber. innehåll se 

Nyckelposten nr 1:89. 

  

  

Ett förslag från Bertil Wettersten: 
Skicka in foto: (svärt/vitt) på dig 

eller din spelgrupp så vi lär känna 

varandra till utseendet. 

Bra idétycker red. 

Fr 

Nr 391 

  

Gösta Sandström och Ragnar Karlsson 
på Skansen 1990: Foto Siv Gåling, 
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anro0Ere RRENO Hö OG RE” 

Inga meddelanden från styrelsen. 
  

PRESSTOPP 

Sablstromstonden ordnär 

Budkävle. 

Es Budkavle har just 
starter. Den kommer att 
gå mit till olika spel- 
Mmänstag i Sverige. 
obDet gäller för varje 
"Eudkavleinnehavare” att 
samla in så nycket pengar 
söm möjligt till Sahl- 
SETOMSTORJeR/ Statyn. 

Rigg Gosta Sandstrom för 
ytterligare öpplysning: 
Tel; OB87/TSBLYTG,
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dt j J 

pe ni grekerna har ofta beskrivits söm 

världsfrånvända teoretiker, mer intresserade av: 
de logiska resonemangen än av dessas överens- 

stämmelsemed verkligheten. Ten delfallstämmer 
denna vent én i andra fall kan den vara klart 

Åtminstone om man ska tro på en 
dar förskare: vid University of 

Washington i USA. Fan här studerat gammla 
tomerska skrifter och förmit att Pythagoras på 

600<raler f Kr mycket väl kan ha skapät 

världshistoriens första kända läboratörum: 
as-är mest känd för sin sats om 

förhållandena möllän sidorna i en rätvinklig 

triangel:summartav kvadraternå påkateterna är 

lika med kvadraten pä hypoteniisan. Sambandet 
Tadeé faktiskt varit känt i många århundraden 

före Pythagoras, men han anses våra den förste 
söm bevisadexlet 

Mindre kända är Pythagoras insatser för 
mösiken. Enligt de romerska: skrifterna började 

hän en dag, när han gick förbi en smedja, undra 
över varför ölika smeders hammare klingadé på 

ölika sätt; Först trodde harvatt det berodde på 

styrkati islagen, mer hanvmärkte snart attsåinte 
var fallet: Förbryllad gick han hem och började 
experimentera. ned ljud från klockor, strängar, 
rörocklerkärl Tillslut komlan fram Sllattljudet 
från ett föremål bestäms av förerålets samman- 
sättning, storlek, vikt, längd och (när det gäller 
strängar) spänning. Denna slätsåts brukar man 
vanligen: ge: Galileo Galilei äran av; hän åter- 
upptäckte den nämligen, fast nästan tvåtusen år 
efter Pythagöras. 
Källa: Scientific American / Forskning o Framsteg 

                

  

DU. MENAR INTE ATT DU HAR GJORT 

DEN SJÄLV 1? AH,SÅ MÅNGA KNAPPAR ! 

DU MÄSTE ALLT VARA EN RIKTIG KARE 

  

Teckning och text Håkan Härdeénbörg 

  
Fotö grafieti förramimret äv Nyckelposten 
visade: inte. så tydligt Nur Håkan 
Hardenboörg's- $lipbord såg ut. Här är ett 
förtydligande. 

Teckning Håkan Hardenborg;



Kan en nyckelharpa se uitock 
fåra. hursom bels? Nästan! 
Under nyckellvärpany halve 
tuseåriga historia tycks byggs 
arna ständige ha improviserat 
och cxperimenrerat.. Der är 
fa ubder:de sonaste tjugo 
åren'de har byggt efter tit- 
ningar, men inte cns:dessa 
lyarpor blir identiska. 
Kässerten Nyckelharpars ni, 
och dö uppvisar ettantal plika 

ryper Söomide fårer idag. Decar 
alleså i inger försök attrekonse 
ruera hur Inscumenrer länet 
Benno ärhunidradena med 
tidsenligt strngniatedal ere: 
Flär finnsellexeompelen 
RA inspirerad:av 
Mavahaspan, den äldsta kän= 
da lgvarade harpan, och silver 

ES vh alk och Öm 
g harpö OR 255010 för 

fashäva deras särdrag. 

  

  

logik 

  

far Lingskriverom Nyckel- 

pun — Dralog mellan nussd 
dåndiden medföljande 

Holen, 'Gumar Ablbäck och 
Gunnar Fredelius presenugrar dn 
utdrag, ursin:nyckelharptypologi: 
Derr kam tjäna som bjälpmedat 
för den somrelll förnimma cn 
fläkt av nyckelharpads historia 
och bilda:sig:en up farming om 
Jur depdkan. sa bjud = nd 

että 
logi: Öflprpte i " = kan 
indelas i åtskilliga Värjeterer: 

Ljurlkassanen och; slem Hille? boken, på både 
svenskirackrenpelsk 
Enklast Br dutag 

  

ärsamlade'| kartong; 
jä flats i Svcdkhalni; 

Rö eller a 30, eller skriv under acress: 
iknigseer, ox 163 26,.103 26 STOCKHOLM: 

ProduktiönSvea Fonogran, SVME 5, 1991. 

iskel sin 

    

"De TO rmindrer länga kässerren 

inleds mod Anders Stake söm! spelar 
några medry ckande litar påsin 
exkuökeatpuuran resonanssträft 
Den är byggd med en 1600-tale- 
hargassnor tördbild. Airs Eklindh 
apsler obest 

   

förecl Sug 
on bordunklag; föratt semrard åter= 
kö: med EESK RN 
salverbashär Anders Nordfors 
ansanre ock täktfaskä spel på 
kun:rabaskatpa känt avajutassföljt.av 
Hasse Gilleslivfalläharps ävsanuna 
typ: Sven Noli fer, proypåndet 
ivpiska ske pa &r oxckvergnpå 
k Sä dublbzllek. 
lagrar Jörel :silvorbas- 

på mejskar pr T    m lårar 
Zman dagen & Stör 

ögrärk ger prov påsirvek FA r 
besiska spel på Sa bilade 

ges RA - för-- 
sedd m kro 
lag äv Hasse Gille m mage 
härliga prågel, Ölssonharpan Till- 
komrarsprungligen föra undefärta 

elav hälsinges och dalalårar; vilket 
Sunnan, Fredelins gen prov på: Nört- 

böccenha; at ärr presen near ae 

Carl Johan Wi ee linan nyck- 
larna. Esbjörn:avsluvar-med blanä 
:annar en'lår efter Viksta-Lasse 
påJahanssonbarpa.
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ANNONS 
Gammal silverbasharpa 

säljes ! 
Tröliger tillverkad på mitten av 1800- 

tälet, kariske korpus är ännu äldre. 

Leken möjligen gjord 

av Avgust Bohlin, 

(på 1900-talet alltså) 

Anbud till: 

Sven Nordin 
Laduvägen 16 
14233 
Trångsund 

tel08-771 2477 
arb 08- 707 4672 

Prisidé 4000:-       
— 

  

    

  

följa När Du skriver till Nyckelposten tänk på || 
följahde: 
Skriy på; skrivmaskin eller Hlenen or). eller 

I) da forulskrift( ämnar 'ekalposten). | 

Naturligt Eår det ra med för en a a Ps 

TR a rE ig R Er lane 
od idé lösta fall måste man hå författarens förfaltarens 
Nyckelposten d givände föratt RE 

detta är som ganska om- 
änder 2” Fötografter; helst svart/vita 

papperskopior do EE RRD 

  

« dia. Beträff 't.artiklar så publice- 
En siposten "al ad dock ej politiska- och 

Så fatta] PenneN ER SKRIV: till Nyckelposten.. 

| Redaktionens adress: 
Sven Nordin 
Laduvägen 16 
14233 Trångsund 

rel 

  Nästa Dianusstöpp är den: 15:e feb. -92 
  

— = 

| somvett I   N / 

    

  

FoG 

  III 0N 

  

  
  

  

steri, Naturia, 486, 
Be Stor format (hj 3 em) 

  

fötekningföenenssn vil si och följ 
förieckingför den som vil förd upa god folk 
mösik: Boken är tillnstreräd medsvari- 
Vilsen Sul génalbelteryslgig rdursurmena 

konsertarrangemang kanske inte 
är självklart för alla. : - Östen Hedin. 
  

Logan din folk En handleds 
Jan Dagnell och Sverker 

Sarnell. 1988: 1285, 111. 0E Medelstr så. 
Med bilaga BN 1333481£1 
Boken 1988 och fick då följanderecension: 
Avalladel 

   

mina: ms 

  

nella Je foclt är förbigdr ex ola 
äs peciall 

  

solat Den mes om följsamma, Tesultat 
använts i C fiolb klubb under en 
följd av år. Boken, somvär illustrerad medi svart 
Felo rr AU feskee     ' beskrivs hur man
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MINDRE ÖVERHÄNG PÅ 
LOCK.OCH BOTTEN 

Nu är jag här igen med nya byggtips: 
Den här gången handlar det om kaniler- 
nas utförmning kring korpus. Gör kanter- 
fia på lock och botten enbgrvidsrående 
anvisning; Slipa av kanterna till en-bes 
hagligrundning, Sätskiltövergången 
mellan hals och botten och speciellt den 
hörna åv botten söm är belägen under 
knäverraden. 
Dessa anvisningar liksom några i tidigare 
nummer av Nyckelposten 
kommer från Esbjörn Hopmark i Örbyhus. 

  

    
  

  

    

  
  

  

Med vänliga nalsningar | 

Bertil 1 
  

  

en titställning på 

Sibylltzatar 2, Stockholm. Tolz 668 45-30), 

Utställningen pågår: 25/10-91 till 1/3-92 

 



  

  

Grattis Lena Sch 
Ingvar Jörpeland 
ci 12 j SPENIAE- 

Grattis: Lotta Franzén 
till silver-diplomet! 

   

              

   

  

      
     

   
   

    

En stor fanfar och ett 
jättegrattis till Lå 
Hasse Gille söm i juli  (SIGTtTLNAVI 

månad gick sta” och TE 2 

firade bemärkelseda"'! | 

   
Grattis TeifäAlpsjö till: 
Årets Viksta-Lasse 
stipedium med. tillnhö- 
rande madalj. Konstnärs=' 
nämndens: stipendium. 
Hedersledamot av Uplands: 
nation! (DN Nämn o Nytt 

10/8: -91) . 

   

       



  

  

    
  

      

  
Två celebra besök har föreningen Nyckelharpan haft hittills denna höst. 

Världsmästaren Olof Johansson och Mats Liljeholm med fru. 

  

Några medlemmar i föreningen 
Nyckelharpan på Delsböstämman 
7./7=-91, i 

   



Nr3-91 

  

S Rapportörer sökes tili 

Redaktionen för Nyckelposten och alls läsare skulle fög tycka det vore roligt och intressant om 
att höra hurnyckelharplivet förflyteri Norden. Därförsöker nu Nyckelpostern frivilliga som kan 
skriva lite'otvad som händer isiti resp distrikt, Derär brasom Du kan fotografera eller känner 
någon son här kamera, Känner Dirtigsjätv manad eler vet någon lämplig person så hörav Dig 
tillredaktionen Jag tror atvder färären viktig såk' föratt viskallkäntt gemenskap och attvi arbetar 
tillsammans "för nyckelharpans bevarande", 

  

   

    

    

    

    
     

     

  

Den: 8 indelningen 
äv Sverige kömmer att 
bestämmas av var res- 
Pektive rapportör bor, 

4 Er NM 

  

    ra portör J) | ) 
”F | Mellan-' 

| Sverige 
rapportör ” 

Här finns inga 
nyckelharpor | 
så vitt red vet. |    
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Ann-Mari Liliegren 
Jag vandrar sakta fram under de gamla 
almama och lindamal hergärdsparken: Den 
pra raktfulla herrgården från 1700-taletochbyggd 

i barockstil, ägdesfrån börjar äv baron Charles' 
de Geer, sonson till brukels-grundare, läserjag 
ituristbroschyren. 

Liveti Leufstabruk blomstrade under den 
tiden ock bruket kunde betraktas:som en min- 
dre stad. Där fårjins-Nantverkare, läkare, lärare 
"och. präst, Vid Ängskär hade bruköt en egen 
uthamnmeden Hrano ge oroa äns: 
porterade det tillverkade s 

   

  

I Leufstabruk byggdes en ny bammarsmedja 
1887, "men järnframställningen g ick genö 
hårdnande fönkörsnsmotskeslut 1926 :slogs 
den sista smältan samman och 1986 överläts: 
herigården öch delar äv bruksbebyggelsen av 
den siste enskildé ägaren Louis de Geer till 
Stiftelsen Leufsta.. Nog om historiken och jag: 
vändrär vidare. 
Parken inramas av två växthus, orangerier, 

äv vilka det norra under sommaren används 
som longer och uts fog slokal.: reda a 
jag ärpå väg dåjag plötsligt hör Dels = 
sg Est ielat på nyckelliarpa, sSpe- 
mannen kommer alltnärmareoch ärp- 
tönema klingar vackert i den tiridesbar ä akus- 
liska: lövsal. mellan de dubbla lindalléerna. 
Spelmanrnen går vidare och växlar över till 
Appelbo gånglåt, ljudet avtarmotörangeriet= 
alltför attlocka besök till utställningslokalen. 
Jag löckas med av musiken och följer med in. 
Väl inkommen i lokalen ser jag mig omkring 
och firmer attsamtliga DYCKERASN See I len 
representerade. En hi: ; 
besökarenen SORTERA Shan ) 
ärett t instrument on feorseee Då 
1350-talet. Rikt illustrerade bildskärmar visar 
hur det gick på midsommardansen vid bruket, 
Spelmaninen berättar i korthet öm nyckel- 
EAT $' historia samt ger ljudande exempel 

ärtill: 
”Det började på 1200-talet med stråkha 

som hade strängar:av tagel. Sen kom Br 

  

     

          

33 är: Es 

frånen (OSS 
rÖsterb 

typ möraharpan (1526) den hadé sens 
Runt 1700-talet kom enkelharpan, kallad för 
att den hade bara:en spelsivängs I mitten på 
1700-talet: köm kontrabasharpan med två 

Eng ren ”kontra den andra, na hade 
börjat lite med stålsträngar. 1830:så 

Erman att ag an har kömmit fill, 
den hade en silverfärgad storsas-strång och 
därför källad silverbasharpa. Sen gjorde August 
'Böblin, runt 1925, en treradi g harpa; Eric Sahl- 
ström förbättrade'sedan den kromatiska här 
pan ibörjän på 1940-talet" 
Varje torsdagskväll klockan 19, mellan den 

27/6 öch 15/8, ä är Get folkotusikkörisert (läser 
gien OM nyt utställningen) 

med framträdande av inbjudna spelmänen: 
Hässe Gille Kurt Södergren; Bö Lärssön-Gun- 
nel Viking; Håkan Larsson-Sonia Sahlström; 
Vendelkråkörna 'm. Annika Ekstäv-Cajsa 
Ekstav-Birgitta 'Wiälund; Sture Andersson- 
Sture 'Sahlström;Rotvälta m. Sven Ahlbäck- 
"Mikael Marin-Susanne Rosenberg; Peter Tled- 
lund-Gösta Sandström; Olof ba 
"Fallröth. 
Värdar för utsfä jervunder veckorna 25= 

björn Hogmark o Karin Andersson: 
Gunnel Lindqvist o& Tomy Lindhölnt Sven 

  

Nordin; Cajsa Ékstav; Lotta Franzén; Rolf 
fåindblom. Jäg: går gel sätter mig på en bänk 
utanför orangeriet, Doften från en vörslägen 
luktschersmin (ej att förväxla med. jasmin) 
kommer emorf mig, jag ser fullt öred små rosa. 
bellisblommori gräsmattan och gula näckrosor 
idammen alltdetta förhöjer ännu mer denna 
Härliga dag, trots:att herrgårdsmyggorna sur- 
rara ask från busken. Plötsligt hörs ljudet 

arpasentönigabrumien typisk: 
ka: "Musikalisk, plötsligtbörjar han 

barä spela! Förundrät utrop från en av besö- 
karna.. -Mycket fin musik; svarar/en annan 
besökare som /sitter utanför och lyssnar: 

     

  

    fig, ntätion av framtidens musik; 
installera med 60 högtalare parker för en 
vandrin iettljuds 2 onormala Tjudrmiljöer: 
Ett mu des vel sljud i psykedelisk 
nutidspåverkan. Fåett flertal platser i parken 
klingar olika elektroakustiska datorkom 
Honersom tonsättaren framkallarmed hjälpav 
dätörtekviken. Man får höra ljudetav klockans: 
klang, vindens:sus, eldens glöd och brytandet 
av en torkad gran gren i en syntetisk klangvärd 
(upplyser mig informationsbladet Enklang- 
Iji NE om). 

sk nyckelharpans: toner vackert i 
lets höga stenbyggnad, gånglåten Hem 
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från Gesunda. Efteren stund kopplas: ACD: 
sn in Gee tillsammans ned livespel 

sbrömrtaäe. bätp- Och-ragS 

  

   

  

     och tannande besök; Många a 
ER el nanshiatoria på gång: örnod- 

ligen är-erspelmanshistoria på 
Klockstäpelns klocka slår å aa Arne 

sold Kla sor frerm Eti 
av den härligt svängande kota Tove 
äv Lars Erik Jansson (i G-/ C-dur): 

ng också, sad av vitklädd mand. nan ning av vit män: sällskapp 
fempersoner, påväg ulfrån utställningslokalen, 
-Han spelar « lätt ock fint; detär.som 
om man lyftas, sagt av leende dam med 

kryckkäpp. 

   

   

  

spelmannens på och äjunger en visa 
till med stark ock klar röst, 
Dagen börjar lida möt kväll och det blir snart 

sim sttsbinig a Spelmannen som 
iskläder öch bär: finsk 

ertut'på trappan ockttorkar     

a 

sprang pannan: Elan är nöjd, Över hund- 
rätälet besökare har kommit på årets varmaste 
ochsoligaste dag; trotsidet fina badvädret och 
lockande evenmang på annan ört. 
Jag villavslutsilngsvisgöra reklam för utställ- 

sälen ch molande, som det står i 

'pål 

      

ät en semester eller weekend 

afstabruk. En.sällsam plats och eft turist- 
mål söm söker sin like. Bland nördupplands 
mörka skogar och karga åkrar ligger ett 1700- 

hälle som bevarats nästan orört inivår 
tid, 'En:resa i tiden, till.en svunnen epok, då 
baroner;smederochnyckelharpospelmänlevde 
och verkadelbruker ;Ibräketfinns värdshus; 
kafé, gästhem, Brukshandel. I närheten finns 
idylliska cykelvägar, eN kanotléd genom 
fågelrika områden, Ängskärs havsbadoch 
mycket annat: 
Förinformatiortring turistbyrån fek 0294-31070, 

    

gslokalen, några best-- 
fan har fart på en 

      

mn de tje



  

Nyckölharpsuvenirer 

och spelmanshistorier 

av Rolf Karlsson 

  

I Mind ägo har jag fem små: nyckelbarpor 
i crä 2? 12-21 cent imererlånga, ins 
köpta vid olika besök i Uppland. Då 
är egentligen garska snohtyma och 
visär inte direkt varifrån de kommers: 
Är man inte hemmastadd i spelmans- 
kretsär, uppfåttftar man den Aog scn 
fina modeiler av någon sorts musik- 
instrument små könstiancverk 
avsedda för prydnad 

kan han säga att dessa föremål är 
Souvenirer smminnessaker? Efterseon de 

är köpta på en speciell plats vid stt 
speciellt Eillfälle är de naturitgt= 
vis souvenirer. Men souvenirbegfeppet 
inrymmer också wad em fillfäöllig 
kunnig betraktare kah bli paminc om. 
EN modell av en. npyckelhärps kan få 
denne att texrrvänka på act man spelar 
nyckelharpor I Uppland art det Har 
funnits spelmän som Eric Sahlström 
och Ceylon Wallin (spelman på fris 
märke) eter Ö 

På mina modeller kän man cdessacom 
se Gireka SIRGFER TINAS Till vissa 

tre Sch försedda Med band och 
sträke. Man kan anä alt tlliverkarne 
har påverkat värändra. dels act göra 
en Nyckelhatfpssouvénir aels nr der 
skall se ut. 

De är i inköpsordning signerade 
Erie 'Saklström HP, UL 85 Och Vif 
Litdgrén Storvretå. FP uttydes san- 
nelikt Rärry Petterssod som tfäiksöm 
Brik Sahlström tlilihör kretsen ev: 
Sstorspelnän och änfstr umernitbyggare i 
Uppland. Den märkligaste modellen är 
den äldsta en EGAN Hodell stående på 
en rund placta med några noträder och 
ordet Byggnån . Under plattan firns en 
etikett med Dalälvshantverk Älvkar— 
leby : Dette är kanske Sveriges försva 
nyckelharpssonmvenir. Den Har synbar= 
ligen iöte påverkat de senare mo- 
dellerna. Den har inköpts på 1960=ta- 
let i en hemslöjäsbutik i Älvkarleby. 

  

II 

'Boussard i vorra Uppland, 

eller Byss. 
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Ett $-sidfot btexthäfte om av Arvid 
Hallenberg visat att herpmodellen 
skall påminna om spälmannen Byss 
calle. (1783-1847). Häftet visar på 
framsidan en minnessten med en avs 
bildning av en nyckelharpa som här 
Samma Ytsecnde: som den inköpta sou- 
venicen. Häftet är enllgt en signatur 
på framsidan från 1968. Vem var då 
Byss-Calle och vad betyder Byggnån? 
Ett blad till en wtställmning I 
Upplandsmuséet 1973 omtalar att han 

härstammade från Vvalloönsläkten 

) och ätt 
namnet blev Bössa och lokalt Bysså 

Han föddes: i Östana 
Älvkarlebfy deck arbetade som 
grämröddäre på Dalälven och 
strömmingsfiskare, Han var en Mörk 
man med mustasck han bar stövlar och 
hade en teservsträke i stövelskaftet. 
Att resa minnesstenar Över spelnän 
hör inte till vanligheten, I 
Fölkmasikböken: 
(Fan, Ting mm IL Prisma 1980 sid 31) 
beskrivs detta säluada: "hen utganla 

seder att resa stenar över vitt färne 
män återkommer på A0=talet. Vanliga 
enkla män hedras med bautastenar. Ar 
T$47 reses sten över "bygdens störste 
spelman: Carl Ersson Bousaäard, Byss 

Calle i Älvkarleby Uppland, och ettår 
'seöare erhåller August Widmark €n 
fyra ton tune scen Som Katrinebolms 

spelmansläg änvänt sine kvällar att 
Biybtä.” Skillnaderna mellan vad som 
står på själva stenen och i artikeln 
visar att man dnte skall tro blint på: 
att orter är rätt ärergivna. Dessutom 
far val inte baurastenar försedda med 
taxt Byss-Cålles mest kända polska 
Byggnén kon till när han skulle hjäl- 
på Till ar laga Klockstapeln i 
älvkarleaby: Eftersom arbetet gick 
ganska längsätt denna värma tag slog 
Har ad om att han kunde komponera en 
polska lika fort som den andre gjorde 
klockstapeln färdig. Historien för- 

täljer att Byss=Calle vann vadet och 
en kaänba brännvin. 

Hans: sykte har förstorats mer 
tiden låtarna anses söm nästån vir- 
tuosa sch många av dem förknippas med



  

  

övernaturliga historier; Ham ansägs, 
söm ändra störspelnän, vara trell- 

kunnig och kunde utnyttja detta i 
könkurfens med ändra spelman. I text 
häftet återges hur han gjorde för:abt 
eösam få spela för ett brudpar: 

 ”ED gång hände det att man vid ect 
bröllop + Älvkarleby tingat en annan 
musikant; söm skulle Spela ihop med 

Byssen- Brudföljet ställde upp utan= 

för kyrkan, men just som spelmännen 

satte i med bruädmarschen; flög alla 
knapparna ir fijlspelarens byxor, så 
att han I all häst måste släppa 
instrumentet och sSpritöga bakon 
kyrkväggen. På det bröllopet fick 
Kalle spela ensam och det var nög 

ingen som grät därför.” | 

Möt trölldom hjälpte kanske 
människohår, dödbenr eller en bit av 
Bibeln instoppade i Härpan: Byss- 
Calle hade en påse med malda abbörr-= 
huvoaden (Uplandsspeilmannen 1976:1 
sid 5). Råkade har dt för något hyst 
var det alltidbräå neden reservscträke 

i stövelskaftet, Det berättas histo- 
fler omatt spelmänhen Byss-Kalle och 

Bulamälarviren gärna krånglade för 

varandra när de skulle spela ihop - 
både var ju trollkunniga. Det berat- 
tas. gärna samma historier med magi 
och vidskeplighet om flera olika 
spelmän (jfr Jan filing Nyckelhaärpan 
1967 Sid 185): 

fn annen gång när han spelade en 
häst föra uppför Brobacken i äÄlvkar— 
leby slet hans tärakömedt äv Honom 

stråken innen han hann spelade cn 
nionde repris. I polskor som man lärt 

av täcken kunde man inte spela denna 

utan att hemfalla åt honom. Den 
senare historien berättar Jonas från 
Tolfta i Nyclelharpöspelet på Skan- 

sen (Bidrag till vår odlings häfder 

1899, sid39) där färdkamseten på 
backkrönet ”slå Honom för näsan så 
att blön sprack ot eljest kade Han €j 
kunnat upphöra att spela utar mäst 
fortsätta tills lass och hästar och 
ikärlar hamnat hos den onde.” I en 
tTolnot hänvisas fill Runa för 1847 

8:89 Hetraffande näckpolskörnas mig 

"vändningarioech att rycka stråken från 

  

den spelande som en tradition från de 

förra Upplandssocknarna, Här flnoos 
alltså två ollka uppfattiingar om vad 
som egentligen Hände Byss-Calle på 
backkrönet . 

Polskån Storsvärted fick namnet 

'€ETteE det ätt Byss=Calle hade spelat 

upp en mager och klen häst med ett 
lass äv järnmalm uppför älvbrinken I 

Östanå. Denna händelse kanske har 
Arrangeras; av Byss-Calle själv för 
att förstärka sitt rykte som Stör- 
SPELMAN: Enligt AVGFUSE BOKLIN (LÄrS- 

Erik Larsson Uppländske spelmän un" 
der 4 arhundraden, 1980, sid 83) nar 

Byss-Calle själv berättar han hade 
fäst ett spel vid framkälken och att 
någga karlar, futade med prännvin 

drög spelet. I mörkret kunde han då 
sitta och spela och skrämma sin 
omgivning med undret: . 

Den vanligaste berättelsen om. 
Byss-Calle är den som här berättas: av 
Fiskaren Jöns Boman i Älfkarleby 

(Samuel Charters Spelmännen 1975 
: ”Harnl hade tre Härpor $om han var sä 

pass. inspelt med så han bara behövde 
fråga en av Harpörna ven sö vär på 
tor alt tas ner från väggen när man 
skulle vt och spela! så Hroka Gen 
hkarpan svara med en svag, men en så 
fin säng som lät så här: Då ä ja” 

På Byss=Calles sista förd stannade 
hästarna plötsligt mitt i en liten 
backe. De söm var fed ansåg att onda 
makter: höll igen ekipaget och ville 
kräva tillbaka d& gåvör som spelman- 
nen hade fått till låns. 

Därmed slutar denna lilla redögö- 
frelse öm den första nyckelkaärps= 
souvenirer den första minnesstenen 
över en spelman och berättelser öm 
Upplands förste Storspelman. Stämmer 
inte dessa påståenden får det skyrlas 

på mitt korta historiska perspek= 
tiv. 

Rolf Carlsson 

övrig litteratur: 

Alipsjö-Hölmström Byss-Caälleé Förlä- 
get Emma 'utglvet efter 1983: och som 
återger och sammanfattar utgivna 
arftiklar.
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Hej Sven! 
Här kommer ettliletbidrag tillnästanr ävNyckelposten. ..Jag hade; nämligen den sagolika turen. 
attäven får (7 vinna Tierps Spelmanslags Kompositionslävling (VALS): Prispengarna var iår 

    

  

2000: Omkring 30 sthade skickat in sina låtar. Aj igsvärtvär attbåde?2:a 0. 3:e pris gick tll 
säminita ört, Vallentuna; /bällstafiolise Lasse Widén. resp: harpist Maria Elternan. 

PORTLIDERVALSEN 
sv: AR seRs WOxBErG Kane: i Sebf.- 40 I Same 

oki ön R . BAND fred upfTintäNDET 
1:8 PrRis=BeLömar vid KonptÄVLiNG TIERP ARI AY ETT foaTLiIFER I 

2 OCK EL SS | ör NÖCÄRD PERELeS 
        

  
Som Du seray noterna är min valsen 
typisk n åt: Låten” poppa 
tipp” i skallen.då jag satt med h 
underenarbetspaus, när jag Höll p: ätt 
timra öpp ett pörtlider' henna 1 
Svalbacken, där jag bor: 

  

   
TrevBgt bidrag Tack Pack: red,
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"LOGGO" tävlingen 
Loggotävlingen är nu.avgjord. 

Poängfördelningen bley enligt följande; 
förslag ör 7, 63p. 

2:a pläts: förslag nr 6; 34p. 
delad 3:e-plats' förslag nå och 4 , 18p- 
delad 4:e. Od förslag fir loch; nr 5, 10p: 

5;e plats förslag nr 3, 6p. 

Vinnaren Britt Mari Wirf, Boxholm får som utlovat en stråke 
tillverkad av Anders Hellstrand; Lidingö. 

2:e pristagaren Ann-Christine Eriksson, ER får CD-skiva (eller kassett) 
"ÖSTNORA FÖL 5 

Nyckelposten tackar alla som döltagit i tävlingen 
> både de som gjort förslagen öch de: som röstat, 

   



 


