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Sommaren  
är här. 
Dags att  

trappa ned  
på tempot!  
Eller – upp?

• Hit å¨ker du på stämma i sommar
• Hon är vår nya ordförande
• ULV gav mod att leka med spelet 



Hej alla medlemmar! 
Jag heter Sara Engman och 
är ny ordförande för Uplands 
spelmansförbund. Det ska bli 
spännande och kul att se vad detta 
nya uppdrag innebär.  
Så vem är jag som har tagit över 
som ordförande? Jag har vuxit upp 
med folkmusik och dans runt om-
kring mig via bland annat Tensta 
Spelmanslag och Folkdanslag, och 
även via min släkt. Som nioår-
ing bestämde jag mig för att jag 
skulle spela �ol. Då började mitt 
�olspel i kommunala musikskolan 
i Uppsala. Jag ville spela folkmusik 
i musikskolan men den enda 
kontakten med folkmusik var 
Äppelbo gånglåt som skulle spelas 
varje sommaravslutning. 
 
Med som stöd i ULV 
Lite senare gick jag på ungdom-
skursen på Eric Sahlström Insti-
tutet (ESI) en sommar. Det blev 
starten till att jag började spela 
folkmusik.  
Till kursen kom jag tillbaka �era år 
i rad tills jag blev för gammal. E�er 
att ha gått ungdomskursen några år 
såg jag ULV (Uplands Låtverkstad) 
spela på Oktoberstämman, precis 
när de hade startat som grupp. Jag 
ville så gärna vara med där men var 
lite för ung. Något år senare kunde 
jag börja. I dag är jag fortfarande 
med i ULV men som ett stöd.  
Just nu studerar jag folkmusikkur-
sen/�ol på ESI, men tyvärr tar kur-
sen slut nu till sommaren. 
 
Musikframtiden ett oskrivet blad 
Detta var en beskrivning av min 
väg in i folkmusiken. Vi får se vad 
jag gör med musiken framöver. 

Jag har tidigare engagerat mig 
bland annat inom Sveriges Elevkå-
rer (en nationell samlingsorgani-
sation för elevkårer). Därför känns 
det nu mycket spännande att enga-
gera mig i en annan rörelse.  
Hör av er om ni har några frågor 
eller idéer om förbundet. Hoppas 
vi ses på någon stämma i sommar! 
 
Sara Engman, ordförande  
Uplands spelmansförbund  
ordf@uplandsspel.se 
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Ett spännande uppdrag 
som ny ordförande

”Ungdomskursen 
blev starten till att 

jag började med 
folkmusiken.  

Sen gick jag den 
kursen i  
�era år.”



Tiden med Upplands låtverkstad gav 
mod att våga leka mer med spelet

Ungefär en gång i månaden samlas 
cirka 20 ungdomar mellan 14 och 
19 någonstans i Uppland. Det är 
ULV som samlas för att repa, med 
öronen spetsade och instrumenten 
i högsta hugg. ULV, som är en för-
kortning för Uplands Låtverkstad, är 
ett folkmusikaliskt ungdomsprojekt 
som Musik i Uppland, Uplands spel-
mansförbund och Eric Sahlström 
Institutet står bakom.  
 
Rephelg på ESI 
I mars skedde samlingen på Eric 
Sahlström Institutet i Tobo. Lördag 
den 25 mars öppnades dörrarna till 
det gula huset, och rephelgen kunde 
börja. Just den här helgen var det 
fullt hus. Tobokursen nyckelharpa 
på distans hade en av sina trä�ar, 
och Cajsa Ekstav hälsade på för att 
sjunga med oss ULV:ar. Cajsa här-
stammar  från Vendel och har ett 
stort intresse för uppländska visor, 
och passade på att lära oss några av 
dem, bland annat en om �ickorna 
från Munga och deras okonventio-
nella val av kläder och frisyr. 

Spelpass varvades med mat- och 
�kapauser, och med nybakta bullar 
i magen blev ULV �era låtar och 
lika många visdomar rikare. Våra 
spelledare, Magnus Holmström 
och Tomas Limpan Lindberg, sitter 
o�a på roliga historier om bekanta 
inom folkmusikvärlden, men också 
många viktiga lärdomar. De är alltid 
noga med att poängtera att man ska 
spela musik för att det är kul och 
inte för att det �nns något tvång. 
Jag har också blivit uppmuntrad till 
att våga prova nya saker och våga 
leka mer i mitt spel, och framför allt 
att våga göra fel, och jag tror det är 
något av det viktigaste man kan lära 
sig som musiker. 
 
Konsert på Kulturernas karneval 
När jag skriver den här texten har 
ULV precis ha� sin terminsavslut-
ning i form av en konsert på Kultu-
rernas Karneval i Uppsala. Det kän-
des både kul och vemodigt, speciellt 
för mig som nu slutar i ULV e�er 
två års trogen tjänst. Jag tar dock 
med mig otroligt mycket, bland an-

nat en större uppskattning för mu-
siken, en hel hög med bra låtar, och 
viktigast av allt - en rejäl dos spel-
glädje. Leve folkmusiken, leve ULV, 
och peace, love and tretakt! 
 
Text och foto: 
Emma Granlund, basist i ULV

ULV (Uplands Låtverk-
stad) spelade från scenen 
under förra årets Okto-
berstämman i Uppsala.  
 
Foto: Anna Lindgren 
Dahlin



Konstnären och spelmannen Hans 
Lustig, Uppsala, har avlidit vid en 
ålder av 89 år. Han var uppväxt i Göta 
Älvdal,yngst av fyra syskon och växte 
upp i ett hantverkarhem med skoma-
kare, skräddare och bokbindare, där 
hans morbror Samuel byggde ett hus 
som var gult, och som därför stack 
ut. Huset blev kallad ”Slottet” och 
sedan barndomen jobbade Hans med 
jorden, djuren och av vad skogsmar-
kerna gav. Hans hade varit inne på 
tanken att läsa till präst, men intresset 
för växter och natur blev avgörande i 
yrkesvalet. Han läste till lantmästare 
och tog sin examen vid lantbrukshög-
skolan i Alnarp.  
 
Flyttade till Småland 
På 50-talet �yttade Hans till Små-
land för att arbeta som rättare på 
Stenungsunds folkhögskola. Det blev 
en viktig tid, för här mötte han en 
kvinna från Sörmland som jobbade 
i köket. Inger var hennes namn, och 
skulle visa sig bli hans fru. De bodde i 
Småland en tid och två söner föddes, 
Bertil och Peter.
Så �ck Hans erbjudande om ett arbe-
te vid SLU i Uppsala, och var sedan 
Uppsalabo i större delen av sitt liv. 
Hans hade även en tjänst som åker-
fogde hos kommunen men arbetade 
också på SLU under en period.
Parallellt med detta målade, spelade 
och skulpterade han. Motiven var 
o�ast djur och människor som arbe-

tade i jord- och skogsbruk. Hans gick 
grundligt tillväga vid utformningen 
av kroppsställningarna, helt fantas-
tiskt att se. 
Han utformade också kyrkliga verk, 
såsom verk som kan beskådas i Sävja 
kyrka, Bergsbrunna. 
 
Skrev bok och uppsats
Hans Lustig hade många strängar på 
sin lyra. Han har även skrivit en bok 
om gräs, som han själv har illustrerat 
med teckningar. I en annan bok har 
han tagit bilder av egna skulpturer, 
och berättar genom text och bilder 
om landsbygdens arbetsliv då han var 
barn.
Vid arbetet med smidesarbetare skrev 
han en uppsats om bondesmidet i 
Uppland och inventerade smedjor. 
Han värdesatte mycket att få delta i 
en utställning till minne av Döder-
hultaren.
2006 �ck han Förstamajkommittén i 
Uppsalas kulturpris och senare Upp-
lands Fornminnesförenings medalj. 
O�a medverkade han vid Linnés 
Sävja med sina verk och sitt �olspel. 
Han spelade på olika utställningar 
och Kväsarvalsen var en bra låt som 
förekom, och Hans avslutade med att 
vissla tonsäkert till åhörarnas förtjus-
ning. 
 
Stolt att ha fått lära känna Hans
Sonen Peter minns sin pappa när de 
två gick från Hagundagården (där 

han bodde ett antal år) till Ekeby by 
och deltog i spelmansstämman på 
mors dag 2012: ”Året e�er var orken 
sämre, så det kändes riktigt roligt att 
vi gjorde den promenaden. Jag vet att 
han uppskattade det mycket.”
För oss spelmän som deltog, kändes 
det så �nt att Hans var med den da-
gen, och jag som håller i pennan kän-
ner en stolthet att ha fått lära känna 
Hans och ta del av hans kunskap. 
 
Text och foto: Eva Pettersson

Minnesord över Hans Lustig

Ett välbesökt årsmöte där ca 40 styck-
en medlemmar slutit upp, trots det 
underbara vårvädret, för att lyssna 
till Magnus Gustafsson som berätta-
de om polskans historia. Det var en 
mycket intressant och lärorik före-
läsning och vi var nog många som 
hade velat höra ännu mer om detta. 
Stort tack Magnus för att du kom och 
förmedlade dina kunskaper!
Däre�er �ck vi alla gott �ka med 

e�erföljande årsmötesförhandlingar. 
Mötet beslutade bl.a. att höja med-
lemsavgi�en till 300 kr, i huvudsak 
för att täcka den nya högre avgi�en 
till SSR.
Vi kan tacka valberedningen för 
ett gott arbete att försöka fylla alla 
tomma styrelseplatser och vi hälsar 
vår nya ordförande Sara Engman och 
styrelseledamot Elisabeth Chambers 
välkomna! Vi har också berikats med 

fyra nya hedersmedlemmar: Leif Alp-
sjö, Ragnar Berglund, Hans Lundgren 
och Gunnar Nykvist. Grattis! Jag vill 
också rikta ett varmt tack till Uppsala 
Spelstuga som var värdar för årets 
årsmöte.

Av: Örjan Berglund, fd. ordförande i  
Uplands spelmansförbund

Rapport från årsmötet 2017



 

ERIC SAHLSTRÖMS
SPELMANSSTÄMMA

Alltid näst sista helgen i juli. OBS! Byte av dag! 

Stämman inleds klockan 15.00 på Ottarsborg  
med traditionellt stämmoprogram och buskspel.  

Nytt för i år är dans kl. 19.00 - 01.00, polskor  
och gammalt blandat med modernt. 

Dansinstruktion i schottis mm.  
Spel- och visstuga. 

Mat- och kaffeservering  
  hela dagen.    

   Pubservering  
   kl 17:00 - 01.00.  
         Camping med tillgång tilll  
   toalett och dusch.  
           Spelmän går in på  
 stämman gratis!

Välkommen till natursköna Ottarsborg, utsedd till en av landets vackraste idrotts-
platser!  ”Som en gräddbakelse i vitt och grönt, inbäddad i tallskogen i Vendel.”

PROGRAM:  
Vendels kyrka kl. 13.00 – 14.00:
FOLKMUSIKGUDSTJÄNST 
”Trollrike spelmän och körsångare från  
bygden under ledning av  
Marit Lundkvist Reyes”. 

Ottarsborg 15.00 - 15.30:  
SPELMANSSTÄMMA
Blåses in av: Peo Österholm
Konferencier: Ditte Andersson 
Invigningstal: Hadrian Prett, VD på  
Eric Sahlström Institutet.
Allspel under ledning av Sonia Sahlström

15.30 – 16.00 Sahlströmarna spelar
16.00 – 18.00 Scenframträdanden med bl.a.    
  Tierps Låtverkstad
18.00 – 18.30 Folkdansuppvisning med 
  Tensta folkdanslag
18.30 – 19.00 Dansinstruktion: Jonas Carlsson.   
  Kom och öva upp dina     
  färdigheter i schottis mm.
20.00 – 21.00 Spelstuga med Sigurd Sahlström
22.00 – 23.00 Visstuga med Åsa Hogmark
19.00 – 01.00 Polskor, gammalt och modernt. 
  Trollrike spelmän, Tensta spel- 
  manslag, Söderfors brukskapell   
	 	 med	flera.	Modernt	till	Löfbergs  
  Lilla orkester. 

 Entré med UNT+: 100 kr. Ordinarie pris: 120 kr. Spelmän fri entré! Parkering: 20 kr.  
 Camping 100 kr. Vi ser helst kontant betalning under stämman, men tar även Swish. 
 Arr: Vendels hembygdsförening och IK Rex med stöd av Tierps kommun, Studiefrämjandet och Vuxenskolan 
 För mer info: www.ericsahlstromsstamman.se. Följ oss på Facebok: Eric Sahlströmsstämman i Vendel 
 Till Vendel går buss 514. Alt. ta Upptåget + buss.   

lördag 22 juli 2017 i Vendel



TOBOKURSERNA 
2017/2018 
NYCKELHARPA 
FOLKDANS 
FIOL 

 SÖK NU! 
www.esitobo.org

C:\Users\anna\Desktop\UPPLANDSSPELMANNEN\Uplandsspelmannen nr 2, 
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Byss-Callestämman Älvkarleby 
Söndag 20 augusti 2017
i Älvkarleby kyrka och på Gammelgården

11.00      Gudstjänst med spelmän 
12.00      Allspel, uppspel, buskspel
14.00      Byss-Callehistorik
              Fortsatt uppspel och buskspel
ca 16.00 Visstuga med Älvkarleby Nyckel-
              harpor i Nedergården 

Spelledare Leif Alpsjö

Spelmän fri entré, 
subv. mat
Övriga entré 50,-
Serveringar

Välkomna!

Information: Bo Hammarström 026-821 52
Se även www.hembygd.se/alvkarleby

Älvkarleby hembygdsförening
                                                          

                        

HÄVERÖSTÄMMAN 2017
Söndagen den 27:e augusti 13:00

Spelmansstämma vid hembygdsgården i Häverödal

Allspel - Gruppspel - Buskspel

Gästspelmän

Servering - Hantverksförsäljning -Dansbana

Häverö Folkdanslag och Häverö Spelmän

Upplysningar 0175-219 03 eller 0175-203 38
www.haverofolkdanslag.se

 

 

 

30 JULI 2017 

VIKSTADAGEN 
VIKSTA HEMBYGDSGÅRD 
30-årsjubileum för Viksta-Lasse stipendiet 

Tidigare stipendiater uppträder från scenen! 
Arr: Viksta hembygdsförening & Stiftelsen fonden till 
Viksta-Lasses minne 

29 JULI 19.00 
Jubileumskonsert: 
Eva Tjörnebo och 
Viskompaniet 

VIKSTA BYGDEGÅRD 
100 kr entré  
Arr: Stiftelsen fonden till Viksta-Lasses minne  
Kontakt: Robert Larsson 0706-105990 

 30 JULI 
 Gudstjänst med 
 spelmän 
 11.00 

 Allspel vid 
 minnesstenen 
 kl 12.00 

 Utdelning av 
 Viksta-Lasse- 
 stipendiet 
 kl 13.30 

 

 

   



ALLSPELSLÅTAR 2017 
Enköpings Gånglåt            G 
Skänklåt Mattias Blom      G 
Örbyhuspolskan                G 
Schottis från Sko               G 
Sahlströms Kärleksvals     G 
Veckholms Brudmarsch    G 
Långbacka Jans Gånglåt  G 
Hambo på Logen              G                     
 
AVSLUTANDE ALLSPEL 
Nigvals från Ovansjö        G 
Gärdebylåten                    G 
Wigers Hambopolska       G 
Noas snoa                        G 
Vendelspolskan                G 
Väddövals                         G 
Äppelbo Gånglåt               G 
 

 
 
 

              (nordöst om Enköping) 
      söndag 25 juni 2017 

 
 
13.00  Stämman blåses in – ALLSPEL 
Föregås av UTOMHUSGUDSTJÄNST kl 12.00 
utanför Kaplansgården (vid regn i kyrkan)  
Trögds Spelmanslag medverkar  

14.30 VISSTUGA med Inger Egebrink 
                               -sjung, lär & utbyt visor  

ALLSÅNG - visor under eftermiddagen 
  
Olika framträdanden efter spellista under eftermiddagen. 
Ring gärna Inger om ni vill medverka i programmet! 
Spellista kommer att finnas, buskspel, kaffeservering i Logen. 

 16.00 Avslutande ALLSPEL 
 

Spelmän och åhörare - VARMT VÄLKOMNA! 

 Arr: Trögds Spelmanslag i samarbete med Härkeberga Gille och NBV 

 Upplysningar: Inger Egebrink 070-603 96 80 
 
 

   
                   
         

     fredag 23 juni kl 13.00 – ca 15 
     13.00  Dans kring midsommarstången 
Kringvandrande spelmän ur Trögds Spelmanslag underhåller  
Kaffeservering i Logen    Korv & glass       Arr: Härkeberga Gille    
 
Upplysningar: Sophia Lindgren  070-789 15 85   



KALENDARIUM SOMMAREN 2017
JUNI
17-18 juni Gille- & Nyckelharp-
stämman i Österbybruk. Program 
vid både herrgården och Hembygds-
gården. För fullständigt program 
- se annons eller läs på www.nyckel-
harpstamman.se.
23 juni Midsommar� rande i Härke-
berga, med underhållning av Trögds 
Spelmanslag. Kl. 13.00.
24 juni Midsommardagskonsert i 
Uppsala domkyrka kl. 21.00 med 
Erika Lindgren Liljenstolpe & Ceci-
lia Österholm.
25 juni Härkeberga spelmansstäm-
ma. Utomhusgudstjänst kl. 12.00. 
Kl. 13.00 blåses stämman in.

JULI
1 juli Väddö spelmansstämma 
på Kista hembygdsgård kl. 12.00. 
Allspel, scenframträdanden, dans på 
logen mm. Gästartister: ”Norr om 
Stockholm”.
9 juli Frötuna-Norrtälje spelmans-
stämma, Sjöstugan, Frötunagården 
och Frötuna kyrka. Från kl. 13.00. 
Allspel, uppspel, dans, visstuga. Kl. 
18.00 konsert i kyrkan med Erika & 
Cecilia samt Tagelfar.

22 juli Eric Sahlströms Spelmans-
stämma. OBS! Nu på ny veckodag!
Kl. 13.00 i Vendels kyrka: folkmu-
sikkonsert. Stämman startar kl. 
16.00 vid Ottarsborg. Pub. Dans. 
Folkdansuppvisning och -utlärning. 
Spel från scen mm. Spelmän fri en-
tré.
29 juli Jubileumskonsert, Viksta 
bygdegård kl. 19.00: Eva Tjörnebo 
och Viskompaniet. 
30 juli Vikstadagen, Viksta hem-
bygdsgård. Kl. 11.00 gudstjänst med 
spelmän. Kl. 12.00 börjar allspelet.
Kl. 13.30 utdelning av Viksta-Las-
sestipendiet. 

AUGUSTI
6 augusti Spelmansstämma Vigels-
boäng, Valö, hembygdsgården kl. 
13.00.
12 augusti Loskälva spelmansstäm-
ma, Loskälva bygdegård kl. 13.00. 
Allspel, visstuga, teater, konsert med 
Tagelfar.
20 augusti Byss-Callestämman i 
Älvkarleby. Kl. 11.00 är det guds-
tjänst med spelmän i Älvkarleby 
kyrka. Kl. 12.00 börjar stämman på 
Gammelgården.

27 augusti Häveröstämman, hem-
bygdsgården i Häverödal kl. 13.00. 
Servering, dansbana, allspel, grupp-
spel, buskspel.

SEPTEMBER
2 september Sensommarkonsert 
Skokloster kyrka kl. 16.00. Folkmu-
sik, visor, kör, folkdansare mm.

Jane, Lars & TommyNy CD

janelarstommy annons.indd   1 2017-05-03   14:27:28

O’tôrgs-Kaisa: ”Vilken underbar folkmusiktrio!”
Josefi na Paulson: ”...otroligt njutbart samspel...”

Info och beställningar: www.janelarsochtommy.se

SPELMANSSTÄMMA  
I VIGELSBOÄNG 

VALÖ 
med traditioner från 1907 

 

sön 6 aug 
KL 13 

FÖRSÄLJNING AV 
KAFFE, GLASS och KORV 

UTSTÄLLNING och LOTTERI 

Henrik Eriksson leder allspelet. 
Allspelslåtar finns på hemsidan.  

 

VÄLKOMMEN TILL  
VALÖ-FORSMARKS HEMBYGDSGÅRD 

 
Längs väg 290 mellan Österbybruk och Forsmark. 

Arrangör: Valö-Forsmarks hembygdsförening 
Hemsida: http://www.hembygd.se/valo-forsmark/ 

  



SENSOMMAR 

- DÄR VÄGEN TAR SLUT 
15:e året – En musikupplevelse - Folkmusik, visor, kör, 
instrumental & sångsolister, allsång,  folkdansare –  
många av de medverkande  från Skokloster med omnejd. 

LÖRDAG 2 SEPTEMBER KL 16.00 
SKOKLOSTER KYRKA 

KONSERT 

Medverkande: Sko Spelfolk, Klosterlikören, Kollijox,  Inga-Maj Tisserant, 
P-O  Österholm,  Jane, Lars & Tommy,  Stråkdrag,  Olle Gällmo, 
Gunilla Nordkvist-Paulsson  &  Benny Johansson,  Bro Låtgille,  
Roslagsvår,  Anders Hägg,  Bålsta Folkdansgille. 
Andakt. 

Ljudansvarig: Mats Henriksson 

FRI ENTRÉ 

VÄLKOMMEN! 

TIPS! 
Besök SKOKLOSTER SLOTT 

innan, Sveriges vackraste slott 
2009 – ha gärna en picknick i 

parken!  SKOKLOSTER MACKEN 
Café, restaurang,  livsmedel, 

öppen lör/sön , vardagar 

Arrangör: SKULT Skokloster KULTurförening i 
samarbete med NBV, Svenska Kyrkan Håbo, Håbo Kommun 
Kontakt: Inga-Maj Tisserant, 0730 66 40 25 

   Med reservation för ändringar 



I år arrangerar vi spelmansstäm-
man i Österbybruk för 42:a gången! 
Vi har alltid värnat om traditionell 
spelmansmusik med nyckelharpan 
i centrum. Det var ju i Österby som 
nyckelharpsvågen startade kring 1970 
med bland andra Gunnar Ahlbäck 
och Anton Jernberg i spetsen. Men 
vi försöker också hela tiden förnya 
oss. Vi vill inte att stämman skall 
uppfattas som en musikfestival. Den 
skall vara en genuin spelmansstäm-
ma, det vill säga den skall ha tonvikt 
på buskspel och spontant scenspel 
(öppen scen) och dans till spelmans-
musik, och den skall förstås innehålla 
ett spelmanståg. Vår ambition är 
dessutom att locka deltagare i alla 
åldrar. Speciellt under lördagen, då 
vi är på Hembygdsgården, har vi helt 
enligt Hasse Gilles intentioner många 
ungdomliga inslag. 
 
Tvådagars i Österbybruk
Stämman äger alltså rum under två 
dagar i juni, lördag–söndag 17–18/6. 
Redan klockan 10.00 kan man på 
lördag förmiddag lämna in nyck-
elharpor för bedömning och/eller 
försäljning på Herrgården. Lördagens 
egentliga program inleds på Hem-
bygdsgården kl 11.00 med att Per-Ulf 
Allmo, David Eriksson och Daniel 
Hedman i seminarieform berättar om 
och demonstrerar Gammelharpan, 
ett av våra �naste kulturarv. Jacob 
Höglund håller i trådarna. Samtidigt 
öppnar ka�eserveringen. 
 
Workshop i munspel
Alltsedan starten 1975 har stämman 
bjudit in olika invigningstalare. I år 
är det Louise Bylund, riksspelman 
2015, som direkt e�er allspelet kl 
13.00 inviger Gillestämman på Hem-
bygdsgården och förklarar sin kärlek 
till nyckelharpan. På Hembygdsgår-
den har vi sedan, förutom scenspel 
och utdelning av Gillestipendiet, en 
workshop i munspel med John Erik 
Hammarberg, och en workshop på 
gammelharpa med David Eriksson 
och Daniel Hedman. Vi kommer 
naturligtvis också att ha en workshop 
på ”vanlig” nyckelharpa. I år kan 

också den som bara hört talas om 
eller bara sett en nyckelharpa på håll 
delta i ett prova-på-pass på detta �na 
instrument.
Detaljprogrammet är långt ifrån satt, 
men vi har klart med gruppen Tagel-
far: Einar Zethelius, Johan Lång och 
Anton Larsson. Deras första framträ-
dande blir ca 13.30 från scenvagnen.  
En annan uppländsk konstellation 
med �era riksspelmän på nyckel-
harpa, �ol och durspel är Grillby 
Folk, som liksom Tagelfar gör �era 
framträdanden under både lördag 
och söndag. Den för oss upplänning-
ar lika välkända trion Jane, Lars & 
Tommy kommer också. Konferencier 
är Bertil Hammar.
När Gillestämman är slut ca 17.00 
vandrar vi över från Hembygds-
gården till Herrgården. Då hinner 
vi smaka på vad Stallcaféet eller 
Wärdshuset Gammel Tammen har att 
erbjuda, innan vi 18.30 går in i Stora 
salen och bänkar oss för kvällens 
huvudattraktion: Eva Tjörnebo och 
Viskompaniet. Senare under kvällen 
håller Eva också en visstuga. 
 
Lära mer om Ceylon Wallin
I år har vi bytt från Vagnshuset på 
Stallbacken till Stora salen i Herr-
gården för dans och dansspelning. 
Dansen börjar ca 20.00 med Karl 
Arne Gilles workshop i lokala danser, 

och e�er 20.30 blir det dans till spel-
män, spelgrupper eller spelmanslag. 
Spelmän: förhandsboka gärna tider.
Under kvällen utnyttjas det gamla 
herrgårdsköket till workshops i Cey-
lonlåtar med Sture Hogmark, Gam-
melharpa med David Eriksson och 
Daniel Hedman, och sist men inte 
minst Visstuga med Eva Tjörnebo.  
 
Sneglat på Skansen
Årets stora nyhet på söndagen är en 
programpunkt som vi gett arbets-
namnet Så lät det förr. Vi har sneglat 
på Allsång på Skansen och under 
söndag förmiddag kl 10–12 tänker 
vi testa en ny programpunkt på och 
framför scenvagnen. Inledningsvis 
kommer vi tillsammans att träna på 
de låtar som vi senare spelar under 
spelmanståget och på de allspelslåtar 
som inleder söndagens e�ermiddags-
pass. Sedan fortsätter förmiddagspas-
set med att olika spelmän, som har 
sina låtar i tradition e�er till exempel 
Eric Sahlström, Ceylon Wallin, Hasse 
Gille, Byss-Calle, Viksta-Lasse, Curt  
Tallroth, Hasse Gille eller Nisse 
Nordström, turas om att göra korta  
framträdanden. De presenterar sin 
läromästare, spelar själva någon låt 
de har i levande tradition, för att 
slutligen välja ut och leda någon eller 
några låtar i ett allspel.
Konferencier under söndagsförmid 

Stämman värnar om stämman

Allspelet innebär många spelmän både på scenen och framför.  
Foto: Esbjörn Hogmark



forts. 
dagen blir Kjell Ritzén.
Du som känner att du vill vara med 
och sprida ditt eget kulturarv på det 
här sättet kan kontakta undertecknad. 
 
Sedvanlig nyckelharputställning
Klockan 13.30 på söndagen, e�er 
spelmanståget (kl 12.45) och allspel 
(kl 13.10) inviger Jonas Lennström, 
ordförande i Kultur- och Fritids-
nämnden Östhammars kommun, 
söndagens Nyckelharpstämma på 
Herrgården.
Nyckelharpsbedömning och utställ-
ning, med möjlighet att sälja och 
köpa en harpa direkt av tillverkaren, 
kommer att ske som tidigare. Lille-
mor Alpsjö hat lovat att visa sin �na 
fotoutställning från spelmanskurser-
na på herrgården.
De två spelgrupper som redan 
nämnts kommer också att spela från 
scenvagnen under söndagen. I scen-

programmet ingår korandet av den 
bästa nyckelharpan. Större delen av 
e�ermiddagsprogrammet är ”Öppen 
scen”, men man kan boka in sig där 
redan nu. Kontakta undertecknad. 
Konferencier under e�ermiddagen är 
Lotta Franzén.
Stämman avslutas som alltid med 
en informell konsert i Brukskyrkan. 
Vi som var med där förra året �ck 
uppleva den hittills bästa konserten 
under stämmans långa historia. Bland 
de medverkande fanns alla våra ny-
korade världsmästare på nyckelharpa. 
Detta blir svårt att toppa, men vi skall 
försöka. 
 
Entréer och workshops gratis
Det är fritt inträde båda stämmo-
dagarna och ingen avgi� eller för-
anmälan krävs till seminarium eller 
workshops, men stötta gärna vårt 
ideella arbete genom att köpa vårt 
stämmomärke.

Avslutningsvis vill vi tacka våra spon-
sorer Östhammars kommun, Folkes-
son Råd & Revision och en anonym 
bidragsgivare.
På vår hemsida www.nyckelharp-
stamman.se lägger vi fortlöpande ut 
mer information om programmet.
Välkomna till årets Gille- & Nyckel-
harpstämma i Österbybruk önskar vi 
i Stämmokommittén.

Av: Sture Hogmark, medlem i stäm-
mokommitten
tel: 0706554143, e-post: sture.hog-
mark@angstrom.uu.se eller sture@
hogmark.se
Foto: Esbjörn Hogmark

Skivsläpp med folkmusik ute på en 
skärgårdsö, nog låter det alltid. 26 
maj hölls skivrelease på den ljuva  
Ingmarsö i skärgården. Anci och 
Mats Nordwall, båda bosatta på ön, 
hade bjudit in spelmän, vänner och 
bekanta. De ger nu ut sin första CD, 
under namnet Nordwall kort och 
gott. Till skivsläppet ute på Ingmar-
sö i Stockholms skärgård kom det 
över 100 personer, trots avståndet till 

fastlandet och trots pusslande med 
Waxholmsbolagets turlistor kom det 
ändå många åhörare från när och 
�ärran. Hembygdsgården Lurkan 
blev helt fylld. 
Anci, riksspelman, spelar nyckelhar-
pa och Mats, erkänd gitarr- och cit-
ternbyggare spelar cittern på skivan. 
Paret är mycket samspelt och lyhört. 
Det har valt låtar som det tycker 
mycket om och har en relation till.

Releasekonserten var faktiskt en live-
version  av CD:ns samtliga spår. 
Anci är ju erkänt duktig, riksspelan 
och allt. Man får anta att hon står 
bakom urvalet av låtar – Akademi-
polska, polska e�er Gula-Målaviten, 
På  Stormyren, Pinntorpafrun med 
�era. Sammanlagt tio låtar. 

Av Peo Österholm

Skivsläpp i Stockholms skärgård

Vid sitt skivsläpp bjöd 
Anci och Mats Nordwall 
hem spelmän samt sina 
vänner och bekanta till 
bostaden på Ingmarsö i 
Stockholms skärgård.  
Över hundra personer 
kom! 
Foto: Privat



 

 

20.30 Dans i Stora Salen till spelmän, 
spelgrupper och spelmanslag

21.00 Workshop: Spela Gammelharpa i
Gamla Herrgårdsköket med David 
Eriksson och Daniel Hedman

22.00 Visstuga med Eva Tjörnebo i 
Gamla Herrgårdsköket

Söndagen den 18 juni 2017
vid Herrgården

10.00 Allspel på Herrgår’n
är en ny, okonventionell programpunkt på 
och framför scenvagnen.

Tanken är att den som vill får spela och 
leda allspel i låtar efter våra kända spelmän
Eric Sahlström, Ceylon Wallin, Hasse 
Gille, Byss-Calle, Curt Tallroth, Nisse 
Nordström etc. Man spelar på eller framför 
scenen och agerar spelledare för de som vill 
komma och spela under förmiddagen. 
Samma koncept som hos Allsång på 
Skansen. Inledningsvis tränar vi på våra 
allspelslåtar och spelmanstågsmarscher.
Publiken och spelmän i publiken får också 
önska låtar ungefär som vi spelmän brukar 
göra när vi träffas. Vi håller på till ca 12.00.

Konferencier under förmiddagen: Kjell 
Ritzén

Anmäl ert spelledarintresse till Sture 
Hogmark, sture@hogmark.se eller 
0706554143

12.00 Nyckelharpsutställningen och 
fotoutställningen öppnar

12.45 Spelmanståget till Herrgården startar vid 
magasinen

13.10 Allspel under ledning av Sture Hogmark
Invigningstal av Jonas Lennström, 
ordförande i Kultur- och fritidsnämnden 
Östhammars kommun
Korta konserter:
Österby Spelmän; Tagelfar; Grillby 
Folk; Jane, Lars & Tommy
Presentation av bästa nyckelharpan och 
dess byggare
Öppen scen
Konferencier: Lotta Franzén

16.30 Avslutningskonsert i Brukskyrkan

/Sture H

Aktuell info: kontakta någon ur Stämmokommittén:
Sture Hogmark, sture@hogmark.se), Esbjörn Hogmark,
esbjörn@hogmark.com

 

 

 

Lördag den 17 juni 2017
vid Hembygdsgården

11.00 Seminarium om Gammelharpor; David 
Eriksson, Daniel Hedman och Per-Ulf 
Allmo
Seminarieledare: Jacob Höglund

Kaffeserveringen öppnar

13.00 Allspel under ledning av Åsa Hogmark

Invigningstal av Louise Bylund, ung 
riksspelman som förklarar sin kärlek till 
nyckelharpan Korta konserter:
Tagelfar; Einar Zethelius, Johan Lång & 
Anton Larsson 
Grillby Folk; Alice, Olle, Ola, Janne, 
Bengt, Sture
Utdelning av Gillestipendiet 
Öppen scen för ungdomar och andra 
spelmän

Konferencier: Bertil Hammar

Ca 17 Avslutning

14.00–
16.00

Kurser planeras på nyckelharpa, 
gammelharpa och munspel. Dessutom för 
alla som vill: Prova på att spela 
nyckelharpa tillsamman med en spelman. 
Ingen föranmälan eller avgift krävs för 
kurser eller prova-på. Varje kurs varar en 
timme (14–15 eller 15–16), prova på 
mellan 14–16. Tid och lokal annonseras 
under stämman. 

18.30 Vallonsmedjan demonstreras i Hasse 
Gilles anda

Lördag den 17 juni 2017 vid Herrgården
10.00–12.00 Inlämning av nyckelharpor för

bedömning/försäljning

18.00 Puben öppnar vid Gammel 
Tammens inne- och uteservering

18.30 Herrgårdskonsert med Eva 
Tjörnebo & Viskompaniet

20.00 Workshop: Lokala danser med
Karl-Arne Gille i Stora Salen

20.00 Workshop: Ceylonlåtar med Sture 
Hogmark i Gamla Herrgårdsköket



Den uppländska trion Olov Johansson (Väsen m.m.), Ro-
bert Larsson (Kalasorkestern m.m.) samt Erika Lindgren 
Liljenstolpe (Systerpolskan m.m.) har i dagarna släppt sin 
första gemensamma skiva: ”Maskin’”. 
Erika, Olov och Robert - ni har spelat ihop tidigare 
fast inte som trio. Hur kommer det sig att ni nu gör en 
skiva ihop? 
– Vi har trä� ats och spelat ihop under många år och 
känner samhörighet i det uppländska svänget och det 
traditionella samspelet. I samband med att vi gjorde en 
konsert till Gås-Anders jubileet 2015 � ck vi möjlighet 
att repa ihop oss lite mer intensivt, och då väcktes också 
tanken på att göra en skiva. 
Berätta om skivan! 
– Skivan består av härliga, svängiga och sprakande upp-
ländska låtar e� er i första hand Viksta-Lasse, men också 
� era av våra egna kompositioner. Det är en live-platta: 
vi bjöd en publik till en inspelningskonsert, e� ersom 
vi tycker att låtarna kommer bra till sin rätt i ett sådant 
sammanhang. Publiken bidrog verkligen med sin energi! 

Blir det konserter och turné nu också? 
– Vi har ett par spelningar inbokade och hoppas förstås 
på � er! 
Kan vi vänta oss � er skivor? 
– Det vet man aldrig! Material har vi nog. Men vi tar en 
sak i taget. 

Av: Anna Lindgren Dahlin

Väddö Musiksällskap inbjuder till

Väddö Spelmansstämma
på Kista hembygdsgård

lördag 1 juli, kl 12.00

                 Gästartister:
   ”Norr Om Stockholm”

	 	 ll el
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	 	 an 	 	lo en
	 	 er erin

Upplysningar: Jörgen Toresson, 07 3-7 7  62 055
som gärna tar emot anmälan till scenframträdanden

Kista hembygdsgård ligger på ön Väddö, 
ca 3 km söder om Älmsta 

Maskin’ blir trions 
första tillsammans

www.svenskakyrkan.se/frotuna 
http://gzethelius.wix.com/frono 
Tel. 070-2865937

FRÖTUNA-NORRTÄLJE 
SPELMANSSTÄMMA 
 

Allspel, uppspel, dans, visstuga mm.  
Mat- och fikaservering samt hantverksförsäljning. 
Inträde 80 kr (gratis för musikanter och barn under 18 år).  
 
Kl.18.00 Konsert i Frötuna kyrka med Erika & Cecilia,  
bandet Tagelfar samt allspel och uppspel.  
 

Söndag 9 juli 13.00 
Sjöstugan, Frötunagården och  
Frötuna kyrka 
 
Arr: Frötuna församling, Frötuna hembygdsförening och Sensus 

Erika och Cecilia Tagelfar



Samma sak skedde på många andra håll i Sverige. Folk-
musiken var hårt trängd av andra musikgenrer, inte 
minst dragspelsmusiken. Nu gällde att rädda vad som 
räddas kunde. Det fanns erfarna spelmän i trakten som 
man hoppades mycket på. Och det fanns många okända 
spelmän som kunde dras fram ur glömskan.
Det var baron Louis de Geer själv som tagit initiati-
vet. Folkmusiken hade ju under århundraden spelat en 
viktig roll i brukets nöjesliv, inte minst på midsomrar-
na, då spelmännen växte och blev kungar när de ledde 
marschen genom bruket till festligheterna och till den 
e�erföljande dansen. Nu ville de Geer visa sin tacksam-
het gentemot spelmännen genom att bjuda in dem till 
herrgården. 
 
Mängden låtar krävde tre års nedtecknande
Men det skulle visa sig att det fanns så många låtar att 
teckna ned att man �ck hålla på i tre år, 1915-1917. Sam-
manlagt blev 430 Lövstalåtar nedtecknade.
Men vem skulle teckna ner låtarna? Lotten föll på en ung 
kandidat från Uppsala, Gunnar Norlén, som var en av 
arrangörerna vid spelmanstävlingen i Uppsala 1908.
Först ut var nyckelharpsspelmännen Wilhelm Tegenborg, 
bruksarbetare i Lövsta och Janne Jansson, bonde från 
Hållnäs. Alla spelmän hämtades i häst och vagn, bjöds 
på mat och dryck i herrgårdens magni�ka matsal. De 
var uppklädda med bounjour och kravatt, ty de skulle 
fotograferas. 
Norlén tecknade bland annat ner den kända Iskällarback-
en e�er Tegenborg, i två olika versioner. Det skulle bli 
29 låtar till innan arbetet var klart. Sedan var det Janne 
Janssons tur. 
Övriga som deltog det första året var Bengt Petterson, 
också bonde från Hållnäs samt Anders Gustaf Jansson, 
bonde från Österlövsta. Jansson spelade upp inte mindre 
än 60 låtar, bland andra Kärleksvalsen och Tegelsmora-
valsen. Han spelade på en gammelharpa, 150 år gammal. 
Den hade tillhört hans farfars farfar, Johan Ersson.
Året därpå avled Jansson så det var tur att han �ck tillfäl-
le att få sina låtar nedtecknade. 
 
Låtinventeringen växte varte�er
Det visade sig att det fanns mycket mer att hämta i låtväg. 
Vintern därpå kallades nya spelmän in. Lövstabruk var 
ju bara ett av de Geers bruk. Man ville ha med spelmän 
också från de andra bruken man ägde. Därför kallades 
Masugnsarbetaren Per-Erik Persson i Tobo in liksom Per 
Johan Bodin från Karlholmsbruk, ”Sågar-Bodin”. Ned-
teckningarna med Bodin handlade mycket om Byss-Kal-

le. Bodin var ju elev till Daniel Skärberg, Byss-Kalles elev. 
Kallad blev också Hållnässkräddaren Carl-Peter Öster-
gren, elev till Johan Bohlin.
Men det visade sig att det räckte inte. På hösten 1917 
fortsatte Norlén sina uppteckningar, men nu enbart med 
två spelmän, som dessutom varit med tidigare – Bo-
din och Persson. Bodin antagligen för sin kunnighet i 
Byss-Kallelåtar men också för sin oerhört breda repeor-
toar. Bodin �ck med 126 låtar, Persson 54.  
 
Lövstabruk sannolik en livlig spelmansort
Vad hände med låtarna? Baron de Geer, som just �yt-
tat från slottet i Tobo till herrgården i Lövsta lät trycka 
och binda in låtarna i tre olika skinnband. De hamnade 
sedan i herrgårdsbiblioteket, där de dessvärre bara blev 
liggande. Men på 90-talet tog Gunnar Ahlbäck och Eric 
Sahlströms Minnefond initiativ till att trycka upp låtarna 
i faksimil.
Har du dem inte redan så köp dem! De är ovärderliga. 
Man får intrycket att Lövstabruk var en oerhört livlig 
spelmansort under 1800-talet.
 
Av: Peo Österholm

Ett närapå bortglömt jubileum

Det verkar som att Lövstrabruk var en mycket livlig spelmansort på 
1800-talet. 
Foto: Anna Lindgren Dahlin

Det �nns ett jubileum som vi har glömt.  
För 100 år sedan, 1915-1917, inbjöds spelmän från 
Lövstabruk, Karlholm, Tobo och landsbygden runt 
omkring till herrgården i Lövstabruk. Traktens låtar 
skulle nedtecknas och bevaras till e�ervärlden. 



Årets Oktoberstämma kan bli riktigt 
stjärnspäckad. Följande spelmän 
är redan klara att medverka – Lena 
Willemark, Skäggmanslaget, Mats 
Berglund, Systerpolskan, Gässbiköl-
lor, Järvsö spelmanslag.
Det får anses vara en mycket bra 
utdelning mot bakgrund av att stäm-
man får betydligt mindre pengar att 
röra sig med än förra året. Men det 
är UKK som står för Lena Willemark 
och Mats Berglund, som skall ha 
en konsert tillsammans med Mats 
Hederos.

Jane Karlsdotter, Lars Lindqvist och 
Tommy Möller konserterar i Sal D. 
De har ju nyligen givit ut en platta. 
Vi har också fått en förfrågan från 
Tierps kommun att låta Tierps Låt-
verkstad få komma och spela.  
 
Dansuppvisning nyhet på stämman
Vi planerar också en dansuppvisning, 
något helt nytt för stämman. Riktigt 
duktiga polskedansare skall visa hur 
man dansar polska så att det ska se 
riktigt vackert ut. Eventuellt blir det 
en uppvisning i uppländska danser.

I skrivande stund diskuteras var årets 
SM för studentspelmanslag skall 
hållas. Tävlingen har de senaste åren 
hållits i samband med Linköpings 
Folkmusikfestival. Men e�ersom den 
inte skall hållas i år vill V-Dala spel-
manslag anordna tävlingen som i så 
fall skulle sammanfalla med förstäm-
man. Vi håller tummarna.
Men mycket mer återstår att planera. 
 
Av: Peo Österholm, 
stämmokommittén

Överst: Gässbiköllor från Rättvik har spelat tillsammans sedan 
barnsben och en hel del tillsammans med Päkkos Gustaf i Bing-
sjö. Foto: Privat  
Till vä: Skäggmanslaget har snart spelat tillsammans i femtio år 
och nyss kom den första skivan på 42 år. Populära då som nu - på 
bilden fotograferade under Ransäterstämman, där skivreleasen 
ägde rum. I höst kommer de till Oktoberstämman i Uppsala. 
Foto: Erika Lindgren Liljenstolpe 
Ovan: Många har längtat, nu kommer Systerpolskan till Oktober-
stämman i Uppsala - hemmaplan för �era av gruppens medlem-
mar. 
Foto: Kola Productions

Stämma med Gässbiköllor 
och skäggiga stjärnskott



BEGR. EFTERSÄNDNING 
Vid defi nitiv eft ersändning eft ersänds försändelsen 
med nya adressen på baksidan (ej adressidan).

VIKTIGT MEDDELANDE till medlemmar: Har vi korrekt 
e-postadress till dig (se här intill)? Om inte - fyll i dina 
kontaktuppgift er i formuläret på wordpress.uplandsspel.se/
medlem/ 

Uplands Spelmansförbund
Gamla Uppsalagatan 21
753 34 UPPSALA
B-posttidning

Oktoberstämman 2017	

	

Foto	båda	bilderna:	Esbjörn	Hogmark	

Välkommen	*ll	Uppsala	Konsert	&	Kongress	
lördagen	28	oktober	kl.	13.00–01.00	

Portarna	öppnar	12.00	
Konserter med 

Systerpolskan 
Skäggmanslaget 

Lena Willemark 
Martin Hederos 
Mats Berglund 

 Dessutom	medverkar	en	lång	rad	av		
våra	bästa	spelmän,	dansare,	spelmans-lag,	vis-,	

spel-	och	dansinstruktörer.	
Sillunch	med	snapsvisor	från	kl.	13.30	
se	www.uplandsspel.se	för	mer	info.	

Arrangör:	Uplands	Spelmansförbund	i	samarbete	med	UKK,	ESI,	KMH	och	V-Dala	

Förstämma	27/10	kl18.30	på		
V-Dala	med	buskspel,	dans,		
spellista,	servering	

Som	vanligt	förfogar	vi	över	hela	UKK.	
Scenspel,	konserter	och	dans	sker	på		
flera	våningsplan	och	det	är	goP	om		
plats	för	buskspel.	




