*

Onsdagen den 25 juli 1962

Av Åke Brandel

Esmm

Nyckelharpan spelar än

T VÄSTLAND, i norra Uppland,
* lever Joel Jansson, som inte bara odlaa; sin mark utian också representerar gammal bondekultur så
att det är en fröjd åt det.
Jan Ling har i sommar bedrivit
ett intensivt folkmusikaliskt fältarbete i Janssons trakter med en
doktor -avhandling om nyckelharpan som ett huvudmål. I hans sällskap sammanträffade jag med Joel Jansson som troligen mer tillförlitligt än någon annan i dag
vidareför nyckelharpospelets gamla traditioner. Både genom kunnande och repertoarens omfång söker han därvid sin like.

Nu allt annorlunda

L

AFTONBLADET Lördagen den 12 januari 1963

IKNADE
förhållandena
på
landsbygden i våra dagar dem
som rådde en gång, ända in i detta sekel, skulle Joel Jansson vara
en nyckelperson i dubbel måtto.
Hans sätt att hantera harpan skulle
göra honom till en självskriven centraliigur vid tillfällen då mer än
två personer kommer samman för

verkligas genom en tidskrävande
bearbetning som ställer intervjuaren-inspelarens tålamod och psykologiska utrustning på hårda prov
Inte heller Joel Jansson tar fram
sin nyckelharpa i brådrasket. Men
kärleken till instrument och musi.
är stark. Med ömhet placerar han
harpan i knäet, fattar vant stråken
i höger hand och spelar så upp
låt efter låt mea känsla och skicklighet, -ned ansiktsuttryck som speglar stark resonans inombords.

Lu% klaver och fiol

I

NSTRUMENTET är en .intressant
blandning av lira, klaver h fiol.
Tangenterna har nyckelharpan gemensamt med den medeltida liran
(och klaverinstrumenten), där emellertid ett vridbart hjul strök an
strängarna. Liksom fiolen spelas
nyckelharpan med stråke, medan
vänsterhandens fingrar väljer bland
en serie tangenter. Dessa tangenter,
som kallas nycklar, når med nabbar två spelsträngar,
högst stämda av fyra; de två andra brukar

G O D TON
om folkton
9 AFTONBLADET hade i somras tillfälle att följa musikforskaren Jan Ling på en folkmusikalisk upptäcktsfärd i norra
Uppland. Med trevligt sätt och
psykologisk finess — emellanåt
också med en burk kaffe till
mor i köket — har han lyckats
få den ene bonden efter den
andre att lyfta ner nyckelharpa
eller fiol från stugväggen och
med en snart mjuknad högerhand
föra stråken i vana turer över
strängarna.
Under tiden registrerar Kand-

Kalla det inte 99knätofs 99
det är spelmansstämma
Julita
skans•

när
på

spelaren det spelade som I-ing
senare med mödosam xoggrann
het för över till notskrift som
skall exemplifiera hans teser i

den doktorsavhandling som är på
gång.
Jan Ling är trots sin ungdom
en av våra främsta experter på
svenskt folkmusikgods. Det är
med nöje vi ur hans instruktiva
artikel i det nya numret av Musikrevy citerar följande mycket
tänkvärda:
— Den föraktfulla inställning som ofta framskymtar i
diverse
kultur journalistiska
sammanhang, där spelmansrörelsen betecknas såsom ett
löjeväckande "knätofseri" är
både orättvis och felaktig.
Bland dessa spelmän finns en
musikantglädje och ett intresse för de gamla låtarna som
är häpnadsväckande! De roar
sig själva och andra med
sina låtar och struntar kapitalt i musikvetenskapliga hårklyverier, och man frågar sig
om inte just ^tta är ett tecken på att musiken lever.
Rensa ut "knätclseri" ur vokabulären och svenska språket är ett fult och onödigt
ord lättare.

Joel Jansson,
nyckelharpospelare
av Guds nåde anno
1962,

kom in i Sverige. Kanske skedde
det via Hansan, menar han liksom
Tobias Norlind. Men nästan varje
spelman hävdar att vallonerna tog
med sig det in i Sverige. Men
vallonerna kan ju ha fortsatt att
använda e^tt redan ; Sverige förefintligt instrument. Att ~å många
nyckelharpospelare h n funnits i
norra Uppland kring De Geers
Leufsta bruk är inte ägnat att förvåna.
Joel Jansson kom enligt vad h«n
minns som fyraåring första gången
i kontakt med en nyckelharpa. Sex
eller sju år senare började han lära
sig spela av den berömde Karl Andeirén i Åkerby; han fick förresten
låna hans harpa. Joels far värdesr'te inte sin sons nattliga spelövningar i den trånga bostaden, hotade
till och med att kasta ut både pojke och harpa.
Sin repertoar har Jansson i hjärta och minne -- att spelmän själv
tecknar ner sina melodier hör till
sällsyntheterna. Hans kommentarer
till de låtar han spelar ger intressanta inblickar i deras miljö och
funktion som genuin och eftertraktad bruksmusik.
Spelmannen kunde som den berömde fiolspelaren Gås And—s på
1800-talet spela av rent egoistiska
skäl, t ex för att "spela till sig etit
glas". Men mestadels muciserade
han för att glädja andra.

M

Änglar

har spelat nyckelharpa
pa svensk botten åtminstone
början av 1500-talet. Ängeln till höger trakterar
lira.
Bilderna från Häverö
kyrka.

fröjd och gamman. Nu är han inte
det trots den reklam han har
fått genom fina placeringar i harptävlingar.
I stället blir han överraskad över
det intresse som visas honom och
hans spel. Vore han som många
andra spelmän skulle han misstänka oss intressenter för att vilja göra skoj med honom och hans musik. Då måste vår önskan att få
höra honom spela och berätta —
om över huvud genomförbar — för-

från

kallas brummen och basen. Därtill
kommer tio klangförstärkande resonanssträngar. Omfånget är ca två
och en halv oktav.
Melodistämman tonar över ett
samtidigt ljudande harmonifundament som blir allt specifikare ju
mindre nogräknad spelaren är med
stämningen. Typiska för nyckelharpan är de liggande brumtonerna, som spelar getingens roll i det
surr som ackompanjerar melodin.
Spelsätten är förstås lika många
som spelarna. Karakteristisk? för
Jansson är den hårda, ganska sneda
ansättningen av stråken och den
starka, nästan stampande rytmiska
accehtueringen.

Klingande medeltid
XTYCKELHARPAN är ett gammalt instrument, som fanns redan på medeltiden. Jan Ling funderar fortfarande på frågan när det

USICERANDE spelmän spetsade brudparets tåg till kyrkan.
De fick inte spela i kyrkan utan
brukade tystna vid vapenhuset,
varifrån färden efter vigseln fortsatte till bröllopsfesten, där brudhisslåtar, stek- och skänklåtar, polskor och valser gav fart och färg
åt samvaron. I dagarna tre fick
spelmännen då visa om de hade en
repertoar tillräckligt stor för att
dansen skulle vara lockande. I en
helt annan situation, när husförhören var över och kalasen tog vid,
ville folket också ha musik — men
då borde prästen ha gjort sitt och
farit sin väg.
p v E N MUSIK som klingat från
nyckelharpa och andra folkliginstrument har alltid varit beroende
av de högre ståndens musikodling.
Folkmusiken har emellertid sin speciella stil, betingad bl a av det obundna förhållandet till nottext och
ensembleprecision. Med sin speciella klang, melodiska utsirningsteknik och fria rytmik har folkmusiken något ovanligt och fascinerande. Skulle inte då vi nutidsmänniskor värna om dess fortsatta liv.
•
En tidigare artikel om svensk
folkmusik var införd förra onsdagen.

Vår folkmusik en rikedom
— men vad gör vi med den ?
Av Åk© Brcirsde!

K

Sahlström byggde nyckelharpa
som Celibidache fick i present
När Sveriges Radios musikavdelning valde en nyckelharpa som present åt den rumänske dirigenten Sergiu Celibidache var det för att ge
gästen ett minne av den levande
svenska folkmusiken. Celibidache bedriver sedan länge forskningar i folkmusik, och under sitt besök här visade han ett livligt intresse för den
svenska, som han tidigare inte haft
många tillfällen att bekanta sig med.
Det var vid ett besök på radions musikavdelning han fick veta att nyckelharpan är ett levande instrument,
som flitigt spelas av folkmusiker i
Uppland. Han fick lyssna på inspelningar som gjorts av Eric Sahlström
och kunde också studera instrumentet i fråga. På musikavdelningen
fanns nämligen en av de nyckelharpor Eric Sahlström byggt. Det var
den man gav åt Celibidache, sedan
man frågat instrumentbyggaren om
lov.
— Celibidache hade ingen aning
om att vår folkmusik var så rik som
den faktiskt är, säger intendent Ceréon Brodin på Sveriges radio. Han
blev väldigt imponerad av allt han
fick lyssna på. Vi lät honom höra en
mängd inspelningar och inte bara
med nyckelharpa. Han fick bl a också lyssna till samernas jojkar. Och
han fick höra folkmusik naturell. Vi
bjöd hit spelmännen Nils Agenmark
och Påhl-Olle, som spelade sitt hemlands vilda toner. När vi sedan fick
veta att Celibidache samlar på konstiga instrument, tyckte vi att nyckelharpan var den rätta presenten som
minne från Sverige.
— Är då nyckelharpan ett helsvenskt instrument?
Eric Sahlström, som är en av vårt
lands förnämsta nyckelharpospelare
och själv byggt femton nyckelharpor,
är inte riktigt säker på instrumentets
ursprung. Men länge har det funnits
i SVerige, det vet han. I Härkeberga
och österlövsta kyrkor i Uppland
finns nyckelharpan på målningar från
mitten av 1400-talet. Och äldre belägg för instrumentets existens finns
inte på andra håll i Europa, även
om det sägs att det var valloner som
tog instrumentet med sig hit till Uppland på 1600-talet.
Nyckelharpan är ett stränginstrument med tangenter och spelas med
stråke. Man spelar på tangenterna,
som är försedda med stift. Dessa stift
avkortar strängarna och ger därigenom de olika tonerna. Den nyckelharpa Eric Sahlström ärvde av sin
farfar hade bara 26 tangenter och på
den kunde han knappast spela mer
än tre olika tonarter. Men Eric Sahlström har steg för steg förbättrat sitt
instrument. Det har fått 37 tangenter
och därmed nästan alla tonarter, Fhål i locket i stället för ovala hål och
därmed en bättre klang. Han har också ändrat instrumentets form, gjort
det lite bredare och litet tunnare.
Bottnen förfärdigar han av lönn, de
övriga låddelarna av gran.
— Äldre tiders nyckelharpor skars
i ett enda stycke, så när som på locket, som lades på i efterhand, men
jag snickrar botten, lock och sargar
och sätter sedan samman delarna, säger instrumentmakaren. Det tar en
vinter att bygga en nyckelharpa, åtminstone när man är lantbrukare vid
sidan om.
Eric Sahlströms nyckelharpa har
fyra spelsträngar och sexton bordunsträngar eller resonanssträngar, som
klingar med i musiken och gör den
fylligare.
Nyckelharpan är inget lätt instrument. Den klingar sprött och vekt
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Eric Sahlström

spelar

AN NI TÄNKA ER något mer
genuint svenskt än vår levande
folkmusiktradition? Där har spelmännen och sångarna ute i bygderna lärt sig av varandra i - generation efter generation. De har spelat en huvudroll i byarnas liv och
spritt glans och trivsel över både
vardag och fest. Som de ofta också var skämtare och gyckla: förmedlade de en mångsidig förströelse åt folket som nu det offentliga nöjeslivet, radio och television gemensamt svarar för.
VI HAR fortfarande folkmusiker
som har bevarat och vidarefört sin
bondekulturella skaf. men de minskar snabbt i antal — många av
de viktigaste traditionsbärarna är
numera mellan 70 och 80 år gamla.
Det borde vara självklart att svenska staten omedelbart tog huvudansvaret för en snabb inspelnings-

med folkmusiken — en förträfflig
kontrast till radions evinnerliga
skvalmusik.
Den kontakten har vi bl a fått
tack vare Sveriges Radios förnämliga fyrskiviga grammofonutgåva
"Den medeltida balladen" som vid
sin publicering i februari skördade vackra pressrosor; att täckning
knappast finns för bestämningen
"medeltida" i titeln är här av unordnad betydelse.
9 SAMTIDIGT måste man inse att
folkmusiken är en levande konst,
att den skall framföras i enlighet
med nerärvd tradition men också
att repertoar, spelsätt och instrument bör förnyas. Dragspelet har
mördat mycken genuin folkmusik
men med sin mer än hundraåriga
historia på den svenska landsbygden har även det instrumentet och
dess repertoar sitt givna intresse.

nyckelharpa.

men ändå rikt. Och i Uppland upplever den en renässans. Det finns
minst 25 personer där som spelar
nyckelharpa, även en del ungdomar,
och Eric Sahlström komponerar fortfarande musik för sitt instrument.
Barbara

De oersättliga värdena hos vår folkmusik
även i ett alphorn, en 11 m lång variant

förtjänar att basuneras ut
av den svenska
näverluren.

och uppteckningsakticxn medan tid
Det gäller att lära svenskarna
ännu är. Det är sannerligen på ti- skilja mellan gammalt och nytt och
den — hittills har staten inte gjort
att inte renodla intresset för en
någonting.
kategori — skulle man inte tycka
. Lyckligtvis „ har åtskilligt redan om Stravinskij för att man älskar
spelats in. En stor insiats har under Mozart? Därför tror jag Jan Ling
senare år gjorts av Matts Arnberg
har rätt när han hävdar aitt folkoch Sveriges Radio och nu i som- musikerna vid inspelningarna bör
mar har två andra skickliga och fritt få framföra vad som fa-ller
entusiastiska experter, Ulf Peder dem in, gammalt eller nytt. På det
Olrog ooh Jan Ling, varit ute på
sättet får inspelaren också den säkfruktbara inspelningsraider i byg- raste bilden av den levande reperderna. Olrog har spelat in nära toaren.
300 visor på Åland, Ling nu och
tidigare 250 låtar och lika många
Nyckelharpa och fiol
visor i Sverige. Deras arbete bedrivs i regi av Musikhistoriska mu» HUR GAMMALT och nytt komseet ooh Svenskt visarkiv men ut- pletterar varandra men då samtidigt
an intresse och generositet från manar oss till uppmärksamt obLuxor industriaktiebolag hade det- serverande av deras särdrag skall
ta fältarbete inte kunnat genom- jag ge två belysande exempel på.
föras.
Nyckelharpan var till ganska nyligen undanträngd till en "ö" i norra Uppland, där nu dess traditioBåde gammalt och nytt
ner kan studeras bäst. Men i den *
berömde nyckelharpspelaren Eric
% MAN FAR DOCK inte enbart
Sahlströms kölvatten har instrusyssla med att arkivariskt registrementet blivit aktuellt på nytt och
ra de gamla folkmusiktraditionerbörjat spridas kring landet. En mona. Gör man så snörs det äkta i
dern insitrumentversion som genom
svensk folkmusik in i en säck med
antikvariska presenter bara åt spe- /att använda skalans alla halvtoner
tillåter spel i samtliga tonarter har
cialister och historiker. Hela det
därvid i stor utsträckning kommit
svenska folket måste få kontakt

Fiolspelmannen
tryck förkorta

att ersätta de gamla typerna som
är starkt begränsade i sin tonartsliga rörlighet. Vad det betyder för
musiken behöver inte utvecklas.
FAR TILL SILJAN och lyssna
till fiolspelmännen! Deras musicerande "'an med fördel avnjutas som
solokonst, inte minst när öronen
tröttnat på spelmanslagens massuppvisningar av "Gärdebylåten"
och andra populära melodier. Men
det vore felaktigt att därför se ner
på spelmanslagen. De kom i slutet
av förra seklet med en konstfullare,
flerstämmig kontrast till spelmännens enstämmiga gruppspel.
Besöker man Leksand och Knis
Karl Aronsson, ordförande i Sveriges spelmäns riksförbund, berättar denne om sitt lagideal: fem
musiker varav tre spelar den första
stämman, till vilken vardera en
spelare improviserar de andra och
tredje Stämmorna. Resultatet blir
då inget mass-spel utan ett individuellt gruippmusicerande.
• SPELMANSLAGENS
medlemmar visar ett glädjande stort intresse för de lokala traditionerna —
som dessa t ex återfinns i polskans åttondels-, sextondels- och triolvarianter — och många av dem
deltar för den skull i studiecirklar
i folkmusik som anordnas under
den mörfka årstiden.
Otaliga är de låtar och visor som
redan inventerats i socknarna
kring Siljan, påpekar Knis Karl,
men mycket återstår att göra i Dalarna för att inte tala om den
snabbt utdöende och hittills svårt
försummade folkmusiken i Dalsland, Värmland, Härjedalen, Hälsingland och på Gotland.
För en väsentlig del av vår folkmusik har klockan redan slagit
tolv och intet kan mer göras. Men
för det som ännu återstår riktas
näverlurar från alla håll i Sverige
mot de ansvariga kulturmyndigheterna i Stockholm med en tordönsligt skallande maning till handling
innan det är för sent.
Aftonbladet har gått till aktion
i norra Uppland. Med ett reportage
kring nyckelharpan återkommer vi
nästa onsdag.

åstadkommer
olika
toner
genom
strängarna,
Einar
Åsberg
använder
harpa tangenter,
s k
nycklar.

att med
på sin

fingernyckel-
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Renässans för "djävulslåda
Mungalåten spelas i trollrike
T Tppland är det enda landskap i
^ världen d'är man spelar nyckelharpa. (Om man undantar att enstaka upplänningar flyttat med sig
instrumentet några mil in i Dalarna eller ända upp i Hälsingland.)
Man kan tryggt säga att nyckelharpan upplever en renässans. Det
spelas ihärdigt i gårdarna, mest
hos Eric Sahlström i Esarbyn. I
fjol lärde han tjugu personer i
Uppsala att bygga nyckelharpa,
senast hade han fem elever i Skutskär. Fjärran är tiden då det syndiga instrumentet brändes på bål.
Somliga nyfrälsta var så skrämda
att de för säkerhets skull slog ett
snöre om djävulslådan, så att de
kunde släpa den till bålet utan att
vidröra den.
Undan
väckelsevågen
under
1800-talets mitt räddades dock
en och annan harpa. Det fanns
bl a en skomakare som under
växlande samvetsnöd gömde och
tog fram instrumentet, men aldrig
kunde förmå sig att bränna det.
Så kunde traditionen leva vidare,
obruten sedan århundraden tillbaka. I österlövsta och Härkeberga kyrkor i Uppland är nyckelharpan återgiven på målningar
från
1400-talet.
Äldre belägg
för instrumentets existens finns
inte någonstans i världen.
Själv ärvde hr Sahlström en nyc-

har han byggt femton nya harpor,
komponerat en mängd inspirerad
musik för instrumentet, spelat upp
i och spelat in i radio, turnerat i
Sverige och Ryssland och gästuppträtt i Venedig och Monaco. Zornmärket i guld, Gås-Andersmedaljen och den först utdelade Sven
Kjellström-plaketten pryder väggen i musikrummet på hans gård
i Esarbyn en bit norr om örbyhus.
Som man förstår var det svårt
för Eric Sahlström att kombinera allt detta musicerande med
tungt lantbruk. För några år s-adan arrenderade han ut jorden
och började i stället bygga TVapparater på fabriken i det närbelägna Tobo. Så har han kvällar, lördagar och söndagar lediga
för spel och instrumentbygge.
Spel blir det ofta. Det finns
cirka trettio goda nyckelharpospelare att musicera med. Flera av
dessa heter Sahlström i efternamn.
Häromkvällen kom brodern Sture
farande från Trollrike med sin stora instrumentlåda, packade upp
och satte i gång med Mungalåten
från Tierp (Storstugans marsch i
gammal tappning). Eric föll in och
snart satt hans 19-årige son Sigurd
med i trion. Alla stampade takten.
"Det måste vara kläm." Strax var
de invävda i musik, förlorade för
omvärlden: en rad tysta kvinnor,
uppradade i soffan och stillsamt
vickande med fötterna i takt med
låtarna.

Där spelas Pelles (han var hälsing) rullpolska, Sahlströms "Spelmansglädje", "Nylandspolskan" med
rullstråk och "Lopp-polskan", en
uppländsk knäpplåt med den rara
texten: "Se vad loppor mor har.
Se vad de hoppar på far." Jo, det
hörs nog.
-— Och nu tar vi Fläskbiten, säger Eric Sahlström.
"Grisapolskan", som den egentligen heter, är om möjligt ännu
mer illusorisk. I den hör man tydligt grisens snörvlande läte, frambringat bakom stallet (på instrumentet). I

Outsinlig repertoar
Det finns en outsinlig repertoar
för nyckelharpa, allra helst som
så många fiollåtar gör sig utmärkt
på instrumentet. Eric och Sigurd
byter åk och då till fiol, t ex när
de skildrar den gnälliga Sko-Ellas
tävling; med näcken om en särdeles vacker hage. Det är mycket
trolltoin i den uppländska harpan.
Men den kan också låta rivigt aktuell som när Eric Sahlström föredrar sin stämma ur Bo Nilssons
Komposition för två nyckelharpor,
kohorn och näverlur, "Il boschetto
de?gli prossimi lieti eventi" (De
stundande
glada
händelsernas
sjkogsdunge). Han var med och
uruppförde den vid Biennalen i
Venedig våren -62, Sonja Sahlström, sex år, är inte lika entusiastisk som publiken i Venedig.
Hon sätter händerna för öronen.
Eric Sahlström började sin musikerbana som dragspelare vid sju
års ålder. En dag tog en annan
dragspelare fatt på spelet och drog
i bälgen så den sprack, Eric fick
spela fiol i stället. Något senare
lärde hans far honom att spela på
farfaderns nyckelharpa. Men mer
än tre tonarter fanns inte att välja
på. Farfarsharpan hade bara 14
strängar och 26 tangenter. De
harpor Eric Sahlström nu bygger
har 37 tangenter, 18 strängar, och
av dem är fyra spelsträngar i stället för tre. Tonartsvalet är fritt.
Forna tiders harpor täljdes fram
i ett enda stycke, som sedan försågs med lock. Eric Sahlström
snickrar botten, sarger och lock
och limmar samman de olika delarna. Till botten tar han lönn,
till sargerna al och till locket gran.
Lönn använder han också till
stränghållaren, bänken som omsluter tangenterna och till själva
tangenterna. "Löven", som ansätter strängarna, skärs ut av björk,
skruvförstärkaren av mahogny. Till
stråken väljer han bok eller syren.
Förr i världen skulle det vara
flygrönn i stråken, vilket innebar
att instrumentbyggare under blåsiga dagar sågs kura under traktens rönnar, ivriga att fånga flygande kvist.

.UHKTKR

Trollharts kryddat med
vitlök

— Det finns bättre sätt att välja
trä, menar Eric Sahlström. Han
hänger upp trästyckena, slår på
dem och avlyssnar klangen. Fast
trä ger friskt klingande ljus ton.
Poröst trä klingar dovt. Botten
måste göras tunn för att tonen
skall få den rätta fylligheten. Eric
Sahlström har ändrat och filat åtskilligt på detaljer i sin längtan
efter den fullkomliga tonen. Han
har försett instrumentet med ljudpinne. Pinnen förhöjde klangen,
gjorde den stadigare. Han rundade stallet så att strängarna
inte skulle ljuda när musikern
inte ville det. Hela instrumentet
blev med åren både tunnare och
bredare. Stråken gjordes lägre och
försågs med en frosch att spänna
taglet med. Förr fick det duga med
tumgreppet. Men å andra sidan
hartsade man flitigt med trollharts, kryddat med vitlök och dyvelsträck.
Lackeringen är ett kapitel för
sig. Man skulle kanske kunna tro
att det passade med fiollack. Inte
alls. Shellack och rödsprit ska det
vara. Att Eric Sahlström sedan
krusar sina instrument med blommor och pryder dem med lyror,
Upplands vapen och annat fagert
förbättrar väl inte klangen. Men
man kan förstå att det tar honom
ett år att bygga en harpa.
Nyckelharpan är fortfarande ett
"syndigt" instrument, men Eric
Sahlström har listat sig in i traktens missionshus och spelat för
juniorerna utan att få dåligt samvete. "Ingen musik är syndig, och
det finns inga syndiga instrument",anser han.
Barbara
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(Forts, från sid. 1)
tacksam att ha fått spela tillsammans med den skicklige spelmannen Styvberg.
Ett 15-tal nyckelharpor har
Sahlström byggt, vilket vittnar
om god kunnighet i finsnickeri.
Det började med att en svenskamerikan ville att han skulle göra en nyckelharpa till honom for
att han skulle ta den med sig
över till Amerika då han skulle
återresa. Han gjorde mycket
riktigt sin första nyckelharpa
men beställaren glömde sin "harpa" och åkte hem utan.
Hur blir man Riksspelman?,
frågade vi jubilaren, som sedan
1946 bär den ärevördiga titeln.
Ja det där med riksspelman är
inte så märkvärdigt, tycker han
och kommer ihåg hur han i
Stockholm nämnda år fick spela upp några "låtar" för en jury
bestående av Sven Kjellström,
Olov Andersson och Sven Axel.
Fick man då full poäng för det
man utförde erhöll man silverdiplomet, vilket är detsamma
som att få bära titeln riksspelman. Det finns rätt
många
riksspelmän i vårt land, men
det finns inte många som har
fått gulddiplomet. Det utdelades
till Sahlström i Mora 1960 för
hans sätt att göra nyckelharpan
känd i vårt land.
Erik Sahlström kan inte bara
spela nyckelharpa utan han kan
också göra "låtar", och med
hjälp av fingrarna räknar han
till ett 20-tal som han själv komponerat. Till de mest kända hör
väl Spelmansglädje, som också
finns på skiva och även Ödetorpsvalsen hör tijl Sahlströms
mest kända kompositioner.
Att se Erik Sahlström i TV
är ingen sällsynthet. Så sent
som häromdagen var han till
Stockholm för att spela in ett
program kallat "Gille i köket"
med Lars Madsen som programledare. Det kommer i TV den
23 september. Erik Sahlström
har varit med i flera TV-program, bl. a. i Rolf Kirkvaags lördagskvällsprogram
"Ett skepp
kommer lastat" och med "Hemma med Ria". I ångradion har
riksspelmannen
från
Göksby
spelat många gånger. Vi ställer
en närgången fråga till vår jubilar hur det är med arvodena i
TV? Erik Sahlström berättar att
han i början fick 35 kr för att
spela i ångradion under 20 minuter för en del år sedan, men

Upplands guldmedaljerade
nyckelharpsspelare 50 år
Riksspelman Erik
Sahlström, Göksby, Tobo, firar
på fredag sin halvsekelsdag.
D e t var säkert inte någon
som såg Erik
Sahlström
växa upp i Masbo i Vendel,
som kunde tro att det av den
pojken skulle bli en speleman som skulle föra honom
till fjärran länder: Ryssland,
Italien och Monacko och bli
flitig framför TV-kameror
och radiomikrofoner. Men
för Erik Sahlström har musiken blivit det som dominerat hela hans liv. Erik Sahlström i Göksby är annars en
stillsam och jordbunden man,
som inte gör mycket väsen
av sitt stora kunnande, när
det gäller att trolla fram allmogemusik på sin nyckelharpa.

Redan som 7-åring började
Erik Sahlström att spela dragspel. När hans första gick sönder
blev det fiolen som fick ersätta
och utveckla musikintresset som
han fått i arv från far och farfar.
Först vid 18-årsåldern började
Erik Sahlström att traktera nyckelharpan som sedan blivit hans
följeslagare både när och fjärran.
Den gamle spelemannen Kalle
Stvvberg från Uppsala kom att
betyda mycket för honom i yngre år när det gällde musiken.
Även om Erik Sahlström lärt sig
det mesta själv, så är han ändå
(Forts, å sista sid.)

nu har det ju höjts, tillägger han.
TV betalar bättre än radion, fast
ett arvode på 200 kr för två dagars inspelning i Stockholm är
inga "idolgager" för den som får
betala resa och logi själv.
Många resor
har det blivit för Erik Sahlström
med nyckelharpan i bagaget. På
uppdrag av radiotjänst deltog
han i en musikfestival i Monac-!
ko häromåret. Där fick vi som
spelade från Sverige så mycket
applåder att vi fick spela en extra "låt", berättar Erik Sahlström.
Under pingsthelgen i år var
Sahlström i Venedig när den
nordiska paviljongen skulle invigas där och i Ryssland har Sahlström rest tillsammans med en
artisttrupp.
Nyckelharpa
är ett instrument som hör intimt
samman med den uppländska
brukskulturen. Om instrumentet
kommit med vallonerna eller om
det funnits före dem, därom vet
man inte så mycket. Riksspelman
Erik Sahlström har genom sitt
levande intresse för det gamla
instrumentet försökt att föra det
vidare till nya generationer.
Vår jubilar som n u firar sina 50 år är flitigt engagerad i
vår bygd på den fritid som kan
bli efter arbetsdagens slut på
TV-avdelningen på Monarks
fabriker i Tobo, där Sahlström sedan två år har sin huvudsakliga syssla.
— esspe —

Riksspelmannen

Erik

Sahlström.

