
 

        Gyllby 2022-05-02 Esbjörn Hogmark 

Mästarbygg 2022 
Eric Sahlström Institutet i Tobo den 16:e och 17:e juni 2022. 
Årets huvudteman: 4-radiga nyckelharpor samt reparationer 
Praktiskt tema: Vi reparerar några gamla nyckelharpor 
 

Medverkande personer: 

- Sigurd Sahlström                                                            
- Daniel Hedman 
- Per-Ulf Allmo 

- Esbjörn Hogmark (Kursansvarig)  
 

För 27:e gången!  

Missa inte detta tillfälle att träffa likasinnade och att 
helt få ägna sig åt Nyckelharpan! 

 
 4-radiga nyckelharpor, populära ner i Europa. Varför vill man gärna spela 4-radigt där och hur gör man 

bäst en sådan harpa? Vad skiljer sig den från den fiolstämda 4-radiga harpa som Eric Rydvall spelar? 

 Praktisk övning: Det är viktigt att vi kan ta hand om äldre instrument och laga det som behövs. Vi ska 
laga en gammal Eric Sahlströmsharpa där limningen gått upp i halsstycket. Ett vanligt fel hos dessa.  

 Den som har ett gammalt trasigt instrument kan ta med detta så planerar vi en lagning tillsammans. 
Gärna ett med trasig stränghållare. 

 Intressanta fixturer mallar och andra hjälpmedel. Välkommen att visa och berätta vad du har. 

 Per-Ulf: Hur har du det på bokfronten idag? Något intressant på gång?  

 Esbjörn: Nyckelharpan, eller The Nyckelharpa Network, som det nu heter när det gäller nomineringen 
av vårt immateriella kulturarv, finns nu hos Unesco.  Vad betyder detta för ESI och för oss 
nyckelharpsbyggare? Hur går försäljningen av boken NYCKELHARPAN – ett unikt svenskt kulturarv? 

 Gitarrmekanik. Var köper man lämpligen dessa?  

 På fredag förmiddag besöker vi Jularbo-museet utanför Österbybruk. Titta gärna på den gamla filmen 
om Calle Karlsson/Jularbo: https://www.youtube.com/watch?v=ALPYfJ2UvjM  

 Vi ska givetvis som tidigare år provspela medhavda instrument 

   
Kvalitetsvirke; gran till sarger, hals, lock och bottnar, lönn till leklåda, stämskruvar mm och björk till nycklar, 

cellofinstämmare, strängar mm tillbehör kan köpas till förmånliga priser. Boka gärna i förväg.  

Information om kursupplägget: Esbjörn Hogmark 070-211 04 30, esbjorn@hogmark.com 

OBS! Kursanmälan ska göras till Erika Liljenstolpe på ESI 

https://www.youtube.com/watch?v=ALPYfJ2UvjM
mailto:esbjorn@hogmark.com
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Pris 2100 kr (1100 kr för stud. ungdom.), Kursavgift, museibesök, husrum, mat & kaffe är inkluderat. 
Enbart en övernattning på ESI kostar per natt och person 350 kr i dubbelrum och 450 kr i enkelrum i 
mån av plats.  

Den som endast stannar över torsdag utan övernattning betalar 1000 kr 

Anmälan sker via http://esitobo.org/kurs/mastarbyggseminarium/ sista anmälningsdag 02 juni 

Preliminärt program 

Torsdag 16 juni  

08.00 Kaffe och smörgås för långväga/övernattande gäster 

09.00 Esbjörn ger en kursintroduktion där vi bl.a. tillsammans diskuterar seminarieupplägget.  

09.10  Esbjörn och Daniel Vilka har med sig instrument som behöver lagas? Vi tittar på en 
Sahlströmmare där halsen spruckit i en limskarv. Vi tar upp andra instrument som ska lagas och gör 
en första planering av hur vi lägger upp jobben. I mån av tid påbörjar vi lagningen. 

10.00 Kaffe i det gröna, Sigurd, Daniel med flera underhåller med spel. 

10.30 Praktiska övningar i instrumentverkstaden. Vi fortsätter med reparationer i verkstaden 

12.30 Lunch på Institutet  

13.30 Vi avslutar våra praktiska övningar i verkstaden. 

14.30 Esbjörn Kort om vad en registrering av nyckelharpan hos Unesco kan betyda för oss 
nyckelharpsbyggare samt om hur försäljningen av min bok har gått. 

14.45 Per-Ulf informerar om sitt pågående bokprojekt.    

15.30 Kaffe i det gröna, Sigurd, Daniel m.fl. underhåller med spel. 

16.00 Vi ställer i ordning stora salen för provspelning av medhavda instrument. 

16.15–ca.18.00 Provspelning av instrument: Sigurd, Daniel samt eventuellt ytterligare någon spelman.  

19.00–sent Middag, Grillning i trädgården, följt av gemensamma kvällsaktiviteter inomhus där vi kan 
passa på att testa varandras instrument. 

Fredag 17 juni  

08.00 Frukost 

09.00 Vi går tillsammans igenom ett antal temaförslag som inkommit, Hur får man tag i prisvärda 
Gitarrmekaniker? . Hur tillverkar man bäst en 4-radig nyckelharpa? En fiolstämd nyckelharpa? En 
oktavnyckelharpa? Förlag på medhavda hjälpfixturer och mallar mm som kan underlätta 
tillverkningen. 

10.30  Kaffe i ESI:s trädgård, Sigurd, Daniel m.fl. underhåller med spel 

11.00 Utflykt till Jularbomuseet vid Rasten, nära Morkarla utanför Österbybruk. 

12.30  Lunch på GammelTammen i Österbybruk eller Pärlan i Örbyhus (bestäms senare) 

13.45 Återfärd till Institutet  

14.30 Allmän frågestund? Plats att ventilera frågor vi funderat på sedan igår men ännu inte fått svar på.  

15.20 Missat något?  Vad ska vi ta upp på kommande Vinterbygg 26 – 27 november? Vi avrundar 
seminariet med en allmän frågestund samt information om Gille & Nyckelharpstämman. 

15.45 Kaffe på ESI 

Varmt välkomna 

Esbjörn  

 

http://esitobo.org/kurs/mastarbyggseminarium/

