
        Gyllby 2017-04-25 Esbjörn Hogmark 
 

Mästarbygg 2017 
 

Eric Sahlström Institutet i Tobo den 15:e och 16:e juni 2017. 
Årets huvudtema: Hur/Varför försköna en nyckelharpa? 
Praktiskt tema Slipa verktyg. Ornamentik och andra 
designattribut på nyckelharpa, bränning, skärning med kniv.  
 

Medverkande personer: 
- Sigurd Sahlström 
- Per-Ulf Allmo 
- David Eriksson 
- Mattias Eriksson (Företaget Tormek) 
- Esbjörn Hogmark (Kursansvarig)  

 

För 23:e gången!  
Missa inte detta tillfälle! att träffa 
likasinnade och helt få ägna sig åt 
Nyckelharpan 

Hur har ornamentiken sett ut genom åren och hur ser den 
ut idag? Vad kan man göra ytterligare för att försköna sitt 
instrument? I stort som i smått 

1. Hur dekorerade man sina instrument på 1700- och 1800-talet? 
Hur gjorde August Bohlin, Eric Sahlström och Hasse Gille? 

2. Praktisk övning1. Vi testar att åstadkomma ornament med 
brännverktyg, kniv, mm. 

3. Praktisk övning 2. Tormek från Lindesberg kommer för att 
demonstrera sitt produktprogram. Slipning av hyvelstål, slipning 
av egen kniv, stämjärn etc. 

4. Barnnyckelharpor. Några nya idéer här? 

5. Per-Ulf: Hur långt har du kommit på bok nr 2 och hur långt har 
jag kvar själv på min Nyckelharpan ett unikt svenskt kulturarv? 

6. Viktigast av allt. Vi ska som tidigare år provspela medhavda 
instrument och ha synpunkter på dessa.  

7. Nyckelharpsexkursion i Norduppland 

 
 

 
 

 

 
 

Och glöm inte att ta med anteckningsmateriel, Ipad, kamera, mm 
Kvalitetsvirke; gran till sarger, hals, lock och bottnar, lönn till leklåda, stämskruvar mm och björk 
till nycklar samt gitarrmekanik, cellofinstämmare, strängar och övriga tillbehör kan som tidigare år 
köpas till förmånliga priser. Boka gärna in i förväg.  
Information; Esbjörn Hogmark 0295-107 06, 070-211 04 30, esbjorn@hogmark.com 
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Kursavgift 1650 kr (1000 kr för stud. ungd.), Husrum, mat & kaffe är inkluderat i priset. Enbart 
en övernattning på ESI kostar 350 kr/natt i dubbelrum och 450 kr/natt i enkelrum i mån av plats.  
Anmälan sker på bifogad anmälningsblankett som skickas till: 
Eric Sahlström Institutet, Bruksgatan 3, 748 50 TOBO eller via E-mail till Erika Liljenstolpe 
<Erika.Liljenstolpe@esitobo.org> 
Betalning sker mot faktura som skickas ut efter anmälan. 
Torsdag 15:e juni  
08.00 Kaffe och smörgås för långväga/övernattande gäster 
09.00 Kursintroduktion av Esbjörn där vi bl.a. tillsammans diskuterar föreslaget seminarieupplägg.      

Per-Ulf Allmo informerar om vår fredagsexkursion. 
09.20 Ornamentik Esbjörn. Hur såg det ut förr i tiden? Hur gjorde Sture och Eric Sahlström? Vi låter 

hugade deltagare berätta om vilken typ av ornamentik man använder samt motivering till detta. Har 
man ändrat sin inställning under årens lopp? 

09.40 Vi går igenom ett antal temaförslag som inkommit: Esbjörn 
Hemförsäkringar/Instrumentförsäkringar? Hur sätter vi pris på våra instrument? Vad anser vi om 
Blocket.se? Något om olika bandsågar och andra lämpliga maskiner för nyckelharpstillverkning. Typ 
av dammutsug, spånsug…? Typ av företagsform för försäljning av instrument?  

10.30 Kaffe i det gröna, Sigurd, David m.fl. underhåller med spel. 
11.00 Slipmaskinstillverkaren Tormek kommer på besök för demonstration av sitt produktprogram. 

Mattias Eriksson, Mattias@tormek.se 070 544 12 45. Tag med knivar etc. för slipning 
12.25 Kort introduktion till eftermiddagens praktiska arbeten 
12.30 Lunch på Institutet  
13.30 Tormek avslutar sin demonstration med en sammanfattande diskussion 
14.00 Esbjörn Praktiskt arbete i verkstaden. Ornament och dekorativa skärningar på diverse träbitar  
15.30 Kaffe i det gröna, Sigurd, David m.fl. underhåller med spel. 
16.00 Per-Ulf och Esbjörn informerar om sina pågående bokprojekt 
16.45 Vi ställer i ordning stora salen för provspelning av medhavda instrument. 
17.00  Sigurd och David Provspelning instrument 
19.00 – sent Middag följt av gemensam kvällsaktivitet på Institutet. Grillning i trädgården.  
Fredag 16:e juni  
08.00 Frukost 
09.30 Vi försöker avsluta de praktiska övningsmomenten från gårdagen samt gör en jämförelse med 

varandra. Redovisar, fotar av och dokumenterar.  
10.30  Kaffe i ESI:s trädgård, Sigurd, David m.fl. underhåller med spel 
11.00 Per Ulf leder en exkursion i Norduppland 
12.15  Lunch på Leufstabruks Wärdshus 
13.30 Återfärd till Institutet  
14.30 Per Ulf. Den svenska Nyckelharpan, en rent Uppländsk skapelse. Tillsammans tar fram vi ett 

slagkraftigt dokument som kan tryckas upp och användas för allmän information. 
15.20 Missat något?  Vad ska vi ta upp nästa år? Vi avrundar seminariet med en allmän frågestund samt 

informerar om Nyckelharpstämman.  
15.45  Kaffe på ESI.  
OBS!  Som vanligt hälsar vi alla välkomna att lämna in sina harpor för bedömning och utställning och 

eventuell försäljning på Nyckelharpstämman Österbybruk. Inlämning av instrument börjar i år 
lördag 16:e juni kl. 10.00–14.00 på Herrgården. Utställningen är öppen under söndagen 17:e, 
12.00 – 16.00. Stämman börjar lördag vid hembygdsgården.www.nyckelharpstamman.se  

 

Varmt välkomna/Esbjörn /   
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