




KATASTROFEN VAR TOTAL. Harpan låg i bitar på kupégolvet i det tyska ICE-tåget 
som skulle ta mig till Basel och en konsert med en medeltida musikensemble jag gästspelade 
i. Under den minuten jag gick för att hämta kaffe hade tåget krängt åt höger och harpan,
som innan hade vilat stadigt på en hylla, beslutade sig för att med dunder och brak falla ner 
på golvet och gå i, om inte tusen bitar, så åtminstone fyra-fem. 

Väl framme i Basel sökte jag och arrangören i panik efter ett ersättningsinstrument. Efter 
många turer fick vi kontakt med en äldre musiklärarinna som hade en harpa av irländsk 
modell hemma hos sig. Denna visade sig vara den sista av tio instrument som en rik 
amerikansk musikmecenat hade lämnat för donation till lovande unga musiker och till min 
stora glädje och överraskning fick jag inte bara låna den över spelningen, utan även ta med 
den hem till Sverige!

Här hade historien kunnat sluta, men istället tog nästa kapitel sin början. Svensk folkmusik 
hade jag spelat sedan många år, men det var först nu jag började överföra dessa välkända 
tongångar till mitt nya instrument. Harpspel har hörts här i Norden förr men någonstans på 
vägen har den traditionen tyvärr gått förlorad. Det är dags att återinföra den! I andra länder 
som Irland och Skottland där instrumentet alltid haft en stark ställning, är det också vanligt 
med dansmusik på harpa och det är någonting jag skulle vilja återuppliva även hos oss. 
Polskan – denna nästan magiska dans med sin suggestiva hjärtslagsliknande rytm som är 
som gjord för harpan – har därför fått bli den röda tråden genom denna skiva.

Mer än tio år och ytterligare ett par harpor sedan tågincidenten nere i Europa, är jag nu glad 
att kunna presentera min första soloplatta med svensk folkmusik på harpa. Och tänk att allt 
började med en ouppmärksam musiker och ett tåg som gjorde en kraftig högersväng...



IT WAS A TOTAL DISASTER. Bits of what used to be a harp laid scattered across 
the compartment floor of the German ICE train that was taking me to Basle and to a concert 
with a medieval music ensemble I was going to perform with. During the minute it took me 
to fetch a cup of coffee, the train had suddenly jolted and the harp that previously had rested 
on the luggage rack decided to hit the floor and smash into, if not a thousand pieces, then at 
least four or five.

After finally arriving In Basle, the concert organizer and I embarked upon a frantic search for 
a replacement instrument. After many twists and turns, we managed to make contact with 
an elderly music teacher who had an Irish harp at her home. This turned out to be the last 
of ten harps that a wealthy American patron of the arts had left as donations to promising 
young musicians. To my great joy and surprise, I was allowed not only to borrow it for the 
concert, but to bring it back home to Sweden with me as well!

Here, the story could have ended, but instead a new chapter saw its beginning. Swedish folk 
music had been on my repertoire for many years, but now I had a new exciting instrument 
for these well-known melodies. The sound of harps has certainly been heard in the Nordic 
countries before, but somewhere along the line that tradition was lost. Time to bring it 
back! In other countries like Ireland and Scotland where the instrument has maintained its 
importance, dance music is often played on the harp, another specific tradition that I wish 
for to be revived in Nordic music. Thus, I have chosen the polska as the theme – the almost 
magical dance with its suggestive heartbeat rhythm that I find fits the harp so well.

And so, more than ten years and a couple of harps since the train incident in central Europe, 
I’m proud to present here my first solo album of Swedish folk music on the harp. And to think 
everything started with an inattentive musician and a sharp lurch of a train…





1 ÖPPNINGSPOLSKOR

Så här tycker jag om att öppna en konsert eller danskväll! Två nästan obehagligt 
glada och positiva polskor som dessutom passar så här bra ihop hittar man inte 
varje dag. Den första är ur 1700-tals spelmannen Anders Larssons notbok (även 
känd som Sexdregasamlingen) och den andra har jag via den sörmländske nyckel-
harpsspelmannen Edward Anderzon.

This is how I like to start off a concert or a dance evening! Thus the name: Simply “The 
opening polska set”. Two almost quirkily joyful and positive polskas that go so well 
together are hard to come by. The first tune stems from the music collection of 18th 
century fiddler Anders Larsson (who came from the quaintly named town of Sexdrega in 
Västergötland) and the second one I learned via the nyckelharpa player Edward Anderzon 
from Sörmland.

2 ORNUNGA

Denna polska från Ornunga i Västergötland (strax utanför Alingsås) är kanske inte 
en typisk västgötapolska men ändå en favoritlåt sedan länge!

This polska from Ornunga in Västergötland is maybe not directly typical of tunes from 
that region, but is nevertheless a long standing favourite of mine!

3 HIMLENS POLSKA

Den här fantastiska finska låten som i original heter ”Taivaallinen polska” kom till mig 
via de goda vännerna i det numera insomnade bandet Bordunverkstan från Stock-
holm, som spelade den i ett arrangemang jag här har låtit mig inspirerats av. Tack!



Originally known as “Taivaallinen polska” (“Heaven’s polska”), I learnt this wonderful 
Finnish tune from an arrangment by my good friends in the folk band Bordunverkstan 
(The Drone Workshop) that has inspired me on this recording. Thanks!

4 SLIP POLSKA

Här har jag låtit en irländsk slip jig gradvis förvandlas till en svensk polska och 
tillbaka igen. Jag fick låten och idén av den tyske harpisten Tim Rohrmann under 
den härliga harpfestivalen ”Harfentreffen” i Lauterbach 2006.

Here, an Irish slip jig metamorphoses into a Swedish polska and back again. I got the 
tune and the idea from German harpist Tim Rohrmann during the great harp festival 
“Harfentreffen” in Lauterbach 2006.

5 ANDAKTEN

När jag säger att jag spelar svensk folkmusik på harpa tror de flesta att det 
handlar om nyckelharpa. Därför tänkte jag det kunde vara kul att ha med en riktig 
nyckelharpsklassiker av mästerspelmannen Eric Sahlström som skrev den här låten 
på 1970-talet.

When I mention that I play folk music on the harp, most people in Sweden assume 
it’s a Nyckelharpa – a form of keyed fiddle which definitely outnumbers the “harp 
proper” in Sweden. For this reason I thought it would be fun to include one of the classic 
Nyckelharpa tunes by the master musician Eric Sahlström who wrote it for a church 
service (“andakt”) in the 1970s.



6 FINGERSTRÄCKARN

Som namnet antyder innebär den här polskan efter västgötaspelmannen Anton 
Lund lite extra övning för fingrarna, speciellt i andra delen där man måste greppa 
över tio strängar. Men den är väl värd arbetet...

As the name (“The Finger Stretcher”) implies, this tune after the Västergötland fiddler 
Anton Lund involves some extra fingering workout, especially in the second part reaching 
out across ten strings. It’s a tune well worth the effort though...

7 FLAGEOLETTEN

För denna skånska klassiker efter Per Munkberg i Barsebäck experimenterade jag 
med att smycka ut melodin med s.k. flageolettoner (övertoner), därav namnet.

For this classic Skåne tune after Per Munkberg from Barsebäck, I experimented with 
adding some overtones (also known as flageolet notes), and that’s where I got the name.

8 BLEKINGARNA

OK, nu blir det komplicerat. Slängpolska dansas över hela landet men är vanligast 
söderöver, bland annat i Blekinge, där det oftast kallas just slängpolska, medan 
det i Halland finns en variant av slängpolska som kallas Bleking. Hängde ni med? 
Hursomhelst, en av varje är här ihopsatt till ett slängpolskeset.

This is where it gets complicated. Slängpolska is a type of polska danced all over Sweden, 
but more often in the south, for example in the region Blekinge where it most of the time 
is called simply “slängpolska”. In the region of Halland in the west however, there is a 
specific form of slängpolska known as – “Bleking”. Do you follow? Anyway, one tune from 
each region forms this slängpolska set.



9 FLORELLEN

Den första polskan härstammar ur Nås finnmark där den enligt Per Gustav Florell 
dansades som slängpolska på 1800-talet. Därifrån blir det ett geografiskt hopp till 
Dalsland och den s.k. Ebba Brahe-polskan som återfinns i Einar Övergaards berömda 
folkmusiksamling. Jag har låten från min tid i folkmusikgruppen Faust.

The first polska originates from Nås finnmark (a region in the landscape of Dalarna) where 
it, according to Per Gustav Florell, was danced as slängpolska back in the 19th century. From 
there, I make a jump to Dalsland a bit south and the so-called “Ebba Brahe polska” that can 
be found in the famous folk music collection of Einar Övergaard. I have known this tune since 
my days in the folk music band Faust.

10 ALLÔR E’RÔ Å ALLÔR BIR’O

Varsågod – ett beprövat botemedel mot stress! En lugnare, mer avslappnad låt än 
denna Rättvikspolska är svår att föreställa sig. Sällan har skillnaden mellan polska och 
polka varit tydligare; tänk vilken betydelse ett litet ”s” kan ha! Den kryptiska titeln 
är på Rättviksmål och betyder ”Aldrig är det, och aldrig blir det så roligt” (som på 
fäboden).

Here you go – a proven stress anti-dote! A calmer, more relaxed tune would be hard to 
imagine. This polska comes from Rättvik in Dalarna and clearly demonstrates the difference 
between the two dances polska and polka; how important the simple letter “s” can be! 
The rather cryptic title is in the Rättvik dialect – a separate language from Swedish, really – 
and means “It never is, and never will be so wonderful” (as when we go herding).



11 KORAL FRÅN SEGLORA

En folklig koral efter västgötaspelmannen Johan Helgo Andersson, baserad på 1600-
talspsalmen ”Oss kristna bör tro och besinna”.

A popular chorale after the Västgöta fiddler Johan Helgo Andersson, based on the 17th 
century hymn ”We Christians should have faith and reflect”.

12 BLOMGREN

Ytterligare en skåneklassiker, den här gången efter 1700-tals organisten och 
spelmannen Johan Christian Blomgren från Hässlunda i västra Skåne. Ett prakt-
exempel på den genre som ibland kallas för ”folkbarock” efter sina likheter med 
barockmusiken!

Another classic tune from Skåne, this time after the 18th century organist and fiddler Johan 
Christian Blomgren from Hässlunda in western Skåne. It is a good example of the genre 
sometimes known as “folk baroque” because of its similarities to the baroque style!

13 NORSK BRUDMARSCH

Ett passande slut är denna eteriska brudmarsch jag första gången hörde för länge 
sedan med folkmusikgruppen Svart Kaffe.

Finally, an ethereal bridal march from Norway that I first heard long ago with the folk music 
group Svart Kaffe.
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1. Öppningspolskorna: Polonäs ur Anders Larssons notbok, Västergötland / polska från Småland efter Bernt Olsson, 
Malmköping, Sörmland
2. Ornunga: Polska efter Johan Albert Pettersson (1852-??), Ornunga socken, Västergötland (Svenska Låtar 
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3. Himlens polska: Taivaallinen polska, trad. Finland
4. Slip polska: Garech’s wedding, slip jig av Paddy Moloney (f. 1938)
5. Andakten: av Eric Sahlström (1912-1986)
6. Fingersträckarn: Polska efter Anton Lund (1891-??), Högelid, Västergötland (Svenska Låtar Västergötland nr 22)
7. Flageoletten: Polska efter Per Munkberg (1818-1887), Barsebäck, Skåne (Svenska Låtar Skåne III nr 754)
8. Blekingarna: Slängpolska efter Ola Olsson, Blekinge / Bleking efter Johannes Erlanson, Gunnarp, Halland (Svenska 
Låtar Halland nr 205)
9. Florellen: Polska efter Per Gustaf Florell (1846-??), Nås, Dalarna (Svenska Låtar Dalarna III nr 921) / Polska efter 
Jonas Eriksson Åberg (1828-1910) och Jonas Andreasson Günther (1826-1914), Grinstad, Dalsland
10. Allôr e’rô å allôr bir’o: Polska efter Pers Erik (1912-1983), Rättvik, Dalarna
11. Koral från Seglora: Koral efter Johan Helgo Andersson (1862-1937), Seglora, Västergötland
12. Blomgren: Polska efter Johan Christian Blomgren (1800-1859), Hässlunda, Skåne (Svenska Låtar Skåne II nr 475)
13. Norsk brudmarsch: trad. Norge


