
Nyckelharpan som samtidsfåreteelse 

GUNNAR AHLBÄCK 

Intresse t for nyckelha rpspel och nyckelha rpbygge ha r under senare d elen av 

1960-talet och 1970-ta let ökat markant i Sverige. Någon avm attning av 

d enna intressevåg ä r ä nnu inte heller skönjba r. Tvärtom blir de kurse r som 

anordnas i nyckelharpbygge och nyckelha rpspel a llt fl era . Nyckelha rpan 

blir a llt mer representerad vid spelma nss tä mmor utöver landet och har även 

kommit a tt uppmä rksa mmas av m ass media i a llt högre grad . Trolig tvis 

ha r a ldrig så må nga personer traktera t instrumentet under en och samma 

epok, och lika tro li g t ä r , a tt d et inte vid någo n fö regående tidpunkt byggts 

lika må nga nya nyckelha rpor , som i vå r tid. Och d etta trots a tt någo n 

fa briksmäss ig till ve rkning inte förekomm er. Instrumenten byggs fortfara n

d e individuellt av folk , som ä r sj ä lvlärda ell er som gått en kortare byggkurs. 

Inte ens storbygga re som Eric Sahlström , Tobo, H ans Gille, Ö sterbybruk, 

eller La rs Bohman , Söd ertä lj e, ti ll ve rka r sina instrument seri emässig t. 

U tifrå n detta mås te nyckelha rpa n fortfara nd e betecknas som ett folkli g t 

ins trument. Ny kompon erand e av lå tar for nyckelh a rpa förekommer nu som 

i föregående tider aY d em , som hantera r instrumentet. Ett få tal yrkeskom

posi törer ha r visserligen skrivit musik for nyckelharpa , som även framförts i 

konsertsammanhang. Men a tt dessa undantag utgö r avs teg från instrumen

tets renod la t fo lkliga förankring bekräftas av, a tt d et rört sig om soli s tparti er 

for nyckelha rpa, dä r instrumenta listen ej va rit yrkesmusiker utan folkmusi 

ker. 

Nyckelha rpan tycks så lå ng t man ka n finn a tillba ka i tiden inom vå rt land 

ha ha ft sitt hun1dfaste i U ppl and. La ndskapets centra la ro ll kva rstå r i 

Yå ra d aga r, än·n om intresset for instrumentet öka r kra fti gt i andra delar a\· 

land et. Hur den fö rä nd rade spridningsbilden ter sig , och vilka faktorer som 

påve rkar d en , ä r frågo r som d enna uppsa ts vill belysa. 

N yckelharptyper 

De ä ldre nyckel ha rporna har behandl ats ingående av J a n Ling i hans 

avhandling " :-.Jyckelharpan" (Stockholm , 1967 ) . Bl. a. indela r han d em i 
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Bilderna I och 2. Kontrabasha rpa (B:2 ). l.\». och si l\-crba sha rpa (B: 3). t.h . 
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typer och di skuterar tidsperiod er for d eras am ·ändning. Följ and e summa

ri ska översikt ka n ~j ä n a som orien te ring: 

A. Nyckelha rpa uta n resonanss tränga r. 

Återfinns i av bildninga r från med eltid och fra m till 1620. Endast tre 

instrument med spclmekanismen i behå ll finn s beva rad e. 

Det ä lds ta ä r d a terat 1526. 

B. Nyckelha rpa med resonanss trä nga r. 

Äldsta beliigg från 1700-ta l. 

l. Lnkclha rpa. 

Ar forscdd med en rad nyc kl a r (knan a r) och \· anligrn en melocli 

s triing, en elle r t\·å bo rdu11s t1 ·ii 11ga r sa m t 6- 13 resonanss trä nga r . H u

\ Udsaklig a m iinclningspc riod förc å r 1800. 

2. K ontra bas ha rpa. Bild l . 

H a r rd\ me lod is tränga r (s tii mda a 1 ochd 1) . Ylclla n d essa ligger en 

ell er t\ ·å liorclunsträ ngar (s tii mcl a g och c). 6- 13 resona nsst riinga r. 

Varit i bruk sed an 1700- ta lcts mi t t fi-;1m till 1900-ta l. 

'.) . Sih-crbas ha rpa. Bild 2. 

A\Tn ka ll ad C-durha rpa, tenorha rpa ell er T ierpha rpa . 

:'>i yc kl a rna iir ordnad e i t\å rad er a\·sccl cla fö r \·ar sin mclodi str iing. De 

två melodi striinga rna (a 1 och c 1 ) ligger nii rmas t och de båd a bas

s tränga rna (g och c) lä ngs t från nyckl a rnas ta ngen thu vuden. Va nlige n 

9-10 resona nss tränga r. Anses vara konstru erad 1838. H ar am ·ä n ts 

fra m till nutid. 

4. K ontrabasha rpa med dubbell ek. Bild 3. 

;\,en kall ad Ö stcrbyha rpa . 
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Kom bin era r kontra bas harpa ns och s ih-crbasha rpa ns nyc kelm ekan ism 

och s triingup psiittning. H a r så lund a '.) melodi s trä nga r. De båda fö rsta 

(a 1, c 1) ligger int ill varand ra och på motsat t sida om d en tredj e (d 1) . 

Dä remell an är d e båda bord unsträ nga rna (g , c) placerade. Vanligen 

9- l 0 reso nansst rä nga r. T roligen kons truerad på 1860-ta let. H a r spe

la ts till nutid . 



5. Kroma ti sk nyckelharpa . Bild 4 . 

H a r tre melodi strä nga r (a 1, c 1, g ), en bass trä ng (c) samt 10- 19 reso

nansstränga r. Nycklarna ä r ordnade i tre rader. Anses va ra konstru

erad 1925. 

Den nyckelharp typ , som tota lt dominera r nytillverkningen i dags läget, ä r 

den kroma tiska. Orsa kerna till d etta hör primä rt samman med spelmännens 

missnöj e med d en ga mla ha rpans begrä nsade repertoa r. Dessutom föredrar 

många tonen i den kromatiska ha rpa n . E n del uppfat ta r rent av den gaml a 

ha rpans stä ndigt medljudande bordunstränga r som miss ljud. 

Den kroma tiska nyckelha rpan a nses va ra konstru erad 1925 av August 

Bohlin , Harbo . Alla spelmä n är dock inte överens om , a tt Bohlin ska ll ges 

ä ran av a tt ha va rit d en förste, som byggd e en fullt utveckl ad kromatisk 

harpa. 

Den som sena re kommit at t utwckl a typen och vunnit s tö rst efterfö ljd ä r 

Eric Sa hlström , Tobo. D enn e bygga re och spelman spe la r en roll , som gö r 

det befogat a tt fråga, om d en ökade spridning nyckelha rpan få tt på 1970-ta

let kunnat komma till s tå nd utan hans insa tse r. 

Flertalet nya kromati ska nyckelharpor byggs efter ovan redovisad e möns

ter med tre rader nyckl a r. En del experimentharpor framstä ll s emell ertid i 

avs ikt a tt utöka instrum entets möjligheter ell er göra det mer lik t fiol en. Man 

kan så lunda trä ffa på 4-radiga och t. o . m. 5- radiga nyckelharpor. Om d essa 

kommer a tt stå sig och vinna eft erföljd åte rstå r dock ä nnu att se. Man kan 

emellertid på minna om , a tt nyckelha rpan under sekl ernas lopp genomgå tt 

stä ndiga förändringar efter nya tiders krav. Måhända utgör denna sä regna 

förm åga ti ll anpass ning en fo rkl a ring ti ll a tt nyckelha rpan övcrlc\"l som 

instrument. 

Nyckelharpcentra och utveckling fram till nutid 

Om ma n undersöker kyrkböcker och arkivhandl inga r från 17- och 1800-ta

len for Ö sterbybruk och de omgivande sockna rna Fi lm , Dannemora och 

Morkarla, förefa ll er d et, som inga fiol spelmän funnit s i trakterna. Nyckel

ha rpspelarc nämns däremot a llt oftare efter I 700-tal ets mitt. Tillsamma ns 

med muntlig t bevarade uppgifter blir vittnes börden om spelmä n så många, 

a tt ma n få r en kä nsla av, a tt nyckelharpan trakterats i nä ra nog va rt och 

va rtannat hem . U tan at t göra sig skyldig till överdrift kan man i va rj e fa ll 

11 



Bild 'i. \ 'i ktor \ 'ikman och) us tus G ill e. Ö sterbyb ruk . B[tda ii r födda 18') 7 och f. d . ar betare \·id 

O s tcrll\Ycrkcn. Började spela 11\T kclharpa I') I '.2. H a r fo rt fram 1800-talet s nyckclharptradition 
i O s tcrb yhruk till nutiden. Diirmcd har de å lderdomliga lå tarna och spcls tilcn på kontra ba s
harpa med d uhbdlck bc,·arat s å t d i cn"ii r lckn . Foto Brngt Siinclh. 

konstatera, att Ö sterbybruk och trakten däromkring utgjort ett nyckelha rp

centrum frå n 1700-talets mitt och framå t i tiden. 

Vid ungefä r samma tid förefaller nyckelharpan vara fast etablerad vid 

öv riga nordupplä ndska bruk . - Ling ange r, a tt den under perioden 

1777-1838 även börjat förekomma hos borgerskapet i Stockholm samt 

ibland som inslag i högres tå ndsfes ter. Men sin starkaste fö rankring ha r den 

hos a llmogen i Uppland. 

Knytningen till Uppland anges f. ö. red an av beläggen för nyckelharpan i 

d e sen med eltida kyrkomå lninga rna . Likaså dominerar Uppland i fråga om 

a nta let skriftkällor från 1600-talet och 1700-talets första hä lft. U ppgifterna 

från denna tid tyd er på en utbred ning i och kring Uppsa la , utmed upp

landskusten samt på Åland. Bruken har däremot ännu inte bö1:jat spela sin 

roll som förvaltare av nyckclharptraditionen. D etta sker först , som redan 

nämnts , från 1700-ta lets mitt. 

Under 1800-ta let blir kon centra tionen till U pplands norra d ela r a lltmer 

på taglig. Här tycks intresset för instrum entet ha fått en inj ektion genom 

konstruktionen av silverbasharpan. Ling visar att denna ka n hä rledas till 
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Tierp och år ta let 1838. - Då även övriga resonanssträngade nyckelharpor 

anses ha utbilda ts i Uppland, föreligger tillräckligt må nga indicier for 

U pplands forstarangsplats som förva ltare av nyckelharpstraditionen från 

medeltid fram till vå r egen tid. 

Mot slutet av l 800-talct börjar nyckelharpans starka ställning vid de 

norduppländska bruken att luckras upp. Nya instrument gör sitt intåg. 

Mässingsorkestrar bildas och dragspelet a nlitas allt oftare vid danstillstä ll

nmgar. 

J ustus Gille, spelman från Ö sterbybruk, ger exempel på detta, då ha n 

berättar, att fadern va r med i blåsorkestern och helst såg att sonen också 

började med något blås instrument. Utan faderns vetskap men med moderns 

bistånd skaffade J ustus sin första nyckelharpa 1912. Han övade i snickarbo

den for a tt det inte skulle höras. Att spela nyckelharpa ansågs inte som 

riktigt fint längre, trots a tt den gamla stammen spelmän ännu levde och 

instrumentet fortfarande var fast knutet till brukets speciell a festtraditioner. 

Lagfirandet vid midsomma ren avskaffades av bolaget 1916, samma å r som 

Justus Gille spelade for första gången vid vagnshusdansen. Några å r senare 

ersa ttes nyckelharpspelct av annan musik. 

Annu dog inte nyckelha rpspelet vid midsomma rfestligheterna ut helt i 

Ö sterbybru k. Med några å rs avbrott på l 920-30-talet spelade J ustus Gille 

och hans spelkamrat Viktor Vikma n mellan 1916 och 1971 varje å r vid 

vagnshuset. Med detta förde de fram en märklig speltradition till nutiden. 

O ch detta ä r des to märkligare, som de hela sitt liv hå llit fast vid den gamla 

typen av nyckelharpa, kontrabasharpa med dubbellek. Denna har alltså levt 

kva r som relikt i Österbybruk. 

Nyckelharpspelet på Skansen från 1890-talet och in på 1900-talet blev 

omskrivet och spelmansrörelsen uppmä rksa mmade nyckelharpan . Dess

utom ha r under 1900-talet hela tiden funnits spelmän och byggare i bygder

na fram fö r a llt i norra U ppland. Likvä l ha r man ett intryck av att nyckel

harpa n kom a tt spela en alltmer undanskymd roll , a llteft ersom 1900-talet 

fortskred. Denna känsla tycks må nga spelmän ha haft. Gösta Sandström, 

mångårig spelkamra t till Eric Sahlström, uttryckte detta nyligen vid ett 

samtal så lunda : " När vi började på 1940-talet va r det knappt mer än Eric 

och jag som höll på" . - Sandström va r givetvis medveten om att uttalandet 

inneba r en överdrift men ville fra mhå lla, hur få nyckelharpspelarna under 

ett skede var på väg a tt bli. 

13 



Ri k! b. Lric Sah lstri irn . T olio. Fiid cl I 111 :Z. 
Sarn ti ckns nws t bnck nffkl'i ha rps pdrn ;111 
och hy ,t~;ga rc . Ha r bc lytt mer ;i11 nagc rn a n11a11 

f() r dl' senast<' <'hcns ut\Tckling inom n yckl' l

harpa ns onir<.l. dc. Foto Bl·ngt S;ind h. 

Enligt vad förre ord fö randen i U ppl ands Spclma nsförbund , H arry Pet

tersson , U ppsala , meddela t, deltog vid sä ll ska pets spelmanss tämma 1955 av 

125 spelmä n end as r 3 med nyckelha rpa . Detta no terades a \· H a ra ld När

lund , spelman och bygga re frå n S tockho lm. H a n uppma nade forbund ets 

ordförande a tt gö ra någo t å t saken. H a rry Pettersson tog då initia ti\ · till en 

kurs i nyckelh a rpbygge i U ppsala med Eric Sa hl s tröm som led a re . En in 

s truktion uta rbetades ay Sa h ls tröm och Pett ersson. Kursen a nordnad es ay 

IOGT. 

Denna första kurs synes betyd elsefull i skenet a\· d en sena re ut \-ccklingc n. 

Bildnings förbun dcn ha r i a ll t hög re g rad engagera t sig. O ch med d essas 

resurse r ha r kunska p om nyckclha rpb\ggc och 1wckelh a rpspc l sena re 

kunna t erb judas folk i ski ld a del a r a \· la nd et. 

Nyckelha rpbygge på 1970-talet 

I Uppsa la fortsa tte kursern a i nycke lha rpbygge med Eri c Sa hls tröm som 

instruktör och IOGT (sed ermera :'\I BV ) som a rrangö r . H arry Pette rsson 

eft erträdde så små ningom Sahls trö m som led a re. - Ens taka kurse r anord 

nad es också på andra hå ll i börj an a \· 1960-ta let med Eri c Sa hl s tröm som 

led a re. 
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Bild 7. Från m-slutningcn m· en b,·ggkurs i \'a ttholma , ·,°\ren 1975. T.\· . kursledaren Hans 
Gille. Ö sterbybruk. t.h. Eric Sah lstriim. T o bo. På bordet bakom Gille några nybvggda nyckel
harpor. 

Men riktig fa rt tog verksamheten fö rst omkring 1970. På initiativ av 

framför a llt Anton J ernberg sam lades i Österbybruk en skara intresserade. 

Återigen trädde Sahlström till som lära re. En studieplan och byggnadsrit

ning uta rbetades. Den historiska och teoretiska d elen täcktes upp genom a tt 

man användejan Lings nyligen utkomna avhandling "Nyckelharpan" som 

studielitteratu r . Vuxenskolan stod som arra ngör for kursen . Red an under 

första å ret blev c:a 20 st nyckelharpor få rdiga. V a rj e efterfölj ande å r under 

1970-ta let har likna nde kurser anordnats i Ö sterbybruk i regi av nämnda 

studieforbund och med Eric Sahlström som instruktör. Det exakta an ta let 

nyckelha rpor som byggts ä r svå rt a tt fas ts tä lla, d å många fortsa tt a tt efter 

genomgången kurs bygga Ocr instrument på egen hand. Dessutom ä ndra r 

sig a ntalet få rdiga byggen oupphörligt. Det torde dock inte understiga 100 

st. 

För en s tor del av d essa srnrar H a ns G ille, som vid å rsskifte t 1975/76 

byggt få rd igt 48 s t. >lågra av d essa tillhör österbytypcn , kontra basharpa 

med dubbcll ek. Gi ll e har även trät t till som instruktör vid kurser på a nd ra 

orter framför a ll t i norra U ppland . Ti llsamma ns med Eric Sahlströms 

fortsatta verksamhet ha r d!"tta resu lterat i a tt norra Uppland under 1970- ta

let bcfåst sitt rykte som ett nyckelharpans fö rlovade land. Inom området 

synes Österbybruk inta en centra l pla ts, men även på andra p latser (Stor-
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vreta , Tierp , Björklinge , Gimo, Ö sthammar) har ett livligt intresse for 

nyckelha rpbygge vuxit upp. 

Efter kurser som H a ns Gille ledde i Eski lstuna, ha r även hä r väckts et t så 

stort intresse, a tt verksamheten fortsatt och tycks expandera. En tidiga re 

kursdeltaga re har övertagit roll en som instruktör. 
Södra U ppland och Stockholmsområdet bi ldar en region, där nyckelhar

pan fatt ett nytt fåste under 1970-talet. Verksamheten utgå r ti ll största delen 

frå n J akobsberg och Kungsängen. En cent ral roll spelar hä r H erold Lundin, 

J akobsberg, som sedan 1972 leder kurse r i nyckelha rpbygge i FS (Frikyrkli

ga studieforbundets) regi. Detta studieforbu nd ha r lå tit trycka en av Lundin 

utarbetad bygginstruktion och ritning. En första upplaga på 1500 ex. ä r 

slutsåld och en ny på 2000 ex . utkom under hös ten 1975 . U pplagans storl ek 

ä r av intresse, då man försöker bild a sig en uppfat tning om hur må nga 

nyckelharpbygga re, som ä r verksamma inom landet. 

H erold Lundins nyckelharpa skilj er sig i fl era avseenden frå n Eric Sahls

tröms modell. Den ä r helt försedd med gitarrens stämskruvsmekanism, 

måtten är någo t annorlunda men framför allt har den mer fiolton. Sahlström 

och hans eft erfölj are i norra U ppland söker dä remot bevara den gamla 

nyckelharpans egena rtade lj udkva li tet. 

Nu är inte Lundin den först e som på detta sätt byggt nyckelha rpor med 

fi olton. Långt före honom hart . ex . Ivar Tallroth , U ppsala, medvetet sökt fa 

fram ett instrument med nya kl angliga egenskaper, som nä rmar sig fiol ens 

eller a ltfiolens . T allroth tycks dock inte alls ha fa tt den eft erföljd som 

Lundin med sin breda kursverksamhet och anknytning ti ll ett studieför
bund. 

Utvecklingen inom Stockholmsområdet speglas tydligt i nedanstående 

ta bell över antalet deltagare i Frikyrkliga studieförbundets kurser i nyckel

harpbygge. 

verksa mhetså r anta l d eltaga re man kvinnor under 
cirkl a r 25 å r 

1972/73 5 42 37 5 10 
1973/74 7 55 5 1 4 10 
1974/75 10 84 63 2 1 22 
1975/76 Il 105 88 17 30 

Denna utveckling synes, som ovan antytts, til l stor del höra samman med 

H erold Lundins verksamhet. Men i vilken rela tion stå r då denne till tradi-
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tionen i norra Uppland? Enligt egen uppgift byggde han sin första nyckel

harpa vid en kurs i Uppsala 1971 , som leddes av Harry Pettersson. Denne 

hade som redan nämnts lärt sig bygga av Eric Sahlström. Till honom kan 

alltså även härledas det nyvaknade intresset för nyckelharpbygge i Stock

holmsområdet och södra Uppland. 

Fastän detta område som betydande nyckelharpsdistrikt är ungt, har det 

ändå redan kommit att spela en stor roll för utvecklingen i andra delar av 

landet. En bidragande orsak härtill har säkert varit de sommarkurser för 

bygginstruktörer, som man anordnat i Härnösand 1974 och Jakobsberg 

1975. Vid dessa har Lundin varit ledare för byggsidan och Mats Kuoppala, 

Kungsängen, för spelsidan. Nyutbildade instruktörer från kurserna är redan 

i full verksamhet. 

Läsåret 1974/75 hade FS 22 cirklar i gång med sammanlagt 220 deltagare 

i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Kopparbergs, Gävleborgs , Väster

norrlands och Göteborgs och Bohus län. 

I Göteborg startade FS kurser i nyckelharpbygge under 1975. 32 byggare 

deltog. Enligt uppgift av kursledaren blev 16 instrument färdiga. Kursdelta

garna följer inte alltid slaviskt byggritningen utan här, liksom på andra håll, 

finns byggare, som söker sig till Sahlströms modell. - Kontakt mellan 

Sahlström och Göteborg har f. ö. funnits sedan mer än ett decennium genom 

Nils Johansson, Järnbrott. Denne, som hittills färdigställt 18 nyckelharpor, 

har lärt sig bygga direkt av Sahlström vid besök i Tobo. 

I Södermanland ger en uppskattning vid handen att 80-100 nyckelharpor 

byggts under 1970-talet. För den största delen av dessa sva rar Lars Boh

man, Södertälje. Han har vid å rsskiftet 1975/76 48 st instrument färdiga. 

Bland dem en enkelharpa och en silverbasharpa. En kontrabasharpa är 

ännu inte färdig. Dessa udda instrument av äldre typ är beställningsarbeten 

å t aktiva spelmän. Övriga 46 harpor är kromatiska och av Sahlströmmodell. 

Utom till Stockholm och Södermanland är de leve rerade till Värmland , 

Bohuslän, Östergötland, Småland, Öland och USA. - Bohman leder sedan 

1975 byggkurser, som går i ABF's regi. 

Uppgifter om pågående kurser föreligger utom de nämnda även från 
Närke, Västmanland och Da larna. Men också i norrländska landskap tycks 

intresse t vara stort. Särskilt synes Medelpad och Ångermanland vara väl 

representerade bland beläggen för verksamma byggare. M åhända har detta 

samband med de redan omtalade kurserna för instruktörer i Härnösand. 
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En musikhandlare i Uppsala, som saluför ma teria l och ritning för nyckel

ha rpbygge, har levererat sådant till orter i så gott som alla delar av Sverige 

samt till Finland. De enda landskap, dä r de tillgängliga uppgifterna ej ger 

belägg för pågående nyckelharpbygge, ä r Öland och Dalsland. Till Öland 

har i varje fall sålts fardiga instrument, och i Dalsland fanns till for några få 

å r sedan en aktiv byggare. 

Spridningsbilden, som frå n medeltiden och till vår egen tid i stort sett ä r 

densamma, synes under 1970-ta let vara på väg at t förändras. Fortfarande 

utgör Uppland ett huvudområde med ett klart markerat centrum i de norra 
delarna. H ärifrån har dock en spridning skett frä mst inom det egna lands

kapet, och ett nytt centrum har utbildats inom dess södra del och Stock

holmsområdet. U tanför Uppland och Stockholmsområdet kan accepte

ringsorter konstateras i praktiskt taget hela landet. De fl es ta beläggen tycks 

man kunna finna i Sveriges mellersta delar, i landskapen närmast Uppland 

och i ett område, som sträcker sig från Södermanland mot SV till Göte

borgsregionen samt lä ngs Norrlandskusten. 

Att vissa orter synes ha utbildats till sekundära spridningscentra tycks 

vara en följd av bildningsförbundens engagemang. Direkt eller indirekt 

förbindelse med Uppland kan i de fl esta fall konstateras. Eric Sahlström har 

lärt upp en stam nyckelharpbyggare, som i sin tur direkt och indirekt fört ut 

traditionen till skilda delar av landet. G enom fra mträdanden i radio, TV, på 

grammofon och genom konsertverksamhet har ha n svarat for en stor del av 

den publika informa tion, som gett impulser till byggande av och spel på 

nyckelharpa. 

Det är svårt a tt skaffa sig en tillförli tlig bild av åldersfördelningen bland 

dem som ägnar sig å t nyckelha rpbygge. Studieförbunden a nger i a llmänhet 

endast hur må nga av deltagarna, som ä r under 14 år. En förfrågan bland 

cirkelledare ger dock ett allmänt intryck av, att merparten av byggarna är i 

medelå ldern. Några stickprov ger vid handen a tt 20-25 % är under 25 år 

och omkring I 0 % är pensionärer. 

Antalet kvinnor, som bygger, tycks variera mycket. Det finns cirklar helt 

utan kvinnliga deltagare och cirklar med upp emot och i vissa fall över 15 % 

kvinnor. 

Överallt omvittnas, a tt man ser på byggandet som en meningsfull syssel

sättning, som möjliggöres av den ökade fritiden. Flera byggare ha r uttryckt 

sitt motiv för att hå lla på med harpbygge i likartad ordalydelse: " H a r ma n 

väl börjat bygga harpor, ka n man inte sluta ." - Att sjä lva byggandet 
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framstå r som en fascinerande sysselsä ttning förklarar må hä nda, a tt så hög 

procent av ku rsdeltagarna fä rdigställer sina instrument . Byggtiden for en 

nyckelha rpa ä r ganska lå ng (200-300 timma r) och kurstiden täcker endast 

en del av denna. Enligt Lundins uppfattning fullfölj er ändå mer än 99 % 

på börj ade byggen. Sannolikt är siffran någo t lägre men knappas t under 

90 % . Påfallande många fo rtsä tter eft er den fors ta ha rpan och bygger 

yt terliga re 2-3 instru ment. 

En grov up pskattning av hur må nga nyckelha rpor, som byggts hi tt ills 

under 1970-talet, pekar mot a tt anta let sna rare ligger över än under 1000 st. 

Alla dessa har dock in te kommit i bruk. Åtskilliga hänger som prydnader 

i hemmen . Av byggarna ä r det tro ligt a tt n=i indre än 50 % lär sig spela . 

Ändå ä r det in te osannolik t, a tt upp emot 75 % av instrumenten kommer 

till användning. Detta för kl a ras av a tt mång;a bygger å t t. ex . barn eller 

ba rn barn , som vi ll lä ra sig spela nyckelharpa. 

Några nyckelharputstä llningar i börj an av 1970- talet var av smä rre om

fa ttning och lokal ka raktä r. - Vå ren 1973 hölls en spelmanss tä mma i 

J akobsberg med Frikyrkliga studieforburid et som arrangör. De första bygg

kurserna var just avslutade och i samband med stä mma n ordnades en 

utstä llning, dä r de nybyggda instrumenten uppvisades. M an hade även med 

äldre nyckelharpor av olika typ . - M otsvara nde stä mma hölls efterfö lj ande 

år. 197 5 fl yttades den till Blå H allen i Stockholms Stadshus och kallades 

"Nyckelha rpa ns Vasalopp' '. V id detta evenemang hade man försökt a tt 

anordna en kva li tets bedömning av nybyggda instrumen t. E tt 100-tal harpor 

spelades igenom av Eric Sahlström och H ans Gille på en alltfö r knappt 

tillmä tt tidsrymd , fo r a tt ett egentligt omdöme skull e kunna ges . 

I avsikt at t stimul era intresse t fo r nyckelharpan och ge byggare till fä lle a tt 

trä ffas och utbyta erfarenheter ordnades en utställ ning på herrgå rden i 

Ö sterbybruk i sam band med en spelmanss tämma den 14- 15 juni 1975 . 96 

instrument stä lldes ut . Av dessa var 60 st nybyggda och de övriga av olika 

äldre typer. Bl and de gaml a va r sil verbasharporna i fl erta l, men även 

kontrabasharpor och kontra basharpor med dubbellek var väl representera

de. Av de nybyggda harporna gra nskades 52 st av en jury bestående av Eri c 

Sahlströ m, J a n Ling, H a ns Gille och Anton J ern berg. Va rj e instrument 

bedömdes efter en fe mgradig skala i fråga om l/ tonkva litet, 2/ teknisk funk

tion och 3/ tekniskt utfö rande. - Avsikten med bedömningen var inte a tt få 

till stånd en tävling u tan ett fö rsök a tt göra en obj ektiv kva li te tsbedömning 

och ge råd och tips om fö rbättringa r. Av de inlä mnade instru menten va r 4 st 
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Bild 8. från nyckclharpu tstii llningcn på herrgården i Ostcrhyhruk den 14--l'l juni 197'1. 
Nytil lverkade kroma ti ska nyc kelharpor. Foto :Vlargarctha Hansson. 

av experimenttyp med nycklarna ordnade i fyra eller fem rader och en 

klangstruktur som närmar sig altfiolens ell er cellons. De övriga utgjordes 

av kroma tiska nyckelharpor av normal typ samt en kontrabasharpa med 

dubbellek. - Bland d e utställda instrumenten mä rktes f. ö. såväl nybyggd 

kopia av den s. k. Moraharpan (nyckelharpa utan resonansstränga r) som 

enkelharpa. Anordnare av stämman och utstä llningen var Österby Folk

danslag och ortens spelmän. Man avse r att arrangemang skall bli år ligen 

återkommande. 

Värt att notera är d et utvecklingsarbete, som pågår for att göra nyckel

harpan tillgänglig for skolbarn. Avsikten är att få fram en typ som är 

tillräckligt enkel, for att d en skall kunna användas vid d en första musikun

dervisningen i stället for eller som komplement till den nu oftast nyttjade 

blockflöjten. - Det första steget togs, då Hans Gille, Österbybruk, på 

uppmaning av Mats Kuoppala, Kungsängen, byggde en 3/4- harpa. Denna 

var i stort sett en förminskad och någo t förenklad vanlig kromatisk nyckel

harpa. Ytterligare försök har gjorts i samma riktning. Genom ett samarbete 

mellan Mats Kuoppala, Björn Sörving, Kungsängen och Lars Bäckström, 

Storvreta är man emellertid nu på väg a tt få fram en s. k. miniharpa , som 
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skall kunna byggas av skol eleve rna sj älva . Den skall endast va ra förs edd 

med en rad nyckla r och även i öv riga avseenden ytterst förenklad . 

Det förefaller som dagens stora intresse för nyckclha rpbygge är en följd av 

en rad samverka nde omstä ndigheter. Några av dessa synes va ra följ ande: 

1. Ökad fritid , som tillå ter och skapa r behov av fritidssysselsättning . 

2. En för folklig kultur positiv tidssitua tion. 

3. E tt brett utbud av publik information frä mst genom massmedia, TV, 

radio, press, gra mmofon , som gjort nyckelharpa n kä nd. 

4 . Tillgång till ma teri al och handledning för bygge. 

5. Studieförbund en, som tagit upp kurser i nyckelha rpbygge och -spel på 

sitt progra m. 

Eric Sahlströms avgö rande roll för punkterna 3- 5 är redan nä mnd. En stor 

betydelse bör sannolikt även tillmä tas J a n Lings grundläggande a rbete om 

nyckelharpan. Genom detta har instrum entet få tt sin ve tenskapliga behand-

Bild 9 . Frå n nyckcl ha rp
ut st;i Jlni ngrn på 
herrgå rde n i Os terh\'IJruk 
den 14- l'ij un i l'l7'i. 
'\ ni lhTrkadc kro ma tiska 
nyckelharpor. 
Foto \l arga rrt ha 
H ansson. 
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ling, historiskt och teoretiskt. Dessutom har den speciella och lokalbundna 

och därmed ofta svåråtkomliga traditionen gjorts tillgä nglig för a llmä nhe

ten. 

Nyckelharpspel under 1970-ta lct 

Att någon bygger en nyckelha rpa innebä r inte nödvändigtvis a tt vederbö

rande också blir spelma n. Påståendet ka n verka trivia lt men är av betydelse, 

när man försöker la en överblick av nyckelharpspelet under 1970-talets 

första å r. Det innebär, a tt man inte kan la ett grepp om spelets utveckling 

genom att studera spridningen av bygge. O ch därmed ha r man inte på 

samma sätt bildningsförbundens rapporter att utgå ifrå n. Kurser i nyckel

harpspel anordnas visserligen men inte a lls i samma utsträckning som 

byggkurser. Nedanstående synpunkter bygger dä rför till stor del på allmän

na intryck. 

Spelkurser anordnas ibland efter byggkurser för a tt ge deltagarna tillfålle 

att lära sig använda sina nybyggda instrument. Tidigare i denna studie ha r 

förmodats a tt mindre än hälften av dem som bygger också lä r sig spela. 

Sammansättningen av deltagare i pågående spelkurser ä r en a nnan än i 

byggkurser. M edelåldern verkar ligga lägre och inslaget av kvinnor tycks 

vara större. 

En av orsakerna till a tt spelkurser anordnas mera sällan är förmodligen 

att söka i svårigheten, a tt uta nför nyckelharpans egen tliga traditionsområde 

la kompetenta spellärare. En annan orsak kan vara a tt något studiematerial 

lä mpligt for nybörjare ej finns i ha ndeln ä nnu. Leif Alpsjö, Österbybruk, 

och Mats Kuoppala, Kungsängen, ä r f. n. sysselsatta med a tt försöka la 

fram något användbart. De har lagt upp arbetet efter sinsemellan olika 

linjer och principer, men båda försöker a tt kombinera ett skriftligt instruk

tionsma terial med bandinspelningar, för att den inom folkmusiken viktiga 

gehörsprincipen inte skall gå förlorad . 

Notmaterialet för nyckelharpa är ganska begränsat och kan vara svårt a tt 

la tag på . Folk som ute i landet vill lära sig spela blir därför ofta hänvisade 

till a tt lä ra låtar efter de rela tivt lataliga grammofoninspelningar med 

nyckelharpa, som finns i handeln. Ibland anlita r ma n bandupptagningar 

ma n gjort vid spelmansstämmor o. d . som föreb ild vid instudering av lå tar. 

En följd av b ristande tillgång på och kä nnf'dom om nyckelha rplå ta r blir 

ofta a tt man ersätter dessa med fiollåtar. Det går också bra på den kromatis-
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Bild 10. Från nvckclharpstämman i Ö sterbybruk 1975. l fest tåget som drog fram genom bruket 
ti ll stämman på herrgå rden deltog ett 60-ta l nyc kclharpspclmän samt ett a nta l fi olspe lmän. 
I tä ten fr.v. Gös ta Sandström. Eric Sa hlström och H ans Gi ll e. Foto Curt Ö ster. 

ka harpan, som från början konstruerades för att nyckelharpspelare sku lle 

kunna spela tillsammans med fiolspelmän. Företeelsen att utföra typiska 

fiollåtar på nyckelharpa är a lltså inte ny , men ha r blivit a llt vanligare. Det 

kan dock anses önskvärt, att man på kurser i nyckelharpspel håller sig ti ll 

nyckelharplåtar, så a tt nya harpspelmän blir förtrogna med den musik , som 

traditionellt hör samman med instrumentet. 

Givetvis varierar sammansättningen av spe lmäns lå treper toar i hög grad . 

Men hos ä ldre nyckelharpspelare ingår ofta en grundstomme av lokalt 

förankrade lå tar, en uppsättning av mer allmänt spelade upplandslåtar 

samt ibland några egna kompositioner. Till detta kommer ett fåta l låtar av 

a llspelstyp, som trad itionellt inte hör nyckelha rpan till. - H os nytillkomna 

spelmän blir sammansä ttningen av repertoaren oftast en helt annan. H os 

d em saknas i a ll mänhet låta r med begränsad loka l utbredning. Några 

a llmänt spelade upplandslåtar ingår, liksom ett större antal a llspelslåtar. 

23 



Dessutom får man nu allt oftare höra dala- och hälsingelå tar framföras på 

nyckelharpa. Följden har blivit en förändring av spelstilen. Det s. k. dialekt

spelet är på väg att snabbt dö ut. Förutsättningarna för dialektspel ligger i 

en grundlig kännedom om en bygds lå trepertoar, dess ofta speciella speltek

nik och den miljömässiga och funktionella bakgrunden. Dessa saknas i 

moderna samhällen av storstadskaraktär. Det finns dock ungdoma r som 

strävar efter ett så stiltroget å tergivande som möjligt av de gamla lå tarna. 

Ett försök att tillvara ta och beva ra lokaltraditionen har gjorts i Österby

bruk. Här ha r spel traditionen fortlevt obruten tack \'al'C' de tidiga re omtala

de J ustus Gille och Viktor Vikman. De ha r inte endast hållit fast vid den 

gamla nyckelharptypen utan även vid de gaml a ös terbylå tarna. - Yng re 

nyckelharpspelmä n med Hans Gille i spetsen har nu under ledning m· Eric 

Sahlström fördjupat sig i det lokala lå tmateria let. Man har också nytillver

kat kontrabasharpor med dubbellek. Arbetet ha r resultera t i en grammo

fonskiva av dokumentär art " Lå tar på nyckelharpa frå n Österbybruk'', som 

spelades in våren 1975. Då fl ertalet lå tar ursprungligen är danslå tar, kom

mer de s. a. s. att hä nga i luften , om de inte spelas till dans. Och risken för 

rytm- och tempoförändringar ä r uppenbar. En speciell österbypolska har 

funnits på orten men har länge a nsetts vara försvunnen. U nder 1975 har 

denna dock kunnat tecknas upp efter Annie Morström, som lä rt den som 

barn av sin far. H on ha r nu lärt ut " Smepolska" och " Ö sterbypolkett" till 

folkdansare. Riktigheten i utföra ndet har kunnat verifieras av ett par a ndra 

minnesgoda ortsbor. 

Försök görs också på andra hå ll till fördjupning i ett ä ldre lå tma teria l. I 

börj an av 1976 pågår en grammofoninspelning med två spelmä n från Stock

holm, Styrbjörn Berggren och Anders Eklund. För at t kunna å terge lå tarna 

så stiltroget som möjligt använder de ä ldre nyckelha rptyper. Men sådana 

exempel som de just rela terade måste dock anses som undantag i helhetssi

tua tionen. 

Vad nyckelha rpspelets utbredning i nuläget beträ ffar, så å terspeglas detta 

i inslaget av nyckelha rpspelmä n vid spelmansstämmor. I U ppland har ma n 

under 1970-talet kunnat notera en ma rkant ökning vid dessa särskilt av 

yngre spelmä n med nyckelha rpa . 

Nedanstående spelma nss tämmor framstår just nu som de största i U pp

land. 

I april " Nyckelha rpans dag" i Tierp . Anordnad första gången 1973. 

I maj " Östervålas tä mma n''. Anordnad första gången 1972 . 
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Bild 11. Från nvckel ha rpstä mma n i O stcrbybru k 197."i. uppspel ni ng ,·id herrgå rde n. Foto 
Curt Ö ster. 

I juni " Spelmanss tä mma n i Tierp" i samband med " U ppl andsschottis" . 

Anordnad fö rsta gången 1968 . 

I juni " Nyckelharpstä mman" i Ö sterbybruk. Anordnad fors ta gången 1975 . 

I juli "Norrtä lj es tä mman" . An ordnad första gången 1974. 

I juli " Eri c Sahlströms stämma" i Vendel. Anordnad första gången 1975. 

I a ugusti " Spelmansfesten på V igselbo ä ng" i Valö. I V igelsbo försiggick 

U pplands fors ta spelmans täv ling 1907. Sedan 195 7 har Valö hembygds

forening a rrangerat spelmansfes ter . I börj an höll s de vartanna t å r men 

ha r senare blivit å rligen å terkomma nde. 

oktober " U pplands Spelmansforbund s hös tstä mma" i U ppsala . Anord

nad forsla gången 1945 . Möjligen landets ä ldsta som a rra ngera ts under 

en oavb ru ten fö ljd av å r. 

En någo t mindre stä mma i fo rm av spelmanstävling ha r sed an 1946 varj e å r 

ordna ts i Film . 

I detta sammanhang bör även nä mnas två stämmor i S tockholmsområ

det. D en tidigare omnä mnda stä mman i S tockholm i FS regi, som 1975 gick 

under namnet " Nyckelha rpans V asa lopp", anordnades första gången i 

J akobsberg 1973. Enligt uppgift av a rra ngörerna kommer d en fr . o. m. 1976 
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Bild 12. Frå n nyckdharps tiimman i Ostnbybruk 197!). \ 'iktor Vikman och .Justus Gilk spelar. 
Gilles harpa är byggd på 1860-talct a\· Klas H arpa rc, Österbybruk , \'ikmans undn 1900-
talcts början aY Per Heligren , Film. Instrumenten tillhör typen kontrabasharpa med dubbdlck. 
Foto Curt Öster. 

att kallas "Nyckelharpfes tival ". Från 1973 har varje år i augusti anordnats 

en stämma i Kungsängen . 

Av uppräkningen framgår att fl erta let av d e uppländska spelmansstäm

morna tillkommit under 1970-talet. Samma förhållande gäller i landet i 

övrigt. De är så vanligt förekommande att ingen helg under tiden juni-au

gusti är utan stämma. Oftas t pågår sådana på fl era platser samtidigt. Trots 

att spelmansstämmor förekommit lå ngt före 1970-talet, gör de sista årens 

stora frekvensökning d et befogat att beteckna dem som en 1970-talsforeteel

se. Utan att fördjupa sig i tänkbara orsakssammanhang förklarar man 

kanske d enna enklast som ett utslag av d en omtalade folkmusikvågen. 

Vid spelmansstämmor utanför Uppland är nyckelharpspelmän aldrig lika 

rikligt företrädda. När de syns av där, är d et i a llmänhet fråga om tillres ta 

upplänningar. Detta stärker ytte rligare intrycket av att Uppland även på 

1970-talet bör betraktas som nyckelharpans landskap framför andra. 

Utom spelmansrörelsen och folkmusiken ka n man notera ett visst intresse 

for nyckelharpa n bland s. k. seriösa tonsättare. Några kompositioner for 
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nyckelharpa kom redan under 1960-talet t. ex. av Bo Nilsson. Denne ha r 

även under 1970-ta let skrivit fci r instrumentet liksom Sven Erik J ohansson, 

Per Gunna r Alldahl , Gunna r Va lkare m. fl. 

Ett öka t intresse fci r nyckelha rpan utom landets grä nser har också kunna t 

fö rmä rkas . Frä mst gä ller detta kanske i Finland . M en å tskilliga instrument 

har också leve rera ts till olika delar av USA. Några a merika nska ungdoma r 

ha r res t över till Sverige och tillbragt ganska lå ng tid hä r med avsikt a tt lä ra 

sig spela och lä ra känna den upplä ndska nyckelha rptraditionen. 
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