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Avskedsgånglåt 

När en avgående redaktör skall skriva några vackra 
ord stockas det lite i halsen. Minnen rinner på; 
glädje, sorg, roliga episoder, alla som ställt upp 
och hur det börjademed föreningen för mer än tio 
år sedan. 
Man tänker tillbaka på alla vänner som skickat in 
bidrag i form av; byggtips, reportage, vitsar, foto- 
sidor. Reklammontage att ha på stämmor mim. 
All hjälp med tryck, etiketter, kavertering, och 
postandet. Massor av hjälp har redaktionen fått 
genom åren, STORT tack till ALLA ! 

Nåväl... detta nummer blir inte nått att fälla tårar 

över, Ett gediget innehåll med de flesta ingredren- 
ser; såsom artikel om "sågfiol", vad händer i U.S.A. 
roliga (?) sidor, bildmontage från Järvastämman, 

gammeltidning, näcken, noter och sista delen av 
Tärnströms bibliografi mm, mao en hel del mat- 

nyttigt. 

Jag hoppas att Ni "spottari nävarna" och sänderin 
rikligt med material till nya redaktionen så att den 
får en flygande start. Det är väldigt viktigt för ens 
arbete som redaktör att få en bra start. 
Vi, Ann-Mari och Sven, önskar den nya redaktö- 

ren all lycka i hans framtida arbete. 

| Nästa manusstopp 
10:e feb. -96 
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Har du hört virituosspel på Sandvik 

  

Stradivarius? 
Den som både är intresserad av musik 
och verktyg och slöjd ”snubblar” förr 
eller senare över den märkliga sågen nr 
296 i Sandviks stora sortiment av sågar. 

Den har visserligen tänder men den 

går inte att såga med. Men den går att 
spela på med stråke. Det kan man göra 
på många fogsvansar men denna såg är 
framtagen enbart för att spela på. Den 
har också fått det förpliktande och står- 
liga namnet ”Sandvik Stradivarius”. En 
vanlig fogsvans har kort ton och klarar 
sällan en hel oktav. Hos Sandvik 
Stradivarius, som är rejält lång och bred, 

är tonen är bärig och sågen klarar dryga 
två oktaver. Den har funnits isortimen- 
tet sedan 30- talet ! 

Med litet träning så kan man åstad- 
komma en ton som beskrivs som en 
korsning mellan sopransångerska, fiol, 
och vissling. Sittande klämmer man fast 
såghandtaget under högra låret och såg- 
klingan böjs över det vänstra. Med en 
välhartsad stråke strykes den böjda så- 
gens tandfria rygg. Tonhöjden styrs av 
sågens böjning och stråkens ansättnings- 
punkt. 

Såg är inget lätt instrument att lära sig 
spela på, det ställer krav på ett hyggligt 
gehör. Världen över finns det dock up- 

penbarligen människor som är lockade 
av dess ganska stora musikaliska möjlig- 
heter. Denärettuppskattat inslag i många 
folkmusikaliska sammanhang och den 
har även gjort gästspel inom den sk se- 
riösa konstmusiken. Naturligtvis inbju- 
der musiksågen också till komiska och 
spexiga sceninslag 

Sågen är ganska dyr, drygt 600:- och 
avgjort inte någon storsäljare. Men den 
har naturligtvis ett visst reklamvärde för 
Sandvik som vill hävda sin ställning som 
världensledande tillverkare äv handsågar. 
Och visst är det roligt att man ännu 
tillverkar denna såg som i liten upplaga 
alltjämt säljs över hela världen. 

Det som är förvånande är sågens mar- 
ginella ställning i det svenska musiklivet. 
I USA tycks det finnas en stark och 
Livskraftig tradition av sågspelande, Det 
finns exempelvis en utgivning av skivor 
med såg som huvudinstrument och även 
festivaler med solisttävlingar. Något så- 
dant har mari inte hört talas om i Sverige, 
Detsvenska sågspelandet förefaller också 
vara ofullständigt dokumenterat. 

Det är då naturligt för den nyfikne att 
vända sig till Nyckelpostens läsekrets 
med en vädjan om att få ta del av all den 
kunskap som rimligtvis finns samlad där. 
Undertecknad är intresserad att få ta 

del av allt som har med sågspelande att 
göra,. berättelser och skvaller om folk 
som kunde eller kan spela såg, bilder, tips 

Håkan Hardenborg 
Kunggatan 37 B, 
753 21 Uppsala 
fax 018 - 12 68 96
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Hej Sveri! 

Jag fick plötsligt ett infall att skriva ned 
några rader som kanske skulle kunna fylla 
ur lite tomrum i Nyckelposten. 
Vid Vendelstämman isomras berättade vän- 
nen Leif Alpsjö om hur nyckelhafpan spri- 
der sig över världen. Han nämnde i sam- 
manhangetatt undertecknad skulle åka över 
till USA och lära ut vår ädla harpkorist till 
amerikanerna. Leif hade nämligen ett par 
dar innan fått brev från Bart Brashers i 
Seattle, ett brev som bl ainneköll en inbju- 
dan från ”The International Nycklharpa 
Association” (INA) att delta i en ”Nyckel- 
harpa Stämma” den 26 augusti. I det bifo- 

gade programmet stod tämligen att en viss 
Sture H ”from the heart of Sweden's Nyck- 
elharpa province” skulle medverka. Jodå, 
det stämde. Pinsamt nog visste jag själv inte 
mycket mer än så just då, varför dörn som 
direkt efter Leifs tillkännagivande dök på 
mig och ville veta mer kan ha blivit be- 
svikna, | 

Idag vet jag lite mer eftersom jag kom hem 
från Seattle i förra veckan. | 

Om jag skall tä det lite mer från början så 
måste jag först tillstå att jag här ett arbete 
som ibland kan vara ganska angenämt. Jag 
blev för ungefär ett år sedan tillfrågad om 
jag ville komma till Vancouver den 22 au- 

gusti och berätta om vilka material man 
skall välja i tätningsringarna till dränkbara 
vattenpumpar. Inget särskilt upphetsande 

KRETA 

  

med sex dagars intensivt harpspel och olika 
slags umgänge med trevliga spelmän och 
dansare så ser prognosen genast bättre ut. 
American Airlines tog mig via Chicago till 
Seattle dit jag anlände kl 5 på eftermidda- 
gen lokal tid fredagen den 18 augusti. Bart 
togemot vid flygplatsen och körde mighem 
till sitt hus där jag snabbt installerade mig i 
eget rum och allting, Samma kväll kl 8 
hämrades jag av ett par dansare för trans- 
port till ”Mission Hill” och stundande 
”Skandinaviskt Dansparty”. Tidsskillnaden 
på I timmar (när klockan är 8 på kvällen i 
Seattle så är den 4 på morgonen i Sverige) 
gjorde sig naturligtvis gällande, men det är 
markligt hur pigg man kan vara så länge 
man har roligt. 

Jag spelade ett par danspass. Man ville helst 
haolika typerav polskor och hambo. Bond- 
polska var inga problem för de flesta, Det 
hade man lärt av bla Bosse Peterzon från 
Uppsala. Jag testade själv att dansa ”bond- 
polska från Viksta” och frågade ett par av 
dansarna hur de tyckte att det såg ut. ”Du är 
svensk”, sa dom. ”Hur du än dansarsåär det 

äkta.” Hur skall man tolka ett sånt utta- 
lande? 
Springvals var däremot ganska okänt för de 
flesta, men inte så särskilt svårt atr lära ut. 
Totalt var det ca 40 dansare och spelmän 
närvarande. 

Nästa dag hade Bart lagt in någon slags 
spelkurs, eller ”Work Shop” som det heter 

på språket. Vihöll tilli en ofantligt lott villa 
med tillhörande trädgård hela dagen. Husä- 
garna var visst på afinan ort så ingen tog av 
sig skorna inomhus, trots att helräckning- 
smattorna vär nästan en dm tjocka. Även i 

badrummet! Jag hade 5 ”elever” i min 
harpgrupp. (Bart hade nogdubbeltså många 
isin fiolgrupp.) Först spelade jag ca 10 låter 
som alla bandade. Därefter vidtog omröst-
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ning om vilka två jag skulle lära ut. Det blev 
Fan på Gräsö (Erics version) och en Spring- 
vals efter Däcken (Ceylon), ni vet den där 
som fiolisterna har så svårt att hänga med 

på, även i USA. 
På söndag kunde jag ta det lite lugnare. Då 
hade Bart bjudit in alla folkmusikanter på 
”potluck” (hemsktord dom har för knytka- 

las) till sitt eget hus. (Alla tog av sig skorna.) 

Vi åt och spelade, åt och spelade, ... både 
inne och ute. Bart hade nyligen fått ett stort 

”deck” (altan) uppfört alldeles utanför kö- 

  
ket. Där satt vi mest för det var fint väder 
oxå, 
Framåt kvällen skjutsade Lynn Erickson 
mig i sin bil till Vancouver i Kanada, dit 
”business-delen” av min resa var förlagd. 
Där avtjänade jag tre dagar av tråkiga före- 
drag, som bara till en del kunde kompense- 
ras av en lättklädd Can-Can balett som 
underhölloss på onsdag kväll. Jag, Lynn, ett 
par trevliga finnar och ett par japaner (dom 
var säkert trevliga dom oxå, men det var 
svårt att förstå vad som sa) råkade hamna 

alldeles intill scenen, Har ni upplevt äkta 
Can-Can på två meters avstånd?! Det har 

Lä 

jag, men det är eri annan historia. 
Nästa speltillfälle yppade sig (var fick jag 
det uttrycket ifrån) redan på torsdag kväll i 

Vancouver, då Lynn ordnade in mig på en 

annan ”Scandinavian Dance” med vidhäng- 
ande ”potluck”. Några av deltagarna hade 
jag redan träffar i Seattle. Det är bara ca 3 
timmars bilresa och en passkontroll mellan 
de båda storstäderna. Även här kunde jag 
tydligt märkaatt BosseP och andrasvenskar 
varit före mig. 

Fredagen ägnades åt ert litet industribesök 
på förmiddagen (man 

| måste ju göra rätt för 
sitt statliga understöd) 
samt ett ”drop in” hös 
numera spelkollegan 
Debbie på vägen till- 
baks till Seattle. 
Lördagen den 26 au- 
gusti skulle så äntligen 
den stora nyckelharps- 

stämman gå av stapeln. 
Vid tiotiden skjutsade 
Bart mig, Lynn och en 

annan harpspelande 
svenskättling Richard 
till färjan som tog össut 

till ”Bainbridge Island” och ”Nyckelharpa 
Stämman”. Vi anlände lite före utsatt 
stämmotid för att hinna fixa till diverse 
skyltar, anslå program m im. 
Jag tror att Bart komrner att skriva mer om 

själva stämman i NP (sant om den nybil- 

dade INA), så jag nöjer mig med att konsra- 
tera att det kom 21 st äv de totalt ca 65 

nyckelharpsspelare som bor i USA/Kanada. 
Längstrestid hade Karin Arnesen som suttit 
60 timmar i buss från Michigan! (Det är 
Karin som skriver så trevliga brev i NP.) Ett 

par tre stycken hade flugit från Californien, 
bl a Gail Halversen från Los Angele. Becky
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Weis och Elisabeth Föster är två andraharp- 
spelare som oxå kom till stämman, och som 
jag mött i Sverige flera gånger. 
Låtarna man helst ville lära sig här var 
Pintorpafrun efter Eric (mer om Pintorpa- 
frun stårskrivet i NP. Nr. 1-94) samt Boblin- 

polskan, den som oxå brukar kallas ”Hög 
och låg”. Precis som de flesta spelmän i 
Sverige så tycker amerikanarna bäst om att 
spela polskor. 
Stämman avslutades med dans, och för min 
del spel till dans i två pass. En helt igenom 
lyckad tillställfiing som Bart, Elizabeth och 
de andra organisatörerna skall ha all heder 
av. Vi var alla så spel- och danssugna att vi 
till övriga passagerares stora nöje fortsatte 
tillställningen på färjan tillbaks till Seattle. 

Dagen efter stämman var det dax för ännu 
en ”potluck” med tillhörandespel. Den här 
gången hos Gina och Bill Boyd. Senare på 
kvällen höll jag ”konsert” på ”Nordic Heri- 
tage Museum”. Hur det gick bör väl andra 
bedöma, men jag tyckte att de ca 40-50 

personer som kommit verkade både glada 
och intresserade. Jag spelade mest låtar efter 
Eric:och Cylon, och försökte värva med lite 

muntlig framställning. Bill Boyd kom fram 
till mig efteråt och sa: ”Nu är det definitivt 
avgjort, nyckelharpspelare har mycket bättre 
hstorier till sina låtar än fiolspelare.” 
Måndag morgon gick planet tillbaks till 
fädetneslandet, 
Tack Bart och Margereth för att ni stod ut 
med mig i flera dagar, och tack alla andra 
trevliga människor som jag träffade för att 
ni berikade min ”konferensresa” med äkta 
amerikansk generositet och ett genuint in- 
tresse för min rusik! 
Hur många timmar som jag sammanlagt 
spelade under de 10 dagar som hela resan 
varade har jag inte en aning om, men nog 
får jag gå tillbaks till 70-talet och Leifs 

kurser på Österby Herrgård för att erinra 
mig lika intensiva speldagar. På tal om 
Österbykurser. Jag frågade Bart när och hur 

han hade blivit intresserad av nyckelharpa. 
Han berättade att det var 1976 efter det att 
hans pappa, som då var professor i Engelska 
vid ett amerikanskt universitet (han är pigg 
pensionär nu) tagit ett sabbatsår och bla 
åkt till Österby på harpkurs. Efter ett par 
sekunder inser jag att Barts pappa är den 
amerikan som fanns med på min första 
Österbykurs veckan före Österbystämman 
1976. Världen är inte så stor. I varje fall inte 
nyckelharpsvärlden. Än så länge. 
Uppsala 3/9 1995 
Sture Hogmark 
Harnigatgatan 4 Tel 018-209619,; 

018-183085 (arb) 
753 37 Uppsala = Fax 018-183572 
email; stutre.hogmarkEteknikum, uu.se 

  

  

— Lergök ! 

 



    

  

förtecken. 
—- Det fisste jag väl ! 

(eller på engelska) 

förtecken. 
— Thats right, I gess. 

  
fotnot 

— Den här låten har sex kors- 

   
    

  

— Den här låten har sex kors- 
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— Jag drömmer 

om att bli 

riksspelman 
söm min päppå 

— Jasså, är han 

riksspelman ? 
= Nä, men hän 

drömmer om 

det. 

Norrmannen 

hardinge fela ! 
IA   

Kom fort doktorn. 
Min man har brutit benet. 

= Men jag är doktor i musik. 
Utmärkt. 
Det är där börta vid pianot, som 
han har brutit benet. 

     
  

= Jag tycker bättre om nyckelharpa 
än piano. 

- Spelar DU piano? 
- Näe I 

Jag jobbar på en flyttfirma. 
SYRE ENTENNAN, 

ec, 

  

    
  

  

9 4, 
5 — — Det var en slug komposition.” 

3 å 5 5 
”w,- Jaden ärav List! AN 

ä e 
Ntsnamnnvesent" 

  

Till sist var det 

basisten som hade 

köpt en ståfela för 

3500:- 

INen i 

deklarationens 
avdrag tog han 
naturligtvis upp 
ett basbelopp !         Träningskabin Träningskabin 

för nybörjare på för övning av för avvänjning 
nyckelharpa fotstamp av knavertittning



—— 
— 

  
När cellon vaknade upp i orkesterdiket 
kände han att stämningen var lite avslagen. 
(ur Bruksanvisningen Nr 14 -93) 

. En ingenjör, som syssla- 
de med arbetsstudier, ha- 
de för första gången varit 

symfonikonsen, Efter- 
ät skrev ban några rader 

dirigenten: 
"Inte för att jag vill upp- 

träda som angivare, men 
g det kanske kan intressera 

som står på triangeln bara 
spelar när ni tittar på 
honom.” 

He
rä
rn
et
s 

Jo
ur

na
l 

E
S
 

  

Mats Harder, Lund 

  

  

= Är den här flöjten till salu ? 

- Ja, det är en saljflöjt ! 

  

    

Visste du att Per, tandläkarn, hade 
komponerat en polska ? S 
Ja, du menar 
Karies Pers polska ! 

Veckans 
krumelvur 
Det är konstigt: 
Hemma I bygden 
kallade man ho- 
nom fyllehund. 
Sen ade han 
till stan — och 

ur
 
He

mm
et

s 
Jo

ur
na
l 

där kallas han 
Playboy. 

Hans Lindberg . 

Sollentuna 

  

ur Hemmets Journal 

     
    
    

  

    

dra 
GA 

evd 
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NYCKEULFEWRP= 

STÄMMA 

I 

SEATTLE 

ML U.S.A QQ 2 YH 

MER 

Den 26-27 augusti 1995 ordnades den 
första nyckelharpstämrman i U.S.A. 
Det vat Mr Bart Brashers i Seattle som 
var arrangör för denna unika händelse. 
Platsen hette Bainbridge i Puget Sound. 
20 st nyckelharpor plus ett antal fioler 
hade kommit för att få uppleva lite av 
"stämmo-stämningen". 

  

Sture Hogmark hade utlärning av låtar 
så allt var precis som Sverige. 
Dansare hade förstås också kommit både 

från när och fjärran. 

  

  

  
Bart Brashers, Seättle 
  

Det fanns en som hade åkt 5000 miles i 6 

dagar för att deltaga vid stämman! 

Utrförligare reportage kommer kanske i ett 
senare nummer av Nyckelposten. 

red. 
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Birgitta Wallin låter meddela följande: 

     
1. — Folkmusikanter är varmt välkommna till textilateljén Köpmangatan 7, Gamla stan, 

Stockholm. Här kan man t ex beskåda en av Ceylon Wallins Gille-harpoör, lyssna på 

CD:n Roslagslåtar och titta i boken med samma namn innehållande bl a noter till 62 
av låtarna ur familjen Wallins repertoar. Telefonnummer 08/10 25 00 eller 641 00 95. 

2. — Ililla Paris, den trevliga kvärterskrogen på Renstiernas gata 30, Söder, Stockholm 
spelar Ellge Jacobsson, Sven Nordin och Henry Wallin Roslaglåtar onsdagen den 1 
november kl 20.30. Buss 46, 48. 

3. — Sven Nordin 0 Henry Wallin spelar nyckelharpa o fiol på B. Wallin textilutställning i 
galleri Svarta Soffan, Skånegatan 79, Nytorget, Stockholm. Söndag 5 november 
kl 13.00. Buss 46, 48, 59. 

4. — Henry Wallin o Ulf Klasén har kurs på förstämman i Uppsala 28/10 .' 

SPELKURS 

17-19 november 

tema BOHLINLÅTAR 

a 
ASPNÄS KURSGÅRD 

Östervåla (5 mil norr om Uppsala) 

Vi samlas fredag kl 18.00 På lördagskväll kommer Kurt Tallroth 
Anmälan senast 1 nov., bindande. att närvara och vi kommer även att 
Kostnad 750 kronor, betalas på plats. | prova på att dansa Bondpolska. 

Välkomna ! 

Kursledarna: — Jan Bohlin, 0292/310 32 = Tommy Lindholm, 018/25 38 45 

Ulla Vinterbäck, 018/54 04 97 
seo0802000000 000000 800000 000000 000000 00000 00 DO 000



Nr 3-95 
  

  

  

Här följer ytterligare en artikel ur serien 
"gammeltidningar". 

Denna gång är artikeln tagen ur 
UPSALA NYA TIDNING julnumret 1949 

NYCKELHARPAN OCH NYCKELHARP- 
SPELET I GAMLA TIDER OCH NU 

Av director misices Sven E. Svensson 

Då den. gamle uplandsspelmannen Andtew An- 

derson i Chicago på sin ålderdom berättade försin 
son om sin upländska ungdom och musiken i sin 
hembygd, kallade han det instrumentet han då 
trakterade för ”harpa”. 
I sina anteckningar om fadern tillägger sonen: 
”Det var tydligen inte en vanlig amerikansk harpa 
utan en svensk, som.spe- 
lades med stråke. Nu är Spelmannen 
emellertid nyckelharpan Ander Wadroan 
inre alls någon harpa i i Vela. Efter 
ordets internationella be- feckningav 

Ölof Thunman. tydelse (ett instrument, 
där resonansbotten bil- 
dar en ram, inom vilken 
strängarna är utspända). 
Detidigaste avbildninga- 
rna av nyckelharpor gäl- 
ler tydligen ett instru- 

ment besläktat med 
fidlan, det gitardiknande 
instrument, varmed min- 
nesångare som Tannhäu- 
sér och Walter von der 
VogelWeide i det nuva- 
rande Österrike och det gamla Franken ackom- 
panjerade sina kärlekssånger för 700 år sedan. 
Fidlan var en av föregångarna till senare tiders 
fiolinstrument, men nyckelharpan följdeinte denna 
utvecklingsgång. I stället anslöt den sig till formen 
på en annan av fidlans avkomlingar, nämligen till 
violan, vats form var utvecklad något århundrade 
tidigare än fiolens, alltså på 1400-talet. Det enda 

instrument av violans: familj, som ännu regelbun- 
det förekommer i orkestern, är kontrabasen. Det är 
lätt att övertyga sig om att en nyckelharpa till sin 
form, men naturligtvis inte till storleken, är mera 

lik en kontrabas än en fiol. 

  

   

     

Det för nyckelharpan mest karakteristiska draget 
är emellertid det, att strängarna inte som på fioler 
och violer förkortas genom att strängen trycktes 
mot gripbrädan med fingertopparna. I stället har 
den ett tangentsystem. Tangenterna, nycklarna, 
söm är placerade vid instrumentkroppens högra 
sida och sträcker sig in under spelsträngatna är i 
ändarna försedda med små pinnar, som från sidan. 
pressas mot strängen och förkortar denna, då rnani 
trycker in tangenten. På detta sätt kommer endast 
den del:av strängen som ligger mellan pinnen och 
stallet att vibrera: 

Nyckelharpan bar emellertid ett systerinstrument, 
hjulgigan eller liran. Denna har liksom nyckelhar- 
pan ett tangentsystemi, men skiljer sig från denna 
genom vatt strängarna sättes i rörelse medelst ett 
hartsat hjul, som gnider mot strängarna, och inte 
med eh stråke, Utider medeltiden tycks liran ha 
varit ert högreständsinstrument. Den kallades ur- 

sprungligen organistrum, 
senare sinfonia eller 
chifonie. I fransktalande 
länder lånade den från 
1500-talet namnet av 
violan, som då ännu var 
ett ganska nytt och aktu- 
ellt instrument, och kalla- 
des vielle, som den ännu 
heter i Frankrike. Den 
tycks emellertid så små- 

ningom ha förlorat sin ka- 
raktär av ett den förnäma 
världens instrument. 

Detta antyder åtminstone 

de tyska betämningarna. 
Det vedertagnanamnet på 

liran i Tyskland är 
Dtehleyer, d.v s. en lira, som skötes med vev. 

Senate: fick den emellertid heta Bawer- eller 
Bettlerleyer (bond- eller tiggarlira), I Frankrike 

blev viellen de kringvandrande savoyardernas in- 
strument och trakteras ännu av kringvandrande 
spelmän i södra Frankrike. Under 1700-talet blev 
vielleryemellertid ännu en gång salongsmässig, och 
i musikhistoriska museer och samlingar kan man 
finna rokoko-vieller i det allra utsöktaste 
lyzutförande med inläggningar av pärlemor och 
elfenben, I vad mån viellen och nyckellarpan har 
inverkat på vararidras.utveckling vet mari knappast 
någonting om. Att de båda instrumentens tangent-
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mekanismer bar gemensamt ursprung, torde dock 
vara ovedersäpligt. 

Vår nyckelharpas ursprung är mycket mindre klart 
änviellens. Man kan visserligen anta, att det instru- 
ment, söm under medeltiden i Tysklafid kallades 
Schlässelfiedel, spelades med stråke som vår nyck- 
ellarpa och inte med hjul söm viellen. Säkert vet 
man det dock inte, eftersom man inte har kunnat 
finna någon tidigare avbildning av en stråk- 
nyckelharpa utanför Sverige än den, som återfin- 
nes i Martin Agricolas "Musica instrumentalis 
deudsch" från 1528. Den enda kända tidigare 
avbildningen överhuvud kan yt finna i Häverö 
kyrka, en målning från något av 1400-talets sista 
årtionden med en ängel som spelar ett 
nyckelharpsliknande insträment med stråke, Vi 
uplänningar vill ju därför gärna kalla nyckelharpan 
ett upländskt instrument. Emellertid är denna 
målning inte i och för sig något obestridligt bevis 
på att konstnären, om det nu var Albertus eller 
någon annan målare av hans skola, har lärt känna 
detta instrument i Upland. Han kan nämligen ha 
haft någon utländsk förlaga. Någon sådan har man 
emellertid inte hittills lyckats finna, Själv har jag 
tioggrant genomsökt Biblia pauperum, som här 
närmast skulle kopina ifråga, men har inte där 
funnitnågotnyckelharpsliknande instrument, som 
har kunnat tjäna konstnären till förebild, 

Om vi alltså inte med säkerhet kan påstå, aft 
nyckelharpans ursprung är upländskt eller ens 
svenskt, så är dess förankring här starkare än någon 
annanstans. Man. har visserligen fönnit enstaka 
exemplar äv instrumentet både i Hälsingland och 
Dalarna, ja även i Östergötland, T. o. m. i Norge 
bar den funnits under namn av Lökkeleje. Ingen- 
städes synes dock nyckelharpan ha förekommit så 
allmänt som i Upland och enkannerligen i vallon- 
bygderna omkring Österby och Leufsta. Det finns 
en tradition i dessa trakter, att vallonerna vid sin 
invandring under 1600-talet skulle ha medfört 
vieller från sin vallonska hetubygd i det nuvarande 
Belgien. När de här i Upland lärde känna stråken, 
med vilken allmogen trakteraride sina fidlor eller 
gigor eller vad de nu hade för stråkinstrument, 
fann de, att stråken gav större möjligheter till 
rytmiskt spel än hjulet. Man tog därför bort hjulet 
och lärde sig hantera viellen med stråke. Även om 
detta mycket väl kan vara en efterhandskonstruk- 
tior, så behöver traditionen inte därför vara orim- 

lig, Den utesluter inte ens möjligheten, att nyckel- 
harpan kan ha funnits i Sverige som högrestånds- 
instrument redan under medeltiden. 

Karakteristiskt för de senaste två århundradenas 
nyckelharpa är resonanssträngarna, d. v. s. de 
strängar, som är placerade så att de vid spelet inte 

vidröres-av stråken utan klingar fed genom vibra- 
tioner från stallet i luften. Enligt Tobias Norlind 
skulle dessa resonanssträngar på nyckelharpan ha 
kommir till under 1700-talet. Der skulle i så fall 
vara den salongsmässiga rokokoviellen eller möjli- 
gen rokokons modeinsttument viole damour 
som vore: förebilden (liksom för den norska 
hardingfelan, som fick sina resonanssträngar vid 
denna tid), Emellertid har flera ändra folkliga 

stränginstrument haft resonanssträngar långt tidi- 
gare, och det är inte omöjligt, att sådana kan ha 
förekommit på andra nyckelharpor än dem, som 
händelsevis råkar finnas bevarade i museerna. 

Ännu för några få årtionden sedan betraktades 
nyckelharpan somen folkloristisk kuriositet, dörnd 
att försvinna inom kort. Tobias Norlind påpekar 
ännu iandraupplaganavsittmusiklexikon (1927— 
30), att mollmelodier knappast är utförbara på en 
nyckelharpa. Dessutom kan man inte undvika, att 

de för nyckelharpan karakteristiska bordunstränga- 
rna (påg och ec) ständigt måste surra med, vilket så 
snart man lämnar edur åstadkommer olidliga 
dissonanser mot melodin. Med tillhjälp av de 19 
tängenterna kundé man dock på de två melodi- 
strängarna (al och el) åstadkomma såväl o-durs 
som f-durs och g-durs tonförråd, ja, med någon 

skicklighet även d-durs och t. o. m. d-molls, Detta 
var.dock den förbättrade typ av instrumentet, som 
vid början av 1800-talet konstruerades aven serge- 
ant Söderstedt vid Ullfors bruk i Tierp. Denna typ 
kallades för ”silverbasharpan” föratt skilja den från 
den äldre och betydligtenklare ”kontrabasharpan”. 
Strängarna på dessa äldre instrument var gjörda av 
hoptvinnart silke. Sedan länge har man emellertid 
övergått till tarm- och stålsträngar för rmelodi- 
strängarna och silver- eller kopparöverspunna tarm- 
eller stålsträngar för bordunerna, 

Det är inte omöjligt att nyckelharpan vid det här 
laget skulle ha varit en ren kuriositet om inte unider 
de senaste årtiondena hade framträtt en rad musi- 
kaliskt begåvade tiyckelharpspelare som tillika var 
skickliga instrumentbyggare. Den främste reforma-
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torn på nyckelharpbyggandets område efter 
Söderstedt torde ha varit den för något år sedan 
avlidne August Bohlin. Han utökade tangenternas 
antal till 33, varigenom det blev möjligt att spela i 
praktiskt taget vilken tonart som helst. Dessutom 
skar han stallet mera välvt, varigenom man kunde 
undvika, att bordunerna klingade med på andra 
ställen än där de passade harmonin. 

Före Bohlin hade en kromatisk nyckelharpa kon- 
struerats av organisten Mats Wesslén i Österlövsta 
Om detta instrument, som nu förvaras i Musik- 
historiska museet i Stockholm, har varit Bohlins 
förebild, är ovisst. Wesslén dog 1878. Bohlin kan 
alltså knappast ha sett hans instrument i funktion, 
även om han naturligtvis kan ha studerat det i 
museet. 

karaktär närmast påminnande om rokokotiders 
ädla modeinstrument viole d'amour. Denna refor-- 
merade nyckelharpa skulle mycket väl kunna an- 
vändas även i konstmusikaliska uppgifter, allra 
helst. som Sahlströfni och hans kolleger numera har 
bytt ut den äldre korta stråken med utåtböjd stång, 
värs tagel spändes med tummen, mot en stråke 
konstruerad efter samma principer som den mo- 
derna felsäker. Det bär natirli igtvis inte kunnat 

har setts kd oblida Sn av spelmän ad 
fryckelharpsentusiaster, som anser, att den refor- 
merade nyckelharpan har förlorat sin typiska rtus- 
tika karaktär, då man hart möjligheter undvika att 
"storbasen” bildar en underton under melodin i 
vilken tonart denna än må röra sig. Detta kan tas 
med to. Hade inte Ra förbättrats och 

förädlats, skulle: dess   

Fi, o. m. Bohlin visar 

NY 

tid vid det här laget 
även självainstfument- 
kroppen tendenser ätt 
överge der gamla viol- 
typen och bli mera fiol- 
liknande. Hos de äldre 
nyckelharporna bestod 
instrumentkroppen av 

en urgrävd trädstam; 

Kung David med hdla och harpa. 

Denna bild ur den berömda 

Utrechtpsaltaren (800-taler) är 

den äldsta kända avbildning av 

en fidla. Föremålet i kungens 

högra hand är möjligen 

en stråke men 

troligen ett 

    

        

varit förbi. Nu är det 

ifteomöjligt, attnyck- 

elharpan kommer att 
gå enrenässanstillmö- 
tes, kanske inre bara 

somett karakteristiskt 

folkligt instrument 
utan måhända även i 

       
  

över vilken man lim- >= snård eller en konstmusikaliska 
made ett välvt gran- a = ran ra | uppgifter 

ONE . nan — symbol för bå- 
lock. Numera bygger Ean än 
man nyckelharpor med dadera. De nyckelharpor, som 
botten, lock och sarger byggdes för något 50- 
i olika stycken, alltså på samma sätt som på fioleri, 
även om sargerna proportionellt är mycket högre 
än på en vanlig fiol. För att intetonen skall bli mätt 
och glanslös i tonarter med många förtecken, stäm- 
mer man numera resonässträngarna så att de ej 
blott förstärker tonerna ic-, g--:och f-dur, utan man 

har resonanssträngar även för tonerria ess (diss); 
giss (ass), fiss (gess) och ciss (dess) . 

Efter Bohlin har instrumenter ytterligare förfinats 
av en rad skickliga spelmän och instrumentma- 
kare. Bland dessa må nämnas Eric Sahlström i 
Tobo, Thöte Zetterström i Tierp: samt Sven Tall- 

roth och Oskar Larsson i Upsala, Den förstnämnde 
har lyckats åstadkomma ett instrument fritt från 
alla de nackdelar, som tidigare vidlådde nyckelhar- 
pan. Hans instrument är klangskönt och till sin 

tal år sedan, representerade tydligen en i viss mån 
urartad typ. De som ännu finns: kvar äv dessa 
instrument har en fal och konstlös förm, som 

motverkar klängensädelhet. De är dessutorvoftast 
ytterst illa intonerade, d. v.s. nycklarna avdelar inte 
strängen på rätta ställen. Intervalleriia blir därför 
orena. Detär otänkbärt, att de melodier som för ett 
århundrade sedan och ännu längre tillbaka i tiden 
komponerades för nyckelharpa av de klassiska 
uplandsspelmännen, Byss-Kalle (Karl Erson Bössa, 

d.v.s. Boussard), Mårten Blank och hans son Erik, 

Andets Andersson i Gåsvik (Väddö), Jan Klar i 

Harg, Matts Erson i 'Träske, Olof Karlstedt i Harg. 
Jan Nilssonii Börstil; Jan Jansson i Gillberga (Tolfta), 
”Spel-Gustaf” från Söderfors, Anders Persson i 
Backa, Gulamålaviten m. fl. med fördel skulle ha 
kunnat utföras på dessa surriga, skramliga och illa
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intonerade inströment. Även den nyckelharpspelare 
— hän hette Langenberg — som 1832 uppträdde 
som solist i en för nyckelharpa bearbetad violin- 
konsert av Mayseder, måste ha haft ett bättre 

instrument till förfogande. 

Den både spel- och instrumentbyggartekniska till- 
bakagång, som nyckelharpan undergick under 
1800-talets senare hälft, var tydligen en följd av det 
allmänna förfallet hös folkmusiken under denna 
tid. De religiösa väckelserörelserna vid 1800-talets 
mitt härjade svårt bland.spelmännen, son ofta var 
störresyndare än annat folk men ocksålättrörligare 
och meramottagliga för omvändelse. Fiolens sinnes- 
retarnide toner och nyckelharparis epgande rytmer 
ansågs vara särskilt farliga för själaron. De 
nyomvända slog sönder dessa djävulens verktyg, 
skaffade sig psalmodikon eller cittra som ackom- 
panjemang fill sina sammankomster kanske t. o. 
m. ha spelat på ett orgelharmönium. Den störa 
repertoaren av klassiska 16-delspolskor glömdes 
bort, och det var endast enstaka exemplar, som 

traderades över till kommande generationer av det 
fåtal spelmän som återföll i synd. Den nya genera- 
tionen som växte upp, skaffade sig inte fioler och 
gjorde sig ite nyckelharpor utan ladessig istället till 
med dragspel, ett instrument, som på den tiden 
endast var mäktigt de allra enklaste dar-melodier, 

och som dessutom var bundet vid en enda tonart. 
På dessa instrument var en gammal storpolska 
knappast utförbar. Den nya generationen blev i 
stället hänvisad till den enklare och banala hambo- 
polskan, som ofta visade drag av den mellan- 
eäropeiska polka-mazurkan, eller till mer eller 
mindre triviala valser, polkor och marscher. När 
den gamla nyckelharpan någon gång förekom, var 
det ofta som ackompanjemanginstrument till kla- 
rinett eller fiol. Det är alltså inteså underligt, att det 
konstfulla nyckelharpspelet gick tillbaka och att 

nyckelbarpspelarna förlorade sin teknik och spel- 
stil. Bland de få som vid sekelskiftet ännn uppehöll 
den gamla spelstilen och bevarade de gamla låta- 

rna, varde två, som nämnes av Karl-Peter Leffler i 

uppsatsen Om nyckelharspelet på Skansen ( i 
Bidrag till vår odlings häfder nr 6 1899), Johan 
Edlaond i Harg och Jonas Skoglund i Tolfta. Det är 

egentligen först under de senaste 20 åren de gamla 
klassiska låtarna åter har kommit till heders, huvud- 
skakligen genom de redan nämnda spelmännen 

Sahlström, Tallroth, Zetterström och Larsson, som 
alla mer eller mindre har tagit arv efter August 
Bohlin. Spelet på den ieformerade nyckelharpan 
har emellertid inte stannat vid att åter låta de 
klassiska låtarna komma till:heders. Den nuva- 
rande generationens spelmän har berikat repertoa- 
ren med ny musik som visserligen bevarar många 
drag av detr klassiska spelmansmusiken i Upland 
men också visar tecken till.en teknisk och stilistisk 

utveckling, som räddar nyckelhatpspelet från att 
bli en uteslutande museal angelägenhet. 

Insänt av Ingemar Aronsson. 
Tack för bidraget! red 

  

Till salu 

Säljes: 

Mungiga, smidd i november 1992 av 
munnharpesmeden Knut J. Tveit, Rysstad, 
Norge. Ej använd. 

Samt två kassetter av Bjergulv Sträume: 
> "Oppleringskurs i muninhärpespel" 

2. "Luftslaget" -mungigelåtar och kveding 
Allt för endast 800:-1 (inkl.frakt) 

Bergvägen 12 

FIN-22410 Godby 
Åland 

tel: 009358-2841314 (från Sverige) 
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Järvastämman 
ater en succé ! 

Lelle 
ansvarig 
arrangör   
     

        

Musikglädje. 
Mycket folk, 

Kulrur för ung 
och gammal; 

Sol bad och picknick. 

  

  

- Ut lr 
Trollrike-Spelmän Elis 

spelar till dans yngste deltagaren



Ljudtekniketna Kaj och 
Per: "Inte förmycket ljud 
utan det ska vara inusik." 

Bra rattat ! 

Cittran hördes 
i allspelet.     

"kändisar" 
syntes t vimlet 

bla | 

| Per Furå 

Anders Eklund 

  

Mycke fioler ” ee 
å lite vatten !, Hunden 

"Båtsman" 

(inte Däck) 

Henry Wallin 
  

foto É 
Ar. Je Dras selskullan" var 

Ann Mari Nordin som vard igt välbesatt          
      
Håkan Anette Catharina serverar — Från Chicago kommer Bengt Ingvar Jörpeland spelar 

och för svenska spelkulturen vidare — Rydberg med fru och väninna = vackert på sin silverbasharpa



Nr 3-95 
  

Nä
ck
en
 

t 
Hä

ve
rö

: 
ky
rk
a,
 
14
75
 

  

Quällens gullmoln fästet kraänsa. 
Älfvorna på ängen dansa, 
Och den bladbekrönta Näcken 
Gigan rör i silfverbäcken. 

E.J.Stagnelius "Necken” 

Näcken och det övernaturliga 

Det häri allmänhet ansetts vara gåtfullt att "stör- 
spelinännen" kunnat förvärva en så enastående 
spelskicklighet och ur sina fioler locka fråm de 
mest trollska toner. 

Folktron menade att spelmännen på något mys- 
tiskt och övernaturligt sätt skulle ha kommit i 
besittning av sin spelkonst. De skulle rent av ha 

haft självaste "Näcken" till läromästare. Med 
denna inledning hämtaturLouiseHagbergs Stor- 
spelmän och trollfioler vill jag fortsätta vidare på 
ämnet om näcken i gammal folktro. (Nyckel- 
pösten 1-93). 

Vad. har han för betydelse jämfört med den 
folktro vi har i dag när det gäller övernaturliga 
väsen och det övernaturliga i musik och spel? 
I trosberättelserna finns många beskrivningar på 
hur man hört och sett näcken som en mans- 
gestalt, musicerande vid vatten. Ett ensamväsen 

med kötande och ondskefull makt. En farlig och 
förvillande musikant. Det övernaturliga i hans 
väsen markeras med nakenhet och långt skägg. 
Många är de berättelser som beskriver hur man 
sett honom 1 olika skepnader: en liten gubbe satt 
påenssten och slog med hälarnaneri vattnet, som 
en ung vacker man; gammal man med grått eller 
vitt skägg. Eller hår man hört honom spela: "Jag 
har hört näcken spela fiol, så fin musik har ej 
hört, minns den än". 

Ett välkänt drag i äldre traditionsberättelser för- 
utsätter en kännedom om det supranormala och 
en övning eller beredskap för att få uppleva ett 
slags varseblivning. — Man känner, ser, hör 

någonting märkvärdigt och varseblir att detta 
inte hör till det naturliga. Människans rädsla för 
det okändai naturen skapar det magiska landska- 
pet - man ska vara försiktig vid vatten och vatten- 
drag, vid. midnatt dygnets mörkaste tid, under 
kvällen och morgonen. Man har hört hans musik. 

Näckens musik beskrivs som väcker och beru- 
sände men uppfattas som farlig. Man kunde inte 
Jåta bli ätt dansa, musiken och dansen hade en 
sinnlig kraftsom påverkade människorna. Musi- 
ken uppfattas som ett kännetecken på det 
övernaturligas närvaro i en osäker situation. 

Det var också farligt att lära sig spela av näcken, 
fiolen kunde bli förtrollad så att spelmannen inte 
kunde sluta spela. De dansände kuride inte sluta 
dänsa om inte någon kunde hjälpa dem genomaatt 
skära av strängarna på fiolen med en kniv. 
Det fanns spelmän som efter mötet med näcken 

spelade någon av de tolv älvapolskorna. Kunde 
de inte sluta i rätt tid, det blev fler ock fler 
älvapolskör, spelade de ihjäl sig, de blev för- 
tröllade. Elfa-leken "af hvilken blott tio skift- 
ningar (repriser) må spelas ... ty elfte omslaget 
efter skiftet, så begynner han sjelf att dansa". 
=Strömkarns polska ... Den fjortonde reprisen 
vågade hän aldrig spela, ty då dansade allting. 

Vad beror det på att näcken ansågs ha sådana 
naturliga förutsättningar ? Näcken som naturvä- 
sén är en varelse motsvarig människan. Som 
väsen framträder de försedda med vilja, auktori- 
tet och makt. Men de skiljer sig från människan 
därför att de vet det människorintevet, de gör det 
söm människor inte förmår och besitter en kraft 
som är utöver det vanliga. Därför spelar näcken 
så underbart bra och utses i folktron som läro- 
mästare i musik. Bygdespelmannen påstod ofta 
att han lärt sig spela av näcken. 

Vidare i folktron trodde man att vid passeraridet 
av vattendrag eller utnyttjandet av rinnande vat-. 
ten, vid bron eller vid kvarnen fanns det anled- 
ning till möten med näcken: "När hon gick över 
bron hörde hon från böljorna en musik så härlig, 
ej tidigare kunnat drömma om något så härligt, 
så underbart".
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Det finns många anledningar till att få uppleva 
det overkliga. Spelmän anlitades på somrarna till 
spel vid dansbanorna och på vintern vid baler. På 
dessa baler kunde dansen hålla på till morgonen. 
Det berättas orm en känd spelman att han blev allt 
mer och mer energisk i sitt spel och ville aldrig 

sluta. Här minns man många tidiga morgnar när 
den spelsugne mannen viftade med stråken upp- 
manande de trötta gästerna att vara med i sista 
dansen och sen en till och sen en till. 

Danssalen hade fönster mitt emot varandra. 
Det svaga ljuset från lamporna blandades med 
den uppgående solens inträngande strålar och 
gav en spöklig och overklig stämning. Alla mörka 
kläder lyste grå.av damm. Ansiktenasåg vita och 
glåmiga ut. 

Hur beskrivs då mötena med näcken ? Sin konst 
lär näcken utåt personer som stämmer möte med 
honom vid midnatt den farligaste och därmed 
magiska tiden, näckens speltid mellan klockan 
tolv och två på natten. Tre torsdagskvällar i rad 
ock helst skulle det vara vid ett norrinnande 
vatten. I supranörmäla sammanhang hade 
vädetsträcket "norr" en ond och därmed farlig 
betydelse. Tors däg var förr i tiden en helgdag 
och ansågs ge magiska krafter åt händelser den 
dagen och likaså en magisk styrka åt själva 
mötet. Till ritualen hörde också att spelmannen 
skulle ta med sig en död svart katt eller en fårbog 
eller hästkött som gåva till näcken i den oftast 
farliga undervisningen av sin musiklärare - som 
stundom uppträdde med svans och hof om foten, 
hvilket som man vet, äro säkra kännetecken på 
"den lede". 

Själva den musik, man lär av näcken, här ma- 
giska egenskaper eftersom den är identisk med 
näckens egen musik. Den låter vacker, har ibland 
en vemodig karaktär. "Dä va de fineste toner. 
Något vackrare kunde ingen människa tänka. 
Musiken lät djup och sorgesam. ... såsom ägande 
en underbar ljufhet". 
". den underbara musiken, en stilla och vacker 

melodi, den var så finstämd och spröd, att det 
nästan gjorde ont i bröstet att hörå:.den. Tonerna 
eck rakt in I själen ...". 

Betecknande för musiken är att den komimner 
från den tid då sådan musik fyllde en levande 
tradition i folks liv. 

Det övernaturliga i nutidamusik, vad vi idag vet 
om det som låter magiskt och övernaturligt i 
musiken har sin naturliga förklaring. 

I boken Psychology of musig beskrivs musiken 
utifrån ett vetenskapligt synsätt. Vår hörsel och 
vårt sinne särskiljer olika instrument och toner, 
angenäma eller oangenäma, inrättar förnimmel- 
ser av volym tonomfång, hör en del tonhöjds- 
förskjutningar men inte alla, lägger till toner för 
ätt fylla ljudbilden. Detta är det verksamhetsom- 
råde musikpsykologin handlar om och där Carl 
E. Seasbore testar den musikaliska förmågan, 
Tonhöjdsförskjutningarna eller vibratot, egent- 
ligen små snabba förskjutningar hos tonen, bi- 
drar till att i hög grad levandegöra tonen och ge 
den en personlig färg. 

Vad beror då den vackra musiken på, enligt 
vetenskapen? Tonen i musiken har tre viktiga 
fysikaliska grundegenskaper. För det första är 
det stämman som änger tonen, tonhöjden, bero- 
ende äv vibrationens Hastighet, svängningstal, 
frekvens lika med det tal som anger ljudkällans 
vibrationshastighet per sekund. 
För det andra är det tonljudstyrkamsom beror 

på ljudvågornas amplitud lika med storleken på 
de avvikelser från viloläget som varjesvängande 
molekyl gör. Med molekyl menas den grupp av 
atomer som bildar en självständig erihet i tonen. 

För det tredje är det tonens klangfärg eller: 
rörelse, beroende på tonensfrämbringande som; 
änsats, antal och styrka av de övertoner som 
blandar sig med grundtonen. 

Övertoner Vid frambringandetav en ton vibre- 
rar ljudkällan i allmänhet inte barai den våg som 
svärar mot dess egenton utan samtidigt även i ett 
antal mindre vågor. De bildade bitonerna kallas. 
för harmoniska övertoner. Dessa varierar i urval 
och intensitet vilket bidrar till den viktigaste 
faktorn för den sk klangfärgen och är av stor 
praktisk-musikalisk betydelse. 

Seashore beskriver vidare att när vi i tanken 
föreställer oss musik är kanske hörselns bild- 
språk det mest framstående kännetecknet för 
musiksinnet. Det visar förmågan att höra musik 
och att återskapa, bearbeta och lägga till de 
aktuella fysiska ljuden i musikaliskt hörande. 

Som exempel på detta kan här nämnas då en 
spelman uttrycker det, på tal om att man förr 
trödde på näcken men.att man numera vill spela 
som en storspelman:
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"Det är det man kunde höra näcken spela, por- 

landet, inte bara bäckens porlande eller inte bara 
försens toner utan också vad som blir i örat och 
i sinnetrent mentalt. Närjag spelar ser jag bilden 
på den spelman som komponerat låten, ser jag 
honom framför mej, hur han spelar och hör hur 
hans musik låter, de låtar han spelade." 

Och så fortsätter vi med den vetenskapliga synen 
på vacker musik. Sonansen eller tonkvaliteteri, 
den upplevdasammansmältningsgräden hosolika 
harmoniska intervaller och samklanger av toner, 

visar att när vi hör att en musikalisk ton har 
måriga övertoner, märker vi att samman- 
smältningen bildar en mycket invecklad steg- 
ring beträffande tonhöjd och styrka. Det är här 
uppenbart att alla samtidiga övertoner beter sig 

som en egenton (det mystiska i näckens musik 
och i storspelmannens virtuosa spel). 

Till den vackra musiken hör också de magiska 
egenskaper som följde med fiolen sedan spel- 
mannen lärt sig spela av näcken. Fiolen är inga- 
linda gammalt som folkligt instrumentoch längre 
tillbaka i tiden har näcken spelat harpa och blåst 
i horn. Vissa låtar kunde emellertid inte spelas 
annat än på en särskild trollfiol. 
Man kunde själv tillverka en trollfiol genom att 

förfärdiga den av "trollträ", sådant trä söm vuxit 
på kyrkogårdar, likaså göra strängsadeln av en 
död människas ben tagen därifrån också. 

Men även stämning och hantering av instrumen- 
tetär viktigt. Det framkommer vid omdömet om 
spelmannen Anders Anderssons framträdande 
vid Vigelsbo tävling 1909 om vilket en tidnings- 
skribent gjörde i ett uttalande: 
Nyckelharpansdjuparesonanstonerunderstöd- 

des av spelmannens taktfasta stampningar. En 
klockren stämning av strängarna, felfri intone- 
ring för tangenterna, tekniken gränsar till virtuo- 
sitet, aldrig ettfelgrepp. Till beskrivningen läggs 
att Anders Anderssons spel var mycket lekande 
och uppfyllt av drillar och andra tekniska fines- 
ser. 

Sammanfattningsvis kan vi föreställa oss ätt den 
onde och straffande näcken visar på levnadsför- 
hållandena i gamla tiders bondesamhällen. En 
symbolisk representant för samhällets normer, 
värderingar och idéer. Likaså kan vi se de myti- 

ska näckentraditionerna i samband med upple- 
velser av ett väsen i anslutning till vatten och 
under speciella omständigheter. Traditions- 
berättelserna skildrar en mängd situationer där 
olika personer upplever närvaron av en överna- 
turlig varelse som oftast benämnts näcken. 

Vi har sägner om det övernaturliga i det gamla 
bondesamhället som avspeglade en världsbild 
där folktrons väsen och föreställningar om magi 
var levande. 
Jämför vi detta med de moderna sägnerna med 

övernaturligt innehåll visar det sig att de är 
påfallande få. Livskraftigast har spöktraditionen 
varit. Tron på spöken har överlevt tron på natur- 
väsen. 

Det finns också vid sidan av alla sägner om 
spöken, berättelser som handlar om egna eller 

bekantas oförklarliga upplevelser. Det gäller en 
del mer eller mindre stereotypa sägner om UFO 
dysrymdfärkoster och om parapsykologiska fall. 
Bland föreställningar om UFO möter vi Messia- 
stanken i en ny form; de utomjordiska besökarna 
är representanter för en kultur som nått längre än 
vår och som vill hjälpa oss att rädda jorden från 
undergång. 

Citat och kommentarer: 
Armn-Mari Liliegren-Nordin 

Referenslitteratur: 
Nordiska museets och ULMAS folkminnes- 

samlingar: Uppteckningar 

Olof Andersson: Hur svenska låtar kom till; 
Maja Bergstrand: Näckens som musikaliskt 
väsen; 

Louise Hagberg: Storspelmän och trollfioler; 
Bengt af Klintberg: Folksägner i dag; 
Svén Lannergård: Hökhuvud bygd och märi- 
skor; 
Ebbe Schön: Älvor vättar och andra väsen; 
Carl E. Seashore: Psychology of music; 
Jochum Stattin: Näcken-Spelman eller gräns- 
vakt? 

"Detsägs attdensömlärt sig sspela avnäcken 
jämrar sig alldeles = 

förskräckligt". RE    

Trollharpa
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Djävulsvalsen. 
Lappfjärd, Dagsmark. 

Till en danstillställning skulle en gång den lede själv in- 
funnit sig. Sedan han uppmanat spelmannen att spela en viss 
valsmelodi, gick han att dansa med den flicka som dansade 
bäst och hon var för övrigt också den fåföngaste. De dansade 
och dansade. Spelmannen kunde ej opphöra att spela. Hennes 
fötter lämnade blodspår där de dansade fram i rasande fart 
över golvet. Slutligen lyckades någon skära av strängarna på 
fiolen, men flickan sjönk död till golvet. I förbittringen gjorde 
Hin en volt, slog 'fotsulorna mot taket och blev hängande med 
huvudet nedåt, medan alla skyndsamt lämnade dansstugan. 

Genom att strängarna avskuros, blev förtrollningen bruten, vil- 
ket var orsaken till den Iedes förbittring. 

Det berättas att en spelman, tMattfolk-Hettj«, när han ex 
sommarnatt återvände hem till Lappfjärd från Tavastland, där 
han spelat fiol vid någon tillställning, skulle sett fan själv sitta 
på en sten på «Dragåsent (belägen mellan Lappfjärd och Storå 
socken) och spela en polska på fiol. Knappt skulle han vetat 
att det var hin, om inte den ena foten varit en hästfot. 

I anslutning till dessa berättelser publiceras följande polska, 
spelad av Gustaf Hellman, Lappfjärd Sålby, «Tå Fan dansa 
bejnä å sä på Tavast-åsin« (S. L. S. 109, 30 a.). 
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Föreningsmötet den 10:e oktober 

Föreningsmötet avlöpte helt en- 

ligt föreslagen dagordning. 

Beslut fattades om oförändrad med- 

lemsavgift. 

Till valberedning valdes: 

Kjell Wigfors 

Claus Gomer 

Stadgeförslaget godkändes och skall 

upp på kommande årsmöte och där 

godkännas för att "vinna laga 

kraft"; 

Protokoll kan erhållas från sty- 

relsen om så önskas. 

Vi var sju (7) gubbar som kom denna 

gång. Ingen speciell gäst var det 

denna gång men det blev en hel del 

trivsamt spel ändå... 

Förra spelträffen blev en spontan 

succé, för Henry Wallin dök upp helt 

oväntat och tillförde naturligt- 

vis en hel del matnyttigt för oss 

som var där bl a "fotstampets ädla 

konst". Det var synd om alla som 

INTE var där... och på en tidigare 

träff var Gösta Sandström med 

vänner där, så att det lönar sig 

att komma till våra spelträffar 

även om det inte är annonserat 

någon speciell gäst ! 

SN 

Till min störa förvåning 
så var det flera stycken 
som på senaste mötet 

intevisste vad "Izzy-bla- 

. det" var för något. 
. Nuråderredaktionen bot 

mot detta och presente- 
rar ännu en gång denna 
förnämliga tidning. 

: Informationsbladet & 

i Tidningen "Folklore 

Centrum" är en. skrift där 
man hittar allt om arrangemang i hela Sverige 
såsom stämmor, danskvällar, konserter, utställ- 
ningar etc. 
Det finns en hel del annonser om nyutkomna 
skivor och kassetter. 

Folkmusikprogram i Sveriges radio P2 finns 
listat månad för månad. 

Tidningen utkommer åtta (8) gånger per år 
och kostar 100:-/år. 
Postgironummer: 85 81 85 -2 

  

Mer upplysningar kän fås äv Izzy Young själv på 
telefon: 08 643 46 27 (även fax). 
Besöksadress: Wollmar Yxkullsgatan 2 på Sö- 
der i Stockholm. 
I Izzy:s butik finns det massor av information, 
skivor, böcker, kassetter, tidningar mm det är 

verkligen värt ett besök. Ringinnan försäkerhets 

skull. 

SN 

  

Tagelman & Son 

— Varför se 

| det omöjliga 

i det möjliga ! 

— Tänkvärt...
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PÅ VÅRT 
MEDLEMS- 
E LAD Nästa nummer av vår medlems- 

i O tidning kommer i samband med 
ny redaktion även att byta utseende. Det innebär att all 
redaktionell text kommer att sättas med två olika typsnitt: 
Garamond i ”brödtext” och fet Futura i rubriker. Hur det 
kommer att se ut framgår av denna artikel. 

Ett rikt bildmaterial i form av väl tilltagna foton 
kommer att ytterligare höja kvalitén på tidningen. 

Innehållsmässigt kommer der ej att ske några större 
förändringar. Reportage från stämmor, resor och konserter, 
Byggtips: Låtuppteckningar. Lyssnat på. Insändare, Allt av 
intresse för nyckelharpsentusiaster. Mycket beror även på 
vad som kommer till redaktionens kännedom. 

Der är därför av stör vikt att så många som möjligt 
hör avsig eller sänder in material i form avtexter, foton eller 
annat material. 

Ansvarig, utgivare för tidningen blir nu föreningens 
ordförande; Redaktionen kommer att bestå av flera medar- 
betare med artisvarige utgivaren som samordnare och grafisk 
formgivare. 

Material till tidningen sändes nu till: 

  

    

  

  

FÖRENINGEN NYCKELHARPAN 

GO STURE MÖLLERMAN 

RIDDARSTIGEN 17A; 183 30 TÄBY,       

Redaktionens telefonnummer dagtid är 08 - 463 32 14, 
kvällar och helger 08 = 768 13 66. 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
Tidningen kommer som tidigare att framställas med 

Macintosh-dator i programmet PageMaket. Bilder ras emot 
både i form av svart/vita- och färgfoton eller diabilder men 
trycks slutligen som svart/vita. Texter vill vi helst ha sorri 
maskinskrivna manus eller på diskett med bifogad utskrift, 
men kontakta då först redaktionen, så inga misstag uppstår 
idatakommunikationen. Detsammasgäller on bilder skickas 
i digital form. 

Formatet på vårt medlemsblad blir som ni, A4. 
Satsyrari blir 188 x 260 mm och spaltbredden 90 mm.   
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Nyckelharpsbilder! 

I förhoppningsvis många familjealbum 
ligger intressanta bilder med nyckel- 
harpsinnehåll som sällan ser dagens ljus. 
Jag går och funderar på att samman- 
ställa en bok om nyckelharpan 1 text och 
bild. Nog vöre det bra om så många som 
möjligt av de spelmän vi kanske bara 
känner till namn också kunde få göras 
synliga. 

Bilderna kan jäg antingen fotografera av 
direkt på plats, eller låna för duplicering i 
ett laboratorium. Välkommen att ringa 
mig på tel 08-778 29 73 och berätta, 
eller skriv under adress: Tullingebergs- 
vägen 15, 146 45 Tullinge. 

Ett exempel på en litet finare ateljébild 
syns här. Men en vardagligare bild kan 
vara lika intressant. — Vet förresten 
någon vilka som avporträtteras? 

Per-Ulf Allmö
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» NYCKELHARPAN - TESAURUS » 

AKUSTIK 

AVBILDNINGAR 

SN Äldre avbildningar, ej 
fotografier 

NT KYRKMÄLNINGAR 
RT IKONOGRA Fl 

Byggare USE INSTRUMENTBYGGAR 

BYGGBESKRIYNING 
UF Ritning 
BT INSTRUMENTBYGGE 

Bygge USF INSTRUMFNTBYGCF 

BYGGTEKNIK 
NT NÖOMENKLATUR 

FRÄSLAG 
RT INSTUMENTBYGGE 

KONSFRUKTION 

FOLKMUSIK EUROPA 
BT MUSIK 
NT FOLKMUSIK SVERIGE 

FOLKMUSIK SVFERIGF 
BT FOLKMUSIK EUROPA 
NT SPELMANSLAG 

SPELMANSSTÄMMOR 
SPELMÄN 

Historier USE SÄCNER 

HISTORIK 
RT NUTIDSHISTORIK 

IKONOÖGRAFI 
RT AVBII DNINGAR 

INSTRUMENTBYGGARE 
UF Byggare 

INSTRUMENTBYCGE 
UF Bygge 

Instrumenttillverkning 
NT BYGGBESKRIVNING 
RT BYCCTEKNTIK 

Instrumenttillverkming GSE INSTRUMENTBYGGE 

KONSTRUKTION 
NT NYKONSTRUKTION 

RT TYPOLOGI 
BYGGTEKNIK 

KURSVERKSAMHET 
RT NUTIDSHISTORTIK 

KYRKMÄLNINGAR 
BT AVBILDNINGAR 

Lätar USE REPERTOIR 

LÄROMEDEL 

MUSIK(allmänt) 
NT FOLKMUSIK EUROPA 

MUSIKTEORI 

MUSIKTEORI 
BT MUSIK 

NT NOTLÄSNING 

NOMENKLATUR 
SN Instrumentbygges vokabulär 
BT INSTRUMENTBYGGE 

NOTLÄSNING 
BT MUSIKTEORI 

NUTIDSITISTORIK 
SN Nyckelharpans expansion, 

speciellt under de senaste år- 
tiondena 

RT HISTORIK 

NYCKELHARPSGILLE 
BT SPEILMANSLACG 

NYKONSTRUKTION 

SN Försök med utveckling äv 
kromalisk nyckelbarpa, framför 
allt fyrradig harpa 

BT KONSTRUKTION 
TYPOLOGI 

REPERTOIR UF Låtar 

Ritning USE BYGGBESKRIVNING



SILVERBASHARPA 
BT TYPOLOGI 

SPELMANSLAG 
BT FOLKMUSIK SVERIGE 
NT NYCKELHARPSGILLE 

SPELMANSSTÄMMOR 
BT FOLKMUSIK SVERICE 

SPELMÄN 
BT FOLKMUSIK SVERIGE 

Förkortningar: 

SN = SCOPE NOTE = förklaring och för- 
tydligande äv ämnesordet 

BT = BROADER TERM = vidare, bredare term 
som finns bland ämnesorden 

NT = NARROWER TERM = smalare term 

som finns bland ämnesorden 
RT = RELATED TERM = besläktad term 
UF = USE FOR = används i stället för... 

USE = använd istället... 

SPELTEKNIK 
SN Även stämning av strängarna 

SÄCNER UF Historier 

TREKVARTSHARPA 
BT TYPOLOGI 

TRÄSLAG 
BT BYGGTEKNIK 

TYPOLOGI 
RT KONSTRUKTION 
NT KROMATISK NYCKELHARPA 

NYKONSTRUKTION 
SILVERBASHARFA 
TREKVARTSHARPA




