
Sju nyckelharpor har Sigurd Engman byggt sjalv. Den dttonde har
han "tittat efter".

NYKOPING: Nyckelharpan ar ett av vara allra aldsta musikinstrument, men nnder det
scnaste arhundradet bar den fort en ganska undanskymd tillvaro, borttrangd av en mangd
nya spelverktyg. Men nu haller nyckelharpan pa att komma tillbaka — inte bara darfor
att allt gammalt i sinom tid gor det utan sakerligen ocksS, darfor att nyckelharpans ton
ar varm och mjuk och passar utmarkt till manga moderna melodier.

Ingen instrumentfabrik har
veterligen annu tagit upp
tillverkning av nyckelhar-
por. De som finns ar fran
borjan till slut gediget hant-
verk, de fiesta framstallda
av amatorer. En sadan skick-

lig amator ar Sigurd Eng-
man i Nykoping, som efter
ett 20-tal 4r i Dalarna for en
minad sedan kom tillbaka
till sin barndomsstad. SN
har halsat pa i lagenheten pa
Stockholmsvagen, dar sju

egenhandigt byggda nyckel-
harpor hanger pa vaggen
och agaren garna spelar en
likasa egenhandigt kompone-
rad vals eller polka pa den.
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Nyckelharpa spelades i Valhall

NYKdPING: Ett urgammalt instrument ar nyokelharpan, som man tror vandrat in i Nor-
lem samtidigt som vallonerna kom till de nyanlagda jarnbruken, alltsa pa 1500- och 1600-
ilen. A andra sidan kan instrumentet mycket val ha varit kant har langt tidigare; sa visar

;ex Kallunge kyrka pa Gotland anglaskulpturer forsedda med ;iyckelharpor. Och dessa skulp-
irer ar daterade cirka 1350. I flera upplandska kyrkor svavar himmelska vasen, musice-

j-ande pa samma instrument. Och det ar tamligen klart att allmogemalarna tog sina modeller
verkligheten.

Vill man veta mer om nyckel-
larpans historia kan man med
Bortroende vanda sig till Sigurd
Sngman i Nykoping, nyligen ater-
cornmen till sin barndomsstad
after en 20-arig vistelse i Dalarna.

ans foralskelse i detta synnerli-
?en speciella instrument daterar
sig till 20-talet, d& han en gang,
E>a Skansen sag och horde en all-
logespeleman traktera det. Hans

Deslut fattades omedelbart: just
Inyckelharpan med dess mjuka, var-
Ima toner ville han la'ra sig trak-
Itera.

Men det visade sig lattare sagt an
gjort att skaffa en sadan. Hr Eng-
man, handig som han var och ar,
beslot sig dS att bygga en sjalv.
Han fick lana en nyckelharpa att
se efter och satte i gang. Visst var
det knepigt, men inte va'rre an att
svarigheterna klarades av. Sen dess
har han byggt inalles sju liknan-
de instrument, och att de blivit
battre och battre med ftren, med-
ger han.

I Sigurd Kngmans boksamling
finns Jan Lings nara 300-sidiga
avhandling om nyckelharpan, utgi-
ven bland Musikhistoriska museets
skrifter. Den ar flitigt studerad och
iv den kan man inhamta att instru-
uentet har uppmarksammata av
listoriker alltsedan Olof Rudbecka
iagar. Alltid har det satt den folk-
iga fantasin i rorelse. Rudbeck,
lorn Ju inte kan sagas sakna fan-
asi, ansag t ex att redan hos de
;amla asarna i "Baldurs Saal" spe-
ade det p& nyckelharpa. LSngt
vkortas med hjalp av en speciell
yp av tangentmekanism. Instru-
lentet ar placerat horisontellt i
jrhallande till exekutoren p& ett
ram pd 1800-talet menade forn-

tidsforsfcarna att nyckelharpan var
det instrument som trakterades hos
de gam la vikingarna vid deras
gastabud.

Btt faktum ar att nyckelharpan
som musikinstrument under det
sista arhundradet har trangts till-
baka av andra, modernare, och nu-
mera torde den knappast forekom-
ma annat an i Sverige, dar det fore-
tradesvis ar allmogespelman som
trakterar den. De allra senaste
aren har emellertid medfort en
renassans aven for nyckelharpan
och det finns hogst moderna och
exklusiva kapell som inforlivat den
med sina instrument.

17-STBANGAD
Nagon instrumentfabrik har dock

veterllgen annu inte upptagit till-
verkning, och fortfarande far man
vanda sig till talmodiga hantver-
kare sjidana som Sigurd Engman
om man vill forvarva ett dylikt
17-strangat instrument

For hr Engman tar det upp till
tre manader att bygga en nyckel-
harpa, som bor ha ett fodral i gran,
al eller lonn.
Jan Ling deflnierar nyckelharpan

s&lunda:
"en sammansatt kordofon, som

spelas med strake och vars strangar
satt eom narmast motsvarar den
konventionella hallningen av
knappta lut- och gitarrinstrument."

Nar Sigurd Engman fattar sin
strike och later den dansa over de
sjutton strangarna haller man gar-
na med honom om att tonen ar me-
lodios, mjuk och varm. Och han
har inte nojt sig med att bygga
sitt instrument, han har ocksa un-
der de fir som gatt kompon<»rai' ett
20-tal latar, valser, pol'skor,

marscher och ganglatar. Utan tvi-
vel har de 20 ar han tillbringat
i det gamla spelmanslandet Dalar-
ne inspirerat honom. Han har liv-
ligt tagit del i spelmanslivet och
fatt manga vanner dar. Hans latar
har talande och fantasieggande
namn: "I tornskogen", "Brittsom-
mar", "Mekaniska Dockan", "Brud-
vals' och "Syskonlat"

P& vaggen hanger ocksa en s k
traskofiol, som har sitt namn av
att den ursprungligen kom till pS
det enkla viset att man strangade
en trasko och spelade pfi den.
Battre brddlos an radios.

KONSTNABLIG ADRA
Men Sigurd Engman har inte ba-

ra agnat sig at att gora musikin-
strument. Han har gjort lampkro-
nor av en gammal soffbotten, han
har snickrat sm& "vaderlekshus",
sSdana som spar vader, snidat tra-
Ijusstakar, en gammaldaga brann-
vinskagge, klockfodral, ett gedlget
hornskSp med tillhorande bord etc,
etc.

Att han har en stark konstnarlig
adra, som i ungdomen tyvarr fick
ligga i lagervall, ar klart och tyd-
ligt. Man ser det inte minst av
ett par blomstermotiv pS vaggen
och av en verkligt skickligt utford
tuschteckning av Nykopingg rad-
hus.

I en garderob har han inrett sitt
eget foto-labb. Han ar namligen
till allt annat ocksa en duktig fo-
tograf och smalfilmare, som gor
bilderna sjalv fran borjan till slut.
Bandspelaren ar i flitig anvand-
ning. Bl a tackar han den for att
han kan foreviga sina melodier.
Notskriften beharskar han nam-
ligen inte. omponerandet gar

Det ar sjutton strangar pd nyckelharpan — ett ur&ldrigt instru-
ment som blivit modernt igen.

till att han spelar in Edna melodier
och sen lyssnar och finputsar dem
tills han blivit nojd med dem.

Hana eenaste hobby 3r tillverk-
ning av smS dekorationslampor ar
' hilrutesplitter och effektglan i
farger.

SPELSTYKARB
Aldre Nykoplngsbor minns nft-

kerligen Sigurd Engman fran barn-
dom och ungdom. Efter skolg&ngen
arbetade han en tid hos Skandina-
viska Glodlampfabriken och drev
sedan under nagra §r Sjobergs ram-
affar p& Bagaregatan. Sedan han
flyttat till sin hustrus hemtrakter
i Dalarne overgick han till gruvar-
bete. Han var "spelstyrare" i Sked-
vi gruva — men det var forstaa ett
annat sorts spel an det han agnat
eig at p& lediga stunder!

Nu ar han glad att vara Ster 1
hemstaden, dar han har sina syskon
och gamla vanner. Hans hustru ar
dod sedan flera ar.

Och vi gissar att stadena pensio-
narsforening inte eager nej till en
forstarkning av det har slaget!

CAMILLA


