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NYCKELHARPAN gammalfmitrument
- i doktorsavhandling
farande finns nyckelharpsspelmän framgick av TV-programmet, där några av de främsta
presenterades. Nyckelharpan är
faktiskt ett instrument, som
spelas mer och mer. I Uppland
finns de flesta utövarna men
även Sörmland har några harpolekare och fler kommer säkert.
Den nutida traditionen har illustrerats med talrika notexempel, och för att spelmannens
personliga spelsätt ej skall
glömmas bort medföljer en
grammofonskiva med några av
melodiexemplen.
Enbart lovord alltså, men finns
det inte något att anmärka på?
Ja, faktiskt inte mycket. Vid
disputationen kritiserade andre
opponenten, professor John
Granlund, den hypotes, som Jan
Ling lagt fram angående nyckelharpans härkomst. Ling har
nämligen funnit indicier, som
stöder teorin att nyckelharpan
uppkom i Tyskland under medeltiden och sedan i likhet med
flera andra kulturyttringar spridits till Sverige.
För övrigt kunde Jan Ling
motta nästan uteslutande lovord och hans arbete kommer säkert att bli mönsterbildande för
framtida forskare inom liknande områden.
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Vice ordföranden i So<> dermanlands Spelmansför~bund, civilingenjör Arne
Blomberg i Enhörna, anmäler i vidstående artikel
Jan Lings nyutkomna doktorsavhandling om Nyckelharpan. Blomberg konstaterar bl a att Lings vetenskapliga arbete helt säkert
kommer att bli mönster<> bildande för framtida fors<> käre inom liknande områO den.
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& Söners förEnlagpå Nordstedt
nyutkommen bok har

namnet "Nyckelharpan. Studier
i ett folkligt musikinstrument".
Sällan har väl nyckelharpan varit så aktuell som i dagarna.
Ni såg kanske för en tid sedan
i TV ett program, som behandlade just nyckelharpan. Bakom
detta stod fil lic Jan Ling vid
Musikhistoriska museet. Han
har under ett flertal år forskat
kring allt som rör nyckelharpan,
och resultatet blev så småningom en doktorsavhandling, som
i slutet av april lades fram vid
en disputation i Uppsala. Det
måste anses som mycket lyckligt att denna avhandling har
kunnat utges i bokform.
Många människor anser nog
att det är ett mycket speciellt
ämne, och visst är det så. Inte
desto mindre fångas intresset
snabbt av det fascinerande detektivarbete, som denna forskargärning inneburit. Man får
t ex följa åldersbestämning med
skiftande metoder av några av
de cirka 200 nyckelharpor som
Jan Ling undersökt. Den äldsta
av dessa är från 1526 och finns
i Zornsamlingarna i Mora. Det

Q — Jag har rest i hela Sverige, varit i hela Danmark och
Tyskland och undersökt 199 nyckelharpor sedan 1961 och
just när jag avslutat min doktorsavhandling hittade jag en
nyckelharpa till, säger Jan Ling och visar upp den.
måste betraktas som märkligt
Här kan finnas många lärdoatt ett så gammalt instrument
mar att ta vara på för både
finns bevarat, och dessutom i
amatörforskare och andra.
nära nog spelbart skick.
vhandlingen behandlar dock
Jan Lings kompromisslösa
inte enbart gångna tider
källkritik hör till de mest an- utan även nutidstraditionen 'är
märkningsvärda iakttagelserna. fylligt behandlad. Att det fort-
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T^örfattaren har lyckats med
* konststycket att få ett vetenskapligt arbete att bli stimulerande och underhållande läsning utan att på någon punkt
ge avkall på noggrannhet och
källredovisning. Boken omfattar närmare 300 sidor och är
rikt illustrerad. Jan Ling är
dessutom förmodligen den förste som lyckats ge ut en doktorsavhandling inbunden i ett
pop-gredelint band.
ARNE BLOMBERG

