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det nyckelharpor
I flera arhundraden
byggdes och spelades
det pa nyckelharpor
bara i Uppland. Men sa
plotsligt, under de senaste tio aren, har konsten spritt sig ut over
landet och ront en valdig popularitet.
I Nykoping pagar sedan i hostas tva kurser i
nyckelharpsbygge och
tjugo folkmusikintresserade herrar lagger
ner hundratals arbetstimmar pa att bygga
de vackra instrumenten.
Nar kursen i nyckelharpsbygge
annonserades blev den fulltecknad
pa ett par dagar och en ling vantelista fylldes lika fort. I Nykoping
byggs under det har iret nyckelharpor av ett tjugotal kursdeltagare
uppdelade pa tva grupper.
— Anledningen till att det blivit
sa populart att bygga nyckelharpor
ar formodligen det nyvaknande intresset for folkmusik, sager Henry
Nystrom, som leder den ena kursen.
Sen har ocksi Erik Sahlstrom, vir
tids mest kande nyckelharpsbyggare och spelman, betytt mer an
nigon annan for de senaste irens
utveckling av nyckelharpan.
Kursen ar pi 80 timmar, alltsi
tva terminer, men mer an dubbla ti-

Deltagarna i den ena gruppen dffr v Karl Axel Karlsson, Henry Nystrom som leder kursen, Karl Rune Lindstrom,
Axel Andersson, Ake Stenbaek, Sven Lindstrom, Olle Gustafsson, Bengt Johansson och Birger Eriksson.
den gar at for att fa nyckelharpan
fardig. Deltagarna agnar mycket
tid hemma at att fila och putsa pa
olika delar. For en nyborjare tar det
mellan 200 och 300 timmar att bygga en nyckelharpa. En av deltagarna, Birger Eriksson, ar daremot
inne pa sin andra och raknar med
att fa den klar pa ungefar 100 timmar.
- Vem som heist kan bygga en
nyckelharpa, menar Henry Nystrom, man behover inte vara
speciellt handig, men det kravs
talamod.

* Tva kan spela
Det ar bara tva av deltagarna i
kursen som kan spela pi sina
blivande instrument. Till hosten
raknar man med att starta en kurs i
nyckelharpsspel.for alia bygger
siha nyckelharpor for att ha dem att
spela pa — inte bara som konsthantverk, vilket de ju ocksi ar.
• Traslagen i nyckelharpan ar
manga. I sidan och halsen ar det al,
i botten lonn och i locket gran. Lekladan dar nycklarna sitter ar i jakaranda. Den kansligaste delen av arbetet ar att placera en trakloss, som
sitter mellan botten och lock, pa ratt
stalle. Det ar helt avgSrande for
klangen i instrumentet att den sitter
pa exakt ratt punkt.
Det ar trevligt pa kursen i nyckelharpsbygge. Det doftar gott av tra
och det finns alltid ett par instrument, sa att den som kan, kan
spela en lat for de andra.

* Nyckelharpan stimmar
Det var dock ingen som tankte p&
att spela Bellman den har kvallen.
Hos honom skymtar namligen
nyckelharpen fram i en del av hans
bilder fran Stockholms krogar:
Fader Bergstrom, re'n manan glimmar
Nyckelharpan i rummet stimmar
och Mor Maja vid skdnken primmar
Med sin sneda trut.
Sven Lindstrom (t v) och Axel Andersson visor upp varsin personligt dekorerade nyckelharpa.

Egentligen var nyckelharpan pi
Bellmans tid nastan helt koncentrerad till Uppland men den forekom
aven i angransande landskap. Det

ar ett gammalt instrument och redan pi 1600-talet ansdgs den vara
av hog alder. Nyckelharpan finns
avbildad i medeltida kyrkomalningar, dar den alltid trakteras av anglar! Nar den sedan under 1600-talet
borjade omnamnas i domstolsprotokoll, brev och andra handlingar ar
den daremot ett instrument som
spelas av allmogen. Ofta anvands
nyckelharpan till och med som ett
exempel pa nagot ratt, obildat och
primitivt i vissa skrifter.
Nyckelharpan har haft olika utseende under tidernas lopp. Sjalva
kroppen har genomgatt manga forandringar och forst under 1700-talet
fick den form som karaktariserar
ett violininstrument. Men i stallet
for att strangarna, som pi fiolen,
kortas av genom att man trycker p3
dem med fingrarna ar nyckelharpan konstruerad med pinnar, nycklar, som laggs an mot strangen nar
man trycker pi nyckeln.
Antalet toner ar helt beroende pS
antalet nycklar. Under irhundradenas ging kan man se hur nya musikaliska stromningar stallt allt storre krav pi tonomfing och spelmojligheter. Varje forandring har namligen inneburit en okning av antalel
nycklar. Pi de tidigast kanda nyckelharporna kunde man bara fi fram
ett tiotal olika toner medan dagens
instrument kan ge ifrin sig ungefar
femtio.
De nyckelharpor som kursdeltagarna i Nykoping bygger, kallas
kr'omatiska och har detta stora tonomfing.
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