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Nyckelharpa är ett stränginstrument
som spelas med stråke och är försedd
med lek, en mekanism med tangenter
kallade nycklar. På nycklarna sitter trästift, löv, vilka trycks mot strängen och
avgör tonhöjden. Den moderna nyckelharpan har fyra spelsträngar och tolv
resonanssträngar som ger instrumentet
en speciell klang. Avbildningar av nyckelharpor från senmedeltid finns i många
kyrkor i Uppland och i enstaka fall även
i Tyskland och Italien, vilket antyder ett
gemensamt europeiskt kulturarv. Men
endast i Uppland kom nyckelharpan att
överleva och har där spelats i obruten
tradition sedan åtminstone 1600-talet.
Utan spelmännen och nyckelharpsbyggarna August Bohlin (1877-1949) och
Eric Sahlström (1912-1986) hade nyckelharptraditionen förmodligen inte varit levande idag. Efter att Eric Sahlström från
mitten av 1900-talet uppmärksammades för sitt briljanta spel på egenhändigt
tillverkade nyckelharpor har instrumentet spritts över världen och tagits
upp inom många olika genrer.
De tre institutionerna ”Eric Sahlström
Institutet” i Sverige, ”Academy BURG
FÜRSTENECK” i Tyskland och ”Scuola
di Musica Popolare di Forlimpopoli” i Italien har med stöd av den Europeiska kommissionen etablerat samarbetsprojektet
CADENCE som ett Grundtvig partnerskap inom vuxenundervisning.
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Nyckelharpans historia *
Per-Ulf Allmo

Sammanfattning
Artikeln ger en överblick av läget för forskningen om nyckelharpans historia. Från sen medeltid finns avbildningar i kyrkor i Italien, Sverige och Danmark. Upplysningar och hypoteser pekar mot ett tyskt upphov. Under renässansen omnämner
och avbildar Agricola och Prætorius vardera en nyckelharpa i
sina musiklexikaliska verk. Alltsedan barocken kan instrument och en obruten speltradition påvisas enbart från Uppland.
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Definitioner:
En nyckelharpa är ett stränginstrument som bringas att ljuda
med hjälp av en stråke. Tonhöjd hos dess mellan två och
fyra melodisträngar väljs med tangenter till skillnad mot hos
fiolen med dess greppbräde. Principen är densamma som
hos liran.
Nyckelharpa använder som generell term för instrument av
detta slag, medan gammelharpa avser den uppländska modell som fanns innan den moderna, kromatiska såg dagens
ljus 1929.
Alla geografiska hänvisningar gäller dagens utseende.

1. Inledning
Den svenska femtiokronorssedelns huvudmotiv är operasångerskan Jenny Lind, ”den svenska näktergalen”. Baksidan
är även den musikalisk och visar ett stränginstrument med
ålderdomligt utseende avlägset likt en giga. Få människor utanför Sverige känner till instrumentets namn och hur det låter.
Svenskarna kallar det nyckelharpa och vet att det förr endast
fanns i Uppland.
När man börjar forska efter nyckelharpans ursprung så upptäcker man att instrument av detta slag en gång i tiden också
spelades på andra håll i Europa. Men under vilken tid och hur
utbredningen såg ut finns det på grund av få källor ingen kunskap om. Jag ska ge en sammanfattande och kommenterad
överblick av de viktigaste och tidigaste källorna vi känner till
idag.

Höger: Sverige, Källunge kyrka, sydportalen från ca 1350
www.cadence.nyckelharpa.eu © 2012 Per-Ulf Allmo
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Vefsn

2. Översikt av källor före 1900

NYCKELHARPA

Per-Ulf Allmo 2012-02-11

Esse

2.1. Bildkällor från före 1469
FINNLAND
NORWEGEN

• 1408, målning i Siena, Italien

Älvkarleby

Uppland

• efter 1450, flamländska och tyska altarskåp i Sverige

Skuttunge Lagga
Sånga

SCHWEDEN

2.2. Bildkällor från efter 1469
• 1469-1525, målningar i danska och svenska kyrkor

Källunge

DÄNEMARK

• 1529, musiklexikon av Martin Agricola, Magdeburg,
Tyskland (se även 2.3.)

Emmislöv

Fyn

Rynkeby

• 1565, målning i Rynkeby kyrka på Fyn, Danmark
• 1590, trärelief i Hildesheim, Tyskland

Pommern

VEREINIGTES
KÖNIGREICH

Oder
Elbe

Hildesheim

London

• 1350, stenrelief i Källunge, Gotland

POLEN

Sorben/
Wenden

Warszawa

2.3. Skriftkällor

DEUTSCHLAND
Prag
TSCHECKISCHE
REPUBLIK

Paris

• 1620, musiklexikon av Prætorius, Wolfenbüttel, Tyskland
(se även 2.3.)

FRANKREICH

Wien
Salzburg

ÖSTERREICH

• 1529, musiklexikon av Agricola, på tyska
• 1619, musiklexikon av Prætorius, på tyska
• danska texter
• svenska texter

2.4. Bevarade instrument från före 1950

ITALIEN

• ztvå nyckelharpor, förmodligen tyska i Carolino
Augusteum Museum, Salzburg, Österrike

Milano
Bologna
Siena

• åtskilliga hundra gammelharpor från Uppland
Rom
Aragonien

Karta med inlagt viktiga källorter.
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3. Källkommentarer
3.1. Bildkällor från före 1469
Från före 1469 finns det enbart avbildade instrument.
Uppenbarligen så försågs medeltida fiddlor ibland med några
få tangenter/nycklar. Avbildningar i måleri och skulptur är utförda i tidstypisk gotisk stil där musikerna har ljust lockigt hår
och veckrika långa vida dräkter.
Likartade fiddlor, men utan nycklar, ses bland annat i den medeltida sångbokssamlingen Codex Manesse (um 1300, Zürich,
Schweiz), i Tysklands första katedral i gotisk stil i Magdeburg
samt i flamländska och tyska altarskåp.

Vänster, överst: Italien, Siena.
Fresk av Taddeo di Bartolo
från ca 1408 i Palazzo Publico,
kapellet.
Vänster, underst till vänster:
Sverige, Uppland, en av
änglarna runt jungfru Maria
i ett altarskåp i Skuttunge
kyrka.
Vänster, underst till höger:
Tyskland, Heidelberg. Tavla
312r ”Herr Reinmar fiddlaspelaren” i Codex Manesse, en
samlingssångbok från ca
1300-1340.
Höger: Sverige. Sydportalen
i Källunge kyrka, Gotland,
från ca 1350. Detalj, se också
sidan 3.

www.cadence.nyckelharpa.eu © 2012 Per-Ulf Allmo
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3.2. Bildkällor från efter 1469
Från Tyskland finns det, träreliefen i Hildesheim undantaget,
endast de båda avbildningarna i Agricolas och Prætorius musiklexikon. Mer därom under ”skriftliga källor”.
Båda författarna härstammade från och framlevde sina liv i ett
tysk-polskt gränsområde. Detta är en högst intressant omständighet med tanke på att det inom denna region fanns en lokal,
egenartad musikinstrumenttradition där
en rad instrument visar sig ha likadana
speciella drag och egenheter som den
uppländska gammelharpan. Det pekar
mot att gammelharpan bör ha tillkommit
med dessa instrument som förebilder,

även fast det inte handlar om en direkt kopiering utan mer om
tillvaratagande av utförande och hanteringsskick.
Reliefen i Hildesheim, en nyckelharpspelande putto på fasaden
till slaktarnas hus, förmår inte ge någon information om instrumentets art. Huset brann ner efter en bombräd den 22 mars
1945, men byggdes upp igen 1987-89 efter fotografier.
I likhet med hur medeltida fiddlor kunde förses med tangenter, så uppvisar de danska och svenska kyrkmålningarna hur
samma mönster upprepas för andra samtida instrument med
lut-, gitarr- och gigaform som grund. Varken någon återkommande modell eller gammelharpmodellen kan emellertid inte
upptäckas.

Vänster: Tyskland.
Michael Prætorius,
Syntagma Musicum
II, De Organographia, textdelen
1619, bilddelen
1620.

Martin Agricola 1529.

Tyskland, Hildesheim: Slaktarnas hus

Musica Instrumentalis Deudsch.

(Knochenhaueramtshaus), 1529.

Sverige, Uppland: Älvkarleby kyrka, ca 1500.

Sverige, Uppland: Lagga kyrka, ca 1500.
www.cadence.nyckelharpa.eu © 2012 Per-Ulf Allmo
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Konsthistoriker anser att det låg tyska målare bakom dessa
kyrkmålningar, även i de fall de tog lokala förmågor till sin hjälp.
Målningarna har i så gott som samtliga fall blivit mer eller mindre hårdhänt restaurerade vilket gör deras autenticitet tveksam.
Andra källor som skulle ha kunnat berätta om nyckelharpspel i
målningarnas bygder finns inte. Inspirationskällor för målningarna får man därför söka
i målarnas tyska bakgrund och inte lokalt i de
trakter där målningarna
uppträder.

Sverige, Skåne: Emmislöv kyrka, ca 1450-1475.

Den första avbildningen
av en gammelharpa
är en akvarell från ca
1790 av Pehr Nordqvist,
Stockholm.

Sverige: Pehr Nordqvist, ca 1790.
Danmark, Rynkeby kyrka, ca 1560.

www.cadence.nyckelharpa.eu © 2012 Per-Ulf Allmo
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3.3. Skriftkällor
Musiklexikörerna Martin Agricola (1529, 1545) och Michael
Prætorius (1619) är de enda författarna utanför Danmark och
Sverige som har omnämnt nyckelharpor, om än endast i bisatser utan närmare information.
Båda dessa högreståndspersoner använder termen ”Schlüsselfidel”, men man kan fråga sig om den också var användarnas. Det finns inte så få exempel på hur forskare har myntat
egna termer som de tyckte bättre beskrev objektet ifråga. I vilket fall har denna term kommit att bli den gängse. Båda författarna omtalar att ”die Schlüsselfidel” uteslutande hör hemma
hos de lägsta samhällsklasserna. Prætorius anser till och med
att deras instrument egentligen inte bör räknas till musik och
därför är knappt värda att ens nämnas.
I Danmark har två lärda personer omnämnt tangentinstrument.
Hans Mikkelsen Ravn, när han 1646 kallar en lira ([hurdy-gurdy]
för en ”Nøglefeile” – en rak översättning av den tyska termen,
och Peder Syv när han i en språkbok från 1663 uttrycker att
vissa poeter inte är mer författare än vad säckpipare och ”nøglefedlere” (nyckelfiddlare eller liraspelare) är riktiga musikanter.
I Sverige syns gammelharpan alltifrån 1603 i framför allt rättsprotokoll och prosatexter, men det dröjer ända till 1899 innan
en utförligare beskrivning av instrumentet ges. Enstaka detaljer finns emellertid i avhandlingar från 1684, 1686, 1698, 1702
och 1717.
I de äldsta materialet ser termen nyckelgiga har använts av
lärda, men den termen försvinner till förmån för den folkliga
nyckelharpa eller enbart harpa. En sen källa, från 1939, återger
om hur en tyskfödd tobaksfabrikör i Karlskrona, Stefanus Cyrillus Rettig (1750-1828), berättade om hur han i ungdomen i
Pommern, Tyskland, såg gamla nyckelharpsinstrument undanlagda uppe på skåp i rummen men att de var så ålderdomliga
att ingen visste någonting om dem.

Tyskland, Martin Agricola, 1529.

Tyskland, Michael Prætorius,

Music Instrumentalis Deudsch, faksimil.

Syntagma Musicus II, De Organographia.
Text 1619, bilder 1620, faksimil.
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3.4. Bevarade instrument från före 1950
Utgångsvis kan konstateras att äldre folkliga instrument har blivit bevarade i mycket liten utsträckning.
I Salzburg finns två primitiva stränginstrument med tangenter.
De har en form som knyter an till böhmiska liror men för övrigt
går det inte att dra några slutsatser om deras ursprung eller
användning.

Österrike, Salzburg: Två tangentinstrument.

Den så kallade Moraharpan har högst sannolikt tillverkats på
1680-talet med avbildningen i Prætorius som förlaga.
Två nyckelharpor, den ena tillvaratagen i Vefsen, Norge, och
den andra i Esse, Finland, kan ses som försök att efterlikna
gammelharpan. Ingetdera av dessa båda instrument kan beläggas ha hört till någon lokal speltradition.
Ordinära gammelharpor från 1600-talets mitt och framåt finns
i stort antal.
Höger, överst: Gammelharpa, Blekinge
museum, Karlskrona. Ursprung från
gävletrakten.
Höger, underst till vänster: Gammalharpa
från Harg, Roslagen. I privat ägo.
Höger, underst till höger: Treradig, kromatisk nyckelharpa byggd av Olle Plahn.
Vänster: Spel på treradig, kromatisk
nyckelharpa.

www.cadence.nyckelharpa.eu © 2012 Per-Ulf Allmo
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4. Slutledning och överblick av tiden efter 1900
Liror och nyckelharpor har av forskare och andra av liknande
dignitet sällan behandlats som fullvärdiga instrument, vilket har
resulterat i ett klent källmaterial allmänt sett.
Uppenbarligen gjordes före och under renässansen många
försök i Europa utanför Norden med en tangentmekanism på
samtida vanliga instrument med fiddla-, giga-, lut- och gitarrform. Inget prov verkar dock ha varit tillfredsställande att döma
av avsaknad av källor om spel och av att alla försök dog bort.
De enda spår som återstår för till landskapet Uppland, Sverige.
Härifrån finns både ett stort antal gammelharpor bevarade och
rika uppgifter om spel. Om många spelmän finns mytiskt eller
mer verklighetsanknutet berättat om hur deras spelmansliv
såg ut och från senare tider även något om deras repertoar.
Gammelharpan har levt i obruten tradition från sin första början ända in i vår tid, men idag är det den moderna, kromatiska
harpmodell som August Bohlin (1877-1949) tog fram 1929 som
är den förhärskande. Han var musiker och instrumentbyggare
men om inte Eric Sahlström (1912-1986) såsom kompositör
och oöverträffad spelman hade blivit intresserad, så hade antagligen ingen varken vetat vad en nyckelharpa är eller kunnat
spela på en sådan. Idag spelas denna moderna uppländska
nyckelharpmodell över snart sagt hela världen inom en lång
rad genrer utanför den snävt folkliga; klassisk musik, så kallad
”tidig musik”, experimentell, ”world music” osv.
Fördjupad forskning om instrumentet och om dess bruk alltsedan tillkomsten pågår så kommentarer och synpunkter mottages tacksamt under adress: per-ulf@allmo.se

August Bohlin, 1877 – 1949

Eric Sahlström, 1912 – 1986

.
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Per-Ulf Allmo (Sverige)
Fotograf, författare bakom talrika
artiklar, böcker och andra publikationer om folkmusik och nyckelharpa.
Eget Förlag Tongång.
Blev efter det första mötet med Eric
Sahlström på 1960-talet intresserad
av nyckelharpa och började fotografera instrument och samla texter
samt odla kontakter med spelmän.
Från och med nittiotalet intensifierades ett insamlingsarbete som syftar till en fyllig historieskrivning om
Foto: Esbjörn Hogmark
nyckelharpospelmän och deras instrument. Fler än 700 instrument har kunnat undersökas. Efter
förfrågan från Stockholms universitet arbetar han idag främst
på en doktorsavhandling om nyckelharpans äldsta historia. Artikeln här är en kort sammanfattning av läget.
Synpunkter och bidrag emottages tacksamt under adress:
per-ulf@allmo.se
Förutom ovan anförda har i alla år varit en stor utövare av folkliga danser samt har byggt två och en halv nyckelharpor. Medverkar av största intresse med sina kunskaper inom det europeiska nyckelharpssammanarbetet.
Alla fotografier: Per-Ulf Allmo
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