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Summary 
The purpose of this research paper has been to understand the medieval and renaissance 
tablature of Robert ap Huw through a comparison between Paul Dooley’s and William 
Taylor’s recordings of the piece Kaniad y Gwyn Bibydd from the manuscript. I have done this 
by reading much of the available literature provided by Peter Greenhill and William Taylor, 
but also by interviewing Peter Greenhill, Paul Dooley and William Taylor through e-mail.  

My text contains a short history of Robert ap Huw’s manuscript and a description of the 
medieval Welsh culture, in which the music was born. It is then followed by a musical 
analysis of the chosen piece. My work has led me to delve deep into different versions of how 
the tablature could be interpreted and made me understand how vast and complex this subject 
is. I have realised that a simple explanation of this music does not exist, but I have still tried 
to grasp a small part of how it was created.  

Keywords: harpa, harp, medeltid, Middle Ages, medieval, renässans, renaissance, Wales, 
Robert ap Huw, tabulatur, tablature, tabulature, rytm, rhythm, notation, keltiskt, celtic, cerdd 
dant. 
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1 Inledning och bakgrund 
Följande arbete utforskar det medeltida manuskriptet av Robert ap Huw (British Library 
Additional Manuscript 14905), med traditionell kymrisk musik för harpa, noterad i en unik 
tabulatur. Det behandlar dess särskilda historia, det samhälle och kultur i vilken den uppkom 
och analyserar en liten del av den bevarade musiken. Grunden för analysen är Kaniad y Gwyn 
Bibydd, ett relativt kort stycke som sammanfattar musikens genre, cerdd dant, på ett 
komprimerat och koncist sätt. Följaktligen genomför jag en grundlig jämförelse mellan två 
inspelningar, en av Paul Dooley och en av William Taylor, och försöker på ett överskådligt 
sätt förklara de mest fundamentala skillnaderna. En enkel förklaring på hur man tyder 
manuskriptets text finns inkluderad. 

1.1 Introduktion 

Robert ap Huw-manuskriptet är ett intressant historiskt kapitel i harpisternas värld, idag 
nästan helt bortglömt. Det härstammar från en tid då harpisterna vördades högt och samtidigt 
fyllde en viktig roll i samhället. Idag vet folk knappt vad en harpa är och harpister har blivit 
förpassade till hyllan av udda instrumentalister som ingen känner till. Dessutom är det mycket 
beklagligt att musiken som spelades under den keltiska harpans storhetstid inte är känd eller 
spelad bland dagens harpister; traditionen av denna sorts harpspel är trots allt en del av vårt 
musikaliska arv. Min uppgift är att ta upp detta fängslande ämne och sprida kunskap om dess 
existens.  

Lyckligtvis finns det ett antal personer som fördjupat sig i manuskriptet: Peter Greenhill har 
skrivit avhandlingen The Robert ap Huw Manuscript: An Exploration of its Possible Solutions 
i fem volymer, samt ett antal andra publikationer, Paul Whittaker har publicerat British 
Museum, Additional MS 14905; an Interpretation and Re-examination of the Music and Text, 
William Taylor har skrivit ett antal artiklar samt spelat in skivorna Musica och Two Worlds of 
the Welsh Harp och Paul Dooley, som samarbetat med Peter Greenhill, har spelat in skivan 
Music from the Robert ap Huw Manuscript Volume 1. De nämnda författarna och musikerna 
är alla samtida, men trots att det finns betydligt äldre källor, kommer jag att använda mig av 
de nutida källorna eftersom de i många fall motbevisar eller argumenterar emot de äldre, har 
historiskt sett kommit längst i utvecklingen och forskningen kring ämnet och är de mest 
utförliga, genomarbetade och trovärdiga.  

1.1.1 Mitt möte med Robert ap Huw 

Sommaren 2015 stötte jag på en omfattande BBC-dokumentär om harpans historia på 
internet; där fanns skildringar av mängder av harpor från både olika kulturer och tidsepoker. 
Ett av ämnena som fångade mitt intresse var Robert ap Huw-manuskriptet: en 400-år gammal 
harptabulatur från Wales, den äldsta bevarade musiken skriven specifikt för harpa (Dooley, 
2004). I dokumentären figurerar flera personer som fördjupat sig i tydning, utförande och 
interpretation av manuskriptets 31 stycken: en av dem, harpisten Paul Dooley, spelar där en 
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bit av manuskriptets sjunde stycke Kaniad y Gwyn Bibydd. I den stund jag hörde musiken var 
jag fast. Det hade en sådan speciell karaktär och klang att det nästan lät magiskt, både 
instrumentet, harmoniken och melodiken var fascinerande. Manuskriptet var även visuellt 
fängslande: otydbara tecken och streck på tiotals sidor, helt oförståeliga, mystiska och 
bärandes på en otrolig, oupptäckt musikalisk värld.  
 
Jag började leta efter information om denna fascinerande musik och tänkte att det naturligtvis 
borde finnas en transkription till modern notskrift. Själva manuskriptet hittade jag på IMSLP, 
Petrucci Music Library, men inga transkriptioner eller notböcker fanns tillgängliga. Det var då 
min första idé till mitt examensarbete föddes: jag skulle transkribera hela manuskriptet själv 
och ge ut det i en bok.  
 
Ett år senare, när jag på allvar måste börja tänka på vad jag skulle skriva om, försökte jag ta 
reda på all fakta som fanns att tillgå om manuskriptet. Jag sökte mig först till Paul Dooleys 
hemsida, där jag fann en del förklaringar till tydning av manuskriptet, men inga noter. Jag 
började korrespondera med Paul Dooley och han gav mig i sin tur rådet att skriva till Peter 
Greenhill, en man som ägnat tiotals år åt att forska kring manuskriptet. Greenhill är idag en av 
de mest betydande personerna inom området; han har kanske skrivit den mest omfattande 
avhandlingen om Robert ap Huw-manuskriptet, men det finns fortfarande många frågor som 
återstår obesvarade. Jag frågade alla de harpister jag känner om det var någon som kände till 
Robert ap Huw, men det var ingen som hade en aning om hans existens. Jag började även 
skriva till Peter Greenhill och efter flera maildiskussioner med både honom och Paul Dooley 
började det klarna för mig att en transkription på egen hand vore omöjlig att genomföra; det 
fanns helt enkelt för många oklarheter och oenigheter i tydningen av manuskriptet. En 
alternativ idé började träda fram, bland annat tack vare Paul Dooleys engagemang, att jag 
istället för att fokusera på alla stycken i manuskriptet bara kunde välja ett eller ett par och 
analysera dem grundligt.  
 
Jag försåg mig med de skivor med Robert ap Huws musik som fanns tillgängliga - Paul 
Dooleys Music from the Robert ap Huw Manuscript Volume 1, William Taylors Musica och 
Two Worlds of the Welsh Harp – och kom fram till att jag ville fördjupa mig i stycket Kaniad 
y Gwyn Bibydd, det stycke som först väckt mitt intresse för manuskriptet.  

1.1.2 Robert ap Huw-manuskriptets historia  

Robert ap Huw-manuskriptet (British Library Additional Manuscript 14905) är ett av två 
existerande manuskript med den kymriska bardmusiken cerdd dant för harpa och också det 
mest omfattande. Det påminner inte om någon annan musik från samma tid utan är helt unikt 
för det samhälle och den plats där den uppkom. Det är också ett av de äldsta bevarade 
manuskripten för harpa. Manuskriptet innehåller musik som var en del av trubadurernas 
omfattande, idag förlorade, repertoar och som på sin tid fördes vidare endast gehörsmässigt 
(Taylor, u.å.). När den politiska situationen i Wales och relationen med England började bli 
allt mindre stabila och de styrande monarkerna från Tudor-ätten ersattes av huset Stuart, 
upphörde det statliga stödet för den kymriska musikkulturen och det var då Robert ap Huw 
(1580-1665), harpist och poet från Anglesey i norra Wales, bestämde sig för att föreviga 
musiken i en märklig tabulatur. Trots att manuskriptet dateras till år 1613 sträcker sig 
musikens tradition tillbaka till 1100-talet och förmodligen ännu längre (Dooley, 2004). 31 
stycken återstår idag, olika i sin karaktär, längd och art (Dart, 1968).  
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Manuskriptet är inte Robert ap Huws första utkast, utan antagligen hans andra version, där 
han förutom att skriva ner musiken också tolkat den i viss grad. Därför kan inte manuskriptet 
ses som en exakt transkription av dåtidens spelsätt; det bär sin författares avtryck (Whittaker, 
1974). Den ursprungliga musiken tros ha kommit från olika källor, bland annat en bok av 
harpmästaren William Penllyn, som levde under mitten av 1500-talet på Henrik VIII av 
Englands tid (Greenhill, 1995). Senare ägare av manuskriptet har också satt sina spår: på 
1700-talet förvärvade antikvarien Lewis Morris manuskriptet och lade till kommentarer både 
före och efter originaltexten, Lewis bror, Richard Morris, som ärvde manuskriptet efter hans 
död, förde det i sin tur vidare till den kände, blinde harpisten John Parry år 1771. Till sist 
hamnade det år 1844 hos British Museum där det fortfarande har sin hemvist (Dart, 1968).  

Flera harpister, musiker och forskare har genom åren försökt tyda hur manuskriptet utläses, 
men med olika slutresultat eftersom en säker förklaring till det aldrig funnits. Vissa 
argumenterade till en början att det inte var skrivet för harpa, utan det kymriska 
stränginstrumentet crwth; dessa teorier har dock senare motbevisats (Dart, 1968). I brist på 
andra källor har det varit svårt att förstå hur manuskriptets notationssystem är uppbyggt; det 
svåraste att utläsa är rytmen och metriken, vilka inte alls är indikerade. Man tror att skälet till 
detta var att musiken var till den grad gehörsbaserad att de skulle ha varit självklara att läsa ut.  

Manuskriptet rymmer flera kompositioner av olika genrer: här finner vi gostegion, 
bokstavligen ”tystnader”, stycken som krävde tystnad och ett uppmärksamt lyssnande, 
caniadiau, sånger och klagovisor, profiadiau, ett sorts provstycken som antagligen användes 
vid tävlingar och clymau cytgerdd, kompositionsmodeller (Taylor, u.å.), (Dart, 1968).  

1.1.3 Wales musiktradition  

Det medeltida Wales hade en väldigt stark och speciell kultur som grundade sig i de två 
systerkonstarterna: cerdd dafod, tungans konst, och cerdd dant, strängmusikens konst.  

Det fanns tre olika sorters hantverkare inom dessa konstarter: poeter, musiker och datgeiniad, 
ett slags ackompanjatörer. Musikerna var antingen harpister eller crythors (crwth-spelare). 
Poeterna och musikerna hade en högre status eftersom de även komponerade egen musik, 
medan datgeiniad specialiserade sig i att endast framföra färdigskriven musik. Redan under 
1400-talet började man organisera sig i musikgillen som stärkte bardernas rättigheter och 
många levde redan under beskydd av slottsherrar och större hushåll.  

Det fanns ett mycket strikt system som gick ut på att varje hantverkare skulle genomgå en 
lärlingstid på fyra stadier i sitt respektive yrke (Kinney, 2011). Dessa stadier finns beskrivna 
och bevarade i Gruffudd ap Cynans stadgar som härstammar från 1100-talet. Under 
gemensamma sammankomster, så kallade eisteddfods, visade poeterna och musikerna upp 
sina förmågor i form av prov och tävlingar, där man bland annat demonstrerade sin 
skicklighet och sitt minne genom att framföra mer komplex och utökad repertoar, men även 
egenkomponerade stycken. Beroende på den individuella nivån eller stadiet man tillhörde 
erhöll man olika arvoden och en lägre eller högre status. En eisteddfod organiserades oftast av 
en mäktig landsherre, präst eller adelsman och var, likt en kulturfestival, öppen för den lokala 
befolkningen. Det var även vid varje eisteddfod man visade upp sina talanger och uppnådde 
högre nivåer i sin konstart. Målet var att bli pencerdd, trubadurmästare, den sista nivån och 
mest prestigefulla rangen; detta ganska strikta nivåsystem påminner mycket om det som fanns 
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bland Tysklands medeltida mästersångare (Nordisk familjebok, 1913). Därefter kunde man 
lära upp nästa generation barder och inta en fast tjänst som musiker och poet på slott och hov 
eller hos högt uppsatta ämbetsmän. Efter att Wales ingått en union med England i mitten på 
1500-talet minskade bardernas frihet och hade man inte erhållit ett officiellt trubadurtillstånd 
blev man straffad som landstrykare.  

Cerdd dafod, tungans konst, var poesins hantverk. Idag finns mycket mer bevarat inom denna 
konstform än vad det finns inom cerdd dant, strängmusikens konst: tusentals rader av text 
finns nerskrivna i medeltida böcker. Barderna omnämns redan i texter så tidiga som från 500-
talet (Mochpryderi, u.å.). Den kymriska poesin skapades baserat på stränga regler vad gäller 
konstruktion och använde sig av speciella betoningar, alliterationer och inrim. Grunden var 
cerdd dafods så kallade 24 versmått, som all poesi var uppbyggd av. Poesin var egentligen 
inte till för att läsas, den var framförallt en retorisk konst som skulle framföras för en publik, 
ofta med ackompanjemang av en datgeiniad eller clerwyr, som de också kallades, på harpa 
eller crwth, ett sexsträngat traditionellt kymriskt instrument som spelades med stråke eller 
genom anslag, likt gitarren. Poesin kunde också reciteras samtidigt som poeten slog en rytm 
med en stav mot golvet.  

Cerdd dant spelades på framförallt harpa och crwth. Både cerdd dant och cerdd dafod fördes 
vidare auditivt i hundratals år innan de skrevs ner, men eftersom cerdd dant var mycket 
svårare att återskapa på papper var det inte förrän ca 1560 som det skedde (Harper, 2007). 
Idag finns endast två källor av denna konstart kvar: Robert ap Huw-manuskriptet samt en 
1800-talstabulatur transkriberad av Iolo Morganwg (British Library MS Additional 14970), 
som tillför ytterligare fyra cerdd dant-stycken till Robert ap Huws repertoar. Det har 
debatterats en del om Iolo-manuskriptets autenticitet, mycket på grund av Iolo Morganwgs 
dåliga rykte i andra sammanhang, och därför har forskningen inte kommit lika långt där som 
den gjort i Robert ap Huws fall (Whittaker, 1999). Likt cerdd dafod var även cerdd dant 
uppbyggt av strikta regler baserade på numeriska samband, vilka var cerdd dants 24 meter, y 
Pedwar Mesur ar Hugain Cerdd Dant (Evans, u.å.).  

1.2 Syfte 
Med mitt arbete hoppas jag kunna belysa och väcka intresset för Robert ap Huw-manuskriptet 
och dess historia, först och främst i Sverige, men även i andra delar av Europa och världen. 
Syftet är även att förstå manuskriptet bättre, kunna tyda det någorlunda på egen hand och 
kunna spela det så historiskt korrekt som möjligt.  
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2 Metod 
Jag ska i mitt arbete skriva om följande punkter:  

! Ett försök till tydning av manuskriptet. 

! En analys av stycket Kaniad Y Gwyn Bibydd. Jag kommer jämföra två inspelade versioner 
samt göra en musikalisk analys, där jag undersöker styckena beträffande struktur, 
melodik, skalor, modalitet, ornament etc.  

! Mina musikaliska val - hur jag praktiskt går tillväga för att spela musiken.  

2.1 Tillvägagångssätt 

För att försöka tyda manuskriptet kommer jag läsa mycket av den litteratur som finns 
tillgänglig, intervjua sakkunniga Peter Greenhill, Paul Dooley och William Taylor genom 
mailkontakt och själv spela musiken för att förstå den bättre.  

Analysen kommer jag att genomföra med hjälp av min lärare och handledare Roland Hogman 
samt genom att läsa litteratur.  
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3 Resultat  

3.1 Hur man avläser Robert ap Huws tabulatur 
Genom århundraden har det rått tvister om hur olika tecken utläses i Robert ap Huws 
manuskript, speciellt råder tvivel vad gäller rytmen och metriken men även tonerna, 
stämningen, ornamenten och andra okända symboler har gett upphov till funderingar.  

3.1.1 Toner 

Musiken i tabulaturen är uppdelad i två rader: den övre raden visar diskant- eller 
melodistämman för högerhand och den undre, ackorden och ackompanjemanget för vänster 
hand, allt betecknat med bokstäverna a-g. Inte alla är helt ense om vad bokstävernas egentliga 
innebörd är: huruvida de faktiskt indikerar toner eller strängar är oklart. Det finns två teorier 
om hur oktaverna delas in: antingen är ettstrukna c nummer 12 eller 19, i bilden nedan. 
Omfånget varierar från stora C till tvåstrukna g eller från lilla c till trestrukna g. (Greenhill, 
2000). Nedan följer två bilder som visar hur bokstäverna noteras och hur många toner och 
oktaver som finns noterade i manuskriptet:  

  

 
Bild 1 (Taylor, 2003/2012). 

 
  
Bild 2 (Taylor, 2003/2012). 

3.1.2 Cerdd dants 24 meter 

Varje stycke i manuskriptet har konstruerats baserat på ett specifikt mönster, ett av cerdd 
dants 24 metrar, som bygger på endast två parametrar cyweirdannau (1) och tynaidau (0). 
Cyweirdannau är den starka variabeln och när den pågår är oftast de starka, huvud- eller 
grundtonerna dominanta, både i höger och vänster hand. Tynaidau är den svaga variabeln och 
samma princip tillämpas under den. På manuskriptets 107:e sida finner vi en lista på alla de 
tjugofyra metrarna; den kortaste metern mak y delgi är uppbyggd 0111011 och den längsta 
mak y mwn hir 111100001010111100001011 (se bilaga 2). Styckena är även indelade i 
ceinciau (singular cainc), vilka är en sorts verser eller sektioner; ibland räcker en meter till en 
cainc, men vissa kortare metrar måste ibland repeteras för att bilda en fullständig cainc.  

3.1.3 Figurering, ornamentik och symboler 

Ovanför de indikerade bokstäverna står oftast olika symboler som talar om på vilket sätt dessa 
toner borde utföras. Ibland, då flera bokstäver i diskanten står staplade ovanpå varandra, 
förklarar de i vilken ordning de ska spelas - upp eller ner, de kan också indikera olika 
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ornament, fördubblade toner, drillar, mordenter osv. På sida 35 i manuskriptet finns en lista på 
alla symboler (se bilaga 3). Till vänster står först symbolens namn, sedan följer en bild på hur 
den skrivs i manuskriptet. Tredje kolumnen längst till höger visar hur symbolen ska utföras i 
vanlig notskrift och i triangelformade nothuvuden, som ibland är vita och ibland svarta. 
Färgen på nothuvudena och hållet åt vilka notskaften går förklarar den oerhört detaljerade och 
komplicerade fingerteknik som används för att spela musiken: vilket finger och sida av nageln 
som ska slå an strängen, hur länge toner ska få ringa och med vilka finger de ska dämpas 
(Taylor, 2003/2012). 

3.2 En analys av Kaniad y Gwyn Bibydd 

Kaniad y Gwyn Bibydd (se bilaga 1), det sjunde stycket ur Robert ap Huw-manuskriptet och 
det första stycket jag hörde, var det som fångade min uppmärksamhet. Jag hörde det i ett 
framförande av harpisten Paul Dooley på en metallsträngad irländsk harpa. Stycket är 
jämförelsevis ganska kort, det tar ungefär tre minuter att spela, till skillnad från manuskriptets 
andra stycken som kan vara upp till eller längre än tjugo minuter långa. Det är nästan som en 
komprimering eller kort introduktion av hela cerdd dant-genren och ger därför en bra inblick i 
manuskriptet som helhet.  

Den första interpretationen jag lyssnade på var som sagt Paul Dooleys, vars spel är baserat på 
Peter Greenhills forskning i ämnet. Han spelade vid tillfället på en harpa som i Sverige och 
Europa kan kännas väldigt främmande, nämligen en metallsträngad irländsk clàrsach. Dessa 
harpor är förhållandevis små och läggs därför i knäna för att kunna spelas. Strängarna är 
gjorda av brons och mässing och spelas med naglarna, vilket sällan görs på dagens moderna, 
tarmsträngade harpor. Allt detta ger harpan en mycket säregen klang, som nästan mer 
påminner om klockor eller malletinstrument än ett knäppinstrument. Efterklangen är mycket 
längre än hos en pedalharpa, trots dess storlek, och instrumentet tycks kunna ringa i evighet. 
Den får nästan en trolsk, utomjordisk ton. 

Själva stycket är uppbyggt av tretton ceinciau, vilka oftast är om fyra takter vardera i detta 
stycke. Till alla ceinciau spelas exakt samma ackompanjemang i vänster hand medan 
högerhanden spelar olika melodier. Ackompanjemanget består av ett g- ackord i kvintläge 
som sedan följs av bastonen c, ett c-ackord och bastonen c ännu en gång. Beroende på vilken 
stämning man använder spelas ackorden antingen i dur eller i moll, denna fråga kommer att 
tas upp noggrannare senare i detta arbete. Den första caincen, det första partiet, börjar ganska 
enkelt med en melodi på endast två toner. Cainc två utvecklar den föregående caincens idé 
och bygger vidare på samma tema. Tonförrådet är begränsat till en diatonisk skala och 
melodierna utvecklas för varje cainc; vissa liknar varandra, vissa upprepas, men med små 
variationer, och vissa takter är identiska. Cerdd dant-musiken har inte en tydlig början, 
utveckling och slut: den skulle kunna spelas i alternativa ordningar och upprepas i all 
oändlighet. Atmosfären är närmast meditativ och det finns varken högre eller lägre punkter i 
musiken som kan ge den en riktning.  

William Taylor är en harpist från Wales som även han ägnat mycket tid åt Robert ap Huws 
musik. Han har spelat in Kaniad y Gwyn Bibydd på två skivor: Musica, där han spelar en 
kymrisk tarmsträngad harpa och Two Worlds of the Welsh Harp, där han spelar en bray harp, 
en tarmsträngad harpa med små träpinnar, kallade brays, fästa i resonanslådan som resulterar i 
ett surrljud. Taylors interpretation skiljer sig från Dooleys framförallt vad gäller valet av 
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instrument vilket ger stycket en helt annan karaktär, den diatoniska skala i vilken han spelar 
och vissa skillnader i rytmiskt avseende. Jag ska i följande del, efter en kort beskrivning av 
Kaniad y Gwyn Bibydds symboler, analysera och jämföra dessa tre aspekter. 

3.2.1 Förklaring av Kaniad y Gwyn Bibydds symboler 

Följande symboler från manuskriptets 35:e sida kan man hitta i Kaniad y Gwyn Bibydd. Den 
första kolumnen visar symbolen som den finns noterad i tabulaturen, den andra dess kymriska 
namn och den tredje notexempel som visar hur man utför den och vilka fingrar som ska 
användas för att knäppa strängen. En aspekt som jag medvetet inte tar med eller kommer att 
beskriva är med vilket finger man ska dämpa de redan spelade tonerna. Detta hör till den 
mycket speciella och avancerade harpteknik som jag inte tänker ta upp djupgående i detta 
arbete. 
 
Symbol Namn Notexempel 

 taked y fawd  

 y plethiad byr  

 plethiad y pedwarbys  

 haner krafiad  

 plethiad y wanhynen  

 krychu y fawd  

I de fall då bokstäverna inte har en symbol ovanför sig och står ensamma, ska de spelas 
enskilt. Om de istället står staplade på varandra, ska de spelas samtidigt. Bilden nedan visar 
att man först ska spela ett f och sedan ett d och a samtidigt. 

 
 
Alla bilder på symbolerna ovan är tagna från Robert ap Huw manuskriptet. 

3.2.2 Instrumenten 

Det har redan bevisats att Robert ap Huw-manuskriptet är en harptabulatur och att den inte 
skrivits för något annat instrument, men det råder fortfarande tvister om exakt vilken sorts 
harpa musiken spelades på. I nuläget finns två starka parter: en, representerad av Peter 
Greenhill, som forskat i manuskriptet under ett tiotal år, och en av William Taylor som arbetat 
med den kymriska instrumentalisten Robert Evans. Enligt Peter Greenhill, som inlett ett 
samarbete med Paul Dooley, var det den metallsträngade irländska harpan som spelades 
medan William Taylor menar att det troligtvis var en traditionell kymrisk tarmsträngad harpa 
som Robert ap Huw spelade på.  
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3.2.2.1 Arianllais telyn – harpan med silver klang 

Paul Dooley använder på sin inspelning av Kaniad y Gwyn Bibydd en metallsträngad harpa: 
en liten knäharpa, typisk för Irland och Bretagne, uthuggen ur ett stycke pilträd med strängar 
gjorda av mässing och brons. Dessa äldre harpor skiljer sig från dagens moderna harpor på 
många sätt: tekniken är helt annorlunda, man knäpper an strängarna med naglarna istället för 
fingertopparna och använder snarare fingrarnas smidighet och snabbhet än muskler för att 
spela, avstånden mellan strängarna är mycket mindre, vilket ger en mindre rörelseyta, och 
strängarna har en lägre spänning. Det är en sådan harpa Peter Greenhill menar att Robert ap 
Huws musik spelades på. I medeltida Wales användes förmodligen harpor strängade med 
hästhår, tarmar och metall; svårigheten ligger i att försöka komma fram till vilken sorts harpa 
som spelades. Tyvärr existerar inga spår av detta, inga bilder eller lämningar finns bevarade, 
men enligt Greenhill ligger de främsta ledtrådarna till vilken harpa som kunde ha spelats i 
själva manuskriptet och stärks samtidigt av olika historiska beskrivningar.  

Redan på 1100-talet nämner ärkediakonen och historikern Gerald av Wales i sin Topographia 
Hibernica att Irland, Skottland och Wales hade liknande instrumentalmusik och att de alla 
använde strängar gjorda av mässing, inte tarmar. Gammal irländsk och kymrisk poesi 
använder adjektiv som beskriver harpor med klar, briljant och klocklik klang, uppenbarligen 
skildringar av den metallsträngade harpan, men det finns även många källor som talar om 
tarmsträngade harpor, som i många år ansetts vara Wales traditionella harpor.  

Greenhill gör en uppdelning av källorna och menar att vissa inte alls refererat till den 
instrumentala musiken cerdd dant utan endast till poesiackompanjemangen i cerdd dafod. De 
situationer i vilka det handlat om cerdd dafod har den tarmsträngade harpan och olika sorters 
lyror varit dominanta, men det går inte att automatiskt anta att fallet var detsamma i cerdd 
dant. Ackompanjatörerna i cerdd dafod var av lägre status än instrumentalisterna, som oftast 
var av aristokratisk börd. Dessa människor var av helt olika samhällsklasser och världar, 
ackompanjatörerna var oftast tjänare eller unga poetlärlingar; därför är det inte helt självklart 
att samma sorts harpa användes av båda klasser.  

Bortsett från alla historiska bevis går det att härleda ur manuskriptet vilken sorts harpa som 
borde ha passat bäst till Robert ap Huws musik, menar Greenhill. Det mest självklara är den 
speciella harpteknik som finns noga beskriven och redogjord för: manuskriptet innehåller ett 
komplext system för hur och när, vilka toner och med vilka fingrar man borde dämpa de redan 
knäppta strängarna för att undvika dissonanser och klangliga kluster. Detta system skulle 
aldrig ha utvecklats om man spelat på hästhårs- eller tarmsträngade harpor med kortare 
efterklang än den metallsträngade harpan, en sådan teknik hade varit helt onödig. En annan 
aspekt är den ornamentteknik, mycket tydligt indikerad i manuskriptet, som kräver många 
varianter av nagelspel. Skulle man ha spelat med naglarna på de tarmsträngade harporna hade 
strängarna slitits mycket snabbare samtidigt som klangen skulle ha försämrats jämfört med 
om man spelat med fingrarna. Musiken kräver dessutom en lång efterklang för att man ska 
kunna hålla ut takternas rätta längd, en efterklang som den tarmsträngade harpan inte har. 

Eftersom de metallsträngade harporna skulle ha varit svårare att hålla i gott skick, stämma och 
transportera än de lättare ackompanjemangsharporna, var det möjligt att vissa av 
instrumentalisterna gjorde det lättare för sig genom att spela på tarm- och hästhårssträngade 
harpor, menar Greenhill, men huvudinstrument måste trots allt ha varit den metallsträngade 
harpan, som Robert ap Huws musik utan tvekan gör sig bäst på (Greenhill, u.å.).  
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3.2.2.2 Tarmsträngar och brays 

William Taylor använder sig på skivan Musica av en cithara angelica, en tarmsträngad harpa 
i romansk stil byggd efter en bild från ett schweiziskt 1200-tals-manuskript. Originalet hade 
endast 12 strängar, men Taylors harpa är en utökad version med totalt 21 strängar. Enligt 
Taylor spelades denna sorts harpa i Europa fram till 1300-talet då bray-harpan blev allt 
vanligare och mer dominant. På den andra inspelningen, från CD:n Two Worlds of the Welsh 
Harp, spelar Taylor just på en bray-harpa, också den försedd med tarmsträngar. 

Den klassiska kymriska renässansharpan anses vara en harpa strängad med hästhår, med 
stämskruvar i ben, brays fästa i resonanslådan och med en stohud sträckt över resonanslådan. 
Många beskrivningar, bilder, historiska dokument, dikter, glasmålningar och träsniderier av 
sådana harpor finns bevarade. Det var inte bara i Wales som bray-harpan var förekommande, 
den spelades i hela medeltida Europa, Frankrike, Tyskland och Italien vilket det finns många 
bevis på. Dess specifika klang, som uppstår genom bray-pinnarnas vibrationer, liknas i många 
engelska källor till ett morrande eller åsnebräkande (to bray = bräka). Man kan fråga sig 
varför bray-pinnarna användes överhuvudtaget och en förklaring till detta kan vara att 
pinnarna genom sitt surrande skapar en större resonans och efterklang än hos en vanlig 
tarmsträngad harpa (Taylor, u.å. & 2010).  

Enligt Greenhill är övertygelsen om att den tarmsträngade eller hästhårssträngade harpan var 
den traditionella kymriska harpan en myt. Han menar att denna uppfattning härstammat från 
boken Story of the Harp (1905) skriven av den irländska historikern och musikforskaren 
Grattan Flood och varit resultatet av ett missförstånd, som sedan förvirrat senare generationer 
av historiker (Greenhill, u.å.).  

Taylor använder sig av de mest populära harporna från medeltiden och renässansen. Han går 
inte lika djupt i sitt resonemang, till skillnad från Greenhill vars arbete har sin grund i en 
djupdykning i manuskriptets musik. Taylor utgår istället från vedertagna, allmängiltiga idéer 
och mer sannolikhetsbaserade tankesätt. Han menar att den äldsta kymriska harpan var 
strängad med hästhår och finns nämnd i olika poetiska källor. Den senare versionen av en 
medeltida harpa var just bray-harpan, Praetorius Gemeine Harff, den vanligaste harpan i 
Europa mellan 1300-1600-talet. På 1600-talet blev bray-harpan större storleksmässigt och 
enligt Taylor var det en sådan som Robert ap Huw spelade på. För att kontra Greenhills 
resonemang skriver Taylor att den metallsträngade harpan var ett instrument som spelades 
främst på Irland och de Skotska Högländerna; det var troligtvis ett okänt instrument i Wales. 
Musiken i manuskriptet är kymrisk musik skriven av kymriska medeltida kompositörer, 
varför skulle de ha spelat ett irländskt instrument? Den medeltida kymriska trubaduren Iolo 
Goch lämnade till och med efter sig en dikt som prisar den hästhårssträngade harpan och gör 
narr av den irländska, metallsträngade (Taylor, personlig kommunikation, 6 november 2016).  

3.2.3 Skalor och stämning 

Paul Dooley spelar Kaniad y Gwyn Bibydd i en mixolydisk skala i C,  William Taylor spelar i 
en dorisk skala i C. Nedan följer en förklaring till hur de kommit fram till sina respektive 
stämningar.  
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3.2.3.1 Peter Greenhills version 

Som tidigare nämnts spelar Paul Dooley efter Peter Greenhills efterforskningar om Robert ap 
Huw manuskriptet. I sin avhandling The Robert ap Huw Manuscript: An Exploration of its 
Possible Solutions studerar Greenhill först äldre, 1600-1800-tal, och sedan mer nutida källor, 
1900-tal, som undersöker vilka skalor harpan borde stämmas i, i Robert ap Huw-
manuskriptets olika stycken. Spekulationerna har varit många, de flesta menar dock att harpan 
måste stämmas om i olika skalor i varje stycke, eftersom varje stycke har ett annat tonalt 
centrum. Greenhill argumenterar mot detta och menar att harpan faktiskt kunde ha stämts på 
ett uniformt sätt i alla stycken: en C-dur skala med B♭.  

Det som ställt till mest problem och som initierat frågan om skalor är den missvisande, enligt 
Greenhill, termen cywair, som återfinns i manuskriptet och som antagits betyda tonart eller 
stämning. Cywair finns både inkluderat i vissa styckens titlar, t.ex. Kaniad Bach ar y Go 
Gywair, Profiad y Brido ar Is Gywair eller Profiad y Brido ar Uwch Gywair, och är speciellt 
ditskriven vid sidan av olika stycken i form av små anteckningar och i manuskriptets 
repertoarlistor, med indikationer att ett visst stycke ska spelas i en specifik cywair. 
Manuskriptets 108:e sida har länge trotts vara en ledtråd till dechiffreringen av cywairs 
egentliga innebörd; den rymmer ett diagram med listor på sju cywairs. Efter namnet på varje 
cywair kommer en skala, som oftast löper från tonen G och upp cirka en och en halv oktav, 
intill den följer ännu en skala, men med bokstäverna i en annan ordning. Detta har man länge 
trott indikera en omstämning av harpan. Bokstäverna skulle i det fallet endast symbolisera 
vilka strängar man skulle spela på och inte de faktiska tonerna. Greenhill kontrar genast med 
att ta upp det faktum att vissa stycken saknar tillskrivna cywairs; om manuskriptet skulle 
antas vara helt förståeligt och möjligt att läsa i sig självt, utan några speciella förkunskaper, 
borde en sådan försummelse inte ha existerat. Greenhill hittar även ett antal exempel där ordet 
cywair använts på ett motsägelsefullt och oförståeligt sätt om det hade betytt en omstämning 
av harpan. Dessutom är själva manuskriptet så detaljrikt och specifikt i andra aspekter att det 
vore osannolikt att Robert ap Huw missat att skriva in cywairs för varje stycke om de vore 
relevanta för framförandet.  

Ett annat slående argument är att Robert ap Huw använder samma alfabetiska symboler för 
oktavens sju toner i alla stycken, trots att han hade alla medel till sitt förfogande till att kunna 
indikera kromatiska altereringar. På sida 109 i manuskriptet står ett #-tecken under bokstaven 
B – detta skulle enligt Greenhill betyda att man höjt tonen B♭ till B och att Robert ap Huw i 
själva verket hade möjlighet att skriva accidentaler. Bokstäverna skulle då tolkas som toner 
och inte strängar, som man trott i fallet av cywairs.  

Ett tredje starkt argument för Greenhills version är att det i andra källor om harpstämningar i 
Wales (Griffiths & Schaefer, 1974/1975) endast nämns tre sorters stämningar. På Irland 
nämns jämförelsevis också tre huvudsakliga skalor. Om man räknar samman alla cywairs som 
finns omnämnda i manuskriptet och i andra utomstående källor blir det över tjugo stycken. 
Om cywair hade betytt stämning eller tonart, vore det då sannolikt att det funnits så pass 
många i cerdd dant-traditionen när det inte fanns i andra närliggande traditioner av harpspel?  

Greenhill har även genom en noggrann metod undersökt alla stycken med sin föreslagna skala 
för att se om de melodiskt och harmoniskt skulle kunna spelas på det sättet. Ett av de tyngre 
argumenten för skalan var att försöka undvika tritonusintervall i 
vänsterhandsackompanjemangets ackord, speciellt i kvintförhållanden till grundtonen. Den 
enda tritonus som i skalan då skulle ha förekommit är B♭-E och i undersökningen kommer 
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han fram till att den kombinationen aldrig dyker upp. Han genomför samma undersökning vad 
gäller halvtonsintervall i ackorden och kommer fram till att intervallen mellan strängarna A-
B, B-C, D-E, E-F aldrig förekommer (observera: bokstäverna anger strängarnas ej tonernas 
namn), vilket skulle betyda att flera av dessa intervall innehöll halvtonssteg. Om tonen B vore 
sänkt skulle detta stämma i intervallen A-B och E-F. Dessa argument stärker Greenhills 
förslag på skala.  

Vad gäller alla stycken skulle de, om de spelades i denna skala, var och en klinga i olika 
modus. Kaniad y Gwyn Bibydd skulle som resultat spelas i det mixolydiska moduset, som i 
själva verket skulle passa bra i sammanhanget då det ofta förekom inom renässansmusiken 
(Greenhill, 2000).  

3.2.3.2 William Taylors version 

William Taylor tillämpar en mer rättfram metod i sin tolkning. På sida 113 i manuskriptet 
finner vi en repertoarlista med stycken katalogiserade i kolumner under deras respektive 
cywair. Kaniad y Gwyn Bibydd tillhör bragod cywair-kolumnen. Taylor går vidare i sitt 
resonemang genom att peka på den kymriska benediktinmunken Gwilym Puw (c.1613-
c.1689) som i sitt manuskript Opera et Miscellania d. Guillmi Pue Cambrobrittanni 1676, 
Brithwaith Gwillym Pue MB beskriver tre sorters cywairs, inklusive bragod cywair, i ett 
diagram. Det förklarar hur strängarna, numrerade 1-7, ska stämmas i relation till den första 
strängen, the sette string, tonen G, som är den centrala tonen i Robert ap Huw manuskriptet. 
Resten av strängarna följer skalan uppifrån och ned: F=2, E=3 osv. Följer man instruktionerna 
tillhörande bragod cywair-stämningen kommer man fram till en C-durskala med B♭ och E♭ 
(Griffiths & Schaefer, 1974/1975). 

Artikeln Gwylim Puw’s ”Trefn Cywair Telyn”: A Seventeenth Century System for Tuning the 
Harp, som tar upp Puws diagram och som William Taylor använder som källa, förklarar att 
ordet cywair använts med betydelsen ”stämning” i Gwylim Puws manuskript. Det är häri den 
största skillnaden mellan Greenhills och Taylors version ligger: Taylor menar att cywair 
betyder stämning och baserar sitt resonemang på detta, medan Greenhill argumenterar för att 
cywair haft en annan betydelse (Griffiths & Schaefer, 1974/1975), (Taylor, personlig 
kommunikation, 6 november 2016). 

3.2.4 Rytm och metrik 

Kaniad y Gwyn Bibydd är skrivet i metern kallad tytyr bach, uppbyggd av mönstret 
00110011. Som nämnt tidigare står 0 för parametern tyniad och 1 för cyweirdant. Dessa 
termers innebörd har inte förklarats på något ställe i manuskriptet eller i andra källor, utan har 
endast dykt upp i cerdd dant-sammanhang och antagits, av författarna, varit fullt förståeliga 
för läsarna. Detta har lett till en mängd spekulationer kring vad de kan tänkas betyda, alla är 
dock eniga om ett: de fyller en mycket viktig funktion i denna genre, eftersom det i alla källor 
läggs stor vikt vid deras förekomst.  

3.2.4.1 Peter Greenhills version 

Många tidigare forskare menar att manuskriptet är inkomplett och att det inte går att läsa ut 
vare sig grundpulsen och takter, alternativt fraser, eller tonernas separata rytm. Greenhill 
ägnar i sin avhandling två kapitel (Metre och Rhythm) åt att förklara hur han gått tillväga för 



 13 

att lösa det metriska och rytmiska elementet av manuskriptets musik. Han avvisar först tre 
teorier och menar att det är just de 24 metrarna som spelar den starkaste nyckelrollen i att 
förstå musikens uppbyggnad. Nedan följer en förklaring på hur han gått tillväga i sitt 
resonemang.  

Vid första anblicken kopplar man gärna ihop vänsterhandens ackord till metrarnas mönster: 
att varje ackord symboliserar en siffra i mönstret och ackompanjemanget sedan följer denna 
regelbundenhet. Så fort man dock tittar närmare på styckena blir det genast uppenbart att 
fallet inte är så enkelt: ackorden och siffrorna går isär och följer inte skalan 1:1. Detta skulle 
betyda att styckena de facto inte var uppbyggda av någon meter alls, men vad skulle då deras 
uppgift vara? Ett av Greenhills första påståenden i kapitlet Metre är att styckena inte endast 
består av två alternerande ackord eller en tonika-dominant baserad harmonik, utan att 
verkligheten ter sig mer komplex än så. Han går noga igenom alla manuskriptets stycken och 
kommer genom uteslutningsmetoden fram till olika generella principer som gäller alla metrar. 
Principerna säger att en siffra i en viss meter indikerar en viss harmonisk karaktär. Det 
behöver inte betyda att siffran motsvarar ett ackord; siffran kan ha längden av ett upp till fyra 
ackord, men oftast är det en viss sorts toner eller ackord som främst förekommer så länge den 
siffran varar. Ibland kan mönstret av en redan etablerad meter förändras till förmån för 
melodiken. De stycken vars metrar är okända har Greenhill identifierat genom att använda sig 
av två metoder: en som bygger på jämförelse av liknande melodiska figurer och ostinaton 
med andra stycken och en sannolikhetsbaserad, alltså vilka metrar och sifferkombinationer 
som är de mest förekommande.  

Härnäst bevisar Greenhill att varje siffra i mönstret motsvarar samma varaktighet – vi kan nu 
börja dela upp siffrornas längd till pulser. Eftersom siffran fyra var väldigt viktig inom cerdd 
dant menar Greenhill att varje cyweirdant och tyniad kunde delas i fyra lika delar, fyra 
pulsslag. Innehöll en siffra fyra ackord upptog dessa alla fyra pulser, innehöll den tre ackord 
upptog ackorden första, andra och tredje slaget och innehöll den två ackord upptog de andra 
och tredje slaget. Vid vissa fall, bland annat i Kaniad y Gwyn Bibydd, är siffrorna så pass 
tomma på toner att de istället för fyra innehåller endast två pulser (Greenhill, 1998). 

Värt att notera är att alla metrar slutar på cyweirdannau, ofta till och med två stycken i rad. 
Tyniad och cyweirdant är på ett sätt varandras motpoler, likt dominanten och tonikan. Tyniad 
symboliserar spänning och cyweirdant upplösning; deras förhållande låter inte lika familjärt i 
våra öron, som de kanske gjorde för de gamla harpisterna, men deras relation till varandra är 
tydlig. Känslan av spänning och upplösning liknar mycket dagens traditionella harmonik i sin 
funktion.  

När Greenhill fastställt pulsen och den generella metriken går han in på rytmen. Han börjar 
med att citera Thurston Dart, den engelska musikprofessorn, som i sin artikel Robert ap 
Huw’s Manuscript of Welsh Harp Music (c. 1613) skriver att den totala frånvaron av 
rytmnotation kan ha berott på att rytmerna varit relativt enkla och lätt att memorera (Dart, 
1968). Greenhill spekulerar sedan en del kring om rytmen kunde ha varit helt fri, som vissa 
musikforskare påstått, men genom flera argument kommer han fram till att musiken har en 
sådan inbyggd rytm och geometrisk karaktär i sig själv att det skulle ha varit ytterst 
osannolikt.  
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Frågan som därefter uppstår är var tonerna skulle ha placerats inom takterna och i förhållande 
till slagen. Detta gäller endast tonföljder av minst två toner; består högerhandskolumnen av en 
ton, eller flera toner som ska spelas samtidigt, spelas dessa på slaget.  

Det finns tre alternativ: antingen kan den första tonen i en tonföljd spelas före, på eller efter 
slaget. Många forskare har menat att den sista tonen i en tonföljd varit den viktigaste, 
meloditonen, och då spelat de föregående tonerna som acciaccatura. Greenhill avvisar denna 
teori och menar att ett sådant spelsätt betonar slagen onaturligt mycket och gör att fraserna 
förlorar sin melodik. Att tonerna skulle ha spelats efter slagen vore inte så troligt, 
melodikolumnerna skulle då inte ha varit placerade direkt ovanför vänsterhandens ackord i 
tabulaturen utan emellan dem. Problemet med att spela tonföljden direkt på slaget är att den 
första tonen oftast resulterar i dissonanser gentemot ackorden, vilket inte den andra tonen gör. 
Greenhills slutgiltiga svar är därför att den första tonen ska spelas innan slaget. Är tonföljden 
längre än två toner spelas fortfarande den första tonen före slaget, den andra på slaget och 
resterande efter slaget i följd. Denna argumentation ligger till grund för hur Greenhill 
interpreterat tabulaturen och spelat dess musik. 

3.2.4.2 William Taylors version  

Taylor spelar rytmen på det sätt som Greenhill argumenterar emot; han menar att varje 
kolumn av toner i högerhanden kulminerar i den sista tonen, upplösningstonen. Föregående 
toner skapar spänning och Taylor tolkar dem som förslag, precis som man gör i den keltiska 
säckpipsmusiken, där förslagen är snabbare och kortare än huvudtonen. Förslagen har inget 
motsvarande rytmiskt värde: varje figur av toner låter annorlunda beroende på vilket finger 
man använder för att slå an strängen. Eftersom varje kolumn har en tillskriven symbol som 
förklarar hur den ska spelas blir varje figur unik och får ett annat värde. Enligt Taylor spelar 
alltså fingersättningen en stor roll i den metriska och rytmiska aspekten av musiken.  

Slagen fastställer Taylor genom att ge varje kolumn i vänsterhanden en regelbunden puls. Har 
man en fast puls menar han att rytmen i högerhanden blir ganska enkel att fastställa. 

Det finns i manuskriptet några enstaka fall då rytmen transkriberats till vanlig notation. Första 
gången dyker denna notering upp på manuskriptets 56:e sida (se bild 3). Den första 
rytmnoteringen är en gruppering om fyra kolumner, den spelar Taylor som fyra sextondelar. 
Mot slutet av raden finner vi en gruppering av tre toner, detta tolkar han som en åttondelstriol.  
Taylor har i de fallen där rytmnoteringen finns tillgänglig använt sig av den och spelat rytmen 
så som den indikeras (Taylor, personlig kommunikation, 14 november 2016). Greenhill 
vänder sig starkt emot dessa nästintill slumpartade anteckningar och menar att den person som 
skrivit dit dem inte varit särskilt kunnig inom området (Greenhill, 1998).  

 

   
  
  
  
  
               Bild 3 (Robert ap Huw British Library Additional MS 14905). 
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3.2.4.3 Skillnader mellan Paul Dooleys och William Taylors interpretationer av rytm och 
metrik 

Mellan Dooleys och Taylors inspelningar av Kaniad y Gwyn Bibydd förekommer flera 
rytmiska skillnader; jag kommer endast att ta upp de huvudsakliga och mest uppenbara.  

Först hör man att Taylor i många fall använder sig av förslag och att Dooley spelar tonerna 
exakt rytmiskt. Detta märks första gången i cainc iii: Taylor spelar där tre korta G:n som 
förslag medan Dooley endast spelar ett G som en sextondel innan andra slaget (se takt 9 i 
bilaga 4 och 5). Denna interpretationsskillnad hörs genom hela stycket.  

I cainc xi (takt 61 bilaga 4 och takt 60 bilaga 5) spelar Dooley första slagets figur som två 
sextondelar och en åttondel; Taylor spelar tonerna som en åttondelstriol, precis så som han 
beskrivit att han spelar den sista figuren på raden från sida 56 (se bild 3).  

Den sista skillnaden värd att nämna är cainc xii som är helt annorlunda mellan versionerna. 
Dooleys cainc är endast 4 takter medan Taylors är 10 takter lång. De skiljer sig både 
melodiskt och rytmiskt. Detta kan bero på skiljaktigheter i avläsningen av tabulaturen och de 
instruktioner som finns angivna i stycket på kymriska.  

3.3 Mina musikaliska val  

Mitt framförande av Kaniad y Gwyn Bibydd är till stor del redan förutbestämt av 
omständigheter jag inte kan påverka: den typ av instrument jag ska spela och harptekniken jag 
kommer att använda. Det jag kan påverka själv är vilken version jag kommer att spela: Peter 
Greenhills eller William Taylors, alltså framförallt skalan och de rytmiska förhållandena.  

Efter att ha skrivit detta arbete och fördjupat mig mycket i ämnet har jag kommit fram till att 
jag vill spela enligt Greenhills version och hålla mig till hans slutsatser. Hans argumentation 
är den mest trovärdiga och bearbetade, hans avhandling är väl grundad på fakta och det han 
kommer fram till verkar sannolikt. Han har varit mycket grundlig i sin efterforskning, gått 
igenom alla tidigare skrivna texter om manuskriptet och tagit alla i beaktande då han 
presenterat sina teorier. Han tycks vara en av de få som ägnat så många år åt forskning inom 
området. Taylors resonemang verkar en aning mer rättfram och är inte lika komplex som 
Greenhills; han använder sig av förstahandsfakta, alltså den information vi kan läsa ut ur 
tabulaturen vid första anblicken och som är den mest lättillängliga, vilket för mig framstår 
som den enkla utvägen. Jag kommer således att spela Paul Dooleys version och använda mig 
av Greenhills skala.  

Därutöver tilltalar Greenhills skala mig mer än Taylors på den musikaliska, subjektiva nivån. 
Stycket grundar sig mycket i de två ackorden som upprepas i vänsterhanden. Det första 
ackordet är g-moll i både Greenhills och Taylors version, men det andra ackordet är flexibelt 
och kan beroende på skala spelas antingen som C-dur eller c-moll. För mig personligen passar 
C-dur-ackordet bättre in i sammanhanget: musiken låter mer medeltida och spelad på den 
metallsträngade harpan blir atmosfären på något sätt mindre världslig och skapar en 
övernaturlig klang. Jag väljer även att spela i samma oktav som Greenhill och Taylor 
förespråkar, där ettstrukna C representeras av symbolen c⏐. Utförandet av musiken blir för 
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mullrigt och oklart om man spelar som andra författare transkriberat musiken: en oktav lägre 
ner. 

Då jag endast har tillgång till antingen tarmsträngade pedalharpor, som är helt uteslutna vad 
gäller denna musik, och två olika sorters klaffharpor har jag inte många valmöjligheter. Båda 
klaffharporna kommer från de franska harptillverkarna Camac Harps; en modell kallas 
Melusine och den andra Aziliz. Aziliz är mindre och där är de övre strängarna gjorda av 
kolfiber, medan Melusine har strängar av nylon. Basen är likadan med samma metallsträngar 
hos båda harporna. Kolfibersträngar liknar i klangen mer tarmsträngar och det är därför jag 
väljer att spela på Melusine, vars nylonsträngar har en mer metallklingande karaktär. Den har 
även en mycket längre efterklang, distinkt och skarp ton, större resonans och passar således 
bättre att spela denna musik på. Aziliz har en jordligare, världsligare, tyngre ton, Melusine är 
ljusare och mer upplyftande.   

Vad gäller harptekniken kommer jag att spela med dagens moderna pedal- och 
klaffharpsteknik, som innebär att man använder fingertopparna, inte naglarna. Det finns tre 
anledningar till detta: jag kan och vet inte exakt hur man spelar med denna nagelteknik, jag 
äger inte den sortens instrument som det vore lämpligast att spela med nageltekniken på och 
dessutom skulle inte tekniken göra sig bra på de instrument jag har tillgängliga, de skulle låta 
mindre, klenare och man skulle inte kunna få ut en lika bra ton, som man kan med 
fingertopparna. Därför anser jag det bästa alternativet vara att jag spelar med fingertopparna 
på Melusine.   

4 Slutreflektion 
Detta arbete har gett mig stor inblick i den omfattande, men okända cerdd dant-traditionen 
och Robert ap Huws tabulatur. Jag har upptäckt mycket om det historiska sammanhanget i 
vilken musiken spelades, hur och varför den uppstod, och kan nu på ett tydligare sätt 
föreställa mig den värld i vilken de gamla kymriska trubadurerna levde och de regler som var 
en del av deras tillvaro.  

Tydningen av själva manuskriptet visade sig vara mycket svårare än jag först trodde: 
tabulaturen är väldigt komplex, det finns stort utrymme för spekulationer och många 
generationer av musiker och forskare har länge försökt finna en förklaring. I nuläget finns 
därför ett stort antal varianter på svar av samma frågor och det har för mig varit svårt att förstå 
vilken som är den mest aktuella. Trots att det finns många personer som undersökt 
manuskriptet är det dock en ganska sluten krets som hållit på med det och därför är inte 
forskningen lika allmän eller utbredd som inom andra områden. Tittar jag tillbaka på min 
första idé, som gick ut på att transkribera hela manuskriptet på egen hand, ser jag att det hade 
varit en total omöjlighet: jag hade behövt ägna ett tiotal år för att förstå helheten och dessutom 
förmodligen ha behövt komma fram till egna teorier. Musiken i Robert ap Huw-manuskriptet 
kräver år av erfarenhet och kunskap, både inom det traditionella keltiska harpspelet och 
medeltida europeisk musik.  

Det svåraste med arbetet har varit att förstå de olika resonemangen om hur man tyder 
manuskriptet, själva tekniska delen av att utföra musiken är dock inte så krävande. Den är 
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enkel att spela och ganska lättillgänglig för lyssnaren, men kräver arbete på andra plan som 
historisk korrekthet och interpretation. Musiken är fängslande på ett särskilt sätt, den bär på 
de svunna tidsepokernas många hemligheter och rymmer en stor del av en förlorad kultur. När 
man spelar den förs tankarna oundvikligen till de som spelade den före mig, vilka de 
harpisterna var och vad de tänkte: det uppstår en sorts andlig länk. Musiken påminner heller 
inte om det som spelas idag, möjligen är den mest lik minimalistisk musik med sina långa 
fraser och oändliga mönster. Det är den meditativa atmosfären, lugnet samt den medeltida 
melodiken som tilltalar mig mest.  

Syftet med mitt arbete har varit att försöka förstå manuskriptet och det har jag uppnått så gott 
jag kunnat på den tid jag har haft tillgänglig, en längre period hade givetvis gett mig mer tid 
att läsa litteratur från andra författare och förstå ännu fler infallsvinklar. Jag kan även avläsa 
manuskriptet till en del på egen hand: jag förstår vilken strängar som ska spelas, vad varje 
enskild hand gör och även olika symboler, men att spela direkt från tabulaturen vore inte 
möjligt. Ett av mina syften var även att spela musiken så historiskt korrekt som möjligt, detta 
har varit svårt att avgöra då jag avgränsat min efterforskning ganska mycket och endast 
besitter information om hur två personer resonerat. Jag har inte läst allmänna historieböcker 
som skrivits av andra personer än harpister om Robert ap Huws tabulatur eller fördjupat mig i 
texter som skrivits av de som inte spelat in musiken utan endast förklarat den på ett teoretiskt 
plan. Under Kungliga Musikhögskolans invigningsdagar den 29:e januari 2017 i Stockholm 
genomförde jag även en presentation där jag spred kunskap om manuskriptet, vilket också var 
ett av mina viktigaste syften. 

Trots allt har jag lärt mig mycket inom ett område jag nästan inte alls kände till innan och 
banat god väg för fortsatt egen forskning i ämnet. För att bygga vidare på min undersökning i 
framtiden kommer jag att behöva fördjupa mig i fler mångfacetterade källor och läsa mer 
allmänt om de historiska perioder som faller inom ramen för cerdd dant.  
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6 Bilagor 

6.1 Kaniad y Gwyn Bibydd, originaltabulatur s. 36 – 37  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

6.2 Cerdd dants 24 meter, s. 107 
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6.3 Symboler, s. 35 
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6.4 Egen transkribering av Paul Dooleys inspelning 
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6.5 Egen transkribering av William Taylors inspelning 
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