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Program 
 
 

Av: Einar Zethelius 

Invigningsmarschen 
Einar Zethelius, Kristina Leesik, Saana Kujala, Axel Jensen, Marika Bjärnborg, 
Jonathan Wanneby, Mårten Hillbom och Erik Nilsson 
 
 

Av: Einar Zethelius 

Vals i B-moll 
Solo på kontrabasharpa 

 
 

Uppländsk trad. 

Vals efter Gustaf Strutz 
Einar Zethelius och Saana Kujala 
 

 

Av: Einar Zethelius 

History Undfolds-Polska 
Einar Zethelius och Saana Kujala 
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Av: Einar Zethelius 

Under 25 
Solo på treradig nyckelharpa 
 

 

 

Uppländsk trad ef. Olov Johansson 

Pintorparfrun 
Solo på treradig nyckelharpa 
 

 

 

 

Av: Einar Zethelius 

Premiärvalsen 
Einar Zethelius, Johan Lång, Jonathan Wanneby och Saana Kujala 
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Stämpaus 
Några minuters paus för att skruva till några av mina 44 strängar som har tendens 
till att röra på sig. Om också du börjat skruva på dig och vill röra dig lite är detta 
ett utmärkt tillfälle. 
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Uppländsk trad ef. Otto Larsson 

Sätermyrsvalsen 
Solo på silverbasharpa 
 

 

 

Uppländsk trad ef. Otto Larsson 

Polska efter Långbacka-Jan 
Solo på silverbasharpa 
 
 
 
Av: Einar Zethelius 

Murbräckar’n 
Tagelfar: Einar Zethelius, Johan Lång och Anton Larsson 
 

 

 

Av: Einar Zethelius 

Muntergöken 1 & 2 
Tagelfar: Einar Zethelius, Johan Lång och Anton Larsson 
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Av: Einar Zethelius 

Vals 50 
Tagelfar: Einar Zethelius, Johan Lång och Anton Larsson 

 
 
 

Av: Einar Zethelius 

Hjältarnas Polska 
Einar Zethelius, Johan Lång, Anton Larsson, Saana Kujala, Jonathan Wanneby, 
Marika Bjärnborg, Erik Nilsson, Kristina Leesik, Mårten Hillbom, och Axel Jensen 
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Till höger en Kontrabasharpa, variant från 1700-talet, 1 rad med nycklar 

I mitten en Silverbasharpa med hatt, variant från 1800-talet, 2 rader med nycklar 
Till vänster, Modern Nyckelharpa, variant från 1900-talet, 3 rader med nycklar 
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Reflektion inför examenskonsert 
Bakgrund och upplägg 

Under min tid här på KMH har jag specialiserat mig på, och lärt mig mer 
om, de äldre och mindre allmänt kända nyckleharpstyperna kontrabasharpan 
och silverbasharpan utöver den idag mer vanliga treradiga nyckelharpan. 
T.ex. kikade jag förra året in den uppländske silverbasharpisten Tore 
Zetterström och nu senast i min större avslutande stilanalys blev det istället 
min lärare Otto Larssons silverbasspel som jag fick tillfälle att särskåda. 
Genom kursen eget konstnärligt projekt (EKP) i tvåan skapades trion 
Tagelfar med Johan lång och Anton Larsson där istället kontrabasharpan 
och nyskapad bordunmusik sen dess stått i fokus.  
På mina enskilda lektioner, vår nyckelharpsensemble och på många andra 
håll har den treradiga fortfarande haft en självklar plats. Det är min vilja att 
få visa upp denna bredd och bjuda på musik från samtliga tre harptyper både 
som solo såväl som i olika konstellationer.  

När det gäller det här upplägget har jag hämtat inspiration av en solokonsert 
som min lärare Olov Johansson gjorde i Norrtälje i sommras där han spelade 
på just alla tre olika varianterna av nyckelharpor varvat med små berättelser 
och presentationer. 

Innehållsmässigt kommer den här konserten bestå av till största delen av 
egenkomponerad musik. Komponerandet är nämligen lite utav min passion 
och kärnan i mitt musicerande medan nyckelharporna på sätt och vis bara är 
redskap som jag lär mig för att kunna uttrycka och förmedla min musik 
med. Folkmusiken i sin tur har jag vuxit in i och förälskat mig i mycket tack 
vare själva instrumentet nyckelharpan men också för att det funnits i min 
uppväxtmiljö.  
De små korta låtarna av olika karaktär och sväng har tilltalat och inspirerat 
mig till att vilja skapa musik i liknande former. Men i dagens samhälle och 
på en musikhögskola som KMH kan inspirationen komma från många håll 
så jag låter gärna lekfullheten bestämma vart låtarna tar riktning även om 
utgångspunkten ofta är den traditionella folkmusiken. 

Konserten kommer alltså bli som en presentation av vem Einar Zethelius, 
musikern, nyckelharpisten och kompositören, är och genom min musik 
också återspegla delar av mitt liv de senaste 6-7 åren fram till idag.  

Målsättning 

Under min utbildningstid har jag jobbat mycket med själva hantverket med 
att få nyckelharpan att låta bra. Den mer konstnärliga biten har förstås också 
alltid funnits där men har inte inte alltid varit satt i främsta rummet då jag 
ofta känt ett behov av att erövra mer mark när det gäller ren teknik. Jag kan 
lätt bli förblindad av allt övande och glömma bort att skapa musik av 
musiken när så är fallet. Jag blir då heller aldrig nöjd för det finns alltid 
saker att förbättra. Mitt mål är därför att ta ett rejält mentalt kliv ut ur 
övningsrummet denna gång och hålla en konsert där jag bjuder på musik 
som jag formar och tar makt över på plats och bara har rolig hel enkelt. 
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Mina olika val 

Lokalen jag valt är Nathan Milsteinsalen för att hålla konserten akustisk så 
långt som möjligt. Jag känner mig mest bekväm utan högtalare och 
monitorer som jag också tycker kan lura en hur man faktiskt spelar. Jag tror 
också det är nyttigt för mig att försöka fylla salen med ljuden av mina 
instrument akustiskt ändå, även de gånger jag spelar solo. 

Jag har valt ut både låtar som jag spelat mycket och kan känna mig trygg 
med och nya arrangemang och nyare låtar som jag ännu känner mig riktigt 
taggad och nyfiken på att jobba med.  
Jag har en vision om att om jag trivs så kommer publiken också att trivas. 
Att möta publiken på ett avslappnat och naturligt sätt tror jag är viktigt och 
jag jobbar just nu med att hitta något berätta något om varje låt eller något 
annat som skulle kunna vara kul att höra om för att varava musiken med. 

Det kommer att bli arrangerad ny musik för en NH-kvartett från mina 
kompositionslektioner med Micke Marin och ett par låtar med en större 
ensemble där jag engagerat fler musiker än jag någonsin gjort förut. Detta 
för att jag har en god möjlighet nu och kanske inte lika lätt senare i livet att 
få så skickliga musiker att helt frivilligt och gratis ställa upp och spela under 
min ledning.  
De andra konstellationerna är trion Tagelfar och en kontrabasharpeduo 
tillsammans med Saana Kujala, som är inspirerad av David eriksson och 
Josefina Paulssons duo. Det är faktiskt inte så ofta man får chansen att spela 
med en annan kontrabasharpist så i år har jag haft tur att Saana Kujala har 
varit på utbyte från Sibeliusackademien. Det blir ett annat typ av stämspel 
bl.a. eftersom man inte så lätt kan göra understämmor som ligger under hela 
tiden p.g.a. omfånget på harpan så då får man leka med det lilla man har. 

För att knyta an examenskonserten med min stilanalys har jag valt att på 
silverbasharpan framföra samtliga låtar från den studerade Otto Larssons 
repertoar. Det känns bra att kunna blanda upp mina egna kompositioner med 
mer traditionella låtar för att dels visa min bredd och dels skapa mer 
variation i konserten. 
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Med	dopp	och	dubbeltoner	-	

						OTTO	LARSSON	
SILVERBASHARPA	
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Inledning  
Jag har studerat treradig nyckelharpa i många år nu utan att ha lyssnat 
särskilt på, och egentligen vetat, nästan något om silverbasharpisterna och 
deras spel. Av den anledningen valde jag att göra min stilanalys av en 
silverbasharpist. Det kändes som ett smart sätt för mig att bättre känna på 
hur spelmän har nyttjat instrumentet till den uppländska repertoar som redan 
är så pass välbekant för mig.  Till detta hör också att jag sedan en tid tillbaka 
äger en fin silverbasharpa som inte kommit i så mycket bruk under min tid 
på KMH. 
I min jakt efter en lämplig spelman att studera närmare skummade jag 
igenom visarkivets inspelade material och fastnade då för, den för mig 
okände, Otto Severin Larsson. Otto var en spelman f.1898 i Västanå, 
Älvkarleby med musikfamilj inflyttad från Västerdalarna och av den 
anledningen tydligen inte helt och hållet sedd som en företrädare av det 
uppländska sättet att spela nyckelharpa på. Men jag blev förtjust i hans 
välstämda avslappnade spel, tydliga framåtriktning, puttrande sväng och de 
härliga låtarna på hans repertoar. Han har ett ganska livfullt utbroderat spel 
men visar i kroppen ett otroligt lugn något som inspirerade mig. Jag skall i 
detta arbete försöka beskriva närmre Otto Larssons spelstil; vad han gör och 
hur han gör det. 

Material och Metod 
Jag har tittat på och lyssnat till Jan Lings filmer och bandinspelningar från 
1962 - 64. Filmerna ligger ute på Youtube och bandinspelningarna har jag 
hämtat hem från Svenskt Visarkiv. 
Jag ägnade första tiden till att lyssna igenom det material som jag fått fram 
och började samla på ord som kunde beskriva Ottos spel (se analysschemat, 
främst uttryckkvaliteter). Efter det valde jag ut tre inspelningar som jag 
plankade från videofilmerna i fulltempo för att få en första känsla för låtarna 
och för att lättare förstå musiken. Sedan plankade jag tre andra från 
bandinspelningar med mjukvaran Amazing Slowdowner. Jag valde att jobba 
med två polketter, två valser och två polskor i förhoppning att senare kunna 
säga något mer generellt som betecknar Otto stil i en viss låttyp. När jag 
sedan spelat alla sex låtar en del skrev jag ned alla melodier utan 
dubbeltoner och med de mest melodiavgörande ornamenten och fyllde i, 
efter mer lyssning i Amazing Slowdowner, mer exakt rytm, dubbeltoner, 
ornament och stråk. Efterhand som transkriptionerna vart färdiga har jag 
växelvis analyserat notbilderna och gått tillbaka till inspelningarna. 

Resultat 
För att nästkommande resonemang lättare skall förstås ges här en kort 
beskrivning av instrumentets stämning: silverbasharpan har två stycken 
spelsträngar; den tunnare strängen närmast marken stämd till ett A1 och den 
intilliggande till ett C1. Nästföljande strängar är två bassträngar stämda lilla 
G och lilla C. 
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Dubbelgrepp  
Otto spelar alltid på de två spelsträngarna samtidigt förutom vid dopp (se 
om dopp sid. 4) fast även då spelas det på minst två strängar samtidigt. Han 
använder sig av åtta olika dubbelgrepp med vilka han formar harmoniken 
till sina låtar (se fig. 1) som bildar något av ackorden C, F, G och G7 
förutom i Sätersmyrsvalsens F-dur repris där också bildas ett C7 mot öppen 
C-sträng. 

 

Fig. 1 Ottos olika dubbelgrepp. 

Intressant nog använder han aldrig dessa två dubbelgrepp: G1-E2 och G1-C2 
som kanske är de vanligaste att använda på treradig harpa i C-dur. Kanske 
är skälet till detta att han redan har tre varianter på C-durs dubbelgrepp och 
att välja det med E1 på C-strängen oftast betydligt lättare på silverbasharpa 
då löven till den nycklarna E1 och C#2 är inverterade och E:et hamnar precis 
bredvid C-nyckeln uppe på A-strängen. Dock tar han dubbelgreppet med 
både pek- och långfingret fastän det går att ta det med ett finger.  

En annan liten detalj är att den undre tonen oktavgreppet G1-G2 aldrig ligger 
kvar till nästa ton utan släpps alltid till löst C eller nästa dubbelgrepp. Han 
undviker då att fastna i de ibland smått obekväma greppen som lätt gör att 
man spänner vänsterhanden. Att han sålunda oftare bollar tillbaka mot den 
öppna C-strängen, tror jag, kan bidra till att man upplever att det mer 
händelserikt, stökigare, eller mer fylligare och puttrande. 

Dopp 
 Med dopp menar jag då de grova bordunsträngarna, ja självaste silverbasen, 
med jämna mellanrum dras an för att få rytmisk skjuts, registerbredd, och 
som ackompanjemang till melodin.  Först och främst vill jag bara nämna att 
de låtar Otto Larsson spelar alltid håller sig inom ett väldigt snävt omfång 
(se fig. 2). De rör sig aldrig över A2 och aldrig under A1 med mer än en ton 
åt gången (enda undantaget på det bland mina sex transkriptioner är 
upptakten till Sätermyrsvalsens första repris). En anledning torde vara att 
melodispel på C-strängen är betydligt ljudsvagare än A-strängen då det 
traditionellt inte finns någon basbjälke i gammelharpor) och att stråkens 
tagel är så slappt och stallet så pass flackt att det är svårt att få fram en 
tydlig melodi på C-strängen. Man måste i så fall leva med att man får med 
någon av de intilliggande strängarna. Med det sagt finns det många 
traditionella nyckelharpslåtar som ändå rör sig nere på C-strängen men det 
verkar som om Otto åtminstone gärna undvek dem eller kanske t.om gjorde 
om vissa avsnitt? I en av polketterna jag transkriberat finns en fallande 
sekvensrörelse i A-delen som slutar abrupt efter sju takter då melodin nått 
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ner till C-strängen. Kanske är det ett val Otto gjort medvetet eller så är det 
bara så låten går helt enkelt. Jag har dock inte lyckats identifiera den låten. 

 

 
 

  … --------------------------------------
-------- 

Fig. 2 Ottos tonförråd. Markerat område är melodiomfånget. 

Så jag har i alla fall funnit ut att Otto Larssons doppningar följer samma 
mönster. Det är just de fåtal gånger då melodin går ner under A-strängen 
som doppen infaller. Han passar då på att ta med antingen de två grövsta 
strängarna eller lös C1 och lilla g och doppen kan därför ske på lite olika 
ställen i en takt. Samtliga dopp kan faktiskt ersättas av just tonen G1, fast 
den tonen spelar han inte (!), den kommer ändå att höras av åhöraren för att 
den är så självklar och för att oktaven alltid klingar med istället. I vissa fall 
misstänker jag att han också gör dopp för att hamna rätt med stråken eller 
för att behålla samma typ av stråk (se fig. 3). Det metriska 
betoningsmönstret markeras på så sätt ändå även om melodin inte har någon 
ton just där.  

 

Fig. 3 Ett exempel på dopp för att komma rätt med stråken och behålla det 
metriska betoningsmönstret i halvslutet i denna bondpolska. Se andra 

radens första takt, tredje slaget. 

Stråkhållning 
 Han håller stråken långt in i handen enligt gammalt mönster och spänner 
taglet med tummen från insidan av stråken utåt och spelar med 
förhållandevis korta men lätta stråk och mestadels med den nedre halvan av 
stråken. Han har öppen, väl avslappnad stråkhand och arbetar mycket aktivt 
med handleden. Det här gamla sättet att fatta stråken inbjuder, enligt mig, 
mer till att lägga stråkarmens vikt på strängarna än dagens och man blir lite 
låst till ett läge där stråken naturligast löper som en nedböjd banan över 
strängarna, alltså i linje med den konvexa form som välvningen på ett stall. 
Detta medför att det blir väldigt enkelt att dra med de tjockare strängarna, 
starta an toner och få kraft i spelet. Men Otto spelar som tidigare nämnt inte 
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bara med dubbelgrepp och dopp men också med stor lätthet i sina melodier, 
en lätthet som är beundransvärd med denna stråkfattning och något jag 
funnit vara en utmaning att efterlikna. 

Klang 
 Otto var duktig och noggrann med att stämma sin harpa, det hörs väl på 
inspelningarna med Jan Ling. Han säger i en intervju med Jan Ling att han 
stämde om resonanserna från att vara stämda i C-durs treklanger enl. 
gammalt till en för varje ton, alltså kromatiskt, eftersom han tyckte harpan 
lät och klingade bättre då. Han verkar inte använda några tarmsträngar utan 
kör alltigenom med stålsträngar vilka ringer lite mer och det är min 
uppfattning att han spelar på och lyssnar till resonansen väldigt väl och låter 
den göra jobbet snarare än att han använder kraft.  

Stråk och bindningar 
 Använder sig av gungstråk och det upprepade stråkmönstret som brukar 
kallas för polskestråk (fig. 5) och är generellt mycket konsekvent i sina 
stråkmönster så att samma mönster nästan alltid används både vid omtag 
och repris. Överlag är det mycket delade stråk och inga bindningar varar 
över en fjärdedel i längd i någon av låtarna jag valt.  

 

Fig. 4 Polskestråk med stråkrytm och riktning.  

Låttypernas karaktär 
I en av polketterna jag valt, den med enbart namnet polkett, markerar han 
stundvis bordun/dubbeltoner på fjärdedelar medan melodin går på åttondelar 
och sextondelar. Han får på så sätt med sig både det undre och övre 
pulslagret (se fig. 5 och 6) och en ökad känsla av ett komp plus melodi samt 
får en puttrande rytmisk effekt.  Puttrandet jag upplever kanske också kan 
förklaras med att han spelar tydliga gungstråk där han utnyttjar och svarar 
på stråkrörelsens självsvängning och går i och ur strängarna med stråken en 
hel del. 

2 | •    •    | 
4 | ×  ×  ×  ×  | 

Fig. 5 Pulslagren i polketterna och fig. 6 Exempel på båda lagren noterade 
i Polkett e. Otto Larsson
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I valserna tycker jag mig höra att varannan takt oftast har en större betoning 
eller tydlig accent på ettan och att Otto fraserar in melodierna fint in på 
denna tvåtaktsperiodicitet. Det blir också mer synbart då en kraftig accent 
hamnar på en höjdton (fig.7). Dessa accenter skapar Otto genom att plötsligt 
öka stråkhastigheten och skicka mer tagel över strängarna.  

 

Fig.7 Exempel ur Sätermyrsvalsen på tvåtaktsperiodicitet och accentuerade 
höjdtoner. 

Polskorna spelas i högt tempo ganska struttigt, nästan vals eller mazurkalikt, 
inte så sugande som jag hört och lärt mig bondpolska tidigare. Han alltså 
fastnar inte kvar i bottentonerna utan jobbar raskt vidare som gör det väldigt 
energirikt och stadigt. Jag förväntade mig mer ojämnheter i pulsslagens 
placering och därmed problem i notationen av polskorna men här fann jag 
bara att B-delen till Långbacka Jans polska hade tendenser till ett aningens 
tidigt andra pulsslag. Han jobbar dock mycket i och ur strängarna med 
stråken och den för bondpolskan karakteristiska kraftiga pulsmarkeringen är 
samtidigt väldigt påtaglig. 

Frasering 
 Otto fraserar ständigt på och leder musiken fram till halvslut och vidare tills 
han kommer till helsluten där han allt som oftast gör tydliga frasavslut i 
form av en rullning över samtliga fyra strängarna nerifrån och upp på ett 
nedstråk med dubbelgreppet (E1-C2). Dopp kan då sägas vara använda i 
fraseringen som en språngbräda mellan olika delar i en låt. 

Ornamentik 
 Förutom dopp och dubbelgrepp använder sig Otto av förslag och drillar. 
Detta är inte så synligt i polketterna gissningsvis av det praktiska skälet att 
det finns mer utrymme att brodera i polskorna och valserna. Det vanligast 
förekommande ornamentet är i alla fall det triolrytmiserade uppåtgående 
efterslag mot tonen ovanför alternativt närmsta ackordstonen över. Exempel 
på nedåtgående efterslag av samma typ finns också men är precis som på 
fiol mindre naturligt om det inte sker mot öppen sträng. 
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Fig.8 Uppåtgående efterslag. 

  

Fig. 9 Nedåtgående efterslag. Fjärde takten. 

 

Förslag är inte så vanliga som man skulle kunna tro och Otto sätter mycket 
direkt på slagen. I valserna förekommer de åtminstone och då alltid som 
förslag nerifrån från föregående ton till antingen första eller tredje taktslaget 
(fig. 10). 

 

fig. 10 Förslag 

Drillar som inte går under kategorin förslag/efterslag är ovanliga i mitt urval 
men ett exempel finns i bondpolskans A-del (fig. 11) och jag tycker mig ha 
hört att det finns i andra delar av Ottos repertoar.  

Många av Ottos ornament sitter tajt och är tydliga men ibland upplever jag 
att han inte riktigt hinner spela ut ornamenten och att en trioldrill som 
tidigare bestått av tre toner kläms ihop till två sammanbundna, detta gör att 
det ibland är mycket svårt att avgöra om det faktiskt är menat som ett 
ornament eller ej. Det är som om ornamenten hamnar i andra hand och får 
ge plats åt det tydliga framåtdrivet och grundsvänget istället. Det är kanske 
egentligen inte så konstigt när man tänker på det men ändå tydligt för mig 
att Otto haft tydliga prioriteringar. Otto spelade säkerligen mer till dans än 
vad de flesta av oss spelmän gör idag och man kan inte fastna på ornament 
om man har ett helt dansgolv att driva på. Ornament är trots allt bara 
utsmyckning, extra pynt. Men att Otto ibland slarvar på ornamenten märks 
mest när man suttit med Amazing Slowdowner en längre tid och saktat ned 
hastigheten. 
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Variationer 
 Otto varierar sitt spel genom att använda smått olika dubbeltoner, små 
melodiska rytmförändringar och att stundom gräva sig djupare för att ta med 
G-strängen. Det sistnämnda har jag funnit vanligare när han spelar polskor. 
Överlag är han väldigt konsekvent och på inspelningarna spelar han aldrig 
heller låtarna mer än två gånger så stora melodiska och dynamiska 
variationer har kanske inte ens känts motiverade.  

 

 Fig. 11 Uppåtgående drill med två fingernedslag. Fig. 12 Variation i rytm, 
melodi och stråk. Jfr. första takten i båda exemplen. 

 

Start och slut 
 I starten av bondpolskan och ena polketten gör Otto ett litet accelerando i 
starten, en slags igångvevning av låten. I övriga fall startas låtarna i 
direkttempo väldigt mycket rakt på. 

I sluten använder sig Otto av nästan snöpligt korta toner som ibland föregås 
med små, små ritardandon precis invid sista takten.  

Sammanfattning 
Om jag knyter samman de ord jag till en början samlat till analysschemats 
första spalt uttryckskvaliteter ger det följande förklarande sammanfattning 
av Otto Larssons spel: 

Puttrandet, gungandet, klangfullheten och lättheten, tror jag, hänger ihop 
med den avspändhet han uppvisar och sättet han utnyttjar stråkens 
självsvängning. De i allmänhet korta stråken och leken med olika pulslager i 
olika spelsträngar som alla är väl stämda hör också ihop med detta. 
Ornamenten och stora mängden dubbelgrepp samt det faktum att de direkt 
släpps upp bidrar till en än mer händelserik, stökig, ljudbild men förhindrar 
onödiga spänningar i vänsterhanden. Det unika sättet att doppa på 
bassträngarna ger också spännande, snärtig och energirik effekt. I valserna 
spelas kraftiga accenter på varannan etta då stråken plötsligt dras an 
snabbare, detta ger den extra skjutsen framåt, visar vart låten är på väg. Ett 
framåtdriv, pågående och som i in tur åtminstone i polskorna kanske kan 
förklaras med det höga speltempot, och den jämna och kraftigt markerade 
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pulsen. Den framåtlutande karaktären kanske beror på de smått inklämda 
ornamenten där en känsla erhålls av att musiken står på tå och nästintill är 
på väg att rusa.  

Slutord 
Genom att studera Ottos spelstil har jag nu ett nytt sätt att tänka kring 
silverbasspel med dopp och användandet av dubbelgrepp som jag kan 
anamma i andra låtar av samma karaktär. Jag kommer att fortsätta försöka 
efterlikna Ottos lätthet och tillsynes avslappnade spelstil som hittills för mig 
varit en utmaning med tanke på den ålderdomliga stråkfattningen och den 
stora stråktekniska kontrollen som faktiskt behövs för att göra Ottos rika 
dubbelsträngspel rättvisa. Jag vill också bära med mig hans tydliga 
framåtriktning och grundsväng på silverbasen; ett instrument som nu 
förhoppningsvis kommer se mer spel i framtiden då jag nu har grundat med 
sex nya härliga silverbaslåtar på min repertoar. 

Källor 
• Material ur Svenskt Visarkiv. Från Jan Lings bandinspelningar 

mellan år 1962-1964 med följande arkivkoder: 

MMF7_0679 
MMF7_0680 
MMF7_0681 

• Allmo, Per-Ulf, 2016: Utdrag ur en ännu ej publicerad bok (!) om 
nyckelharpsspelmän. 
 

• E-länkar aktiva 2016-11-23: 
https://www.youtube.com/watch?v=N_JnOV8gcMY 

https://www.youtube.com/watch?v=RG6QPHmpYl4 
https://www.youtube.com/watch?v=lzjHZhkjJmU 

https://www.youtube.com/watch?v=JwZaISbCE44 
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Analysschema 
Uttryckskvaliteter Gestaltningskvaliteter Generella 

musikaliska   
kvaliteter 

Tekniska kvaliteter Tekniska 
förutsättningar 

Energirikt, 
snärtigt 

 

Använder viss 
rytmisk frasering 

Tydliga ansatser 

 

Jobbar i och ur 
strängarna 

 

Sittandes 

 

Puttrande, 
pågående 

Utsmyckar stundom 
genom rytmisk 
förändring 

Taktmarkerande 
spel och metriskt 
markerat spel 

Stråktrycket 
tenderar till högt på 
A-strängen 

 

Harpan 
vilandes på 
höger knä 

 
Lätt, raskt Nyttjar 

tonstyrkedynamik 
Tajt in efter 
frasavslut 

 

Spelar främst på 
nedre halvan av 
stråken 

 

Harpan riktad 
utåt svagt 
nedåt 

 
Avslappnat, 
klangfullt 

 

Doppar på 
bassträngarna 

 

Sugande accenter Relativt låg 
stråkhastighet och 
stråkflöde 

Ej axelband 
eller bärsele 

 
Stökigt, 
händelserikt 

 

Överslagsdrillar, 
underslagsdrillar 

Konstant 
dubbelsträngsspel 

 

Stråkar parallellt 
med stallet (som är 
svagt vridet) mot v. 
axel. 

 

Minimal 
kroppsrörelse 

 

Studsigt, 
gungande 

Förslag 

 

Spelar på 
klangen och 
släpper fram 
resonans och 
övertoner 

 

Kontaktstället 
aningens mot 
leksidan mitt i 
mellan stall och lek. 

 

Aktiverad 
stråkhandled 

 

Stadigt, vispigt 

 

Små accelerandon och 
ritardandon i början 
resp. slut 

Pulsen och 
grundsvänget i 
centrum 

Använder 
polskestråk och 
pulsstråk/gungstråk  

Använder sig 
av fotstamp 
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Uttryckskvaliteter Gestaltning-
skvaliteter 

Generella 
musikaliska 
kvaliteter 

Tekniska kvaliteter Tekniska 
förutsättningar 

  

Frammåtlutande 

På väg 

 

 

Tempodynamisk 
frasering 

 Rullningar över tre 
till fyra strängar i 
hel och halvslut 

Kromatiskt 
stämda 

resonanser 

   Flyttar inte efter 
med vänsterhanden 

utan hoppar med 
fingarna 
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Transkriptioner 
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