
Under det här året har 

det varit lika lugnt under 

vårterminen, som det har 

varit intensivt under 

sommaren och hösten. 

Förstnämnda period 

tränade vi i Gongbron 

på allt möjligt från Sunda 

och Java, såväl fem- som sjutonigt. 

Men till sommaren behövdes gamelanbidrag 

till ”Kampung Indonesia” i Kungsan, som ägde 

rum den 26 och 27 juli. Några från Gongbrons 

ensemble kunde ställa upp plus några från 

Adrians med indonesiska studenter nybildade 

gamelanensemble ”Parakanca Duta”(ambas-

sadörens vänner). Man spelade Kebo Giro, 

Aja Lamis och Prahu Layar. Väl intränade 

uppträdde denna blandensemble med samma 

program på Salemsdagen i Rönninge den 31 

augusti.

Redan 28 september var det dags för Pasar 

Malam i Folkets Hus i Alvik, där ”Parakanca 

Duta” uppträdde. 

Den 4 oktober behövdes det även lite gamelan 

på ambassadörens residens i samband med en 

konferens. Till sist lyckades vi, på den korta 

tiden som då var kvar, repetera till höstens 

wayangföreställning Dewaruci, som genom-

fördes på Tonsalen i Huddinge 22 november. 
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Gamelanåret 2019

De bägge saronerna 

tillverkades 1992 såsom 

slendro-instrument. 

Samma gäller underredet

 i trä till demungen, vars 

urgamla metalldelar 

Urban fått till skänks 

av dalang Sudarga 

i Gegesik. Pekingen 

tillverkades 2016 

och slentemen 2018. 

Alla dessa fyra typer av 

instrument har senare 

kompletterats, så att man 

även kan spela med 

pelog på dem.

 

 

Gamelan Sukarencanas trummor

Trummorna kendang inköptes 

i Gegesik tillsammans med de 

övriga äldre instrumenten 1992.

Underredet till den större har 

tillverkats under 2010-talet på 

så sätt, att man kan växla mellan 

Java- och Sunda-stil. 

Historik för Gamelan Sukarencanas metallofoner

Sopran: PEKING Tenor: SARONER

Alt: DEMUNG Baryton: SLENTEM



 

Gamelan Sukarencanas bonanghistorik

Till bonangen barung på bilden ovan inköptes dess kittelgongar (pencon) i Cirebon på Java år 1992. 
Samma år tillverkade Urban det hopfällbara underredet (rancak). Bonangen är stämd i femtonig så 
kallad slendroskala.

Våren 2015 
anskaffade Pia sex 

nya kittelgongar 
(pencon) stämda

i sjutonig så 
kallad pelogskala. 
Till höger ses Pia 

spela ett pelog-
stycke med fyra 

nya bland de 
gamla kittel-

gongarna. 

Sommaren 
2019 blev 
bonangen 
tillfälligt 

påbyggd med 
plats för 

ytterligare 
två kittel-
gongar så 

att summan 
blev 14, 

komplett för 
pelogspel.

Men sommaren 2017 importerade vi 14 nya 
kittelgongar (pencon) för bonang barung från 
Yogyakarta stämda i pelog i två oktaver. 
I mitten packar Urban upp. Sommaren 2019 
åter importerade vi 22 stycken gongar 
(pencon), varav 18 kittelgongar för bonang 

panerus. Av  dessa i sin tur är fyra för bonang 
panerus stämda i slendro. Men om vi skulle 
ha en ny bonang barung stämd i slendro, 
fattades det fyra sådana kittelgongar. Lös-
ningen blev att stämma om fyra av Pias 
importerade exemplar från pelog till slendro.



… här byggs bonangernas underreden …

Här ses underreden, innan de har fått trådar, för 14 respektive 12 kittelgongar. En extradel till det 

sistnämnda underredet finns även med. Till höger har 12-gongsunderredet fått trådar inmonterade.

Hösten 2019 tillverkar Urban äntligen underreden till de nya bonangkittelgongarna. De görs 

denna gång isärtagbara i stället för hopfällbara, så att fötterna kan placeras olika beroende på 

bonangens längd. 

Sådär! Den 31 oktober premiärspelar Ria den nya bonang panerus och Eva den nya 

bonang barung.



Fram till 2019 ingick dessa tre typer av gong-instrument i Gamelan 

Sukarencana. Då ersattes ketuk, som saknades, med jenglong, och 

kempul ersattes med jenglong. Gamelanens basgong-instrument 

visade sig vara i samma oktav som ambassadens kempuler.

Sommaren 2019 im-

porterade föreningen 

GONGBRON två 

kempuler, en ketuk 

och en kempyang.                                                                     

Här ovan ses kempulerna 6, 5, 3 och 2 vända med sidorna hit. Ovan dessa, de två jenglongerna 
2 och 1 sedda bakifrån, som får ersätta saknade kempuler. Kempul 2 används som gong.

Alt-instrumentet KENONG

Nyimporterat i emballage. Kempyang och ketuk. Ketuk i ölbacksunderrede.

Baryton-instrumentet 
JENGLONG

 Bas-instrumentet GONG

För kontakt med Gongbron – välkommen att skriva till:  info.gongbron@gmail.com

Alt-instrumentet KENONG

De större gonginstrumenten 
i Gamelan Sukarencana
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