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Hertigens speleman

Den svenskfodda lady Helena Northampton (i mitten) framst bland
de sorjande vid drottning Elizabeth I:s begravning 1603.

1 LAMPLIGT sarrnnanhancf mod apel for marsch och dansmusik for
sal" — Frans G. Bengtssons upp-
gift om deras franska kolleger
tycks passa aven for dem. Det hade
varit lyckligare om Wikland ut-
fort sin studie som musikhistoria
i stallet for teaterhistoria. Vad kan
de tankas ha spelat vid gastabu-

LAMPLIGT sammanhang med
den brittiska massan har utkom-
mit ett arbete som celebrerar en
tidig svensk-engelsk forbindelse.
Erik Wikland har skrivit en bok
om Elizabethan players in Sweden
1591—92, (Almqvist & Wiksell,
28:-), Undersokningen ar resulta-
tet av mbnstergill grundforskning
och ospard moda. Utgangspunkten
har tydligen varit ett arkivfynd. I
hertig Karls rakenskaper fran Ny-
kopingstiden finns namnlistor over
engelska speleman som vistats vid
hovet och bland annat spritt glans
och gladje vid hertigens formal-
ning med Christina av Holstein
1592. Wikland vill garna gora dessa
"players" eller "speleman" till
"actors", till skadespelare som gett
riktiga teaterforestallningar. Men
ingenting i kallmaterialet ger stod
at en sadan slutsats. I rakenska-
perna indelas de i sex trumpeta-
re och sex instrumentalister, dvs
halften har trakterat bias- och
halften stranginstrument. "Vi ha

den pa Nykopings slott eller nar
hertigen red ut for att mbta sin
unga brud, foljd av en hel mu-
sikkar? Av kallorna framgar an-
tydningsvis att musikanterna sam-
tidigt pa bvligt satt har varit ak-
robater ("springare"), clowner och
dansbrer. Sakerligen har de ock-
sa kunnat spela teater, men hos
oss bbr spraksvarigheter ha lagt
hinder i vagen for den muntra-
tionen.

Namnen pa tva av spelmannen
har Wikland aterfunnit i Oxfords
studentkatalog. Den ene skulle
tillika ha varit fbrnam adelsman.
Atminstone den senare identifika-
tionen ar med sakerhet oriktig.
Namnlikhet behbver inte inneba-

ra identitet, allra minst fbrr, d4
det fanns betydligt fkrre namnfor-
mer an nu. Dessutom var det
mera sallan som adelsman agna-
de sig at nbjesindustrin sa har
langt fore Povel Ramels tid.

ikland har tillagt nagra lost
anknutna studier. En av dem ar
av speciellt intresse; dar tecknas
i snabba drag ett markligt svenskt
kvinnobde. Helena Snakenborg —
det konstiga efternamnet bars en
tid av medlemmar av slakten Baat
— fbljde som flicka med Cecilia
Vasa till London. Hon kom att
stanna dar som hovdam hos drott-
ning Elizabeth. 1571, tjugutva ar
gammal, gifte hon sig med marki-
sen av Northampton. Darmed blev
hon medlem av en ledande fa-
milj; hennes svagerska, Catherine
Parr, hade rakat ut for den vad-
liga aran att bli gift med Henrik
VIII, men hade haft turen och
skickligheten att b'verleva sin man.
Helena Northampton dog fbrst
1635 och betraktades pa gamla dar
som Englands first lady nedanfbr
tronen. Hon avtecknar sig a'ven i
litteraturen; hon dbljer sig bak-
om en av gestalterna i Edmund
Spensers "Faerie Queene", hon
portratteras — for bvrigt som full-
andad satkaring — i sir Philip
Sidneys "Arcadia", och Francis
Bacon berattar i sina skrifter om
vilket drapande svar hon en gang
givit sir Walter Raleigh na'r han
gastade hennes slott. Man hade
garna last mer om denna remar-
kabla dam.
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