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Musik och humor
fran 1700-talet

1700-talets representanter anno 1986: Fran vanster Kerstin Pettersson, Klas
Hook, riksspelmannen Christina Frohm och Bernt Olsson.

Det var kanske inte sa
dumt att leva pa 1700-talet,
atminstone om man far tro
riksspelmannen Christina
Frohm och medlemmarna
i Nya Tungomalsgillet. Pa
teniat "Med rotter i 1700-
talet" bjod de pa onsdags-
kvallen 60-talet ahorare pa
musik och litterara god-
bitar i Flensbibliotekets
horsal.

For oss nutidsmanniskor pa vag
mot dr 2000 kan det vara bade nyt-
tigt och givande med en tillbaka-
blick da och da. Att vi har ett och
annat att hamta fran "forr i ti-
den" stod alldeles klart for dem
som s6kt sig till Flensbibliotekets
horsal.

Genom riksspelmannen Chri-
stina Frohms fiol och Tungomals-
gillets urval dok de gamla bekan-
tingarna upp, en efter en: Bell-
man, Linne, Anna Maria Lenn-
gren, Kajsa Warg plus manga an-
dra diktare och spelman som lam-
nat sitt 1700-talsarv till vem som
vill och fSrstar att uppskatta.

Folkligt
Christina Frohm och Nya

Tungomalsgillets Bernt Olsson,
Kerstin Pettersson och Klas Hook
hade satt ihop ett program som
formedlade nagot som historie-
bdckerna sallan eller aldrig gor:
namligen det fokliga.

Christina Frohm ar alltsa
kvinnan som ar man, riksspel-
man. Det ar en hederstitel som en
jury delar ut en gang om aret ef-

ter att ha lyssnat pa olika musi-
kanters uppspelningar.

— Titeln ar kanske lite vilse-
ledande, fdrklarar Christina. Jag
har inte som man kanske tror
specialiserat mig pa musik som
galler hela riket.

Nej, det ar Christinas tolk-
ningar av den gamla sormlandska
folkmusiken som meriterat hen-
ne. Av sormlandsk bord ar hon,
narmare bestamt fran Gnesta-
trakten. Spelat har hon gjort se-
dan hon var liten med morfar som
laromastare och morbror
"Barrskogs-Nisse" som inspirati-
on.

Nu bjbd hon Flenspubliken pa
polskor som fick det att rycka i
taktmuskeln hos var och var-
annan, for bland de tusentals folk-
liga melodier som upptecknats i
Sormland firms ocksa en hel del
fran 1700-talet.

Lagger pussel
En del av musiken blev tidigt

upptecknad av till exempel Olov
och Anders Gustav Rosenberg,
som bada gav ut folkmusiksam-
lingar. Andra verk har levt kvar
genom spelmanstraditionen och
fasts pa notpapper sa sent som i
vart arhundrade.

Nar man fOrsoker tolka aldre
musik ar det som att lagga pussel,
berattade Christina Frohm. Ge-
nom dikter och folkliga beskriv-
ningar kan man gissa sig till hur
musiken lat forr och hur man dan-
sade till den.

For kvallens litterara inslag
stod Nya Tungomalsgillets med-
lemmar som tycktes ha en stor
kalla att bsa ur. Salunda presente-
rade Klas Hook bland annat skald-

erna Gyllenborg och Oxenstierna
som diktat och inspirerats vid
Skenas i Vingikerstrakten. Carl
Michael Bellmans epistlar fanns
ocksa med liksom Anna Maria
Lenngren.

Somligt var bade bitskt och un-
derfundigt och gav publiken an-
ledning att alltsom oftast tanja
skrattmusklerna.

Kerstin Pettersson hittade sina
godbitar hos Carl von Linne och
Kajsa Warg. Ur den sistnamndas
samlingar serverades "smak-
prov" anno 1755 av bade korsbars-
brannvin och "pa vad satt kalkon-
er uppsattas till stekning".

"Tota till"
Tack vare Johan Ihres Svenska

dialektlexikon fran 1766 kunde se-
dan Bernt Olsson ge prov pa sorm-
landska ord och uttryck fran den
tiden. Forvanansvart mycket an-
vander vi an i dag. F6r visst for-
star vi nabbgadda, tota till, hanka
sig fram, ganglig och oaven ocksa
1986?

Att stutknybbel betyder oxe och
att en skalhake ar en flink och
duktig karl ar kanske inte sjalv-
klart. Men de som var med dar i
horsalen vet hadanefter besked.

De fick med andra ord ta del av
ett mangsidigt och val samman-
satt program dar de gamla sorm-
landska polskorna och brudskals-
latarna varvades med de litterara
galanterierna pa ett synnerligen
underhallande satt.

Arrangerande Studieframjan-
det kan vara n6jda med sin sa-
songpremiar: publikenblevba.de
underhallen och allmanbildad.

MARIA ARNEDOTTER


