
1600-TALETS FIOLSPELMAN
Apropa Anders Jonssons artikel i forra
Hembygden maste jag komma med en
kommentar. Fas tan jag nastan helt de-
lar Anders Jonssons asikter har jag
fastnat for hans yttrande att man inte
spelade folkmusik pa fiol har i landet
forran en bit in pa 1700-talet.

Om han med "landet" menar Hal-
singland har han kanske ratt, kultur-
stromningarna tar ju sin tid for att
vandra fran huvudstaden upp till hal-
singetrakterna.

I rattvisans namn maste dock sagas
att man atminstone i mellansverige spe-
lat fiol i ca 300 ar. Att vi i dag kan saga
detta med visshet beror egentligen pa
ett missf orstand!

Den 18 december 1666 utgick ett
kungligt brev till Sveriges biskopar, som
dels inneholl ett "plakat" ang. skydd av
fornminnen, dels aven en hemstallan
att uppmana alia kyrkoherdar att
"granneligen eftersoka och uppspana
alia antikviteter, som dar kunna vara
till finnandes . . .".

Hur stort resultat det blev av uppro-
pet kanner vi inte i dag; merparten av
materialet har troligen forkommit ge-
nom tiderna. Av nagon anledning finns
det dock ganska mycket sormlandskt
material bevarat. Man kan for manga
socknar lasa om hur stor kyrkan var,
vilka runstenar som fanns i trakten
o s v.

Den till Vastra Vingaker fran
Ovansjo i Gastrikland inflyttade pas-
torn Marcus Simming fick dock uppro-
pet nagot om bakfoten; han insande
1685 en omfattande sockenbeskrivning
som bl a omfattar dialekt, draktskick,
seder och bruk.

Om spelmannen sager Simming bl a:
"Nar brolopsdaghen kommen ahr,

och brudhfolket medh spelande pa va-
ghen ledhsagade ahre till kyrkian, (till-
forende hafva de brukat Nyckelpiga,,
Juudgiga, Sackepijpa heller horn. Man
nu bruka de fioler, hvar pa ock bon-
dedrangiar nagra hafva lart sigh, efter
sitt vijs, stryka och spela) och straxt
confession last ahr, sammanvigde, och,
efter predikan, hordt siungas ofver sigh
brudhvalsignelsen, resa the till bro-
lopsgarden. Spelmannen maste ock ta
under vaghen medh spelande giora
tianst."

Ovanstaende ar det aldsta sorm-
landska belagg for dialektalt spelsatt
som jag kanner. Dialektalt? Ja, fransett
upplysningarna om instrumenten ar det
en bisats som kittlar fantasin: "... efter
sitt vijs, styrka och spela . . .". Bond-
drangarna spelade alltsa inte efter de
vedertagna normerna, de spelade dia-
lektalt. Hur de spelade kan man bara
fantisera om, en jamforelse med de
andra omnamnda instrumenten visar
att tre av dessa, namligen Nyckelpiga
( = nyckelharpa), Juudgiga (— hjul-
giga = vevlira) och Sackepijpa, ar
borduninstrument ( = instrument
som spelar med medljudande toner).

Det forefaller ytterligt sannolikt att
fiolspelarnas dialekt karakteriserades av
bordunspel. Rester av detta spelskick
finns fortfarande hos gamla sormland-
ska spelman som undgatt 1900-talets
omfattande "uppsnyggning" av fiolmu-
siken.

Gladjande ar att manga unga spel-
man av i dag pa nytt tar upp det aldri-
ga spelsattet. Sta pa er, ni har traditio-
nen som stod!

Arne Blomberg


