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en granlie allmogefiöMin var ofta- en hötesf gedigqn sVman. Hederlig utKldning hoapfi&on klockare JÉfer annan musikant, gott musiköra jBB sinne för rytm satte honom i
ståndTp väl utöva sitt yrka på bröllop
och lekstugor. N/5r han slog sig ned där
i spdfc&anskroken, trygg och belåtet mysande, och lät stråken glida över strängarna under så taktfasta stampningar'
med foten, att även stugans väggar nä8-;
tan kunde dansa med i polskan — vilken vederhäftig syn måtte det ej ha varit, särskilt om musiken sköttes av självaste häradsspelmannen, eom såg ut om
en riktig herreman.
Men det var skillnad på spelman ooh
spelman. Inte brydde man sig så mycket om honom, som gick på vägen med
felan under rocken eller i en säck på
ryggen, när han drog en. låt på gården l
för en sup och en brödbit eller några j
slantar. Inte kunde han så mycket hel-i
ler, den stymparen, som ofta sökte sky-f
la sin bristande skicklighet med skryt, l
skoj och knep. Bland desea vaganter i.
fanns en och annan god spelman, men
många voro mera flinka i att föra tun-1
gan än stråken. Roligt att se dem i j
alla fall, tyckte man, de kunde spelat
med fiolen på baken, förtrolla varandra [
och berätta kostliga spelmanshistorier, j
eom endast slökos av enfaldigt folk. Så-i
dana kringvandrande klåpare kunna betraktas som de egentliga bä|arna av hår
omnämnda melodier av något charlatanisk karaktär — även om andra också
spelade dem vid lustiga tillfällen.

Jr' en nUFodi
mr
"Tyska klockorna^
i vil
pizzikaton ansea ha en viss likhet
det gamla klockspelet i Tyska kyrkan
i Stockholm, spelas nu i E "inga variationer av allmoarespelmän i mellersta
Sverige. Ben trycktes av Kosenberg i
dennes "160 polskor j visor och danslekar, upptecknade* i Södermanland 1823
—35". Flodakantorn Rosenberg hads |
fått den av en lantlig "virtuos", som'
brukade skryta med, att han kunde sjuttioåtta polskor och därför allmänt kallades "sjuttioåttan". Åldringar i Flöda
minnas ännu A den ofärdige fiolisten,
som gick längs vägarna och bad att få
spela vid stugorna. Nästan alltid lär
han ha kommit med en och samma polska och alltid omtalat, att han kunde j
--jnttioåttal

Samma melodi spelades liven i mitten
av 1800-talet av en annaå>rkringfaran-1
de, rätt duktig spelman i rfitra Sörmland, Lindblom. Under de kr'^-ta^tonernas klockklang stötte han mei strå'
kens frosch på fyra ställen på fiolen, ooK
getingen, som'han kallade sin lilla f«la,
bar tydliga märken efter dessa SL_ _$,'?&som av ägarena syndiga benägenhet att
i glada och glömska ögonblick sätta sig
på sin skatt.
Nila Andersson har i "'Skånska melodier" tryckt en "Karl XIl:s marsch**.
Enligt spelmannens utsago föreställde
pizzikaton på de lösa strängarna klockringningen vid kungens "uttåg från Bender".
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I "Folklivet i Skytts härad" b«r Nloolovius en respektlös men roande beskrivning av en stridsskildrin^%? f*^n, som
"de kringVc. jdrandt> L.ii. fT''*^ . $ rf ord».
Musikstycket ansågs ^ri-si oin striden
mellan svenskar och danakar vid Hälsingborg och började med Karl den tolvtes marsch, i vilken birfilaren härmade
trumpeter och trummor genom skrällande läten och knäppningar på strängarna.
Fingrarna och stråken arbetade allt häftigare och antydde därmed, att striden
kommit i full gång. Danskarnas nederlag illustrerades av spelmannens, jämmerrop och rysliga dissonanser på instrumentet, varefter några lugnare tongångar föreställde svenskarnas triumf.
"Efter en stunds triumferande sökt»
danskarna igen att resa sina huvuden;
men nya strider jagade fingrarna upp
till de finaste tonerna på kvinten och l
slutligen stråken över stallet under det
spelmannen med skårande stämma bad
om nåd och ropte pardon I pardon! —
varpå stråken åter kom in på svenskarnas sida, och, under det den modigt
framgick där, ropade spelmannen: 'Nej,
änten du å Grove eller Baro» ska du
dol', varvid ett ytterligare blodbad vid. tog. Stycket slutades med den "larsch,
under vilken spelmannen påstod, att de
segrande svenekarna tågat in i Hälsingborg."
I "Skånska melodier" finnas även några liknande bataljstycken upptecknade,
nämligen "Bohus belägring" och "Stenbockens polska". Den förra lär <jyfta på
fästningens belägring av danskarna år
1678, då den dansk-tyska hären tillbaikaslogs av den tappra besättningen un-
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der Frcflichg befäl. Törsta imrisens
allegro höres hur "dansken skjuW', sedan kvider fiolen "svenskens jämmer" i
hjärteskärande dissonanser. Efter ett
nytt allegro, uttryckande danskarnas seg-erhopp, kommer svenskens häftiga eld
och dansken» jämmer. Lugnet efter
striderna^ åekådliggöre^ med det adagio,
varmed tf&ycket slutar,
"Stenbockens polaka", som skall vara
en tonmålning av slaget vid Hälsingborg och komponerad av Måns Bock
själv ("eom va' en mied musikalisk parson"), är känd från fler» landskap i
södra Sverige. Av en spelman i Västergötland kallades den "Stenbocken" eller
"Strömkarlens polska". Knäppningarna
på de lösa strängarna återgiva enskilda
skott, sextondelstonerna i arpeggier och'
löpningar kanonskott eller gevärssalvor»;
allt beroende av åhörarena musikalisk»;
uppfattning.
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Samtliga dessa melodier spelaa med
s. k. förstämd fioL Kvinten stämmes
ner till ciss, d-strången hSjea till e och
g-strängen till a. Fiolen är således
stämd a, e, a, c i s s . l stället f3r kvintintervail ljuda de lösa strängarna i
kvint, kvart och stor ter». Tonen får
en egendomlig karaktär och tippfåttas
som vemodig och trolsk. De flesta
gamla melodier, som spelas med denna
stämning, alla i a dur, ha ett visst tycke av varandra, antingen namnet 5r
"tyska klockorna" eller "Stenbockens
polska", "näckens polska" från Kalmartrakten (insamlad av förf. till "Svenska
Fornsånger" Å. L Arwidseon) eller som
i Värmland "fans polska". Man tyoker aig kunna spåra ett gemensamt ur- '
sprung, en melodi, som väckt uppmärksamhet och inbjudit till förnämlig namngivning. En spekulativt anlagd männi-'
ska skulle kanske kunna använda denna melodi som utgångspunkt for folkpsykologiaka betraktelser. Då svearna,
höra klockor klinga lyssnar skåningens
till vapengmy, och när folket t SMra
Möre låter sig förtrollas av näcken* t*|
ner igenkänner värmlänningen dea fule*
potentatens signaler! Å för väs^gjljtten
kvettar di, "vill du vettat" l
Även nu för tiden stammes fiolen pä
detta <?ätt, när en spelman skall uttrycka ,.
känslor av någon särskild beskaffenhet.
Itminstone gjorde en värmländsk fiogf-BB-ft

Itet så. Efter en genomgången blindtarmgoperation greps han av inspiration
under sjukhusvistelsen och komponerade
en "blindtarmens polska", som, då jagj
hörde den, tycktes mig rätt mycket lik-j
na "fana polska".
En del gamla allmogespelmän, dock;
ej alltid de bästa, omstämde strängar-,
na vid vissa melodier för att underlät-;
ta pizzikaton, dubbelgrepp och särskilt^
arpeggier. Men den förstämniBg/^som'
användes vid här omnämnda melodier,
har av somliga ineludiinsamlare. bl. n.
JMils Andersson, ansetts härstamma Äran.

något äldre instrument liknande
harpan eller den norska hajrdangerfelan.
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Lapparnas musik.
HÄXER/KONSTER
SCORDATURA.

MED

Det troliga är att idén till omstamningen liksom mycket annat kommit
utifrån. För att söka få fram en säregen klangfärg sysslade eft.del känd^d
violinvirtuoser på IGOQ-taleffytted
dubbelgreppsspel på omstämd fiolj^jot. scordatura. En av dem, Johan 'F-ischer,
reste i Sverige i början av

roch han kan möjligen ha entusiasmerat
svenska fiolister till att försöka litet
häxerikonster med scordatura. Så gamla äro ej de här meddelade melodierna,
dessa små rester av samma smak, som
kom den kände stockholmske kapellmästaren Abbe Vogler att briljera med "Jerikos förstöring" och dylika musikstycken. Ännu för 100 år sedan torde emellertid deesa förstämda melodier varit föga kända i mellersta Sverige, vilket
framgår av Dybecks uttalande vid en av
hans underhållningar raei gammal folkmusik i Stockholm. Han sade då, egen-

TTaxelmsfoVeläsningarna i Nordiska, nra* * seet fortsätta i kväll, varvid den känd<3
forskaren och konstnären Karl Tirén, de!»
med föredrag och Bkioptikonbilder dels med
sin fiol tömmer att 1'äinna en skildring av
lapparnas musik.
Pet . fåtal gånger iyr Tiréa tidigare i
Stockholm: demonstrerat urval ur dessa sina
anteekaiags- o^i uppteeknings^mUngar .na
alltid Syunerii-gen livligt uppskattats.
Man k"an skriva aldrig så många utförliga
i och intressanta avhandlingar om, lapparnas
• kultur. I 8e flesta fallen blir det dock enj bart levnads- och miljöskildringar. Det väsentliga i förutsättningarna för d«nna egenartade kultur, det inbundna cgälslivet, för.
blir dock nästan en omöjlighet att kunna
få ett ratt grepp oou PS- et-t område oppnar sig dock «n väg, ät* tränga n&raare la
i detta problem, nämligen genom stadiet av
deras särpräglade musik- Har kan man
följa känslosträngarnas skiftningar och hfir
blottas mycket av det, som väl aldrig annars
skulle erkännas eller visas av den skygge
fjällbon. Efter årslånga och mödosamma
studier av denna musik kan nu hr Tirén,
som ingen annan, skildra denna mustik både ined ord och toner.

domligt nog, att Kalmartraktens näckpolska (på försiämd fiol) syntes honom
ursprungligare ;'än vår kansks vackraste
nationalmelodi, "näckens polälca'; med
Afzelius' ord "Djupt i havet på demantehällen ...".
Nils Denck&r.

Anm. Vid samtliga melodier utmärka
noterna ej de verkliga Lönerna ,,tan f in .
gersattningen på den 'ftmSmdn fiolen
—- •.^-T- -i - ~ftm

Flöda.
Folklåteafton gavs i fredags kväll
i Godtemplarhuset, Ökna by, av
riksspelmännen Öst. Utförandet var
oklanderligt och den talrika publiken applåderade kraftigt. Man skulle dock ha önskat litet mindre av
den bondkomik, som kom till uttryck i den muntliga framställningen och historieberättandet mellan låj tärna.

Spe/;
stå
Stur
Över 20-talet s
till
En landskapsförei
musiken £
På
pelmansstäm,
.-um i Sturefo
det synas, som om ii
musiken i yåra b;
vore stadt i u
döma av det talrik?
ningar och den stoi
het i övrigt, som .
Säkert kommer myd
las till det vackra SI
och sannolikt skola
nen sörja för ett.
besöket. Så hoppas
daktör E. Granhami
ivrarren för folkmi
och bevarande
initiativet till östgöt
- Spelmansstämm
kan bli av stor bet]
musikens framtida si
götland, förklarar h
vid ett samtal med Nningar. Den blir en
vad landskapet har a
'bygdespelmän, på sai
man här för första g
att diskutera möjligt
dande av ett öste:
inansförbund. Samm
spelmännen börjas kl.
nerna på en sammai
skola dryftas. Med <
let anmälningar — i
21 stycken — torde m
från att föreningstan
hamn.
Själva uppspelning*
middagen i den rym
Sturefors, fortsätter
mar. Jag kommer då
ett kort föredrag on
varefter tävlingen m
nen kan sätta igång
fin/is bara en klarinel
ga spela fiol. Till och
i har vågat sig med blai
, och hon är dessutom
ping. Uppspelningarn
j kl. 4, då grevinnan B
spelmännen till midd
Så börjas spelmansstäi

kl. 5,30 och man ber
ting klart vid 8-tiden,
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BOHUS' BELÄGRING (DANSKEN SKJUTER.

TYSKA KLOCKORNA.

STENBOCKENS POLSKA.

