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HAMBOPOLSKA
Inom den moderna svenska folkmusikrdrelsen
anser man, att hambon icke garna bor spelas pa
uppspelningar for allmanheten. Man anser att
dansen och den dartill horande musiken hor hemma under begreppet "gammal dansmusik". Nagon gang nar man anordnar dans i samband med
stammorna kan man fa hora spelmanslagen spela
upp till en hambo, men annars betraktar man
hambomelodierna som icke hemmahorande i
svensk folkmusik.
Enligt flera kallor forekommer hambon forst i
tryck ar 1844. Den benamnes da hambopolska. En
del forskare tror att dansen skulle ha ett tyskt
ursprung darigenom att man funnit den vid nagot tillfalle benamnd Hamburger-polkett. Andra
halla envist fast vid att den ar en genuin svensk
dans, beslaktad med den gamla 8-delspolskan.
Sagnen fran Hanebo, beskriven redan 1850, berattar om att dansen tidigare kallats "horgadansen" men senare fatt namnet hambopolska. Det
var ju pa Horgaberget som, enligt sagnen, man
dansade ihjal sig sedan "Hin Hale" tagit hand
om musiken.
Det ar mojligt, att nya ron om denna dans
vunnits sedan ovanstaende uppgifter kom i tryck,
men jag skulle om mojligt vilja bidraga till problemets klarlaggande genom att meddela ett utdrag ur nagra brev fran en av mina forfader.
Ar 1747 emigrerade bleckslagarmastaren i
Stockholm Johan Magnus Klemming (fodd i
Torshalla) till Tyskland for att arbeta pa Fredrik
den stores slottsbyggen. Det var Sveriges drottning Lovisa Ulrika som formedlade kunniga
hantverkare pa uppdrag av sin tyske broder.
Denne Klemming, som gifte sig i Tyskland, hade
i sina bada aktenskap tillsammans 23 barn, varav tva soner atervande till Sverige. En av dem,
Johan Christopher Klemming, blev sedermera alderman i bleckslagareskraet i Stockholm, och en
sonson till honom, Wilhelm Leonard Klemming,
fodd 1820, reste ar 1840 som bleckslagaregesa.il
till Tyskland och besokte da sina dar kvarlevande
slaktingar i den lilla staden Zehdenick utanfor
Berlin. Dessa voro nu helt fdrtyskade och kunde
icke ett ord svenska. Wilhelm Klemming skriver
den 26 juli 1840 i ett brev till sina foraldrar:
"—
— Pa eftermiddagen promenerades till
vatten, lektes i tra.dga.rden, jag deklamerade, sa
dansades litet. Jag hade rakat namna om hambopolska, de ville att jag skulle dansa den. Det var
mig omojligt, da maste jag dansa kosack, som
kom alia att skratta. Onkel skrattade sa magen

hoppade pa honom, och forsakrade, att nar hans
far watt munter, sa dansade han afven sa."
I ett annat brev berattar Wilhelm Klemming
om hur han firade julen hos sina tyska slaktingar.
- Den 25. Kl. 6 voro vi pa benen; de
sma voro i otalig langtan efter sina Weihnachtsgeschenken, men de maste gifva sig till tals, emedan nagot annu felades. Kl. 7% tandes ljusen an
till alias gladje och vi tagade ofver till die Kinderstube. Jag blef ej heller utan. Onkel gaf mig
en guldring med farmers silhuett, ett wasttyg,
och Agnes, Hanchen och Doris hade virkat en
Borse. Jag gaf Onkel 'portrattet', som vackte
mycket ruelse, flickorna hvar sin ring, afvensom
Bernhard och Albert, Agnes - - hambopolskan,
Hanchen — ett nalhus och Doris en liten ask af
Medevi halmarbete och ein Kuss till tack. Gladjen
stod hogt i tak. —
— Jag sprakade med kusinerna om Stockholm, dansade afven hambo, sa
daligt jag kunde. Vi finner saledes har en ung svensk man, som
kommer till Tyskland och "rakar namna om hambopolska". Alltsa en svensk dans — en polska —
som hans tyska slaktingar garna ville se. Man
kan alltsa avskriva spekulationerna om att den
skulle kunna ha nagot tyskt ursprung. Varfor var
det nu honom omojligt att dansa hambopolskan,
nar han tydligen med skicklighet kunde dansa
kosack. Han sager ju aven senare att han dansade hambon men att han dansade den daligt. Han
hade ocksa hambopolskan pa ett notblad och gav
det i julklapp till sin kusin Agnes. Det ar ju mojligt, att han sjalv hade skrivit ned noterna till
denna hambo, eller ocksa hade han med sig noterna fran Stockholm pa grund av det intresse
som han fdrmodade kusinerna skulle visa. Ja,
man far faktiskt den uppfattningen, att han berattar om en ny dans som blivit pa modet i Stockholm men som han sjalv annu inte riktigt lart
sig.
Det ar ju allmant kant, att det under 1830—40talet blomstrade ett romantiskt intresse for svenska folkliga traditioner. Man kan mycket val tanka sig att man i samband harmed fran den svenska landsbygden importerade en typ av den gamla
8-delspolskan och populariserade den i huvudstaden under namnet hambopolska. Den kanske helt
enkelt var den romantiska dansflugan vid tiden
kring ar 1840. Att hambon har med polskan att
(Forts, pa sid. 8^.)
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Selskapet Cremonas tioarsjubileum
Selskapet Cremona holdt 10 ars jubileumsmote
6/6 1955. Motet denne gang var lagt til Norsk
Folkemuseum pa Bygdo. I den anledning hadde
Cremona sikret seg lektor Sevag som kasor. Lektor Sevag demonstrerte de forskjellige gamle instrumenter som salmodikon, nokkelharpe, bokkehorn, seljefloite, halmpipe og panfloite. Lektor
Sevags behandling av de forskjellige instrumenter var forbloffende. Hvordan man pa et bokkehorn med 3 hull kann spille Adagio fra en av
Tjaikowskys symfonier er uforstaelig. Like utrolig var behandlingen av seljefloiten. P£ den spilte
lektor Sevag Sull fra osterdalen og en Hailing,
det var en prestasjon som sjelden hb'res. Vi fikk
likeledes hore Hailing og Ganger spilt pa langeleik. At lektor Sevag er litt av trollmann p& de
gamle, historiske instrumenter fikk vi som var
tilstede gode beviser for, og nan blev ogsa belonnet med stor applaus. Om de forskjellige instrumenters skalainndeling, klang og spillemate
kann bare en fagman pa omradet uttale seg.
Personlig vil jeg uttale at mulighetena for de

gamle instrumenter etter mitt skjo'nn ma vaere
storre enn almindelig antatt. Det var en meget
interessant stund medlemmene av Cremona tilbragte i den store sal med utstilling av gamle og
historiske instrumenter. Formannen takket kasoren for det meget inspirerende foredrag som
visselig hadde fortjent et overfyllt auditorium.
Etterpa hadde foreningen en festlig tilstelling
hvor viseformannen, herr Angell Olsen, som er
en av stifterne av Cremona, fortalte om foreningens forste tid. Endel fiolingale kom sammen
om kvellene p& Akers Verksted for a vise sina
instrumenter og utveksle erfaringer. Resultatet
ble stiftelsen av en forening. Blandt de forste
medlemmer var: Erling Svendsen, Harriet Paulsen, Angell Olsen, Vadeland og Eivind Bull-Hansen.
Som foreningens forman ble pa forste mote
valgt herr Erling Wold som var formann i foreningens forste 5 ar. Deretter fulgte herr Angell
Olsen som formann. Den nuvaerende formann er
herr T. Melvasr.
Albert Wik.

9 HAMBOPOLSKA
(Forts, fr. sid. 78.)
gora anser jag stallt utom allt tvivel. Man skulle
annars inte s& envist binda namnet hambo tillsammans med polska, och dessutom ar sjalva
dansen i sin livlighet, steg och turer bra overensstammande med de beskrivningar man har av
svensk polskadans 6'verhuvud taget.
Melodierna till hambon ha emellertid s§, smaningom glidit bort fran 8-delspolskan och blandats ihop med mazurkorna. Danskapellen i
Stockholm ha sakerligen bidragit hartill.
Fortfarande gar det alldeles utmarkt att dansa
hambo efter gammal 8-delspolska, och den mest
kanda av alia hambomelodier, "A janta och ja",
ar ju faktiskt ingenting annat an en akta 8-delspolska. I Smaland har jag for cirka tio ar sedan
sett attondelspolskan dansas efter en hambomelodi. Harvid satte man i vanster ben pa forsta
tredjedelen i takten. I hambo satter man som bekant i hoger ben forst, vilket gor att det gar betydligt lattare for allmanheten att lara sig denna
dans.
Harmed ar emellertid icke ordet hambo forklarat, men det ar icke omojligt att hambo och Hanebo har nagot gemensamt. Forre stationsinspektoren i Ljusdal, Ernst Bergman, skriver i sin notbok fran 1860—70-talet "Hambopolska (Hanebo-

polska. Hargadans)". Detta kan ju mdjligen stodja uppgiften i Svenska Familjeboken 1850 att
Hanebo- eller hambopolskan fordom benamndes
horgadansen.
Vad jag med denna uppsats har forsdkt klarlagga ar att hambopolskan ar en rent svensk
dans med sakert mer an 100-ariga traditioner.
Godkanner vi dess slaktskap med den gamla polskan sa kommer vi annu langre tillbaka i tiden.
Dansen lever alltjamt, aven om man dansar den
litet olika runt om i landet. Precis som forhallandet var med de gamla polskorna. Darfor kan
ocksa spelmannen, om de valja med smak, mycket val spela hambopolskor pa sina stammor. Da
spela de svensk folkmusik som mer an val kan
mata sig med de vanligen fdrekommande spelmansvalserna fran 1860—70-talet.
Gosta Klemming.
OM PRIM-STRANGAR
Fabrikor Gunnar Frojel har visat oss sin
nyaste kvalite pa Prim-strangar, som nu ar spunnen pa en nyanskaffad, dyrbar maskin. Den blir
darfor genomgaende tatare och av hogre kvalite.
Hr Frojel uppger dessutom att skillnaden mellan
de olika hardhetsgraderna, soft, medium, orkestra, ar minskad, vilket ocksa betyder en forbattring. En stor del av tillverkningen gar pa export,
bl. a. till England och Amerika.

