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Musik som återuppstått

• Det finns åtskillig musik
som slutat klinga och försvunnit in i arkivens gömmor. Det
mesta av denna musik kommer
val aldrig att plockas fram igen
och lika bra är väl kanske det.
Men det finns också verk som
mycket väl skulle tåla att åter
komma i bruk. Ett av dessa är
Wilhelm Stenhammars opera
Gillet på Solhaug. Det tycker
i varje fall Stig Rybrant, som
1 många år väntat på ett tillfälle
att få återuppväcka
denna
opera. Nu har det skett och r e sultatet får vi höra tisdag 10
januari P2 22.00 (akt 1) och
onsdag 11 januari P2 20.00 (akt
2 och 3). P å måndag 9 januari
P2 20.40 sänds dessutom ett program där Bo Wallner, vårt
lands främste
Stenhammarexpert. presenterar operan.
Wilhelm Stenhammar började
göra opera av Henrik Ibsens
drama Gillet på Solhaug 1891.
Stenhammar var då endast 20
år och hade inte någon större
musikalisk produktion bakom
sig om man undantar en mängd
epigonverk från barndomen och
yngre tonåren. Det var inte
bara Stenhammar som lockats
av Ibsen* drama från 1856. Den
romantiska handlingen och de
många scenerna med folkvisor
kräver musik som komplement.
1 Wien skrev Hugo Wolf 1890
musik till Burghtheaters uppsättning av Gillet på Solhaug
och han hade ett tag allvarliga
planer på att göra opera av
stycket. Han tröttnade emellertid på pjäsen efter en tid och
lät projektet falla. Stenhammar
däremot skrev färdig sin opera
men den fick premiär först
1899 i Stuttgart. F ö r 1890-talets
publik var Stenhammar först
och främst den store pianisten
och i andra hand tonsättare.
Som pianist reste han ofta i
Tyskland, vilket till en del förklarar att denna svenska opera
fick ett tyskt uruppförande.
Redan 1898 hade Stenhammars
andra opera, Tirfing, uruppförts i Stockholm — ett uruppförande som åtminstone Stenhammar såg som ett misslyckande.
Den 3 1 / 1 0 1902 gavs Gillet pä
Solhaug f.f.g. på Kungliga teatern i Stockholm med Stenhammar själv som dirigent. Bland
sängarna i denna uppsättning
fanns bl.a. den berömda mezzosopranen Mathilda Jungstedt
och August Södermans son Carl
August. Efter premiären gavs
verket fram till 1908 ett tjugotal
gånger. Sedan lades det ned,
men 1914 sattes operan upp på
nytt av Armas Järnefelt. Publiken i Stockholm svek dock denna uppsättning, som gavs endast två gånger på Kungliga
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teatern. Vid ett gästspel i Göteborg samma år var emellertid
publikintresset större.
Stenhammar var ju ledare för Göteborgs orkester förening 1907—
22. Bland utländska framföranden kan nämnas att Kejserliga
hovoperan i Berlin gav Gillet
på Solhaug 1905 och operan i
Dortmund 1912. Med undantag
för en jubileumsföreställning på
operan i Stockholm i samband
med Föreningen svenska tonsättares 25-årsjublieum 1943, då
avsnitt ur Gillet på Solhaug
gavs med Nils Grevillius som
dirigent, så har operan varit
ospelad sedan Göteborgsföreställningarna 1914.
F ö r r a våren klingade åter
Gillet på Solhaug i Göteborg.
Då spelades nämligen den r a dioversion vi får höra. Troligen
är denna version mer komplett
än någon av de sceniska v e r sioner som givits. Den har
iordningsställts av Stig Rybrant,
som vid inspelningen dirigerade
efter en fotokopia av Stenhammars originalpartitur. Texten
har genomgått en ansiktslyftning och de många ålderstigna
vändningarna i Sigrid Elmblads
gamla svenska översättning har

Vielle eller vevlira heter
detta knubbiga instrument
som fås att ljuda genom
att man vevar ett hartsat
trähjul mot strängarna.
Tonhöjden regleras med
tangenter på halsen.
Vi får höra hur det låter
i radio. (Målningen
av Georges de La Tour.)

bortopererats och ensatts med
modernare uttryck av Gösta
Rybrant.

Personlighet med vevlira
Vevlira eller vielle är ett instrument med 1—2 melodisträngar och 2—4 i kvinter
stämda bordunsträngar. Dessa
strängar fås att ljuda genom
att ett trähjul som bestrukits
med harts och dras runt med
en vev gnider mot strängarna.
Tonhöjden regleras på samma
sätt som på nyckelharpan, dvs
med ett slags tangenter på instrumentets hals. Resonanslådan har oftast samma form som
lutans.
Det här instrumentet kan
man i våra dagar endast träffa
på som tiggarinstrument i SydFrankrike, Spanien, Portugal
och i vissa trakter av Sovjetunionen. Vevliran har dock en
lång och imponerande historia.
Den hör till västerlandets äldsta musikinstrument och är belagd på bilder redan från 900talet, då den kallades organistrum. Under medeltiden var den
mycket populär, vilket framgår
av den mängd bilder av vevliror som finns bevarade från

denna tid. Då experimenterades
också friskt med vevlirans form.
Bl.a. byggde man jätteliror med
åtta melodisträngar som fordrade två spelare. En som skötte
tangenterna och en som drog
runt veven.
I slutet av medeltiden föll
vevliran i vanrykte och blev
ett instrument för bönder och
tiggare. Under 1700-talet upplevde den åter en tid av popularitet liksom säckpipan. Orsaken till detta var givetvis rokokons svärmeri för den ädle vilden och herderomantik. Vevlira spelades i de högsta samhällskretsarna. Joseph Haydn
skrev på uppdrag av kung F e r dinand IV av Neapel fem konserter för vevlira och Mozart
har också komponerat för instrumentet. I början av 1800talet försvann vevliran på nytt
ur högreståndsmiljön och blev
åter enbart ett folkligt instrument.
Ett instrument som varit sa
populärt som vevliran måste
givetvis ha en stor . och rikhaltig repertoar som ligger och
väntar på den som vågar å t e r uppliva den. En av de få som
idag behärskar konsten att spela
vevlira är schweizaren Rene
Zosso. Denne mycket intensive
artist fungerar under sina konserter som en medeltida lekare.
Han läser dikter, spelar och
sjunger om vartannat. Allt detta
gör han på ett mycket person-r
ligt sätt. Hans attityd till sitt
material påminner mycket om
Sven-Bertil Taubes och Ulf
Björlins. Där finns inga försök
till att presentera förment a u tentiska tolkningar. Vevliran
blir ett levande instrument i
händerna på René Zosso. På
tisdag 10 januari i P2 21.00 får
vi höra honom spela med J a n
Ling som kommentator. P r o gramrubrik: Vevliran, ett m e deltida popinstrument.
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Lördag 7 jan. TV 18.00

Kings College Choir
sjunger.

Söndag 8 jan. P2 21.45

Verk av Guillaume Machaut
spelas av ensemblen
Ricercare från Zurtch.
Tisdag 10 jan. P2 21.30

Stravinskijkonsert:
Zvezdoliki och Jeu de
cartes.

Onsdag 11 jan. P2 21.40

Antonfn Reicha: Sex trios
för horn, op. 48.

•

Torsdag 12 jan. P2 20.45

•

Fredag 13 jan. P2 21.20

Jan Carlstedt: Symfoni
e-moll, op. 1.

Bernhard Lewkovitch:
Mässa.
Huvudansvarig för veckans
musikradio: Eskil Hemberg.

