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BIDRAG TILL MARINTRUMPETENS HISTORIA. 

Av TOBIAS NoRLIND. 

forsta argangen av denna tidskrift har lektor D. Fryklund 
meddelat nagra studier over matintrumpeten 1, vilka ge en 

god bild av dett� saregna instruments senare utvecklingshistoria. 
Rorande marintrumpetens aldsta historia ansluter han sig nar
mast till den aldre uppfattningen, enligt vilken instrumentet 
utvecklal sig ur monochordet. Sachs' asikt (framsUilld i Real
lexikon der M usikinstrumente s. 397 och Handbuch der Musik
instrumentenkunde s. 157), att marintrumpeten utgatt fran de 
kirgisiska och tatariska trekantsinstrumenten, omnamnes endast 
i forbigaende. _ 

Det ar ej min mening att har soka bevisa riktigheten av 
Sachs' teori, utan endast att taga fram nagra asiatiska typer, 
vilk.a synas stodja hans bevisforing. Under mina studier av 
Asiens - speciellt N ordasiens - stranginstrument faun jag nam
ligen en del ratt intressanta former i Riksmuseets etnografiska 
samling. 

For marintrumpetens aldsla historia aro vi uteslutande han-
visade till· nagra bildframstallningar fran 1300- och 1400-talet. 2 

Dessa aro emellertid tamligen val belysande sarskilt rorande 
marintrumpetens storlek och form. Sa visa t. ex. fig. 3-11 
och 16 hos Riihlmann, att instrumentet forst varit taniligen 
litet, i vissa fall knappast mera an 60-100 cm. Fig. 4 har 
t. o. m. nedtill avrundade kanler liksom de vanliga strak
instrumenten. Det utmarkande for de aldsta typerna ar aven,
att de sakna gripband pa halsen - nagot som bestamt talar '

1 Studier over marintrumpeten. Tdsk. f. Mld. I, 1919 s. 40--57. 
2 De fiesta atergivna hos J. _ o. R. Riihlmann, Atlas zur Gesch. d. Bogen

instrumente, Braunschw. 1882, Tafel 11. 
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mot monochordet som grundformen. Aven Martin Agricola 1 

betonar, att instrumentet har »widder bii.nde noch clavir» och 
tillagger vidare, att det har »keine abmessung». Aven raknar 
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1. gnbri fr. l\!Iarocko. - 2. tanbura fr. kirgisstappBn. - 3. Nordindisk cikara.

[1, 3 Etnogr. Museet Sthlm; 2 Musikh. Museet; Sthlm]. 

han det till gruppen »Geigen» d. v. s. till rebectypen, nagot 
som ar betydelsefullt nog. I sammanhang harmed talar Agrj
cola om »polnische Geigen», vilka ha strangforkortni.ng med 
nagelryggen _� alltsa flageoletspel liksom marintrumpeten.

Det instrument jag nu narmast skulle vilja stalla fram som. 
gammal normaltyp ar det har i fig. 6 avbildade £ran Asiens 
nord6stra horn (tschuktschernas omrade). Det bar en strang 

1 Musica instrumentalis deudsch, Wittenb. 1528 o. 1545. Nytr. Lpzg 1896 
s. '109.� 
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av vaxtfiber fast npptill primitivt i en klyka och nedtill i en 
utskjutande traknapp. · Strangen spelas med strake. Instru
mentet ar bildat av .ett enda stycke uppifran urholkat tra med 
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4. Tanbura fr. Madagascar. - 5 o. 6. Tschuktschiska strakinstr. 

[Etn. Mus. Sthlm]. 

tunt tralock. Stall torde ha funnits men ar nu borta. Langd

54· cm., corpuslangd 36, nedre .bredd 13, djup 4. Ett vanligt

segelgarnssnore ar ljndat om pa tvaren uppifran och ned (se

bilden). 
Ett annat narstaende instrument fran samma folk ar det i

fig. 5 avbildade. ?ar ar strangfastet annu mera primitivt, i

det att strangen uppi.ill ar fastbunden i en skara runt halsen

samt nedtill i en liten rund pinne som gar tvars genom instru-
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mentet och pa framsidan bildar stall samt pa baksidan ett slags 
»knappfaste» for strangen. Till h6ger a·kroppen finnes en egen
domlig mansklig figur, som mojligen tjanat som ledning vid
strakforingen. Storleken ar: l. 62; corpus!. 33; br. 8; dj. 2.
Utgar man fran Agricolas asikt, att marintrumpeten ar att han
fora till rebectypen - nagot som val aven ar riktigast - er
halles ungefar den utvec\lingsserie, som bilderna har visa. Jag 
begynner med den primitivaste rebectypen: gnbri fran Nord
afrika. Narmast .efter skulle folja kirgisinstrumentet fig. 2 
med flat nedre kant, darefter fig. 4, som visserligen i detta spe
ciella exemplar ej ar fran Asien utan Madagascar men till
hor en samling stranginstrument fran ·denna 6, vilka alla aro 
typiskt persiska. 

Vad slutligen fig. 3 betraffar, slrnlle jag vilja dr6ja nagot vid 
detta instrument. Bortsett fran den tarninglika skruvladan har 
det · en avgjord trekantsform av ren rebectyp (fransett de sma 
inskarningarna pa sidorna, vilka mern utvecklade aterkomma 
i Marockos rebab). De 11 medljudande strangarna fa aven sa
som senare tillagg raknas bort. Spelstrangarna aro av hast
tagel och saledes mycket primitiva. En,,strake av alderdomlig 
form hor aven till. Instrumentet ar fran Indiens nordvastra 
horn och heter cikara samt raknas till N ordindiens Sarangi
former. Den indiska litteraturen · har ratt mycket att fortalja
om detta instrument. P. T. French 1 sager: »It is need by Ma
homedan musicians more than by Hindu; and I imagine it :m.ay 
have been introduced into India by the Mahornedans, possibly 
from Persia.)>. k Willard 2 beskriver sarangiinstrumenten och 
sager, att de spelas ej som violinen utan som basfiol_en och 
tillagger: »The fi1_1gers of the left hand do not press upon the 
strings, but .are held close ·beside them, while the right hand 
draws the bow»: Instrumentet halles saledes nedat mot knaet 
och spelas· flageolet, nagot som tainligeri. mycket erinrar om 
marintrumpeten. - Flageoletspelet ar for ovrigt allmant utbrett 
sarskilt a persiskt och kirgisiskt omrade. 

Alla de har omtalade instrumenten ha. 1_:_3 strangar; lik
som aven · de fiesta aldre instrumenten av rebectyp. Tva 

t Catalogue of Indian mus. Instruments. S. J\' L . Tagore, Hindu. :Music, 

CatGUtta 1875, I, 257. 
2 Treatise on the Music or Hindustan. Tagore L c. s. 97. 
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strangar forekomma oftast, och. detta synes ocksa ha varit fallet 
med 1300- och 1400-talets marintrumpeter. 

Jag vill med det bar anforda ej anse mig ha bevisat marin
trumpetens asiatiska ursprung utan endast ha betonat, att mycket 
talar . for, att insti�umentet har · kommit oslerifran till Europa. 
Nu sager visserligen Fryklund: ))Att elt slaviskt instrument un
der tidiga arhundraden skulle utbrett sig over storre delen av 
kontinenten, vore emellertid nagot fullkomligt enastaende och 
forefaller osannolikt» (sid. 40). Haremof kan dock invandas, 
att instr�mentet forst sent natt Italien och England samt varit 
foga utbrett i Frankrik.e; vidare att sa gott s0111 alla vara fot
och strakinstrument invandrat fran halsinstrumentens urhem 
Persien. Slutligen ma blott papekas, att de grundformer, varur 
de nu kanda ·fullt utvecklade persiska stranginstrumenten utgalt, 
fi.nnas rikligast foretradda just hos randfolken i norr samt hos 
folkstammarna i sodra och ostra Sibirien. 
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