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VIOL- OCH LUTMAKARE FRAN MEbELTIDEN 
TILL NUTIDEN. 

VoN LuTGENDORFF, '\V1LLIBALD LEO: Die Geigen- und Lautenmacher vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart. Frankfurt am Main 1922. I. 422 s. -+ Tafel
anhang 100 s. II. 670 s. 4:o. 

.Li.itgendorffs statliga och epokgorande arbete, som Hinge 
varit utganget-- i bokhand_eln, nu fr am trader i en tredj e 

utvidgad upplaga, ar _detta a.gnat att gladja var och en; som 
ar intresserad av instrumentkannedom. Och detta icke. blott 
teoretikern uta11 aven praktikern-instrumentmakaren, ty LiH
gendorffs verk ar ett arbete, som man ocksa finner hos de 
flesta viol- · och lutbyggare av betydenhet. 

Det foreligger i likhet med andra upplagan i 2 band, varav 
det forsta innehaller en historik over viol- och lutbyggeriet 
och det andra alfabetiska biografier over mer an 6,000 for
fardigare av instrument med data och uppgifter, i den mlm 
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· sadana kunnat anskaffas. I arbetet finnas 290 avbildningar
av instrument och instrumentbyggarc, over 900 faksimile av
instrumentsedlar och brannmarken, en sarskild forteckning
over instrumentmakarna efter deras hemvist� listor over strak
makare, verkstadsnamn och skyltar samt _en vidlyftig lj_ttera
turforteckning.

Ordet Geige tager forfattaren i dess vidstrackta betydelse
av strakinstrument over huvud, och salunda omfattar arbetet
ej blott violinen utan aven violan, violonccUen och k.ontra
basen samt darjamte sv·unna tide.rs strakinstrument, sasom
viola d'amore, gamba o. s. v. och deras tillverkare. Aven
Laute har i arbetet en sarskild betydelse, i det att forfattaren
icke · inskdinker sig till den egentliga lutan utan aven be
handlar andra "Zupf1nstrumente": cistern, cittran, gitarren,
mandolinen etc. och de med dessa instrument forbundna in
strumentmakarna.

Vi fa sale.des i forfattarens framstallning folja de euiopeiska
stranginstrumentens och sarskilt strakinstrumentens historia
genom tidernas lopp, och huvudparrten av arbetet handlar
naturligen om de italienska, franska, osterrikiska och tyska
instrumentmakarna . och deras verk. ·Men ocksa andra lander

. i Europa ha lamnat material: England, Holland,· Spanien,
Portugal, Polen, Ryssland och .Schvveiz, varjamte tagits hansyn 
till instrumentbyggeriet. i Amerika och Australien. 

Aven Sverige, Norge ocl1.
1 

Danmark ha varit foremal for 
forfattarens intresse, och i den historiska avdelningen agnas 
8 sidor at dessa lander, darav at Sverigc speciellt 4. · Storsta 
delen omfattar instrumentmakarna i Stockholm, men aven 
det ovriga svenska instrumentbyggeriet behandlas i detalj. 
T. o. m. d<m skanska traskotillverkningen omtalas, vilken ju
fortsattes in i vara dagar saval hos bonder som hos instru
mentmakar�. Man saknar emellertid har ett omnamnandc
av den bland allmogen, i synnerhet i Uppland, bedrivna till
verkningen av nyckelharpor, vilken ocksa varit foremal for
stort intresse utom· Sveriges granser, liksom det markliga
faktum aven kunnat framhallas, att forr i tiden hos bonderna
i vart land forfardigats marintrumpeter och violer (i synnerhet
violiner) med underst:rangar av olika typer (se recensentens
upp,satser i Sv. Tidskr. f. Musikf.).

I den andra delens alfabetiska framsta.llning finnas en- mangd 
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svenska instrumentmakaTe uppforda och i svenska samlingar 
befintliga instrument namnda. Betraffande de nutida violin
makarna i Sverige far man naturligen· icke all�id den -ratta 
mattstocken. Sa ar fran en norrlandsstad en som instrument
byggare ganska obetydlig skomakare anford, under det att en 
darstades verksani synnerligen skicklig violinmakare ej finnes 
namnd. 

For den aldre svenska instrumenttillverkningen har for- · 
fattaren flitigt begagnat sig av froken. Hedvig Boivies uppsats, 
Nagra svenska lut- och fiolmakare under 1700-talet, vars be
tydelse ,recensenten haft tillfalle att framhalla i annat sam
manhang, 1 och Li.itgendorffs framstallning om flera av dessa 
(se t. ex. artiklarna om fiolmakarfamiljen Mohte i Angelholm 
och Mathias Petter Kraft) har svallt ut, sa att det maste 
gladja en svenslc 

Om Lorents Mollenberg, vilken icke behandlats i froken 
Boivies uppsats, sages, att han "wahrscheinlich Schuler oder 
Geselle von Peter Kraft war". Av doktor Brande.ls bok om 
I{raftska sl�ola11 framgar emellertid bestamt, att Mollenberg 
var en av Krafts skickligare gesaller, och dar finna vi ocksa 
nagra data: att han dog ar _1824 och att han ar 1800 var 32 
ar. Utom de aV' Lutgendorff namnda instrumenten av Mollen-. 
berg fortjanar aven en harpa i Lunda-museet namnas. 

Andra svenska arbeten, som av forfattaren cite.rats, aro 
katalogerna over instrumentsamlingarna i Musikhistoriska 1\fa
seet, Nordislrn Muse.et och Gotebogs Museum, Hu.Ip hers' av
handling av ar 1773, Claudius' Malmo-katalog och recensentens 
skrifter ro.rande instrument. 

Klenoderna i Musikhistoriska ,.J.\l[useet i Stockholm a.to anforda 
efter Svanbergs katalog, varemot forfattaren i allmanhe-i: · icke 
kunnat taga hansyn till de statliga forvarv, som under de 
senaste aren inkommit i rask foljd, da nagon tryck� katalog 
over dessa ick.e finnes. Ur recensentens uppsats om viola 
d'amore har forfattaren cite.rat den i · en av museets viole 
d'amore befintliga mystiska sedeln m,ed namnet Antonious 

·
1 Ur Nutidens Musikliv, haft, 4, 1921. Tyvarr ha en del tryck.fel har in

s�ugit sig, av vilka de in.est i ogonen fallande aro foljande: 

sid. 63, spalt 1: ar 1880 > 1800,
L. 53 > S. 53, 
trenne instrument> tvenne instrument. 
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Romarius, varemot han icke omnamnt en i samma uppsats -
avbildad och beskriven Englisches Violet av Jacob Rauch, 
vilken ar en av museets dyrbaraste pjaser. 

En pochette i Nordiska Museet har foranlett en ny utforlig 
artikel, om hollandaren Thomas Huyghen, och har forfatfaren 
darvid foljt recensentens framstallning i Studien iiber die 
Pochette men dessutom sold skaffa narmare upplysningar om 
tillverkaren fran Utrecht. Aven har en liten artikel om en 
violino d'amor� i samma· museum av Hans Severin Nyberg, 
Orkeljunga 1760, tillkommit. 

Fran Goteborgs Museum namnes bl. a. dess vackra viola 
d'amore av Meinradus Frank och fran Linkopings stiftsbiblio.tek 
en luta ·av Raphael Mest i Fii.ssen. 

Av svenska enskilda samlingar har den Hammerska
1 

som 
tyvarr skingrades genom auktionen i Koln den 3 juni 1893, 
lamnat flera bidrag, sasom en teorb av Lorents Mollenberg, 
Stockholm 1814, vilken ar avbildad del I, s. 328. Denna teorb 
kom fran auktionen till Paul de Wits samling i Leipzig och 
darefter till Reyers · museum · i Koln. · Den bar sarskilt intress_e 
for oss svenskar, darfor att den ar forsedd med en lapp, vars 
skrift enligt Kinskys katalog lyder: "Tillhort Sauphia Alber
tina". I Paul de Wits katalog uppgives instrumentet efter 
Hammers katalog ha varit drottning Sophia Albertinas egen
dom, och i den Heyerska katalogen finner man· detta narmare 
preciserat: ".Konigin Sauphia Albertina von Schvveden, die Ge
mahlin Konig Oskar II". Da det, som bekant, icke funnits 
nagon svensk drottning Sofia Albertina, ar det antagligen prin
sessan Sofia Albertina, konung Adolf .Fredriks och drottning 
Lovisa Ulrikas dotter, som asyftas med ovan anforda inskrip
tion. Aven av den inuti denna teorb befintliga Mollenbergs
etiketten finnes faksimile hos LiHgendorff liksom av Jonas 
Elgs och Mathias Petter Krafts sedlar. 

For 6vr1gt riamnas ur andra svenska samlingar exempelvis 
en pochette av Jacques Regnault, ·Paris 1684, i generalkonsul 
Jean Jahnssons samling i Stockholm ·och en recensentens 
pochette d'amour av Thomas Edlinger d. a. Daremot ager 
recensenten ingen luta av Johan J erner, sasom uppgives i 
andra delen s. 242. Har har forfattaren tydligen missforstatt 
ett meddelande i froken Boivies uppsats s. 73. Detta ar emel:. 
lertid ett enstaka misstag, och man maste i 6vrigt komplimen-
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tera forfattaren for hans formaga att draga den riktiga kon
tentan ur de pa svenska skrivna arbetena. 

I Liitgendorffs oversikt av instrumentsamlare del I, s. 9, 10, 
namnes ett for recensenten obekant namn: Gustav Sjoberg, 
Stockholm, varemot flera andra, numera avlidna, svenska sam
]are dar ej anf6rts, sasom artisten R. Callmander, Goteborg, 
tullkontrolloren Hj. Kjellberg, Stockholm, sqm agde en liten,. 
ganska god kollektion, och advokatfiskalen E. A. Mobeck, som 
hopbragt en kurios samling av instrument. - till storsta deleu
moderna - bland vilka det dock fauns en och annan vacker 
gammal pj as. 

Da det ar · tal om svenska samlare av musikinstrument, 
kunna vi icke underlata att namna, att Liitgendorffs arbete 
agnar mycket vackra ord at generalkonsul Carl Claudius, som 
visserligen numera ar bosatt i Kopenhamn men som gjort sa 
mycket for vart Musikhistoriska :Museum. Fran hans statliga 
kollektion, som ar utan motstycke bland privatsamlingarna i 
Norden·, har forfattaren Hitt manget vardefullt bidrag. 

Aven ett sadant jattearbete som Liitgendorffs kan ju aldrig 
gora ansprak pa fullstandighet: tillagg kunna standigt goras. 
Sa t. ex. har den i Buhles Eisenach-katalog namnde forfardi
garen av en "Gewellte Viole" Johann Paptist B�chstetter, Re-. 
gensburg . 1721, icke anforts, ehuru denne torde vara av· stort
intresse for utronande av slaktskapen inom violbyggarfamiljen 
Buchstetter. Ej heller finner man hos Lii.tgendorff den i 
Briisselkataiogen, III, s. 35, omtalade forfardigaren av en marin
trumpet: L. Tobi, 1740. 

Ur svenska samlingar kunna aven atskilliga tillagg goras. 
Sa ager recensenten ett par instrument med inskriptioner, an
givande namn, vilka icke aterfinnas i Liitgendorff: en liten 
violin med foljande sedel: Repareert af Instrumentmager Adolph 
Petersen· i Ki.0'benhavn 1818, .en gitarr av G. Becker, Stralsund 
1814, och en gitarr .av Georg Daniel Schone i Kristiania. Da 
forfattaren icke i litteraturforteckningen omnamner Norsk P olke
museums katalog over musikinstrument, har han tydligen icke 
anvant denna, vaFigenom en hel del norskt undgatt honom. 
Den norska katalogen an giver for ovrigt en "hakeharpe" och 
ett klavikord av Schone men· ingen gitarr. 

Aven kan recensenten ur sin samling namna flera instrument, 
vilka kunna lamna bidrag till kannedomen om av Liitgendorff 



106 

redan namnda instrumentmakare: viole d'amore av Franciscus 
Celionatus och. _Carl Bachmann, pochetter av Morglato· Morella 
och Sanctus Seraphin, cister av Remerus Liessem, London 
1759, prakt-cister fran 1700-talet med inskription Thompsons, 
London (Liitgendorff kanner inga cisters av Thompsons), cister 
av Amund Hansen, Friederichshald 1801, gitarr av t. N. Gade 
med annan tryckt sedel an de hos Lutgendorff anforda: 

I. N. GADE SEN:R
PIANOFORTE HARPE OG GUITAR FABRIKANT 

Kr.0':BENHA VN 

BoRGERGADE No. 197. 

Dartill fames i denna gitarr en annan tryckt sedel (repara
tursedel) av en for forfattaren okand instrumentmakare: 

lNSTRUMENTMAGER 

·C. W. Srd .. NSTREM
23, N.HRREBROGADE 23, 

HJ.0RNET AF BLAAGAARDSGADE. 
KJOBENHAVN. N. 

Dessutom ager recensenten en m_ycket sallsynt "Theorben
harfe" av samma typ som det i Ruth-Sammet, Alte Musik
instrumente; s. 44, avbildade instrumentet av Harley och med 
samma inskription (endast litet avfilad) som en i Berlin nu 
befintlig "englische Gitarre" ur samling Snceck:. "Light Invent. · 
Barry maker", vilket syn es bekrafta Liitgendorffs formodan, 
att Edward Light icke sjalv forfardigat de av honom upp
funna instrumenten utan en instrumentmakare Barry. 1 

Hartill kunna laggas nagra moderna for ovrigt av LiHgen
dorf� omnamnda kopister av rang: parisaren Charles Moinel, 
som for recensentens rakning forfardigat en efterbildning av 
Pa,ris-museets Stradivarius-pochette, och berlinaren Max Mock.el, 
vilken _vid l\falrnoutstallningen 1914 exponerade nagra vackra 
kopior, av vilka den fornamsta, en baryton med originella 
stranganordningar, hamnat hos recensenten. 

Aven av svenska instrumentmakare, som icke omnainnts hos 
Lutgendorff, torde nagra bora framdragas. I Lunda-museet fore
tradas salunda Arvit Ronnegren, Kattarp, av en fiol (ar 1737) 

1 Den av forfattaren namnde A. Lambert-Fe-q.illee finnes representerad av 
))epinettes des Vosges)) saval i Musikhistoriska Museet som i recensentens 
samlinf 
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och A.·. Lindberg, Araslof, av en luta (ar 1831), och Skara'" 

museet har en harpa av Malmstrorr1, Skara (ar 1847). De av 
undertecknad i recensionen over froken Boivies uppsats namnda 
nya namnen aro naturligen ej heller representerade hos Liitgen
dorff: Nils Lindstrom, Strengnas 1774, Bengt Nilsson, Ny Ed 
1787, . och E. Wennstrom, Gefle 1821. Aven kan namnas, att 
den av forfattareri anforde N. Nilsson i Malmo forfardigat kopior 
av philomele och traskofiol, vilka befinna sig hos recensenten. 

For ovrigt har Liitgendorff icke kunnat omnamna de dyr
bara antika signerade violiner, violor och violonceller, som 
befinna sig i enskild svensk ago. Mazerska kvartettsallskapet 
forfogar salunda . over en hel del instrument av hogt varde, 
och mangen av vara framstaende musici innehar instrument 

· av rang (se harom bl. a. en uppsats av Anton Lindsstrom,
Bonniers Manadshaften, 1915, s. 732, 733).· · A ven lar - kapten
Erik Bernstrom aga utom flera andra · goda marken en akta
Antonio Stradivari, garanterad av ingen mindre an Hill's i
Loridon ... Det finnes val for. resten knappast nagon smastad
i Sverige, dar det icke ar personer, som inbi-lla sig vara agare
av en akta Guarnerius eller Stradivarius eller delar av dylika
instrument. -For en kommande upplaga av Liitgendorff skulle
det vara av synnerligen stort intresse, om· en fullt sakkunnig
undersolrning slmlle kunna utr6na, i vilken utstrackning vi
aga· verkliga antika violiner, violor och violonceller av kanda
ma.stare i Sverige.

Mot arbeten som Liitgendorffs kunna alltid framstallas detalj
anmarkriingar, 1 och luck.or komma standigt att finnas. Den
oerhorda trafiken med forfalskade sedlar och t. o. m. fram
staende ma.stares akta sedlar i falska .instrument (se harom
t. ex. Fuchs, Taxe der Streich-Instrurnente, och Niederheit
rnann, Cremona) 2 har gjort det oundvikligt, att falska sedlar

1 En del tryckfel forekomma t. ex., ej minst i fraga·om svenska personnamn, 
och det har naturligen varit forfattaren omojligt att observera dodsrallen bland 
de svenska fiolmakarna. For den iiven sasom fiolbyggare kande folkskolein
spektoren J. Kjellin i Ostersund bor salunda hans dodsar 1917 tillaggas. 

2 I Sverjge torde forfalskningar av instru�entsedlar tamligen sallan aga 
rum. De enda rap, recensenten kan erinra sig, aro, da en aldre gitarr forsetts 
med en mystisk Kraft-etikett och da ett for 6vrigt vackert strakinstrument, 
som recensenten mycket val kande fran en affar, efter nagon tid aterfanns hos 
en musikalskare med en tillagd etikett med ett beromt namn utom den ur
sprungliga. 
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insmugit sig i Liitgendorffs material, sasom recensenten haft 
tillfa.lle att i nagra fall · konstatera. 1 Men sasom arbetet nu 
foreligger, har det under a1la forhallanden en ofantlig bety
delse. Den historiska avdelningen ar intressant oc:h verkar 
eggande pa forskaren, under det att de alfabetiska biografierna 
utgora en handbok, som ar oumbarlig for musikhistorikern 
och· sarskilt instrumentforskaren och niusejmannen. Aven in
strumentmakaren inom hithorande gebiet har stor nytta av 
arbetet, i det han med tillhjalp av dess biografiska data och 
avbildade sedlar utan svarighet kan utmonstra atminstone de 
klumpiga och omojliga. aldre falska sedlar, som oversvamma 
rnarknaden. Ja; var och en, som ager ett signerat strang
instrument, kan har finna uppgifter om tillverkaren, eller, om 
sa icke ar fallet, kan han sjalv lamna bidrag till okad kanne
dom om viol- och lutmakarna. Man bor salunda vara Lilt-· 
gendorff tacksam for hans stora forskargarning och vi svenskar 
sarskilt darfor, att han i sitt over hela varlden spridda arbete 
a.gnat ett sadant intresse at det svenska m usikinstrumentmake
riet och dess utovare.

D. F-d.

1 Li.itgendorff har aven faksimile av en och annan sedel, beteclrnad som 
))Falschung)), och nr praktisk synpunkt vore det onskvart, · om dessa faksi
miles antal okades. 



STR.AKHARPAN. 

OTTO ANDERSSON: Strakharpan. Etnologiska studier tillagnade N. E. Hammar
stedt. Sv. Tekologfor:s forlag. Sthlm 1921. S. 115-125. [Pris for hela 
boken: 20 kr.]. 

a Otto Andersson 1909 infor internationella kongressen i 
Wien framlade sina studier om strakharpan 1, vackte dessa 

allman uppmarksarnhet, enar var kunskap om de aldsta strak
instrumenten genom dem vasentligen utvidgades. Vad man 
forut visste om den s. k. strakkantelen var ej mycket, och 
nagra slutledningar om detta instruments alder och historiska 
betydelse kunde ej dragas ur de fa omnamnanden, som till
falligtvis gjorts i bock.er och uppsatser 2

• 0. Andersson hade 
foretagit flera resor och darunder · uppsparat atskilliga nya in
strument och kunde med anledning av dessa bestamma strak
harpans utvecklingshistoria. Aven sammanstallde han instru
mentet med walesarnas crwth (fig. 1 b) och rnedeltidens rundlyra 
(fig. 2).· Under de tolv ar som sedan dess forflutit, har han 
forskat vidare och tillsammans med· Juho Vaittinen 3 upptackt 
aven typen med "mellantra" liksom crwth. Andersson kan 
alltsa nu faststalla tre typ��: 

A. Med smalt avlangt griphal vid hogra sidan i ovre andan
(fig. 3 a, b; 4; 9). 

B. Med kvadratformigt griphal upptagande, mitten av in
strumentets ovre del (fig. 1 a;. 3 c, d, e). 

C. Med det kvadratiska griphalet uppifran och ned avdelat
med en tvarsla ("mellantra") motsvarande gripbradet a crwth. 

En sarform ar slutligen det paronformade svenska instru
mentet fran Oja, Malungs sl�n, Dalarna (fig. 9 a) forst om-

1 Haydnzentenarfeier. III. Kongress d. intern. Musik-Gesellschaft "\Vien 25-
29 Mai 1909. :Wien & Lpzg 1909. S. 252-259. 

2 Se bl. a. C. Russwurm, Eibofolke II, Reval 1855, s. 118; G. Retzius, Fin
land i Nordiska Museet. Sfhlm 1881 sidd. 121-123; B-ie, Ett musikinstrument 
fr. Dalarne, Fatab. 1906 s. 235-239. Det svenska Ojainstr. omtalas redan pa 
1870-ta]et av Sodling i hans ms. om sv. folkmusik (Mus. Ak:s bibl.). 

3 Gaveletar 1918 s. 131. 
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namnt i Sodlings historik over svenska folkinusiken, dar det 
avbildas med anteckningen: "Funnet 1825/n69 av N. M. Mandel
gren." Denne senare skankte det 1875 till Nordiska Museet, 
vars forestandarinna for musikavdelningen, froken H. Boivie· 
beskrev det i Fataburen 1906. Genom Sodlings formedling er
holl Hammar (antagligen fore 1875) i Stockholm en kopia (fig. 8), 
med vars samlingar den sedan antagligen kommit till Tyskland. 

Alla strakharporria spelas pa sa satt att strangen, som ligger 
direkt over utsnittet (narmast vanstra handen, som haller in
strumentet), forkortas med naglarna, varvid handen saledes 
ha.Iles halvt sluten (jfr fig. 6). De andra strangarna, vilka 
ligga i . samma plan som spelstrangen, klinga med hela tiden 
som ett slags brumbas. 

De har meddelade avbildningarna utvisa aven ett hogst pri
mitivt satt att fasta strangarna nedtill vid en trapinne, som 
ha.Hes fast med band (fig. 9 c). 

Ett alderdomligt drag ar aven, att strang_arna a de primi
tivare instrumenten ar av hasthar - "ein untriigliches Zeichen 
hohen Alters", sager Sachs· pa tal om guslen, som aven har 
samma strangmaterial (Instr.-kunde s; 124). Sachs namner 
aven, att dylika strangar forekomm a hos strakinstrumenten i 
norra, mellersta och sodra Asien. Yngre instrument ha sedan 
alltid metalltrad7 nagot som aven forekommer overallt i Asien. 

Man har hittills antagit, att strakharpan hor direkt till rund
lyrorna, och Andersson ·papekar aven 1909 flera former av dessa, 
vilka · kunna raknas vara narstaende. Att verkligen det nordiska · 
instrumentet framgatt ur medeltidens vasteuropeiska runda lyra
gestalt torde dock vara i hog grad osannolikt. Utga vi ifran 
Anderssons typ A som aldst och B

) 
C som yngst, visar det sig, 

att de rundlyran mest narstaende finnas . sist i utvecklings
serien, under det att just i borjan (jfr t. ex. fig. 4 och 9 b, c, 
med fig. 1 b och 2) divergenserna aro patagliga. Tva instrument 
som i borjan ej alls likna varandra, ha under utvecklingens 
gang kommit varandra nara och till sist sammanfallit i end a: 
crwth (fig. 1 b ). 

·Fasthaller man vid rundlyran som grundformen, maste man
soka andra aldre instrument tillhorande samma grupp, vilka 
ej ha den direkta vasteuropeiska ( engelska) mndade gestalten 
med liten obetydlig resonanslada, resp. resonansplatta. Den 
gamla. germanska "rottan" (fig. 1 c) synes da erbjuda vissa be-
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roringspunkter. Men aven andra finnas. Sachs sager om 
cittran utan gripbrade (Instr.-kunde s. 132): "Sannolikt pa by
santisk-i: omrade - kanhanda genom slavisk paverkan - antager 

a b 

C 

den antika kitharan en reso
nansbotten langs ryggsidan 
och later den egentliga 
kroppen krympa samman; 
formodligen hade den re
dan forlorat det gamla 
dubbelsidiga spelet." Fol
jer man denna ledtrad, 
visar det sig, att den an
tika lyran under medel
tiden utvecklat sig pa tva 
satt: den.en a med allt mera 
rundade former, sa att den 
till sist vasterut i Europa 
(mest i England) blivit nas
tan cirkelrund (se fig. 2); 
den andra av allt lang
smalare form, med bredare 
anda vid oket och avsmat
nande nedat. Rottan ar ett 
gott exemp_el pa denna ut
vecklingsform (fig. 1 c ). Det 
finnes emellertid aven ett 
annat instrument, som helt 
sak.ert ar av medeltida ur
sprung. Bland F. A. Mar
tins asiatiska samlingar i 
Etnografiska Museet finnas 
tvanne ostjakiska instru-

Fig. 2. R u n d l y r o r  fran m edeltide n. ·1k b. d · . 
a Anglosaxisk rundlyra; teckning i Ms Harl. ment, VI a av .11 as I Ma1-
2 804 Br. Museum (13. arh); b teckning i ett tins 1897 (Sthlm) utgivna 
Missale 1 239; c slmlptur pa Gyllene porten i pl h l s·b· · (f. 6 

Freiberg (12 arh.) ansc ver {. . 1 1nca 1
0. 

1 d, e har). Bada aro var for 
sig hogst intressanta: den batformiga, mot oket langsamt avsmal
nande, kr9ppen, den avlanga gestalten (bredd och langd i propor
tion 1 : 5) ·och strangarna, (av vaxtfiber e_ller snore a exempla
ren) som foras over stall; men allra viktigast_dock sattet att spanna 
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strangama vid oket, vilket pa .det mindre exemplaret (fig. 1_ e) 
sker· pa sanima satt som a den abyssinska lyran med tva:r'
pinne, · _pa det storre '(fig. 1. d) daremot med traskruvar, ned-

e d C b· 

Fig. 3. S t r a k ha r p o r  i Etn o g r. M u s e e t  i H el s i n gfor s. 
a, b av A-typ; c-e av B-typ. (III. Kongr. Wien). 

a 

ifran instuckna i oket. Matten a instrumenten aro: 112- x 22 
och 131 x 27 cm. Martin kallar dem dombra och sed0-n inom 
parentes narkas jouch. 1 Den langa valvda ryggsidan a strak
harpan fig. 9 har erbjuder till jamforelser med ostjaklyran. 

Steget ar ej langt till strakharpans A-typ, men dock finnas: 
alltfor manga olikheter for att man utan ".idare skulle kunna 
antaga detta finsk-ugriska instrument som prototypen: det breda 
trekantiga ha.let nedanfor oket liknar. mera den utvecklade 
oppningen a typ B, den spetsiga nedre delen och icke minst 
de manga _ strarigarna, vilka liksom de ·vasteuropeiska rund
lyrorna aro 5 - allt later oss tvivla pa, att ostjakernas lyra: 
ensamt varit grundtypen, aven om det kan antagas, att formen 
varit kand i Europa under tidiga m-edeltiden. 

Sach,s lat emellertid den grekiska kitharan sa smaningorn 
1 A. Ahlquist (Uber die Sprache d. Nordostjaken, Hfors (1880 s. 107) har

formerna naras = Spiel, Musik; naras-jnx = Musikholz. - M. beskriver aven 
(s. 16 f.) en del danser, som utfordes under sang och ackompagnement av 
»dombran»: 

Su. tidskr. for musikforskn. 8 
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,6verga till ciftra utan gripbrade. Ett sadant my,cket· a.lderdomligt; 
.citharinstrumen�. av liknande langsmal form som den germanska: 
r6ttan,. och bstjaldska lyran finnes verklige.n p:a falandskt om-_ 
rade i 'fedlan', vilken nu genom Mathias Thordarson fatt en ut
forlig beskrivning 1

. Fore honom har instrurnentet varit foremal 

a ·  b C d 

for en grundlig un-
dersokning .avBjarni 
·Torsteinsson 2). Efter
denne senare har
_sporsmalet hlivit vi
dare belyst av Erik
Eggen i Norges Mu
sikhistorie I_. 81 ff. Ef
for denna.sistnamnda
kalla citer'.3,r jag fol
jande (se fig. 6):

»Fela eren avlang kasse, 
med sider, ender og bund 
(d� v. s. lok, da den som 
paa langeleiken vender op). 
Sidefjrelene og bunden er
av svrert tynde fjreler; kas-
sen er omtrent 78cm.lang, 
14 cm. bred i den ene ende 

Fig. 4. S tra k h a r p  o r  a v  A-t yp 17 · d d i. Etnografiska Museet i Helsingfors (III. Kongr. og - cm. 1 en an re, og 
· 

vVien). 14 cm. dyp. Denna kasse. 
blir alltid snudd op ned 

naar man spiller (saa at bunden kommer i veiret: · den blir herefter kaldt 
lok). Op fra lokket bet ved den breq.ere ende staar to runde trrenagler, 13 cm. 
hoie, og de var sedvanl�g dreiede; de. laa ned gjennem lokket et litet stykke ind 
i fela trret ved tverstykket; de stod i en avstand paa ca. 7 cm.; der var et lite 
hul gjennem dem overst oppe. Paa utsid�n av det andre endestykke var. der 2 
nagler med 7 cm. mellem�u�. · Der var 2 strenger paa' den, som begge �ar fast 
.surrede till hver sin av disse nagler, og saa gik strengene op over kant�n so� 
var en smule hoi'ere end loket, og videre paa sl-:;raa op til den ovre ende ·av 
trrenaglene v�d den andre enden og gjennem hullet der. De stemtes ved at 
dreie disse nagler. og surre strengene om dem. - Med fela fulgte· en liten, ut
skaaren, tynd fjrel ca. 14 cm. lang og 4:-5 cm. bred; denne presset man ind 
under begge strengef, saa nrert op til den· s�ale en�e av fela, at strengene holdt 
fjrelen fast. Derved blev den tonende del av strengene noget forkortet, og tonen 

·1 Arbok hins islenska foonleifafelag�. Reykiavik 191.�. Om den �u b�varade 
fyr_s�rangade fedlan i Reykiaviks_ museum se A. Hammerich .i Det dal).ske Kunst
inp.ustrimuseums _Virksomhed 1920:--21, s. 132_ f.. 

2 Islenzk 016016g, Kplm 1909 s. 67__:_72. 
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folgelig. ·forhoiet. Strengene var som ·regel av messingsfraad; . stundo·m av staal 
og stundom av s·olv, og temmelig tynde. Der fu�gte. en·, hue :av -ta_gll:iaar, -som 
man strok paa strengene·med;._den blev. indsat med harpiks.· ·Stre�gene blev 
begge stemte i samme tone och saa hoit som man tro'dde de taalte: �- Den 
spillm.:i.de snur fela slik at 'den brede ende komm�r til venstre_._dg d�� ��ale ende 
- nied den lille fjrei __:_ til hoire. Man holder buen i den hoire · haand og 
stryker paa en av strengene eller paa begge, 
paa venstre. side ay den na:v:i:lte fjrei (som 
ofte kaldes 'brettet'). Venstre haands fingrer 
frembringer 'noterne' (de forskjellige tone
hoider) paa den maate at man boier haanden. 
ha lvt igjen mellem felelokket og den streng 
som er spilleren na:rmest; haandbaken ven� 
«fer ned._ Saa stotter han 'ryggen' · paa det for
rest� led paa tommelfingeren op mot strengen 
og berorer den dertil med de ovrige fire 
fingre saaledes at negleryggen slaar paa strei:J.� 
gen - avvekslende, eftersom melCidien kra:ver 
det. Enkelte brukte ogsaa fingerkjodet ved 
negleroten. til at gi tonerne. med. Ikke sjel
den ha:nder det, at den spillende piaa flytte 
tommelfingeren bortefter strengen, dersom 
melodien har stort toneomfang. Man lot som 
oftest fela staa paa ·et bord under spillet, og 
man spillet staaende eller sittende. Men der 
var dem som foretrak at sa:tte den paa en 
fja:l paa sine kniI!rl) 1. 

Eggen sammanstaller sedan denna 

Fig. 5. R u n d l y r a  f ra n  K,ra v ik, 
N u m e d a l  e n. · 13 00-t a l  e t. 

Till --vanster orig. i Norsk Folke
museum; t. h- rdrnnsfruktion 

(Norges usikhist.) 

primitiva tvastrangade fedla med ett Trondhjemsinstrument 
(1100-talet), vilket av Andersson bestamts till en strakharpa 
(fig. 7). Enligt Eggen slrnlle Trondhjemsfedlan antagligen ha 
haft fyra strangar. Handgreppet kan den porske forf_attaren 
·ej- direkt tolka utan antager, att bilden visar greppet omkring
(:,trap.gen. Det torde dock vara riktigast att med A .. antaga,
att en utsk3:rning i ladan _ -forekommit. I ovrigt torde aven K
ha ratt, da han sammanstaller Trondhjemsfedlan m�d den is
landska. 1?--ngaende sattet att _ forkorta strangen r_ned �aglarna

1 Torsteinsson · s. 69 f. - Den islandska fedlan har ront stark inverkan ftan 
langspilet, som aven spelas med strake men har gripbrade under en strang 
(myckeLprimit�v form med raka langsidor i ·Nord. lVIuseet n:r' 35,179.; i ovrigt 
ratt lik d�n hos Hammerich avbildade "fedlan). Motsvarigb.et .till -Iangspiletar 
i Norge 'knappjnstrume·ntet langleik men .annu primitivare. drag utvisar den 
finska kanteleharpan ,n:r 11,081 i Nord. Museet (1. 69:5; br. s·a, dj. 4:5 cm.), 
vilken ar avbildad hos B,etzius s. 123, fig. 89). Den- spelas med strake liksom 
langspilet och fedlan. 
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citerar E. darjamte en islansk gata om -fedlan: ".Man vander 
h'andryggen • till henne": 

·. :Da det galler. jamforelser rjiellan· den islandska· f�dfan. och
stral�harpan . ma forst anforas . nagra siffr6r . pa stor leks.for ha.I-. 
iandena� .A, _s.ager, att det primittvaste instrume1:1tet,'.iv k-typ 

- (fig. 3.a) ar 54 cm. langt och
10--12 'CID. · brett. B-typen
har enligt uppsatsen 1909
den ungefarliga langden .54
cm. och bredden 16-18 cm.
Den- Iangsta strakharpan av
A-typ (fig. 4 _a) ar 74 cm.
lang och 3 bred. Det .svenska

. Ojainstrumentet (ficr. 8 ochFig. 6. Re konstrukt ion av i n landsk . .. b 
f e d l a  (Norges Musikhist.). 9 a) mater resp. 78 .och

30. Strakharpan n:r 11,079 i
Nord. Museet (av A-typ fig. 9 b, c) ar 66 x 15 x 9·5, n:r 114,366 s. 
museum (av B-typ) 53 x 15·5 x 5·5_ Langde1i varierar saledes 
mellan 54 och 78, bredden 12 (10) och 18 1. Jamforas nu dessa 
matt med ovan citerade om· fedlan, finnes saval rorande langd 
som bredd vissa likheter. Fedlans langd var 78 cm. eller lika 
med Ojainstrumentets; bredden 14-17 stammer aven med medel
langden hos strakharporna. Sarskilt intressant ar att jamfora 
fedlans matt med det mycket primitiva nastan helt rektangu
lara instru;mentets med storleken: 74 x 13 (fig. 4 a). 

Det enda, som ej alls stammer overens, ar djupleken. Strak
harporna aro forst mycket laga och bli aven i sin mest ut
vecklade form knappast djupare an en vanlig violin. Fedlan 
har anda till 14 cm. eller nara det dubbla. Detta kan d'ock 
bero pa en tillfallighet. De mera utvecklade fedlorna (se. t. ex. 
Nord. Mus. mycket primitiva instr. n:r 35,179) aro betydligt 
grundare. 

· 

1 H. G. Porthan, vilken val ar den forste som omtalar strakharpan, skiljer 
m'ellan en storre,. 2 ainar lang och 1 aln bred, och eri mindre halften sa stor. 
Han namner forst kantelen, varefter han •fortsatter om finnarnas tva andr� in
strument: Aliud.sitharre genus, vel barditon, Harpu. nostris vocatum, nomine 
a Svecis. mutum, tribus chordis orichalcinis . ornatum, super qure plectrum setis 
equinis constans (strake) ultro citroque ducitur. Tertii generis, Jozzhi-Kandele

dicta, huic fere similes, sed duplo .minor, chordisque tribus e setis equinis 
tensa, plectra a eundem morem .tangitur.)) - .Diss. de poesi fennica. IV. Abore 
1778 s. 78 f. 

·1-17

En viktig pun.kt i jamforelsen mellan 
fodlan och strakfrarpan ar att bada 
ha strangforkortning med- naglarna. 
Detta spelsatt ar det helt s&kert som 
la.tit vara forfader fa den .. ideen att 
gora ett ha.I i ladan for att harigenom 
underlatta dels sjalva strang forkort
ningen dels · mojligheten att fasthalla 
instrumentet pa knaet vid spelet. Einel
lertid ar strangforkortning med nag
lama ej nagot blott i Nor den forekom- · 
niande bruk. Det omtalas aven hos 
andra folk och · forst 1545 av Martin 
Agricola i hans Musica instrumentalis 
deutch (nytryck; s. 204). Han beskriver 
en polsk giga (Geige aven kallad "klei
nes Handgeiglein" 1) pa foljande satt:

Fig. 7. Sten skulptu r  f ran  
korval vningen  i Trond
hj  ems  domkyrka (12. arh.) 

' (Norges Musikhist.) 

Weiter wil ich dir anzeigen 
Das antler geschlecht der Geigen 
Welche im Polerland ·gmein �ind 
Drauff die seiten gestimpt die quint .. ' 
Und werden auff ein antler art 
Gegriffen (dann wie vor gelart) 
Mit den negeln ru:rt man sie · an 
Drumb die seiten weit. von ein stan. 
Mich diincket sie lauten gantz rein 
Auch. das sie viel subtiler sein 
Kiinstlicher ·vnd lieblicher gantz 
Dann. die vVelschen mit resonantz. 

Detta polska instrument synes narmast ha Iiknat den bat
formiga pochetten. Instrumentet med de tre strangarna stamda 
-i kvint har sedan blivit en vanlig. fyrstrangad violin. Emel
Jertid framlyser i. en senare beskrivning av Daniel Speer 1687 2,
att den polska gigan aven stamts · som tvastrangat tvakorigt
instrument: "Es pfleget auch im Pohlen theils Musicanten ihr
Violin rriit doppelten Quinten in gleichem Ton (so sie in einem
Griff, um starckern Schalls willen beziehen) zu gebrauchen,

1 Om de�na polska "giga" se vidare A. Simon, Polnische Elemente in der 
deutschen Musik, Zurich 1916, s. 20 ff. 

2 Cit. hos A. Simon s. 31. 
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doch mii.ssen solche zwo Quinten in rechter proportion, neben 
einand,er gelegt wer¢ien dann um d·ess Greifen,s _willen. mii.ssen 
.sie nicht weit vo11 · eina�<;ler kommen, und dennuch au.ch der
gestalt gerichtet seyn, dass jede ihren Ton gibt". 
· · ,\Denna saregenhet kan · mojligen . ha berott pa ett gammalt

minne av ett· tvastrangat · strakinstru
ment. 

Forkortning:en av $trangen med nagel 
aterkommer, aven vid balkanfolkens (speci'
ellt serbernas) enstrangade strakinstrurnent 
gusle, och Sachs kallar detta eine altsla-

. visch:\vestasiatische Gewohnheit" (Instr.
kunde s. 168). Aven erinrar han om flageo
letspelet vid marintrumpeten · sasom ut
vecklat ur det hos sla�iska folk vanliga 
sattet att- forkorta strangen med naglarna 
cs: 1s_1:). 

Den polska gigan hade paronform, och 
det torde harvid averi kunna hanvisas till 
Ojainstrumentet (fig. 8 och 9 a) med dess 
tre strangar av liknande gestalt. Gigan 
torde for ovrigt aven · aterkomma i den 
svenska traskofiolen (jfr t. ex. Nord. Mus. 
n:r 105,474). A. anfor enligt Vaittinen, att 

. den trestrangade strakharpan stamts: a1
-

, .. d1-g1
. Denna stamning synes ha varit 

Fig. 8. Oja i n s tr u m e n- den urspruno-liga. vid alla de pa slaviskt 
t e t. (Hammers kopia). 

0 
t, 

. omrade forekommande trestrangade m-
strumenten. Den polska gigan stamdes enl. Agricola i kvinter 
(d 1-a1-e2). Samma stamning aterkommer vid vendernas husle. 
Tankes d1 uppflyttad en oktav erhalles samma stamning e2

-

a1-d2 .. :Att denna verkligen varit den ursprungliga framgar 
darav, att skruvarna ligga pa skruvbradet i'foljande ordning: 
0 
° 0• Den mellersta - den langsta - strangen har darvid 

varit den lagre 1
. Sa ar direkt forhallandet med sydslavernas 

och balkanfolkens '(paronformade) . uijalo 2
, ett instrument, som 

1 A strakharpan fig. 9 b i Nord. Museet ligger mellersta skruven nagot hogre. 
2 :Ma det har tillatas mig · att ratta en uppgift i min bok Allman lVIusik

histor(� s. 145, dar namnet 'machete fran Madeira' bor andras till 'vijalo fran 
Serbien'. Felbenamningen berodde pa en oriktig beteclming i acc.-kat._ i_Iviusik-

r:f
f

9 

:j.ag skulle- ,rilja•i viss·.m:an -sammanstalla med aen/ polska gigan. 
�Sachs soker a.veil en forbindelse 'mellan det polska instrumenfet 
och ryssarnas . gudok. (Insfr.-kunde "s. 169),, ·vilket enl. samina
forf:s Reallex-ikon ar ett rebecartat strakinstrument (alltsa av 

a 

. b . C d 

Fig. 9 .. St.ra khar p o r  fra n  N o r d. Museet, · Sthlm. 
a Ojainstrumentet; b, c, bak- och framsida av n:r 11,079 fran finska Karelen; 

d strake till ·s. instr. · 

vijalotyp) med tre· strangar stamda i grundton, kvint och duo
decima. Nedflyttas duodeciman en ciktav, nagot som val' bor
ha varit <;let _ normala, erhalles den vanliga kvint-kvartstam
ningen. Gudol{ tyckes for ovrigt k:unna med avseende pa spel
sattet hanf6ras till strakharpans klass. Sachs sager namligen,.
att hogsta· strangen anger rnelodien, under det .att de bada.

. andra klinga oforandrat med. Vid spelet stodes instrurrientet

. mot brostet eller lrnaet. 

hist. lVIuseet. Den avbildade vijalon ar ett praktexernplar skankt av Kristina 
Nilsson de Casa lVIiranda. 
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Under det att saledes flera analogier kunna sokas _mellan 
·strakharpan och de slaviska folkens instrument (samt de finsk
ugriska ostjakernas i Asien), aro forbindelserna va.sterut (fran
.Norge raknat sydvast). mycket fa. , Jag kan har blott anfora
A:s citat ur Galpins Gld Engl. instr. of Music rorande ett
instrument i Wales: "A crwth exhibited at Bangor about_the
:year 1860 had only a small hole on the lefthand side of the
fingerboard sufficiently large to allow the thumb to pluck
-the two open strings" (s. 78).

Anderssons intressanta forsk.ningar aro som synes av utom
•ordentlig bety¢1.else for k.annedomen om strakinstrumentens ut
vecklingshistoria och de belysa ej blott Nordens alderdomliga 
former utan aven hela· Europas. Da de en gang slutforts, 
·maste mahanda alla de nu gallande teorierna _ om strang
instrumentens aldsta typer hos de germanska --'folken helt om-
1aggas. Strakharpan ar 1helt sakert ett instrument

,- vars anor
,ga tillbaka till den forsta luistna tiden i Norden.

T. N-d.
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