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EN FORHISTORISK INTERV ALL: 

- Av- E,=fri :Ec;ri'm�.-

, ar utmarkande for' i10rsk folkmelodi; ---:----: atmi�1stone. sa 
vitt jag lmnnat iakttaga -·. att avstandet fran · prim till 

sekund ar storre an fn\n sekund till stor: ters, Jag .�kulle 
tro, att tonsteget ratt nara sammanfaller med den matematiskt 
rena iri.tervallen, sa att i c-dur c-d = 170 millioktaver -._och 
d-c = 152, med en skillnad pa 18 mo. 

Grunden till detta har jag tankt mig maste ligga 1 det 
nara sambandet mellan sangen och getluren pa landsbygden; 
i staderna mastc det hero antingen pa inverkan fran byg
derna vid inflyttningar eller paverkan fran miissingsblasinstru:.. 

111.ent, · i syn:rierhet .naturhorn (Waldhorn) .. Tempererad� musik
instrument, sasom psalmodikon, orgel och piano, ha likva.1 
pa senare · tid, isynnerhet gen om. skolorna, astadkommit en 
utjamning av denna skillnad i staderna ---:- i mindre grad pa 
landet. 

Pa en fa.rd. till Island sommaren 1921 foretog jag mig ·pl. as 
att hoi'a efter hur den islandska folksangen f6rh611. sig pa 
dei.rna pun kt. Visser Ii gen inaste man ju utga ifran; att · efter
soni islanningarna tagit · alla sina: andra kulturformer i arv 
fran Norge, o"ch i manga fall ha1lit fast vid · den mera orygg
ligt an norrmannen sjalva, sa hade de ocksa saker-t overtagit 
denna egenart i sangen. 

A andra · sidan Iara likval isHimlingarna icke ha haft, getlur 
eller andra naturtoninstrument. pa manga hundra ar -· om 
de pa det hela tag et nagonsin - brukat sada1ia. 
···_Har stod s"aledes det ·ena vittnesbordet mot det andra.: Om

de hade naturto1-iintervall, sa .slmlle ·.de· kunna vara. ett: arv
fran Norge fore utflyttningen (9:de a-rh.).

Det imnde emellertid ocksa vara inkommet senai·e fran 
andra land, framst moderlandet. Och hade de andra inter-

et 



84 

yaller, kunde det antingen tyda pa musikalisk degeneration 
(i det de ej hade musikinstrument att konservera och korri
gera intervallen med) eller pa· att befollmingen i Norge ej 
heller natt fram till naturtonintervaller i 9:de arh. 

Isolfur Palssen i Reykjavik ·(pianostammare och med mycket 
skarpt 6ra for tonskillnader) sade, att han tyckte c-d var 
st6rre an d-e i islandsk folkmelodi. Daremot lrnnde samlaren 
av folkmelodier pastor Bjai�ne Thorste1nsson i Siglufjord ickc 
pasla sig ha lagt marke t�U n�got dylikt. 

Salunda stod vlttnesbord inot vittnesbord. I djupa funde
ringar kom jag en kvall hem till mitt logi i Siglufjord. Foga 
-dromde jag om, att detta sporsma.Lsnart helt skulle vika for
,ett annat· anda vanskligare. - Om en stund borjade nagon
sjunga j. rummet bredvicl Geno.m vaggewhorde jag en gammal

Langeleik fran Se1jorcl. 

kvinna · sjunga ett barn till somns. 1'"1en den sangen maste 
jag lagga marke till. . Det var en gammal "rima". som sjongs, 
-och aldrig hade jag hort nagot liknande. Det val' d.en fatti
gaste melodi man kunde tanka sig: . de11 forsta halften hade
blolt ett enda intervallforhallande och den andra · likasa, endast
lit et lagre an den forsta. N agra utsmyckningar pa ton en var
.det. ju . har och dar, men de voro fa och sma; ungefar som
en danning.

Det markliga var likval avstandet mellan tonhojderna. Det 
var icke ett helt tonsteg; icke heller ett halft, utan nagot mitt 
·emellan dessa bada. Jag uppskattade det till 125-130 milli
oktaver. (Ett helt steg ar som sagt omkring 160 mo o.ch. ett
diatoniskt halvsteg 93).

Har fick jag kanske . losningen till varfor prim-selmnd i 
islandsk sang ibland kan raknas storre an sek.und-ters, ib-land 
ej. Men narmast var det ett nytt problem som uppstod. 

Sena-re. aterfann jag pa Island samma mystiska intervall 
men: bara i · gamla · "timor", och : detta forhallande styrkte den 
uppfattning, som mer och ·· iner bemaktigat sig. mig, oC:h som 
rne:d nagoff overdrift kan uttryckas · sa, att varje sarskild sang 
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_:.:.: eller i\tn1instone sa11ggrupv �::-. har .. _L) .. !LG.EL E- .I '.i<: y R. ! 
sili. egen .skala- · 'Del vis -k-unna dessa .olika :. . s E. L. J o._i D: : 

sange'r.
,-

·eller sanggrupper,. representera · 2?54 

var. sin upphovstid, sa_.: :att. man n.astan 
kan faststalla aldern efter skalaris typ.
Naforligtvis kan en �tar kt foretradd typ 
av skala pa.verka andra sanger i nyare · 
tid till att · skapas efter gammalt mon
ster, men detta blir anda undantag: 

En sangare, som kan sjunga_ melodier . 
fran olika titler, heharskar saledes sam.:. 

tidigt alla tillhorande former av skalor, 
men kan som regel ej abstrahera ut 
skalorna ur de sarskilda sangerna. 

. En sadan selmnd, som den har 
namnda, synes peka pa en kompromiss
form �mellan stor. sekund. (jonisk, dodsk, 
eolisk ek) och · f(y'gisk. · 

Den sjungande gamla och isynner
het den gatfulla intervallen fick jag ej 
ur tankarna, och nar jag kom hem till 
Norge, tog jag· anyo fatt ·pa en gammal. · 
langeleik som jag. for manga ar sedari 
Hitt tag pa i Selj ord i' Tekmarken. Den 
hade ·namligen ocksa nagra tonsteg, 
som jag ej kunde fork.Iara. 

Har skall jag .nu uppgiva matt pft 
strangarnas langd. Det st6rsta talet. 
nederst till. vanster anger i millimeter 
langden pa den tonande delen av 
strangen, nar den ej avkortas genom 
att man trycker ned den pa nagot 
av tvarbanden. De andra mindre ta-. 
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len · uppat ange langden pa den ljudande strangen, nar man 
avdelar den pa sa ·.· vis. (Flera av tvarbanden aro alldeles 
bortfallna, sa att dar endast finnas mark.en efter dem. Lan
geleiken ar dartill utan. strangar och utan strangsadlar vid an
darna,. ·var.for· man ej · kan frambringa ,toner· ·pa den . utan re-:
konsfruktion(se: diagrammet). F6rsta ;ifrerraden ai1ger tonhojdeil 
i millioktaver, (en oktav .:...::..1 000) . och d-en andra radet1· avstan-: 
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den ·mellan tonhojderna .. 'l\fan ·.;maste: ·for ovrigt tanka :Pa, att 
alla tonhojder utom gruridtonen ·bli -:- : 'vid utralming· ef;ter 
avstin:den pa instrumentet .-L. alltf61�· · lagt satta i ·det st_1�arigen 
blfr stramare, nar den tryckes: ned.·� · Hi:.ir _mycket tonen stiger 
kan jag ej sakert saga,. det · kan .vaxla beroende 0 pa hur man 
trycker, ·och efter hur hogt strange11: Jigger over' tvarbankeil, 
men jag slmlle tro att :stignirtgen · ar bortat .jo millioktaver::-i 
runt tal. 

· Pa detta instrument fa vi saledes en sekund pa 116 miHi
oktaver nominellt: egentligen sl�ulle den troligen ligga nagot 
over 120 - alltsa 3 / 4 -ton. ·. Tersen· kommet val ·i runt taI
upp_ till 255 d. v. s. Utep. ters. · · Sa folj er. en · tamlige11 ren 
kvart och kvint. Denna langeleik ar ..::._ sa -vitt jag vet � 
unik pa grund · av sin skala. .Atminstone har·jag ej rakat .pa 
nagot motsvarande. Det enda som pan1inner om den, ar den 
ovan omtalade "rime"-melodin, som · f. 6. endast omfattar de 
2 djupaste tonerna. Likasa-. ha en del -islandska langspil an
sats .till en dylik sekti.nd men skilja sig clarpa fran Seljords
langeleiken i foljande interval!. 

Medan skalan pa de :nesta andra langeleikar tyckes mig Hitt 
att fork.Iara, var det som om denna ·. Hinge nekade · att HHa en
ta· ·inblick i · dess hemlighet.. Att kalla den· "frygisk-dorisk 
bastard". duger ej, i . det s·exten. ar stor; fran .kvin:ten och upp 
ar den narmast pentatonisk (utan septim.a) ·och toner·na· i 2:dra
och 3:dje oktaven bilda. ett slags mindr'e septimaackord �ung. 
c-ess-fiss-a-c-ess ).

Nu ar det en iakttagelse man snart gor med ·1a11geleiken,
att . andra oktaven ej ar: sa · omsorgsfullt intonerad som f6rsta. 
Ju hogre man kommer i · skalan, ju vanskligare ar det aH 
faststall� tonsteget, e11ar avstandet -blir allt mindre. Detf6rc
faller som om stammaren varit for snar att sla fast.-� eller 
oftast att limma fast - tonknutarna. 

Sarskilt gr·ovt och illa ljudande, ar Seljordsinstrurnentet i 
andra · oktaven, till den grad· att ·det icke· ar Hitt att tank a 
sig i1agon melodi framstalld har. · Den maste narmast ·rakirns 
som misslyckad. 

Sa. ar . ej f6rhallandet med den ·nedre oktaven .. I.synnerhet
for de· djupare tonerna bar det foga betydelse om tvarb,anden 
sattas . en · millimeter eller tva· Ian,gte till hoger ell.er vanster. 
Slitmpen · · kan sale.des ej s·pela sa stor roll hai', och man· far 

87 

(larfor dikna .med att ·det ar .1neningen, att tonste.gen sl�"ota sta 
ungefar dat de sHL 
; . En a11nan sak att lagga .marke till ar, att de linjara av
stan·de·n · m:ellan stegen ·.i hela nedre oktaven· aro pa det hela 
ta:g,et · lika (c:a ·5 , cm.). Detta ger ett intr:yck, som till "syn es 
iir · ganska bra, men efter var moderna uppfattning synner
ligen omusikaliskt. Del forefaller som oin man tagit hansyn 
-till . helt andra saker a.Ii toi1erna och · klangen.

Den · man som: dragit ut konsekvenserna ur ett dylikt in
h7ck och darav forrriuler.at en almstisk · lag ar Charles Kas
son Wead (Contributions . to the History . of �Musical Scales,
V\Tashington, 1902). Han proklamerar: rent ut nagot som hall'
kallar "det dekorativa systeniet". a fastsattningen av· steg pft
instrument med tvarband (langeleiktyp m. in.). Resqltatet __ ay
sina forskningar sammanfattar han i .foljande ord:
. Den primara principen vid tillverlmingen av musikinsti'li-

111.ent. som giva en skala, · ar upprepning av element,. soni aro·
lika for ogat; storlek, antal och placering av dessa eleme1it
bero pa storleken av handen och fingerfardigheten hos fram
stallaren. Grunderna for tonhojdens besfiimmande a.to dar"' 

for.· primart dekorativa. Enkel dekoration innefattande endast
upprepning och symmetrisk placering eller gruppering av
lika delar finnes ej blott · bland nu levande primitiva· folk,
overallt dar musikinstrument: atergivande en skala -patraffas,
utan ar aven prehistorisk. ·

· I det verk som Ptolemaios (2:dra arh. e. K.) skrev om tcin
konst och · gtekiska intervaller, har ban en regel "-diato11on
h.omolon" for indelning av e:n stding. Han sager, att na.r,
man delar en stranglarigd i .12 delar, skall man med tillhjalp·
av steg (tvarband) .avkorta strangen till .11/12, 

10
/12,. 

9
/12 och 8/1 2·:· 

Som·· man ser, motsvarar detta markligt nog de matt· man
finner pa Seljords-langeleiken, · och ger · liksom den· tonenia::
c:- ett · mellariting a-,1 dess och d-ess-f-g. · Narmarc utralmaf
126, 263� · 415' · och 585 millio1daver.

· Regeln var -- enligt Ptolemaios - att nasta steg &kulle sltt
ta.tare, men att "det dekotativa systemet" ofta utstracktes till 
att galla flera av de foljande intervallerna, visar bade Sel
jords-langeleiken och denna teckning av en grekisk luta i 
Berlins .museum, som dartill har bade ett nagot hogt a (SeI
jord 756, Berlin 778, rent a 737, naturtonseptima 807) och- ok-
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t.av: .::(Iitet · for : hog skall den Vara: pffi. BetJjpins:tru-:-·
mentet). Vid nasta steg ar det skillrtad_.-_ . •: ·

·omkring Jl.r 1250 ,e. K. skrev den·Jarde musi�ern 
· Safo-ed-din i Bagdad _en utredning om konsten.att
."tonsatta" den -arabiska·tambiuan och fastslog sam�
bandet m.elian . stranglangderna till .12, 11, 10 · och
9, i det han · sager, att · dessa klinga gott samman .
och an-vandas mycket, ja, aro mer omtyckta a:h en
annan skala, som .praktiskt taget sammanfoll med
var . diatoniska. (Endast takt 8 fattas i att detta
ar helt detsamma· som det Ptolemaios omfah_tr.)

En turki�k "tambura" i U: S. National J\foseurri
visar 4 tvarband med okade a·Vstand efter tonernas,

. . hojd; de giva ungefar dessa intervalle1�· (utraknade· 
Grek1sk luta. f f") 3 9 66 h 038 · ·11: efter ett otogra 1 143, 7 , 1_ oc 1, m1 1-

oktaver (avstand: 143, 236, 282, 377). ·Har visar sig oktaven 
inn:ehalla 4 intervaller; detsamma ar forhallandet med andra 
oktaven pa Seljords-iristrumentet.; men dar ar nappeligen nagot 
samrrianhang meUan· dem; tonavstanden aro aven helt olika 
pa de tva instrumenten. 

.Det har. funnits olika uppfattningar 0111 vad som ar aldst, 
vokaJ- · eller instnimentalmusik. :Sanningen ligger. val mitt 
eniellan, Mir som sa ofta, i det att man val mestadels far rakna 
med ·omsesidig paverkan. Det sk.1.i.lle alltsa kunna bli ei1 trata 
om vilket som ar forst, honan eller · agget. 

For att vaga en paradox vill jag foresla, att agget far prio
riteten - d. v. ·. s. jag haller pa instrumentalrriusike:ri. som det
upprinneliga. Harmed vilI jag· ej. pasta, att nagonstades sang 
uppstatt utan tillhjalp av spel, men att den sang som ej bifr 
korrigerad . av spel rcke har vaxtkraft, utan stagnerar. 

Det dekorativa · intervallsystemet syn es ha skapat mojlig
heter. for uppkomst · av sang, men - endast instrument

_. 
som 

kunna framstalla naturtoner eller· bygga darpa, ha fort san-gen 
in pa de banor dar den verkligeu knnde ga.. fr.amat 1

. 

:i. l:ippsatsen ar 6,;�rsatt rrin orig.-ms. pfl norskt ni.a'l.


	Blank Page

