
STM 1930

Hur gammal är den svenska folkmusiken?

Av Tobias Norlind

© Denna text far ej mangfaldigas eller ytterligare publiceras utan 

tillstand fran författaren. 

Upphovsratten till de enskilda artiklama ags av resp. forfattare och Svenska 

samfundet for musikforskning. Enligt svensk lagstiftning ar alla slags citat till

latna inom ramen for en vetenskaplig eller kritisk framstallning utan att upp

hovsrattsinnehavaren behaver tillfragas. Det ar ocksa tillatet att gora en kopia av 

enskilda artiklar for personligt bruk. Daremot ar det inte tillatet att kopiera hela 

databasen. 



.. .GAMM!\L AR. DEN .SVENSKA FQLK
.MUSIKEN?: 

Av TOBIAS NoRLIND (Stockholm) 

man for nagot mera an hundra ar sedan begynte in-
tressera sig for svensk folkmusik, var man overtygad 

om, att . den ,var uraldrig. och. skapad u11:der. hedentid - langt 
fqre. vikingarnas. farder till fr.amrnande :lander. Seq.an foJjde 
den vetenskapliga granskningen, och man fann da, att ej allt 
kunde vara lika gammalt. Sarskilt faste man sig vid medel
tidens riddarvisor, vilkas melodier visade en viss likhet med 
den gregorianska kyrkorµusiken. Resultatet av granskningen 
blev, att man flyttade de aldsta rnelodierna fram till kristen 
tid. Rorande den instrumentala musiken var man en tid mera 
bojd for att anse den uraldrig, men sedan polskan bevjsats 
vara polsk, satte man dessa melodier annu langre fram, till 
storhetstiden och frihetstiden. 

Det rader intet tvivel, att den svenska folkmusiken utbil
dats under historisk tid och att saval medeltiden som .refor
mationstiden och storhetstiden lamnat spar.· efter sig i den 
nutida folkmusiken, men fragan- galler ·ej .-i vad man senare 
epoker omdanat och moderniserat folkmelodierna utan var ur.: 
sprunget ligger. Finnas rester av ura:ldrig tongivning i den 
nu foreliggande folkmusi�<en, som upptecknats under 1700, 
och 1800-talet eller annn .senare? Kan man Jorutsatta, att 
den svenska allmogen · verkligen bibehallit nagot gammalt mu
sikarv och saledes artusenden efter artusenden fortsatt att 
sjunga och spela sam_ma uraldriga tongangar? 

Jag vill i den man det · kan vara mojligt inorn den tranga 
ram en av en uppsats �belysa en. del sadana rester, vilka otvivel
aktigt ha mycket hog -alder. Amrn ar det for tidigt att yttra 
sig bestamt om folkrnusik fran forhistorisk tid, men da mera 
material framdragits och de ovriga · europeiska folkens musik 
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blivit foremal for mera ingaende granskningar, kunna helt sakert fastare linjer dragas for en historisk indelning och gruppering. Rorande den svenska folkmusikens aldre melodik har jag yttrat mig i min bok »Svensk folkrnusik och folkdans)> (Natur- och kultur-serien nr 96, 1930). Jag vill hair mera.: ga. in pa_periodiken, .d. ;?·is. m.otivsamm,a11;sattniyg�f1. ochfrasbyg'gnaden. Med bibehallande · a\r · s·amma gr·uppihdelning som i nyssnamnda . bok skulle ::dtiudelningen lampligen bli: 1. Rop; 2. Dansvisa; 3. Folk.visa� 4.· Instrumentalmusik.

·,} 

I. ROPET.
Man liar' - med ordet »r'op» ·velat beteckna de enklare· vallk-vadena ·och instrumentala locktonerna. I Sverige finnas· · ej sa Lfa_ sadana bevarade. De tillhora skogsbygden, dar gamia minnen lattare bevaras och dar det nya ej tranger sa fort in som pa de oppna akerbruksbygderna. Ropen aro framsprungna ii.r. det - :praktiska behovet att meddela sig pa lai:i'g-t:j�avstand.De avse mestadels kreaturen, som skola hemkallas. · J'ust dennasenare omstandighet� att de sallan riktas till manniskor utantill »oskaliga» djur, har- mahanda haft till foljd, att de aldrigbehovt moderniseras eller danas om efter nyare · musikteoretiska regler. ·. Jarnfor man nu dessa svenska former med liknande fran andra europeiska lander, finner man Hitt, att -deoverallt aro lika. Men ej blott Europa ager dem utan allafolk, pa-- jorden� oberoende ·av kultur och levnadsvanor. T. o. m.de.· lagst staende folk.en aga · sadana. · Det alli'a viktigaste ar,att de aro fullt distii1kt ;uthildade hos folk, vilka' sakna 'Varjeannan musik. ·, Oril man saledes ·anvantler den geografiska metoden for bestammande av kulturminnens alder, 'skulle mandarfor kunna ·saga, att ropet tillhor urskiktet, som hai: fullstandigt un{versell utbre'dning over hela j orden.M.elodiskt setl skuli� :man kimna indela dem i tva grupper: de med ·overvagande ackordisk gestalt1i.ing (ex. 1---7 har neclan) och de med overvagande diatoni.sk (ex. 8-12)'. Att de forra 

aro de al'drc framgat tydligt av de· se0:ares framhavande av vissa ·begynnelse..: och sluttorter. De senare ha sakerligen framga.tt lll�;;behbVet· att vilja kombinera och sammanfora ·de storre inlerv:i-l'lenut.1 Nagra ex.empe'l kunna belysa, hnru clessa bada grupp·er ghpa in· i Yarandra: 
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jag mera vilja papeka enhetligheten i motivgruppering och 
periodik. Med :avseende· pa·. motivdaningen ar denna den enk
last mojliga: en- eller tva intervaller, alltsa 2 eller 3 toner i 
kvint, kvart eller ters samt nagon gang helton. Detta lilla 
embryo upprepas ett obestamt antal ganger. Melodien forblir 
darfor hela tiden pa samma tonhojd. Da upprepningen kan 
ske hur ofta som helst, finnes i borjan ej nagm:1 slutkadens. 
Melodien blir saledes oandlig utan varje avrundning. Motiv
rorelsen sker i regel uppifran och ned, och melodien glider dar
for regelbundet fran hogre till lagre tonniva. Utvecklingen 
fran urstadiet till . hogre former sker sedan pa tva satt: an
tingen bibehaller man hela melodien igenom samma inter
valler men forflyttar dem upp och ned, sa -att en viss melo
disk linje erhalles (se ex. 4 har ovan), eller overgar man tilJ 
diatonisk gruppering och lagger in mellantoner, forst som rena 
bi toner ( ex. 8) sedan som melodibildande toner. Ett viktigt 
sleg framat ar taget, da man tillagger slutkadens ( embryonala 
sadana finnas i ex. 10, 11 och 12). Forst genom denna slut
formel blir melodien verkligt avrundad, och den oandliga, obe
gransade melodien har blivit en sluten enhet. Slutkadensen 
kan knappast sagas ha en motivisk betydelse. Sasom helt 
och hallet melodiskt ovasentlig foljer den standigt modets vax
lingar och ar darfor olika i nastan alla lander. Sedan motiv 
och slutkadens blivit bestamda, maste fraser och satser danas, 
och detta sker genom melismering och variering. Vid den 
forra formen tillaggas tillfalliga utsmyckningar (se ex. 8), vid 
den sen are omstallas a ven tongangarna ( ex. 11 och 12). I flesta 
fall nojer man sig med melismeringen. Nagon nygestaltning 
erhaller melodien knappast pa detta satt. Man slipper endast 
den alltfor starka enformigheten. Nar man sa natt fram till 
varieringen, tillaggas nya intervaller, vilka mer eller mindre 
kraftigt pointeras. Ett viktigt moment ar darvid, att _ den 
Higsta och hogsta tonen vid motivupprepningen kombineras 
med uppatgaende tonsteg (ex. 11 och 12). En vaglinje har 
a1ltsa ilppstatt · med gradvis stigande och gradvis fallande ton
gangar. Av de losa motiven _ha blivit fraser, som bilda slutna 
grupper (ex. 11 och 12). Utover denna frasbildning nar man 
sallan. Om melodien saledes genom slutkadensen blivit pa 
satt och vis avrundad, ar den dock i verkligheten fortfarande 
oandlig. Frasen kan upprepas hur ofta som helst. Ett visst 
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behov: av omvaxling gor sig dock gallande, i det .att fraserna 
ej alltid helt upprepas. Man nojer sig med en del av frasen 
(ex .. 12 fras [a2]) och upp�epar hela blott pa mera markerade 
stallen ( ex. 12 fras a, a1 och a 3). Den melodiska periodiken 
ter sig saledes i formel pa foljande satt: a - a1 

- a2 
- a3 

. . . .  ·sk

(- · slutkadens). 
Man fragar sig nu: har denna utveckling till fras med me

lismering och variering samt slutkadens skett oberoende av 
· senare tidens kulturella musik? Svaret maste bli obetingat
jakande. Redan de primitiva folkslagen aga denna melodi
form, och intet direkt samband finnes mellan dessa urmelo
dier och kulturfolkens periodiskt begransade la.tar. Alla dessa
»rop » tillbora saledes ett sa primitivt lmlturskikt, att de med
sakerhet kunna anses vara fore var tiderakning. Har saledes
ropformen i Sverige trots alla paverkningar under vikingatid,
medeltid och nyare tid kunnat bibehalla urformen, som fames
kvar hos europeiskt i det narm aste opa ver kade folk, m aste
den vara mycket gammal, oc.h intet hindrar oss fran att for
lagga dessa melodier till stenaldern. Att melodigestaltningen
sedan dess forandrats, ar sjalvskrivet, men detta ar mindre
viktigt an sjalva frasgrupperingen eller periodiken, vilken all
tid ar ett konservativare moment.

II. DANSVISAN.

:Med avseende pa ropets formella gestaltning lmnde fast
stallas en melodigestaltning vasentligt byggd pa en-motivets 
grund. Frasen formades ur _ grundmotivet genom variering, 
varvid den melodiska linjen fran att blott vara i en rak 
riktning uppifran och ned blev en bojd linje forst upp,, se
dan ned. Med dansvisan sker nu en vidare utbildning, i det 
frasens omgestaltning blir sa skarp, att man ·ej langre kan 
tala om ett enda varierat motiv utan flera kontrasterande 
motiv. Redan hos ropet kunde tydligt mark.as en stravan att 
gestalta den uppatstigande tongangen annorlunda an den ned
atstigande ( ex. 12). Aven blevo vissa m elismatiska figurer 
stark.are pointerade an andra och fingo saledes motivs karak
tar. Vid varieringen framtradde a.mm tydligare lusten att in
fora nya intervaller, vilka fingo sken av nya element i melo
dien. I dansvisa:ns melodik skapas nu av dessa, kanske i 
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FOLKDANSMELODIERNAS TYP. 
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Alla ur Arvidsson, Sv. fornsgr III. Sanglekar: .1: nr 48. - 2: 36 A. - 3: 98 A. 
- 4: 19. - 5: 32C.

u 

borj'an oniedvetna; cnygesta:ltningar tydliga laga11: 1':Man skrider 
aUtsa· fran: · a., .:..:_:a,1 :,.. a2 1; ..• ,sk. fram mot :a,- a!)- b .l. lh2

.: . sk som 
slutmal;, eller · kort. uttryckt av frasen a -1 sk: blir till sist sat-
sen • a ·.., b - sk.' ' · ' 1 • , ' 1 ' • 
.. Liksom, i i:ropet tydliga spar finnas av ernbryonal tvafras
tanke,- finnas aven · i: dansvisan , tydliga aldre · spar av ren en
frasgestaltning • fullt lika • ropets. Ett viktigt led i frasgestalt
nirigen I blir har sarskilt halvfrasvarieringen ell er halvfrasupp
repningen. Redan hos , ropet framtradde denna bojelse· att 
avhugga en del av motivet eller frasen och upprepa denna 
del for sig med. eller utan melismering eller variering (ex. 
12). Hos dansvisan kan denna prindp rent av sagas- b]i 
fast rnelodibildande grundprincip. Man . undgar pa• sa .satt i 
det Iangsta inforandet av nya motiv ellerfraser: De flesta 
primitivare dansmelodier:. sakna ldara b - fraser, och noja sig 
ured omgestaltade a,- fraser. Nagra exempel · pa dansvisemelo-

c 
dier ma anforas. Frasbyggnaden mark.eras som forut nied 
bokstaver (sk = slutkadens) och .delfraser sattas inom klammer. 

V ad f;°om har genast faller i ogonen ar den » oandliga» me
lodien. . Upprepningen av fraser kan foras ut i det oandliga 
med, blott standigt nya varieringar ell er omtagningar. Man 
har saledes ej annu n att fram till den fasta periodiken med 
forsats och eftersats. Forst med tva-frastankens tydliga fram
havande blir satstanken klarare; : och en in.re koncentrering 
ager rum. Nar den fasta byggnaden a - b - sk blivit rest, ar 
satsen f ardigbildad. 

En viktig sida i denna .utveckling ar slutkadensens gestalt
ning. I ropet var slutkadensen en ovasentlig slutformel utan 
bestamd karaktar. Hos dansvisan framtri:'i.der tydligare kaden
scns melodigestaltande roll. Det blir efter hand: ej en kadens 
utan tva: en inuti ·melodien (jk) och en· i slutet 'av (sk). I 
det sist anforda · ex: ' 5 ar ik och · sk lika men i · anclra upp
teclminga1r· av samma melodi ar sluttonen a •andrad till•:f, 
varigeno:m · sarskild · slutkadens uppstatt:: Genom •inkadensen 
och slutkadensen delas melodien i tva sarskilda · avdelningar: 
forsats, och eftersats. ·Frasen har saledes uppgatt i ·en hogre 
enhet: ·satsen ... Genom kontrasten mellan : fo.rsats ! och ·1 eftersats 
skapas en annu liogre 'he-lhet: period:en .. · './ .,;: 

.-Ht denna dansmelodiens utveckling fran, bandlig. en-fras-. 
melodi' till a,Tundad tvafrasmelodi · skett i eU' ·yngre: sldkt an 
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ropets ar: patagligt och bestyr�)-�s ytterligare geografiskt, dari
genom att d.en geografiska utbredningen av dylika rnelodier ar 
vida mera begransad. Flera naturfolk sakna den, och endast 
kulturellt paverkade ha distinkt utpraglad sadan. ·Da· den 
emellertid likaval finnes hos Asiens kulturfolk som Europas, 
kan ej kristendomen ha skapat den.; Den maste vara fran 
ett aldre skede. I min bok om Sv. fkmk har jag ur litte
rara och koreografiska forutsattningar sokt bestamma den 
svenska · :dansvisans glanstid till 1000.-talet och 1100-talets bqr
jan. Givetvis ar den som ren dans aldre och torde saker
ligen ha sina rotter i forkristen tid i Sverige, alltsa .senast 
vikingatiden. Melodiskt ·sett · sluter den sig direkt till ropets 
tongangar. , Den v.isar sa tydliga slaktdrag med ropet, att 
man: standigt tycker sig hora samma melodier. Min i Sv. 
fkmk s. 27 meddelade o-versiktstabell over ropets forrnelmotiv 
passar fullstandigt in pa dansvisans grundmelodier (se vidare 
lrnp. III s. 52 ff. med oversikt av melodiforrnlerna ·i aldre och 
yngre. medeltida dansvisa). Dansvisemelodien torde saledes ej 
vara rkommen utifran utan organ:iskt utvecklats pa svensk 
botten · utan: inympning av kyrklig tongivning, detta sa mycket 
mera som. den medeltida gregorianska musiken i vasentlig 
grad saknar .denna fasta fras- och satsbyggnad med .inkadens 
och slutkadens samt varierat grundmotiv. 

En blick pa den medeltida fo]kvisans melodik och period
byggnad kan ytterligare bestyrka, att dansvisan melodiskt sett 
representerar ett tidigare stadium och icke ett senare. 

III. FOLKVISAN.

l\fod begreppet folkvisa menar jag har den episka balladen 
fran medeltiden, alltsa i forsta hand riddarvisan fran tiden 
1100-1300, och i andra hand den.senmedeltida historiska visan 
fram till reformationstiden. Textligt sett ar riddarvisan en 
strofisk dikt med refrang, mestadels inrefrang · och slutre
frang. Musikaliskt · sett omfattar melodien saledes tva delar: 
forsats och eftersats med inskjuten mellandel, inrefrangen (ir), 
och avslutande kadens: _slutrefrangen (sr). Da inrefrangen 
saknas, bortfaller utan vidare mellandelen. Melodiformeln blir 
alltsa: 1-(ir)-ll-sr. I Sv. fkmk (s. 72) har jag frarnhavt 
den ringa betydelse inrefrangen alltid haft i folkvisrnelodien, 
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hur den oftast bildats genom upprepning, hur den mestadels 
verkar logiskt omotiverad. · Den har saledes · ej uppkommit 
av musikaliska skal. Koreografiskt och textligt av viss bety
delse bar den inympats pa melodien, dar den infogats efter 
de forutvarande lagarna for den musikaliska periodiken, dar 
ju redan grundprinciperna a - ik - a - sk och a --ik - b - sk voro 
utbildade. Inrefrangen i folkvisemelodien ar ernellertid vasent
ligt mera an inkadens, likaval som slutrefrangen melodiskt 
ar av storre vikt an slutkadensen. Icke desto mindre aro 
ir och sr i borjan endast tomma formler utan motivisk be
tydelse. Nagon vasentlig skilfriad filrnes ej heller mellan ir:s 
och sr:s tongangar, fastan de garna valjas ur formelforradet, 
sa att de i nagon man kontrastera. Enklast aro dessa re
franger, da samma fras anvandes i saval ir som sr. Urfor
men for ir och sr synes vara en halv upprepning av forsta 
frasen, d. v. · s. nagot nytt melodiskt led infores ej i visan 
genom refrangen. Kulturellt sist kommer da en musikaliskt 
mark.ant gestaltad ny refrangide med motsatsverkan. 

Med avseende pa melodiens bada delar I och II foljer melo
dien sainma lagar som dansvisan, alltsa forst samma fras 
sedan ny fras, d. v. s. forst. a - ir - a - sr sedan a - ir -"b - sr. 
Aven har kan hela utvecklingen noga foljas fran primitiv en
formig gestaltning till rik komplicerad sadan.- Dar ir saknas, 
finnes saledes ej sallan formen: a- a (el. a1) - sr, eller precis 
densamma som i ropet och den tidiga dansvisan. Om man 
ej sa ofta kan finna . den, beror detta mestadels pa 1tppteck
narna, vilka i sin iver att meddela fullodiga melodier med 
avsikt undertrycka en primitiv melodiform. Ofta patraffar man 
(t. ex. hos Dybeck) meddelandet, att utgivare□ bortsett f1Jn 
melodien, emedan den varit for obetydlig. Andra uppteck
nare skylla pa sangaren, som »glomt» en del av melodien. 
I tryckta samlingar aro_ de darfor sallsynta. Daremot kan 
man, om man granskar handskriftsamlingar, . ej sallan, pa
traffa dem. Sa ar t. ex. fallat med Wiedesamlingen (Vitt.
ak.). Jag meddelar i exemplen har nedan en, sadan avgjort 
prirnitiv folkvismelodi, uppte'cknad av "\Viede (ex. 1). 

Utvecklingen vidare fran tvadelning av melodien (I - ir - II 
- sr) gar nu rnusikaliskt sett i samma riktning som texten.
Av de ovasentliga leden - ir och sr uppsta sjal,rstandiga melo
diled med nya eller forutvarande moth� eller fraser. lVIan
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Utvecklingen torde alltsa vara klar: den medeltida f olkuisan ar 
inelodiskt byggd efter tuafrnsprincipen. Da1jamte fmmtrader auen 
enfrasprincipen. Att. denna ar · den ursprungliga, darom kan
·man latt overtyga sig genom att jamfora periodbyggnaden med
nielodigestaltningen. Enfrasmelodierna sluta sig Hitt intill dans
melodierna och med dem intill ropets melodiformler. De hora
a.Ilsa organiskt samman med den urgamla svenska melodi
_givningen. Dartill kommer dessa enfrasmelodiers ringa ton-

�mnf ang och ensartade periodik. De ha sdledes f ramgdtt dfrekt
uz· dansvisan. Denna senare hade emellertid jamte den aldre 

.a-typen aven en ab-typ, som synes ha varit. den framsta un
der glanstiden. For folkvisan visade sig denna vara den 
andamalsenligaste, och man fastholl darfor sa lange som moj
ligt vid denna form. Under paverkan utifran (sannolikt 
Frankrike) omdanades efter hand refrangmelodiken, och sa 
uppstod den mera kulturella formen med tre och fyra 
fraser. 

Med 1300-talet · grep kyrkan direkt omdanande in i den 
folkliga melodigestaltningen, och den folkliga grundformen 
tranges at sidan. Inflytelserna kommo da fran Tyskland, dar 
-en ny andlig folkvisa under kyrkans hagn uppstatt. Denna. var
-emellertid byggd efter flerfrasprincipen (ofta 5- och 6-frasen;
-se darom min bok Latinska skolsanger), och de unga melodi-
·erna fingo till sist den andliga folkvisans grundform.

Man fragar sig da blott: vad inflytande har den gregorian
:Ska Iiturgiska musiken utovat pa _denna senare folk.visa? I 
Sv. fkmk har jag upptagit fragan till ·behandling ur melodisk 
-synpunkt (s. 66 ff.) och faststallt, att folkvisans ambitus sa
·smaningom vidgats fran d - a till d - c; alltsa fran kvint till

:septima. Ocksa motsattningen mollters d - f - a och durters f - a - c
1ar nog skrivas pa kyrkans inflytande. Den kostnarliga gestalt- ·
ningen i melodiskt hanseende over huvud torde vara. en
foljd av kyrkans ansande hand. Med hansyn till periodiken
har sannolikt aven · kyrkan hulpit till att av a - sr -:b - sr dana
formen a - b - c - d. Men darmed torde dock ·kyrkans makt
ha varit slut. Att kyrkan danat den Jangsamt stigande och
.sedan fallande melodilinjen, har redan visats vara foga tro
ligt, da den forefanns i den hedniska tiden langt fore medel
tidens folkvisa. Att kyrkan icke kan ha givit folkvisan dess
grundform bevisas tydligast gen.om den anforda statistiken,
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dar endast · en melodi av 114 har kyrkomelodikens periodik. 
Folkvisans dubbelfrasform ar sa gott som okand inom kyrkan, 
den ar i varje fall icke typisk grundprincip dar. 

Att den svenska folkvismelodien alltsa direkt utbildats ur 
forhandenvarande aldre melodier torde knappast kunna be
tvivlas. Sa.val i melodik som periodik sluter den sig organiskt 
till de· forutvarande. formerna. ·net finns icke ett enda sprang
i z.ztvecklingen · fran rop till dansvisa och sedan. till folkvisa. 
Alla leden glida sa fullstandigt in i varandra, att man aven 
i folkvisan tydligt kan spara ropets grundform. Utvecklingen 
har forsiggatt sa oma·rkbart, att man ej pa en enda punkt 
kan_ spara nagot skarpt avbrott. T. o. m. medeltidens sista 
mangfrasform bygger sa helt pa den gamla ·melodiken, att 
samhorigheten ej det ringaste kan ifragasattas. Orsaken till 
denna nastan forvanande konsekvens i allt . kan endast vara, 
att svenska f olket haft ett rikt f Ol'l'ad au gamla melodier och 
alltid haft mojlighet att av det forhandenvarande dana nytt 
utan att direkt behova lana utifran. 

· Ett indirekt bevis pa att Sverige varit mycket rikt pa
melodier under medeltiden ar aven den nastan overvaldigande 
mangden av . folkdans- och folkvismelodier av alderdomlig 
gestaltning som bevarats till vara dagar. Intet land i Europa 
kan uppvisa en motsvarande melodiskatt., Aven den .ridderliga 
balladens stamland Frankrike star i detta hanseende langt 
efter Sverige. 

IV. DEN INSTRUMENTALA M.USIKEN.

Om man inom den vokala musiken kan ha en viss yttre 
k.ontroll i texten, kan man· i den instrumentala finna en 
liknaude i instrumentet. Visserligen kan denna kontroll synas 
Yara relativt svag j den svenska instrumentala folkmusiken, 

denna senare till allra storsta delen ar skriven for fiol. 
Det finnes emellertid andra kriterier an instrumentet sjalv, 
och dessa aro tekniken, stamningen, spelsattet m. m. 

'Yad de enklare blasinstrumenten betraffa, aro de sa nara 
knutna till ropet, att nagon vasensskillnad mellan den sjungna 
eller blasta melodien ej kan formarkas. Jag liar aven ·sam
manslagit bada, da jag behandlat ropets melodiska gestalt
ning. Helt. annorlunda blir forhallandet vid stranginsfrumen-
2 - 301863. 
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tens musik. En yttre granskning ger dar snarare vid handen, 
att de vokala och instrumentala melodierna visa sa gott som 
ingen frandskap meq varandra. Man kan av detta draga tva 
slutsatser: antingen har den instrumentala musiken utbildats 
pa ett sa tidigt stadium, att den redan i aldsta titler fatt sin 
egentliga egenart danad, eller har deri uppstatt sa sent, att 
den vokala redan avslutat sin utveckling. Det senare alterna
tivet synes ligga narmast till hands, da nastan all fiolmusik 
knutits till danser och marscher, vllka uppstatt i nyare tid, 
med sakerhet efter 1500. 

Andock finnas vissa bevis for att det forra alternativet ar 
det sannolika. 

Granskar nian utom.europeiska folks instrument, skail man 
finna, att de aldre instrumenten i allmanhet aro forbundna 
med en viss overtro, under det att de yngre sakna sadan. 
Denna overtro bestar mestadels i att man tillskriver dem 
en overnaturlig makt och anvander dem som skydds
medel mot onda inflytelser. Instrumenten -aro med · ett 
ord magiska. De maste som sadana skyddas fran profana 
hander. Oinvigda .fa ej se dem. Skulle nagon sadan hora 
dem, skall han genast fly bort fran stallet. Dessa instrument 
ha kraft att nedkalla overnaturliga makters hjalp. Gudarna 
lystra till vissa instruments toner oeh kunna med dem 
tvingas att hjalpa manniskorna. Vissa instrument forma hindra 
ovader, skydda mot ask.a, andra kunna nedkalla regn eller 
eld. Naturmanniskan flyttar garna denna magiska kraft over 
fran instrumentet till tonerna. Sa ha t. ex. vissa instruments 
toner storre kraft an andra. Fran tonerna ar steget ej langt 
till melodierna. Sarskilda melodier fa endast spelas pa be
stamda instrument. De aro tabu 'och ma noga skyddas. 
Melodierna losgoras till sist fran instrumenten och hara i sig 
samrna underbara formaga, oberoende av . instrumentet, pa 
vilket de spelas. Hos· indierna aro vissa tonarter mera verk
ningsfulla an andra, och vissa rnelodier forma utova ett over
naturligt inflytande. Vissa melodier beharska bestamda natur
krafter. Landet kan raddas fran torka, om man spelar en 
regnrnelodi, eld kan sandas genorn en eldmelodi, dagen kan 
forbytas i natt genorn en nattmelodi (se harom min bok 
Stud. i sv. folklore s. 133). Annu vanligare ar forestallningen, 
att rnelodier kunna ge mod och kraft. En melodi hjalper en 
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person upp pa eft berg, en an.nan ger mod i strid. Sorg 
forbytes i gladje, oro till frid. En rnelodi kan forsanka alla 
i somn, en annan kan vacka upp fran sornn. 

Orn forestallningen rorande vissa instruments kraft ar foga 
utbredd i Europa, saknas dock ej tron pa vissa melodiers 
underbara kraft Sarskilt synes Sverige vara ovanligt rikt 
pa sagner om overnaturliga melodier. I min uppsats om 

· Nacken i nyssnamnda bok har jag sammanfort en stor mangd
av dessa sagner. De aro i regel knutna till Nack.en, sasom
varande den gud, som sarskilt har musi�en om hander. Alla
dessa sagner kunna delas i tva grupper: sadana som blott
tala om musikens makt och sadana som aro knutna till
vissa bestamda melodier. Dessa senare ha spelats av Nack:en
eller av nagon spelman, som statt i forbinde]se med Nacken.
De forma utfora detsamma, som de magiska melodierna i
Indien. De bringa gladje eller sorg, de ge mod och kraft,
de beharska naturen. En sagn fran Dalarne omtalar, hur
en kvarn satts i gang av en viss melodi (Sv. latar, Dalarne
nr 1282). En sagn fran Uppland berattar om hur en spel
mans hastar ej formatt draga ett lass uppfor en backe. En
melodi hade da makt att . "draga upp lasset". I flesta fall
tvingar den magiska melodien till dans. Sa Hinge melodien
varar, maste alla dansa. Mak.ten ligger an i fiolen, an i spel
mannen, an i . melodien, an i sattet att spela melodien (Irnapp
ningar, flageoletspel):

Da manga sagner direk:t knytas till vissa melodier, maste
man fraga sig: huru aro dessa · melodier_ heskaffade? Det
maste ha en viss historisk betydelse att granska sadana
melodier, som av folk.et utpekas som magiska. Redan detta,
att vissa anses ha overnaturlig makt, andra ater sakna sadan,
for oss over till aldre och yngre kulturskikt: Liksom hos
naturfolken vissa instrument bade skyddande och hjalpande
formaga, andra ej, hade aven vissa me]odier kraft, andra .
ingen. De med kraft voro de aldre, de utan ·ae yngre. Over
flyttas denna lag till de svenska melodierna, skulle man sa
ledes generellt kunna saga: de melodier, som forlrnippas med
nacksagner, aro aldre an de andra. Framfor ant, att folket
med dessa berattelser utpeka vissa melodier sasom forbundna
med en hednisk gud, kan utgora en viss fingervisning for
oss att soka klargora deras alder och ursprung.
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Utgar inan saledes ifran att i svenska allmogens medve
tande Jigger en tradition bevarad, att en del melodier for
skriva sig fran en aldre hednisk tid, maste man soka sam
manfora alla dessa utpekade melodier och ordna dem efter 
vissa _yttre och inre principer. De aro i allmanhet ej svara 
att finna. De heta: nackens lat eller polska, stromkarlslek, 
fans polska eller dylikt. Eller sager man: Nacken spelade 
melodien vid det eller det tillffillet. Vilka utmarkande egen- · 
skaper aga da alla dessa over hela Sverige spridda melodier? 
Sardragen . kunna sammanfattas i fyra punkter: 

1) de spelas pa omstamd (»forstamd») fio1;
2) de ha dubbelgrepp (ackordspel);
3) de ha toner som knappas;
4) de ha flageolet-toner.
Med avseende pa forsta punk.ten maste man f6rvanas over

att de . alla sa konsekvent ej kunna f6redragas utan omstam-. 
ning av fiolen. Det ar visserligen ej sallsynt inom violin
musiken, att en omandring av sUimningen foreskrives. Sadant 
har skett saval under 1600- som 1700- och 1800-talen, och man 
kunde ju Hitt frestas till att antaga en dylik ·paverkan fran 
konstmusiken. En jamfotelse kan dock langt ifran overtyga 
oss, att verkligen svenska allmogen avlyssnat frammande 
artisters konstgrepp pa violin. Tvartom finnas sa fa bero
ringspimkte1�, att man genast later varje forsok falla att pa 
denna vag finna klarheten. Violinen nadde svenska allmogen 
i allmanhet under 1600-talets senare halft (se daro!Il Sv. fkmk 
-s. 96 ff.), och skulle omstamningen ha direkt haintats fran 
violinmusiken, maste den vara tidigast fran 1650-talet. Da 
den ar utbredd over hela Sverige och finnes i alla lan:dskap, 
maste den vara alderdomlig. I_,""'ore violinen funnos tva andra 
instrument: fiddlan och gigan. Kanske har den saregna om_
stamningen varit ett arv fran dessa instrument? - De vanligaste 
med Nacken forbundna stamningarna aro: a - e1

- a1
- e2 och 

a - e1 
- a 1 

- ciss2
. Dessa syn.as vara de typiska for Nack en. _ Aven 

andra (se Sv. fkmk s. 112, dar ej mindre - an 18 hos svenska 
allmogen forekommande- omstamningar meddelas) forbindas 
med Nack.en, och det heter i manga landsandar, att Nack.en 
alltid spelar pa f6rstamd fiol. Om folk.et sa direkt utpekar 
Nack.en sasom spelande ett instrument med annan stamning 
an fiolen, maste detta tolkas sa, att denne mnsikant egentli-
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gen ej spela.t fiol utan ett annat aldre instrument, ty eljest 
bord_e han val, nar han beslot sig for att antaga nya tiders 
instrument, ocksa ha hallit till godo med det nya instrumen
tets stamning. 

Granska vi f6rst de bada sarskilt med Nack.en forbundna 
stamningarna pa a - e1 

- a 1- e2 och a - e1 
- a1 

- ciss2 faller det ge
nast _i ogonen, att man har overgatt fran kvinten till mindre

intervaller: kvart och ters. Nu ar det i allmanhet en vanlig 
foreteelse inom stranginstrumenten, att ju flera strangar dess 
mindre intervaller. 1 Sa ha t. ex. de flesta 3- och 4-strangade 
instrument kvintstamning, under det att de 5- och 6-stra!lgade 
ha kvart- och tersstamning. Den vanligaste stamningen under 
senare medeltiden var kvart + ters + kvart med tillagda 
kvarter ovan och nedan allt efter strangarnas anta1. Av de 
tva nackstamningarna ar avgjort ciss-stamningen den vanli
gaste och torde ocksa ha varit den aldsta. Har finnas saledes 
medeltidens kvart- och ters-intervaller. Emellertid aterfinnes 
ej" denna direkta kvint-kvart-tei'sstamning nagonstades hos de 
aldre instrumenten fore 1650. Detta ar ju aven _fullt natur-: 
ligt. Violinen har 4 strangar, men kvart-tersstamningen var de 
5-strangade instrumentens grundform. Fiddlan var 5-strangad
och hade vanHgen stamningen: d -G - g-d1 - d1 el. d - G - g - d1 - g1 

el. G - c - g - d 1 - d  1 (se G. Kinsky, Mk.hist. Mus. von W. Heyer II
s. 366). Av dessa kommer den forsta ratt nara den senare

. nackstamningen pa a - e1 
- a 1 

- e2
, fastan den ar uppflyttad e'tt 

tonsteg. 1500-_talets vielle hade den vanliga kvart-kvart-ters
kvart-kvart-stamningen. 1500-talets giga (Geige) hade enl. 
Agricola (1528) antingen kvart-kvart-ters el. ters-kvart-kvart 
el. kvart-ters-kvart. Endast for "Bass-Geige" aterfinnes den 
aldre nackstamningen: kvint-kvart-ters (F - c - f  - a). Om verk
ligen nackstamningen skulle ga tillbaka till nagot aldre 
instrument, skulle. detta saledes bli gigan. Gigan hade dock 
i allmanhet 5 eller flera strangar (hos Virdung, 1511, hade 
"Gross-Geige" 9 strangar i kvart + kvart + ters + kvart + kvart 
med oktav-fordubbling for de tre nedersta), och Agricola an
for jamte nyssnamnda for 4 strangar en annan for 5: ters +
kvart + kvart + ters. Om nu den aldre nackstamningen en-

1 Enl. finfandsk forestallning spelar Nacken ibland pa 8-strangad fiol 

(Nyland VI, 99). 
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dast rent undantagsvis aterfinnes hos aldre strakinstrument, 
torde ej darur kunna sokas nagot direkt bevis for att Nack.ens 
instrument fore fiolen varit nagot av de forutvarande populara 
strakinstrumenten. Enklaste losriingen torde vara att antaga, 
att den aldre nackstamningen framgatt ur behovet att spela 
ackord, d. v. s. att ackompagnera sang. Det enda vi ur stam
ningen kunna bestamt avlasa ar alltsa, att Nacken varit en 
van av ackordspel. 

Detta for oss direkt over till punkt 2: nackmusiken har 
dubbelgrepp och ackordspel. Har och dar i svenska lands
orten forekommer ett ratt egendomligt spelsatt: Taglet skruvas 

. av, och straken placeras mellan strangarna och locket; sedan 
tastes taglet ater, och spelmannen kan nu med taglet over 
alla strangarna spela ackordspel pa sin forstamda fiol. Det 
omtalas ej, att Nack.en just spelat pa detta satt men patag
ligt ar, att nackmusiken just alskat dylikt strykande over 
alla strangarna pa en gang. Ackordspelet synes vara typiskt 
for Nack.en, och da stamningen forut anpassats efter dylikt 
spel, ligger hari en fingervisning for den aldre instrumental
musikens karaktar av ackompagnement. Givetvis ar detta ej 
den uraldsta formen men sa.kerligen den senmedeltida. I 
senare tid har dubbelspelet blivit ett tamligen utvecklat 
arpeggiospel, vilket framfor allt i Medelpad fatt virtuosartad 
pragel (se Sv. la.tar, avd. Medelpad). Ackorden ha eljest mest 
blivit standigt upprepade triolfigurer pa trek.fang. De aldre 
melodiformerna ha dock konsekvent bibehallit dubbeigreppet. 

Givetvis har dubbelgreppet sa smaningom forsvunnit sasom 
mindre forenligt med allmogens enklare violinspel och endast 
upptagits av de kulturellt influerade spelmannen med modern 
skolning. Denna ny� form for dubbelgrepp har emellertid 
ringa forbindelse med nackmusikens alderdomliga ackordspel, 
som tydligen gar tillbaka till en tid fore violinen. 

Jamte dubbelgreppet fanns a.ven en annan utmarkande 
egenskap for na.ckspelet, namligen knappandet av en del 
toner (punkt 3).. Pizzicatospel kan ju synas som ett typiskt 
exempel pa sen tillblivelse av den svenska folkliga instrumen
talmusiken. Emellertid omtalas aven, att hela stycken knappts, 
och det namnes t. o. m., att man darvid lagt fiolen over 
knana, nar man spelat dessa. Detta skulle ju kunna tyda 
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pa att gitarren eller den liggande cittran varit dessa melodi
ers grundinstrument. 

Emellertid aro dessa belt knappta melodier i fotmellt ban
seende av vida aldre struktur och peka han pa former fran 
medeltiden eller hednisk tid. Markligt ar aven, att vid intet 
spelsatt bar sa konsekvent overtron kvarstannat som just vid 
knappspelet. Det vanliga namnet ar "klonk", och Dybeck 
bar . sammanstallt namnet med onda makfer. 1 Nack.en ar 
ocksa enligt allma.n svensk folktro sarskilt van av "klonk"
musik. Spelmannen hysa en viss radsla for de.nna musik, 
ocb ibland beter det, att de ej vaga spela sadan, forran de 
fatt ''nagot till livs" (brannvin givit dem mod). Nackmusik 
och knappmusik aro saledes oskiljaktliga fran varandra. 
Nack.ens instrument ar alltsa ett lrnappinstrument, men vilket? 
Han kan ej ha spelat fiol, ty stamningen tyder pa ett annat 
instrument; detta andra kan ej direkt ha varit en fiddla eller 
en giga, ehuru Nacken naturligtvis da och da visat ett visst 
intresse for dessa aven hos allmogen en lang tid populara 
instrument, utan ett instrument med rent ackordspel. Vi fa 
nu veta, att det darjamte varit ett knappt instrument. Vilket 
bor det saledes ha varit? Fore violihen fanns lutan som ett 
-hos de hogre kretsarna aHmant dyrkat instrument. Under
1500-talet spelades luta overallt, och aven allmogen torde ha
kant det. Om man emellertid verkligen odlat detta mycket
svarspelta instrument, horde det ha avsatt nagra spar i folk
musiken. Det finnes emellertid ej ett enda sadant, och deri
upptecknade "klonkmusiken" saknar varje drag av lutmusik.
Det maste saledes vara ett annat •annu aldre instrument,
men vilket?

Radfraga vi medeltidens folkvislitteratur och de aldre mern 

1 Dybeck, Runa IV, 90: "Ordet 'klank', vilket annorstades uttalas 'krank' 
el. 'krankt', ar kant i de flesta landskap fran Jamtland till Smaland och be
tecknar spoke." - II, 2: "Man kan, nar sadant hander, vara saker att hava 
rakat for k]ank, osynliga andar, de dar vilja manniskorna allt ortt." - Enl. 
Crrelius, Beskr. av Sefvede etc. i ·Kalmar Jan s. 407 ar "klank" = spoke. 
Jfr aven Ihres Glossarium och Dial. Lex . ....;._ I J.E. Rietz, Ordb. ov. sv. allm.
spraket, finnes markligt nog ej denna betydelse av ordet, For "klonk" han
visas till "klucka" = skvalpa; for "klank" till "klinga" (lat. clangere). Nagon 
direkt sammanstallning av ordet "klonk" med "knappning" pa ett instrument 
bar jag ej funnit i nagot lexikon, ehuru ordet i denna betydelse ar utbrett 
over hela Sverige och ofta forekommer i spelmansbocker Iran 1700-talet. 
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kulturella nacksagnerna, dar Nacken "sjunger, medan hart 
spelar" (t. ex. Forlos·sningssagnen; se St. i ·sv. fklore s. 148 ff.), 
finna vi dar Nackens instrument med en sallsynt samstam
mighet alltid utpekat som en harp a, och for saker hets skull 
har man t. o. m. avbildat Nacken i en kyrka (Havero) med 
en minnesangarharpa i hand (se S. Ek. Den sv. fkv. _ s. 83). 
Man har velat fork.Iara detta sa, att harpa -ar en allman be
namning for ett stranginstrument. Folkvisan menar dock 
alltid en "riktig" harpa med ordet, och vi ha ej alt halla oss 
till annat an vad som direkt utsages: Nackens eget instrument 

cir harpan. Med det bar han visat sig i over tusen ar. Efter 
samstammiga vittnesbord av alla som sett bonom under hans 
valmaktsdagar, da han annu hade en troende forsamling 
omkring sig, bade ·han da alltid en barpa i banden. Bari 
visade sig i vattnet med barpa, ban satt pa str'anden och 
lekte pa sin harpa, han sjong till sin harpa, alvorna dansade 
till hans harpospel. 

Vi kunna ej bortresonera detta instrument ur . nackfore
stallningen, vi kunna ej heller ersatta instrumentet med ett 
annat. Fiol har det ej varit, fiddla ell er giga ej bell er utan 
ett instrument med ackordspel ocb knapptoner. Det finnes 
intet annat att valja pa. Vi maste tro ojaviga vittnens ut
sago: det var en harpa. 

Nu visar det sig just, att detta iristrument haft en tidig 
odling sarskilt i Sverige. Vid konung Hugleiks hov i Vastergot
land pa Beowulfs tid eller senare 500-talet klingade harpan, 
det fauns hos skalderna under vikingatiden, det var riddar
borgarnas instrument under folkviseballadens tid och det var 
folkets instrument. 1 Vart man kommer i Sveriges land under 

Folkliga harpor av gammal typ finnas i Nordiska Museet och i flera 
folkmuseer i Norge. Alla aro lika till formen och aven till storleken. De 
aro nagot storre an den vanliga minnessangarharpan och sta tamligen nara 
den gamla irlandska. Ivlarkligt nog omtalas alla dessa till vara dagar heva
rade folkharpor ei av Hortense Panum i hennes manga avhandlingar och 
hocker om harpan (se t. ex. Middelaldere_ns Strengeinstrumenter I, 1915). De 
aro dock varda beaktande och. fortjana en vetenskaplig undersokning. En
ligt de islandska sagorna fran 1000-1200-falet var harpan i Norden ett 
relativt stort instrument. Kung Heimer kunde satta Aslog i harpiodralet. 
Fragan om den i. museerna forvarade harptypen gar sa langt tillbaka i tiden 
som till 1000-talet, kan iag for narvarande ei besvara. Ej heller kan jag 
yttra mig om, bur Hinge den beva:rats som verkligen spelat instrument. 1600-
talslitteraturen rnenar i regel med "harpa" en nyckelharpa. 

25 

de 1000 ar som forrunno fran Hugleik till Gustaf Vasa, var 
harpan huvudinstrumentet, och annu vid Erik XIV:s och 
Johan III:s hov funnos harpolekare. Vad var da naturligare 
an att aven folkets egen musikgud Nacken sarskilt alskade 
detta instrument. 

Om den urgamla instrumentala musiken varit harpmusik.
1 

m.aste ackordspelet och knappspelet ha varit det naturligaste
1 

och nackmusiken hade, som vi sett, dessa drag fullt konstant.
Om saledes folkets fingervisning ar riktig, att just dessa med
nacksagner forknippade melodier aro uraldriga, finnes. intet
som ur instrumentalteknisk synpunkt bindrar oss att antaga
dem vara fran forkristen tid,

Detta bekraftas aven av punkt 4 i nackmusikens karakte
ristiska: flageoletspelet. Delta spel forekommer i den moderna 
violintekniken alltsedan 1600-talet men nappeligen i den form 
som framtrader i nackmusiken. Det finnes inom den s_ist
namnda buvudsakligen i tva former : med tva toner i kvart 
och tre toner i ters-kvart. Man har vanligen kallat de forra 
gokpolskor, de senare svanpolskor. Emellertid forekomma 
namnen om varandra, sa att samma melodi i vissa landskap 
far heta gokp.olska, i andra svanpolska. Angaende de gangse 
namilforklaringarna maste bestamt forkastas de tydningar, som 
gjorts, att styckena skulle utgora direkta tonmalningar av 
goksang (pa kvarl!) och svansang. Ordet "gauk" (gok) avser 
ej endast goksang utai.1 ett ideligen upprepat ropande eller 
galande.1 Gaukpolska torde saledes narmast avse en musik 
av ropets karaktar. Ko-lock kallas aven har och var i Norr
]and "kauk" el. "gauk", d. v. s. ett ideligen upprepal rop.2 

Svanton var under 1700-talet beteckning for flojttoner (jfr 
.Mozarts Ess-dursymfoni, som for de egendomliga ekoartade 
fJojttonerna i menuetten fick beta "svan-symfonien "). I Sverige 
forekommer inom folkmusiken motsattningen "svan(( och 
aklonk" som beteckning for flageolet och pizzicato.3 Emeller-

1 Enl. Rietz betyder "gauk" gala (om gok och tupp) samt d.arjamte: "sjunga, 
prata ideligen ett och detsamma". 

. 
2 Enl. Dybeck, Vallvisor s. 46 betyder "kouk" och "kaouk": "sjunga i 

vallskog". Enl. Sv. La.tar, Medelpad s. 91, betecknar "kauka en lat": "sjunga 
en vallat". 

3 Ordet "svan" i forbindelse med svensk iolkmusik synes ha tva betydel
ser: 1. sasom musikalisk fackterm = flageolet (i motsats till kJonk-pizzicato-
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tid hjalper oss detta ej att forklara forek:omsten av flag�olet 
i nackmusiken. Det maste finnas en . annan djupare inne
bord. Spela flageolet heter i VastergoUand "flojta", och helt 
sakert ligger en harmning av flojtmusiken till grund for nack
musikens flageoletspel. Flojta ar aven beteckning for vissling 
och falsettsang. Har Nacken mahanda aven befattat sig med 
flojtspel, vissling och falsettsang? Vi veta det ej, men det 
ar daremot en gangse forestallning, att dessa tre musikarter 
aro sarskilt maktiga. I magisk verkan har hos naturfolken 
alltid flojten foretrade fore stranginstrumenten. Den ar rent 
av i all instrumenttro det starkaste och kraftigast verkande 
redskapet att na forbindelse med gudomen. Flojten skall, da 
den ej spelas, noga forvaras och nedlaggas _ a val skyddad 
plats for att ej ses av oinvigda. Ibland skall den nedsankas 
i en back (Nack.ens boning!) for att ej nas av profana 

spel); se bl. a. Blomgren-hdskr. fr. c. 1730 (i Folkmkkommissionens sarnl:ar) 
nr 272, dar bada namnen "Svanton" och "Klonka" sta mot varandra i sarnma 
stycke; 2. som beteckning for overnaturlig musik. I den senare betydelsen. 
kan ordet som svensk folklig musikterm vara aldre an 1700-talet. Svanen 
forekornmer i forbindelse med musiken forst under medeltiden och da myc
ket ofta omnamnd bl. a. i folkvisan (under hednisk tid var korpen guda
fageln, forst under medelti9-en ersattes denna av svanen). Jfr F. L. Grundtvig: 
Fuglene i Folkets Digtning og Tro, Kbhn 1883. Sasom musikfagel samman
stalles svanen med sang i allmanhet, och namnet sjalv betyder direkt "sjunga". 
Se Grimm Wb: ags. swinsian = tonen; sandskr, svanas, svana = Gerauch, 
Ton; indog. svfno = tonen, klingen. Jfr E. Hellqvist, Sv. Etym. Ordb, ags. 
(ge) swin = musik, melodi; swinsian = sjunga, ljuda. Vanligen betecknar 
svanesang detsamma som dodssang, emedan svanen daende sjang en underbar 
sang. Med svantonerna i den svenska folkmusiken kan foljande · medd. hos 
Grimm Wb (2204) sammanstallas: "Die gevi'undene Luftr6hre, die in das 
gewalbte Brustbein eintritt und den befahigt, · besonders beim Fluge zwei 
Trompeten- oder Glockenahnliche Tone auszustossen, die einen Mollackord 
bilden und dadurch melancholisch klingen" (hanv. t. Milllenho:l:f, Altertums
kunde). - Nagon direkt sammanstallning av ordet "svan" med flageoletspel 
eller falsettsang finnes ej, men da "svan" direkt betyder sjunga, bar det Hitt 
kunna ha sammanstallts med "sangspel" a instrument. Om "sangspel" (fla
geolet) a de aldre strakinstrumenten fran medeltiden se T. No:rlind, Bidr. till 
marintrumpetens hist. Svtfmkf. 1922 s. ·100, och C. Sachs, Instrumenten
kunde s. 157, 168. Av de dar citerade kallorna framgar, att flageoletspel 
synes ha varit rnycket vanlig a strakinstrument i vastra Asien och ostra 
Europa under medeltiden. 
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hander.1 
· Nacken omtalas ej i Sverige som flojtens gud, men 

val heter det om hans sang, att den ar ljuvt lockande :som 
alvsangen, alltsa val narmast falsettsangen. Vissling ar aven 
i svensk folktro ett magiskt bindande medel. Vissling skydda:r 
for onda makter. · 

Att flojtmusik ingatt i svensk folktro som ett skyddsmedel 
torde vara sakert, och blasinstrumenten spela alltid en roll 
vid vallropet. Da trollen hora tonerna, finna de valbehag 
dari och svara med andra rop. · Vallropet ar ofta byggt pa 
falsettsang, alltsa flojtmusik i manniskostrupe. Visselpipan ar 
ett omtyckt vallinstrument, sarskilt da man onskar vara 
skyddad mot trollen. 

Flageolettonerna fora oss saledes till sist till samma ut
gangspunkt som vokalmusikeu :· ropet som det uraldsta, det 
magiskt verkningsfullaste, trollens musik, langt innan Nacken 
fanns till. 2 "Gaukmusik" blev den instrumentala folkmusikens 
karna, och nar Nack.en till sist arvde troUens makt och fick · 
harska over deras rike, tog han upp deras musik och om
planterade den pa sitt instrument harpan. . Flageoletspelet 
blev pa sa s§.tt knappmusik. Med egendomlig seghet bibeholl 
folket sin egen, vallton med flojtrop och falsettsang med viss
ling som sidoform. 

1 Th. Koch-Grunberg, Zwei Jahre unter den Indianern. Reisen in Nord
westbrasilien (1909) 1, s. 314. I Sverige skail en spelman nedsanka sin fiol i 
en back, om han onskar demoriisk kr�ft i sitt instrument. 

' Fragan om Nackens alder kan ju vara viktig nog for bestammandet av 
Nackmusikens historia. Givetvis. kan jag ej har ga in pa en uUorlig veten
skaplig utredning av fragan, men vill dock papel�a · nagra m�ment. Med 
undantag av forlossningssagnen (se min avd. "Nacken och Kristendomen" i 
Stud. i sv. fklore s. 148 f.) finnes ingen sagn, som talar om Nacken sasom en 
under kristen tid utbildad folkgud. Han maste ha skapats under heden
domen - alltsa fore 1000. Da :q.an emellertid ej finnes omnamnd i vikinga
tidens gudaHira och ej heller synes ha haft nagon egentlig kult, maste han 
under vikingatiden ha varit en relativt ung gud. Dartill kommer nacktrons 
lokala. begransning till Sverjge, vilket tyder pa en sen tillblivelse, sedan de 
tre nordiska rikena redan begynt splittras. Da han vidare alltid forbindes med 
ett stranginstrument, ej blasinstrument, maste han tillhora en tid med utveck
lade stranginstrument. Na.got primitivt instrument fore harpan syn.es han ej 
ha a.gt. Han bar darfar ha tiHkommit unde1: harpans egentliga tid - a11tsa 
knappast fore 400. I Norrland tillaggas musiksagnerna trollen, och sannol1kt 
ha dessa varit Nackens narmaste foregangare. Alltsa bora trollen ha llaft 
musiken om hand under blasinstrumentens egentliga glanstid. 
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Vi ha kommit till instrnmentalmusikens karna och uraldsta 
bestandsdel: ropet. Stranginstrumenten arvde flojtinstrumen
ten. Fr_an harpan overflyttades musiken till fiddla och giga, 
sedan till fiol, men under intet av dessa nya skeden gick 
forbindelsen med. den uraldsta musiken forlorad. 

Folkets fingervisning om nackmusiken som den aldsta ·har 
saledes sa langt mojligt bekraftats, men ma vi da se ·pa den 
melodiska uppbyggningen,. om aven denna foljer de lagar, 
som framstallts sasom normgivande inom den vokala musiken. 
Gor den detta, styrkas vi i vast antagande, att nackmusiken 
verkligen doljer uraldriga rester, gor den det ej, falla givetvis 
alla de foregaende bevisen. 

Hur ser nackmusiken alltsa ut i nielodiskt hanseende? 
_Aven har har allmogen sjalv givit en karakteristik, som lam
nat intet 6vrigt att 6nska i tydlighet. Den ar "gaukmusik" 
d. v: s. ett ideligen upprepat galande eller ropande pa samma

·intei-valler.1 Ett exempel ma belysa arten (ex. 1 has):

1 I samband med Wickens "gaukmusik" kan det vara lampligt att papeka 
Odens motsvarande musik. "Gauk" likstiilles med galande, overliutt ropande. 
Den magiska musiken ar rop eller ett galande som en tupp. I "Valans 
Spadom" i Eddan (v. 42) sitter "gygens varnare"; den glade Eggder, och slar 
harpa, medan over bonom en fagerrod bane galer. I Havamal siunger Oden 
om sina aderton trollsanger (v. 144- ff.). "Galder jag sjunger, sa att ga jag 
kan". I orig.-texten heter <let, att Odin "gol" sina "galdr". Det heter om 
trollsanger i allmanhet, att de "galas" ("hon gol galdra sina" Skskpm 17; 
"galdor \Vordum - gol" Reimlied 24 etc.). Om "galdr" se Grundr. d. germ. 
Phil. II: 1, 1 § 3 s. 34 f. och § 9 s. 43 ff. Om "gala" i folkspraket se J. E. 
Rietz, Ordb. o. sv. allm.-spr. s. 181. Trollsangernas namn ar regelbundet 
"galdr", vilket namn· ar bildat av verbet "galan". Narmast. synonymt med 
detta verb ar "singan", alltsa sjunga. Ordet "galan" bar samma stam som 
lat. "canere", sjunga. Saval i ags. som i fornnord. forekommer- "lean" =
"galan" och "singan"; got. liu:)>on = sjunga. Den speciella formen "galdr" 
om trollsang synes ha starkare framhaft den magiska musikens karaktar av 
rop el. galande (som tupp el. gok), enar "gala" en "galdr" ar ,;anligare an 
"sju.nga" en "galdr". Da Eggder (i "Valans Spadom") spelar harpa, galer en 
bane. Dessa bada uttryck maste sta i en slags inre forbindelse med varandra. 
Den allt formaende bonen skall ropas. .Jfr bibelns uttryck: "Jag ropar till 
dig, Herre, att du matte bonhora mig." Den kultiska musiken har alltsa 
samma yttre form som nackmusiken. Skulle det en gang lyckas oss att 
rekonstruera Nackens egna toner, ha vi aven natt Iram till Odenlrnltens 
musikformer. 
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Betecknande nog heter det, trots det fjorton ganger upp
repade ropet, att sista · reprisen tages "ad libitum". Vi fa sa
ledes antaga, att det i verkligheten upprepats annu • flera 
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ganger. Vad som emellertid har saknas ar svantonerna. 
en annan uppteckning fran samma landskap finnas emellertid 
dessa bevarade (se ex. 2 har). 1 

Vanligen upprepas flageolet-tonerna 2 a 3 ganger, och det 
synes genom de varianter som finnas fran hela Sverige, som 
om detta ar den aldre. formen. Granska vi motiven, finnas 
2 a 3 sadana (se ex. 3 a, b, c har). · 

c-formen kan narmast karakteriseras som slutkadens. Den 
inledande reprisen ar en variation av a-motivet, vilket i hela 
stycket ar det doni.inerande. Urcellen at' saledes ropet, som 
forsetts med en uppatstigande figur b som kontrast till a. 
Slutkadensen kan andras, sa att a 1 ell er. e2

· bildar forsta ton. 
a-motivet ar en ren ackordfigur, nagot som tydligt framtrader 
vid variationen i ovan anforda exempel. Som tredje motiv 
tillagges darfor garna ett motiv d, som blott bestar av grund
ackordet med dess underdominant (a-durackordet + d-dur
ackordet; sarskilt tydligt i notex. s. 34: "Tyska klockorna"). 
I vissa yngre varianter tillaggas aven overdominantackordet 
(e-dur) och (el.)- sekundackordet (h-moll; se notex. s. 33 sista 
reprisen). Darmed har blott nackmusikens karaktar av ackord
spel s_tarkare betonats. Nagon melodi uppstar ej, utan ant 
forblir rent ackompagnement at en mi obefintlig sangstamma. 

Darmed ar i sjalva verket hela musiken fardig, och de 
tillagda repriserna aro antingen rena varianter pa motiven 
a - d el. smarre interpolerade satslan, vilka tillfalligtvis in
korporerats. 

Om man saledes vill folja utvecklingen fran aldsta tid och 
framat, kan sasom sannolikast foljande faststallas: ur ropet 
direkt uppstod motivet a, forst for sang, sedan for flojt och sist for 
stranginstrument. Med liarpans framtradande forsags a-motivet 
(ropet) med ackordpartier, och b-motivet tillades och antag-

. ligen samtidigt aven c-motivet. Under harpans glanstid 
tillagges det helt och ·hallet harpartade motivet d. Pa denna 

torde musiken ha kvarstatt till medeltidens slut. Nagon 
tonmalning kan nackmusiken under denna tid nappeligen ha 
varit, men val kan den ha ingatt en viss forbindelse med 
stantipes, datidens instrumentala underhallningsmusik mellan 

1 x over noten utmarker knappta toner, o ilageolet. 
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danserna, vilken ofta hade ropartade inledningar.1 Vid 1500-
talets borjan blev en ny form av underhallningsmusik popular, 
namligen bataljstycket, skildrande strider och beromda slag, 
som slaget vid Pavia m. fl.· Nar detta natt Sverige, veta vi 
ej, men sannolikt var det kant redan under Gustaf Vasas. 
:regering. Sveriges forsta hittills kanda allmogetonmalning ar 
Slaget vid Stegeborg. Da givetvis ett stycke av denna art ej_ 
kan ha uppstatt mer an omedelbart efter slaget (1598), da 
annu tankarna kretsat om den stora handelsen, da polackerna 
definitivt fordrevos· fran Sverige, maste stycket ha tillkommit 
omkring ar . 1600. Det omtalas forsta gangen i Gunno Dal
stiernas "Kungaskald". 16}17. Dar namnas forst tva herdar: 

·"Den eena Feelan groper;
Och hafflar Silkds-strang pa Ahle-slacken ro6:
Den andra af ny "Sa.lg een Lius-ratt Pijpa. stoper"

Den ene herden (Tool) sager sen till sin kamrat: 

"Lange nog haa Wjj nu bagge laga 
Jag Gigan, du din Barck: Stamm up nu om Du tor! 
Du veet wal hur mitt Spell pla Bru-leed for behaga: 

. Du Weet och huru Du mig pla fortreta for: 
Som da nar Strangen sprang _pa Brollopet i Haga: 
0 du pa Pijpan din an Gnolade for dor . . 
Om Stange-bro och Slag jag wille speela, 
Och gamla Kiampars Lof pa Harpan draga fram: 
En Hamman [hovman], som dar red, mig strax i Orat peela 
Med de Ord: herdar boor ha Ackt pa Geet och Lamm. 
Till Bialle-koonars Tijdsfordrijf ar skapt din Feela: 
Lat ey din Tagel-strang och Straka blij till skam: 
Men om du siunga will, sa siung om Bygde-saker, 
Som Wall-barn glade gior och Booskaps-hopen spaker." 

Pa 1700-talet blev det· slag et vid Halsingborg 1710, som vann 
storsta populariteten. Det kallades vanligen Stenbockspolska,. 
och under detta namn ar stycket kant �n .i dag over hela 
Sverige. Detta i manga uppteckningar i nastan alla svenska 

1 Stantipes-styckena skrevos nastan ailtid for fiddla, alltsa fiolens direkta 
foregangare. Dessa borja ofta med "rop "-Iiknande toner pa kvarten el. kvin
ten. Jfr J. Wolf, Die Tanze d. Mittelalters, Arch. f. Mw. I, 1918 s. 10 ff; 
H. J. Moser, Stantipes u. Ductia, Zs. f. Mw. 1918 s. 194 ff. 
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landskap bekanta stycke ar en ren variant av den f6rut om
talade nackmusiken. Man maste givetvis fraga sig, om :verk
ligen · detta ar forsta gangen de uraldriga gauktonerna an
vants till bataljmalning. Stenbocksnamnet forefaller ibland 
litet misstankt sarskilt uppe i Norrland, dar man ej kan ha 
haft sa mycket intresse for det skanska slaget. Det synes 

sannolikt, att Stegeborg blivit under 1700-talet andrat till det 
mera bekanta Stenbock. Sb�geborgsstycket hade tydligen till
kommit under en tid, da annu bataljmalningarna voro nya. 
Namnet kunde alltsa Hitt bli en etikett, som beteclrnade alla 
dylika stycken. Stenbock verkar mera meningslost som all
man benamning. Dalstiernas satt att namna stycket ar sa
dant; att man maste tank.a pa en generell titel. Detta styrkes 
aven av tva nya etikettforandringar under 1700-talet: "Engelska 
klockan" och "Tyska klockan", vilka synas bildade efter lik
nande princip som "Stegeborg" och "Stenbock". 

Stenbocksstycket ar ingen detaljerad bataljmalning utan 
blott en· ny titel eller etikett for ett redan allm§.nt bekant 
stycke. De manga "ropen" och lrnappta tonerna verkade ju 
i och for sig som en stridsskildring. I de tyska och italienska 
bataljstyckena inga stanq.igt "rop" bestaende i losensord fran 
de sammandrabbande hararna. Kanon- och gevarsskott om
vaxla med trumsignaler m. m. Det svenska nackstyc.ket 

passade ypperligt till samma andamal. 
Den vanliga formen for Stenbockspolskan ar foljande : 
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»STENBOCKENS POLSKA». 

Teckn. och Toner s. 12. Skane. 

l\Iotiven iiro de redan kanda a - b - c - d. Av dessa har b-mo
tivet flyttats upp frai1 a - h - ciss till ciss - d - e, men i ovrigt
har stycket: inga· sarskilda motivf6randringar. d-motivet har
i regel sin senare utbildade foi·m med ackorden pa domi
:nanten och sekunden jamte tonika och underdominant.

U nde.r. 1700-tatet, da S verige mind re fick tid att tank a pa
kamp och strid an fredlig idrott, andrades liteln annu en
_grrng. Ett stycke med knapptoner fran Karl XII:s tid var
"Engelska klockan". · Genom · en Hitt andriilg · av motiven
kunde aven delta stycke inga forbindelse med nackmusiken .
Det gamla a-motivet erinrade onekligen starkt om ldockring
ning, och man bade ett sareget klockspel i Tyska kyrkan j
3 - 3018r.S 
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Stockholm, som varje heltimme ljod over huvudstaden. Da 
det var det · enda i Sverige, maste det ju vacka sa mycket 
_st6rre uppmarksainhet. Den nya · omarbetningen av nack
musiken fick saledes heta "Tyska klockari" . eller "Tyska 

. klockorna". .A.ven detta stycke har fatt en vidstrackt sprid
ning over hela Sverige. Sa vitt det ar mojligt att i de myc
k�t talrika spelmansbockern� fran 1700-talet f6IJa stycket, kan · 
det dateras till tiden mellan 1730 och 1750. 

I sin allmannaste form later det: 
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))TYSKA KLOCKORNA>). 

Sv. la.tar. Dal. nr 26. 
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Den enda mera fran1.tradande forandringen av motiven ar 
inledninasfiauren ciss2 - a 1- fiss2 ciss2 

- a 1 
- ei ciss2 

- a 1 - h 1 vil-,.., u ' ' ' 

ken forandring narmast uppstatt ur a-motivet. Aven om 
c-motivet ar starkt varierat, ar det dock ej helt omgestaltat.

Nagon ny etikett har den gamla nackmusiken sedan 1700-
talet ej fatt, utan man har nojt sig med . nagon av de f6rut
varande: "Nackens polska'\ "Fans polska", "Gokpolska",. 
"Svanpolska",. "Stenbockspolska", "Tyska klockorna". Med 
avseende pa satten att variera temat kunna dessa delas i 
manga grupper, vilka vunnit utbredning an mera universellt,. 
an mera lokalt. Da antalet uppteckningar ar over hundra,. 
maste ej �'a fa undertyper sarskiljas, vilka dock mest avse 
111ledningsreprisen. 

Jamte dem1a skarpt avgransade nackmelodi finnas avcn 
flera andra, _an med flageole�, an utan, an med lmappningar, 
an utan, an· med dubbeltoner

J 
an . utan. Jag kan har ej 

inga pa dem. Att bestamma deras alder ar ej alltid latt. En 
del synas vara gamla - kanske fran hcdnatiden -' andra 
ater unga. 

Innan en ingaende forskn'ing k.an begynna rorande alla 
dessa melodiers .alder, maste stone .material. foreligga i tryck 
eller handskrift. Da samlingen "Svenska la.tar" ar avslutad, 
kan mahanda den geografisk.a fragan om melodiernas gruppe
ring i Sverige begynna. Sedan kan den jamforande musik
forskningen ordna allt efter historiska s.kikt. 

Jag har har blott velat betona nagra av de vetenskapliga 
metoder, vilka kunna anvandas for den historiska gruppe
ringen. 

RESUME. 

Lorsqu'on considere l' ensemble des diff erentes melodies po
pulaires suedoises, on ·obtient un certain nombre de types qui 
forment, au point de vue melodique et periodique, · des groupes. 
parfaitement distincts. Ces melodies suedoises ressemblent dans 
leurs traits fondamentaux a celles des peuples primitifs. Elles 
doivent done etre tres vieilles. Les plus anciennes semblent 

. . ' . . , 
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etre de·s )) eris music.aux)) - ch�rnts· cte· bergers et appel aux ani 
maux. 11 n'est pas douteux que les melodies de rondes poim
laires proviennent de ces eris et que les melodies populaires 
ont ensuite decoule de ces rondes. Ces trois couches histori
ques representent sans doute trois epoques: l'epoque des vikings 
(X eme siecle), les premiers temps chretiens (XI eme siecle) et la che
valerie (xn eme et XIIIeme siecle): Ce fut seulement lorsque la melo
die populaire eut termine son developpement special, que la mu
sique religieuse a commence a prendre forme, La musique in
strumeritale semble aussi etre tres vieille. Le peuple a lui meme 
designe un certain nombre de melodies comme etant de fonne 
pa'ienne en les rapprochant du dieu >)neclo>. La 111.aniere dont 
ces >)neckmelodi.en etaient formees - violons desaccordes, d01i
bles tons, tons a·vec 'pin.cement de cordes,· flageolets - prouve 
en toute evidence qu'elles sont particeulierement a.gees. Elles 
peuvent egalement etre rapprochees des )) eris music.aux>). 
Elles provie:iinent vraisemblablement de la premiere ere des vi� 
kings. 
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