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Et sardisk folkemusikinstrument
Af Fridnlin Weis Bentzon

P,8. SenorNrEN er der bevaret et rldgammelt musikinstrument:
launeddas. Det bestàr af tre bambusrlr med bambusmundstvkker,
hvoraf det ene fungerer som en srkkepibebas, mens de to andre,
med hver fire toner, anvendes polyfont. Bassen og den dybeste af
de to andre piber bindes sammen og holdes i vensrre hànd, mens
den hpjeste pibe holdes for sig i hpjre hànd.

Alle tre piber spilles samtidigt med'en serlig àndedratsteknik,
som glr det muligt at blrse kontinuerligt uden at behlve at {ore-
tage pauser til indàndingen, idet man trakker vejret ind med naesen
samtidig med at man skubber den luft, der er i munden, ud i in-
stnrmentet med kinderne. 

' ? "

Denne àndedratsteknik, sorp i'pviigt èr vidt udbredt, er meger
vanskeli:g. Fòr ikke at plage sine omgivelser alt for meget larer en
launeddaselev at mestre den ved at blase gennem et tyndt bambus-
rf,r ned i en spand vand. Nàr han er kommet sà langt, at han kan
blrse, uden at der kommer afbrydelser i boblerne, gàr han over
til at f,ve sig pà en enkelt pibe, og fprst efter màneders anstrengel-
ser kan han begynde at tage hele instrumentet i munden.

En launeddas fremstilles pà primitiveste màde af lokale bambus-
arter, som renses indvendigt og skeres til med et gammelt instru-
ment som forlag. Den vanskeligste del er mundstykkerne, der laves
af. et rpr, der er lukket i den ene ende, i hvilket man udspalter en
tunge, der vibrerer frit i munden. Da mundstykkerne er meget
fplsomme overfor andringer i luftfugtighed og temperarur, serter
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man en lille voksklat pà hver af tungerne, som man kan mindske

eller lge, hvorved pibens stemning heves eller sankes.

Umiddelbart kunne man tro, at launeddas var en efterkommer

af den graske aulos, dette kan imidlertid ikke vrre tilfaldet, da

den har eksisteret pà Sardinien, allerede fgr en narmere kontakt

med den grusk-romerske verden var etableret. Et heldigt fund

ved landsbyen Ittiri bragte omkring àrhundredeskiftet en bronze-

statuette for dagens lys, som fremstiller en mand, der spiller pà

tre rf,r, hvoraf han holder de to i venstre hànd og det tredie rhgire

hànd, pracis som launeddasspillerne glr det anno 1958. Denne

bronzestatuette kan efter fundomstandishederne henregnes til tiden

omkring 7oo f. Kr. Blaseinstrumenter, i., ,tà, launedAas nar, fin-

des i -lEgypten fra det mellemste rige og har ogsà vrret kendt af

fgnikerne, men noget sikkert om, hvornàr de er kommet til Sar-

dinien, kan man ikke sige.

Launeddas var tidligere udbredt over hele Sardinien, men findes

nu kun i den sydlige del, og her er det endda kun i to landsbyer,

at man endnu kan finde rester af en levende tradition. I enkelte

andre landsbyer findes der endnu personer, som kan spille de gamle

danse, men instrumentet har her fuldstandig mistet den beqydning,

det tidligere havde i det sardiske folkeliv.

Et begreb som kunst for kunstens skyld kan kun trives i meget hlit

udviklede samfund, jo primitivere kulturen er, io snavrere vil de

àndskulturelle frembringelser vare bundet til det almindelige sam-

fundsliv. Launeddasmusikken var f6rst og fremmest dansemusik.

Mens man i den lvrige del af Sardinien kun danser til bryllupperne

og ved landsbyfesterne, var det en fast institution i de sydsardiske

landsbyer at danse hver slndag pà kirkepladsen. Man begyndte

med en kort dans, "su ball' 'e missa.., umiddelbart efter messen - en

skik, som altid var en torn i Qjet pàL pr€esten - derefter spiste man,

I . ] ' I '  S A R D I S I (  F O L K E M U S I  I ( I N S T R U À { E N ' 1 - A A+ )

r. Launeddasspilleren An-
L:rra. Forf. fot.

og om eftermiddagen genoprog man sà dansene, som godt kunne
vare indtil midnat, launeddasspilleren i midten og de dansende i
en sluttet kreds omkring ham.

Koreografien var meger kompliceret. Der fandtes et vist antal

EJrundtrin, som pigerne fulgte uden afvigelser, mens mandene for-
slgte at overgà hinanden i indviklede variationer. Trinene skiftede
i overensstemmelse med musikken, og det var launeddasspillerens
opgave at dirigere dansen med sit spil og slrge for en passende blan-
cling af hvileperioder med simple trin - og hektiske fraser, der
kunne give de unge fyre leilighed til at vise sig overfor deres ven-
inder.

Dansen om slndagen var den fornljelse, ungdommen sà hen til
hele ugen igennem. Det var den enesre lejlighed, hvor de unge
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ugifte officielt kunne vare sammen. I)er var srrenge regler for',
hvor nart klnnene màtte komme hinanden. Efter en officiel for-
lovelse màtte man holde en pige under armen, mens man dansede,
fpr forlovelsen màtte man kun holde hende i hànden. Et bmd pà
disse konventioner var nreppe trnkeligt, det ville vrere en skandale,
der kunne fà katastrofale f6lger for pigens renommé, og som kun

ville kunne udglattes med et agteskab.
At frllesdansen vasentligst havde den funktion at udglre et

kontaktcentrum for de unge ugifte, kan man se af det faktum, at
det kun var disse, det pàhvilede at betale launeddasspilleren, selvom
alle i landsbyen havde lov til at deltage i dansen. Launeddasspilleren
blev ansat for et àr ad gangen med en officiel kontrakt. Normalt
fastsatte man en vis mangde korn, som blev samlet ind blandt man-
dene efter hpsten. Det var ikke smàsummer, det drejede sig om:

3-6ooo kr., omregnet til danske nuddspenge, og det var en stor
sum kontant korn pà Sardinien for 3o àr siden.

Pigerne betalte ikke direkte, men ved landsbyens hovedfester

foretog man en indsamling blandt dem, hvor de gav brld, kager

og Ég. Ved samme lejligheder samlede ogsà prasten ind, og de

gamle launeddasspillere fortalte alle med stolthed, at de altid fik

mest. Indsamlingen foregik i festligt optog med launeddasspilleren

i spidsen for landsbyens mandlige ungdom. Som regel havde man

en festligt smykket oksekarre til at have gaverne pà, og spillende

og dansende drog man fra hus til hus, hvor der var unge piger. Det

stod pigerne frit for, om de ville give noget eller e];men den pige,
der viste sig til dansen uden at have bidraget ved indsamlingen blev

modtaget med ràbet 'rballada senza cocoi.. - hun danser uden brfd.

En af mine meddelere, Felice Pili fortalte mig, hvordan han fik sin

f6rste plads som fast launeddasspiller. I{ans larer var blevet enga-

geret til at spille i en landsby, hvis egen launeddasspiller ikke var
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videre god, og som det var skik og brug kom Felice med, dels for
at aflaste lrreren, dels for at fà ham ar hlre, nàr han rigtig spillede
l6s. Sgndag aften blev Felice opfordret til at vise, hvad han kunne,
og han spillede sà en dans fire timer i trak uden at tage instrumenrer
ud af munden. Det var en stordàd, som landsbyens egen launeddas-
spiller ikke kunne efterg4re, og Felice skrev samme aften kontrakt
med de unge om at spille àret efter.

Var launeddasspillerens betaling h6j, sà skulle han ogsà yde noget
for det, han fik. Befolkningen gik meget op i launeddasmusikken,
og man kan stadig trnffe rldre bBnder, der km Ílpjte de gamle
clanse fra den ene ende til den anden.

Der kunne udspille sig indviklede intriger mellem landsbyerne
for at sikre sig de bedste launeddasspillere. Efisio A{elis fortalte
nrig, hvordan han engang havde spillet to àr i een landsby, hvor
hrrn ikke var utilfreds med ar vare, men sà fik han et bedre tilbud
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fra nabolandsbyen, som var ude pà at drille hans verter. Det var
en grov fornarmelse mod byen, og han màtte flytte i al hemmelig-
hed l-r]ulpet af nabolandsbyens unge, der kom og hentede ham med
hele hans husstand pà ó oksekaffer natten mellem 30.og 3r. de-
cember, umiddelbart f4r h^n skulle have fornyet sin kontrakt med
sine vartsfolk. Sàdanne drillerier er meget almindelige mellem de

sardiske landsbyer, og en modaktion har nappe manglet.

Sàlenge en launeddasspiller var i toppen, var han tilbedt og be-

undret, men det /jeblik, der viste sig en anden pà arenaen, der

màske var bedre, blev der straks affangeret en konkurrence, og den
tabende blev gjort nàdeslpst til grin. En konkurrence foregik pà
den màde, at de to parter spillede sammen sàledes, at den ene fprte

an fra motiv til motiv, mens den anden skulle forslge at f/lge ham;

Iykkedes det, havde han vundet, men blev han klrt i skoven, màtte

han liste afsted - ene med sin forbitrelse, mens folk tiliublede l-rans

overmand.

Fplelserne kunne gà hf,jt under konkurrencerne, launeddasspil-

lerne var nogle skrakkelige primadonnaer med en let sàrbar for-

fangelighed, og det var ikke just sportsànd, der herskede blandt

dem. Der gàr endnu frasagn om en konkurrence, der blev afholdt

mellem Sardiniens stlrste launeddasspillere i slutningen af det rB.

àrhundrede. Vinderen blev Palmerio Figus, som imidlertid kom til

at betale sin sejr med livet, han blev fundet morgenen efter kon-

kurrencen med en kniv i ryggen.

Man kan forstà, at der l-rerskede en jalousi mellem launeddas-

spillerne, som der ikke kan opvises noget sidestykke til pà vore

breddegrader.

En launeddasspiller ville aldrig spille lps og vise, hvad han kunne,

hvis han vidste, at der var en kollega i narheden, konkurrencerne

naturligvis undtaget. At lere et motiv fra en anden uden at ved-

lcommende opdagede det, var et listigt tyveri, og at lare et motiv
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I'r rr sig var en nàdig gave. Sàledes ontalte Efisio Melis de optagel-
st'r', hrn havde tilladt mig at lave, som foraringer, og det var fBrst
cl t cr lung tids bekendtskab, at han fik sà meget tillid til mig, at han
r irliclig spillede lps og rykkede ud med sine bedste ting.

.lalousien kunne give sig meget voldsomme udslag. Efisio À4elis
lrlcv i zo'rne chikaneret ud af sin fpdeby Villaputzu af en konkur-
lcnt, der havde en stlrre position i landsbyen end han. Hans vin-
qrrrd blev afbrcndt, hans udskankningslicens blev frataget ham,
lr:urs fàr blev stjàlet, og til sidst var han nldt til at flytte. Hvad han

sclv havde gjort til gengrld, vil aldrig blive oplyst.

l,ltl os stille os det spflrgsmàI, hvad det egentlig betld for en sarder
rrt spille launeddas. Det var et godt hàndvark, som man dog kun

clelvis kunne ernpre sig ved, og det blev derfor kombineret med

ct andet godt hàndvark, skomagerfaget. Alle professionelle lau-

ncddasspillere var samtidig skomagere og larte begge dele af samme

lrr:rer. I(unne de ikke klare sig med spillet, havde de altid skoene

at falde tilbage pà, og de gamle launeddasspillere, som f6r i tiden

var konger i deres landsby, frister nu en trist tilvarelse med deres

prosaiske fag kun oplyst af en enkelt fest hist og her om sommeren.
Launeddasspilleren var nu ikke blot en almindelig hàndvarker,

Iriur var ogsà en hpjt estimeret kunstner, for hvem alle dgre stod

irbne, og det at blive launeddasspiller var en af de meget fà mulig-

hcder, en sardisk dreng havde, for at hrve sig over sin stand. De
qrunle launeddasspillere kan alle berette om, hvorledes de omgik-

l<cs rigmand og adelige pà lige fod i stedet for at arbejde for dem

sonr usselt lpnnede landarbejdere eller fàrehyrder.

I)ct var sàledes et stort og svart opnàeligt màl for enhver musik-

lrcgnvct sardisk dreng at blive launeddasspiller. Og mens et barn

slirrl tlrivcs til at lve sig under gràd og trnders gnidsel herhjemme,

sir stotl clcn dreng pà Sardinien, der ville lrre at spille, i en verden,
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der gjorde alt for at forhindre ham i at komme til det. Jalousien
blomstrede ikke blot blandt de professionelle musikete, selv blandt

8-ro àrs drenge herskede der den skarpeste mistro.

Hvis en dreng viste evner nok til at kunne blive professionel,

blev han sendt til en lerer, som blev hB]t betalt, og som larte ham

at spille og flikke sko. Den normale alder, hvor man blev sendt til

larer, var mellem 12 og t4 àr, og som regel betalte foraldrene

undervisningen, der varede i to àr.

Felice Pili màtte ikke lare at spille for sin fader, der syntes at

drengen skulle lare noget ordentligt og ikke fPjte rundt som lau-

neddasspiller. Som det er almindeligt, fik Felice, da han var r7 àr,to

kler, som en fprste basis for en selvstandig tilvarelse. To kBer

kunne lige rakke til at betale et àrs undervisning, de blev omgàende

solgt, en larer blev betalt, og Felice blev smidt ud hiemmefra. Han

har nu aldrig fortrudt sit valg.

Selve undervisningen var et markeligt kompromis mellem ia-
lousimentaliteten og nldvendigheden af at Íà viderefprt traditio-

nen. Efter kontrakterne skulle drengene have undervisning hver

dag - det blev aldrig overholdt, lererne lod uger gà uden at give

timer. I timerne var det naturligvis kun de sirnpleste ting, eleverne

fik at hlre, og hvis der var noget, de ikke kunne forstà, kunne de

ikke glre sig hàb om at fà det grundigere forklaret; de màtte v:ere

vàgne, mens chancen var der, lykkedes det dem ikke at lare en

ring med det samme, var den tabt for tid og evighed for dem, hvis

de da ikke kunne stlale sig til at lare den senere.

Jeg boede tre uger hos Felice Pili og regnede med at have op-

nàet de bedst tankelige arbejdsforhold, hvorunder ieg kunne lave

daglige optagelser og have rigelig tid til at diskutere tvivlssplrgsmàl'

Men ieg blev hurtigt skuffet i mine fprste forventninger' Felice

Pili behandlede mig, som var jeg en elev, der kun var ude pà at
.stjale hans hemmeligheder, tage brldet ud af munden pà ham og
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bcsejre ham ved nasrkommende konkurrence. I de tre uger, jeg
lr'cde hos ham, fik jeg indspillet zo minurrer alt i alt, han havcle
rltid en grund til at undslà sig for at lave optagelser, og hans re-
:rl<tion pà mine splrgsmàl angàende tekniske detaljer ved hans spil
virr narilrest en slags befippelse, som om jeg ikke vidste, at sàdan
rìoget spurgte man virkelig ikke om.

De fleste steder var det skik, at lareren tog eleven med til fe-
stcnr.e, sà at han kunne hpre ham spille, som det rigtig skulle lyde;
sji l<unne eleven i pvrigt selv se, hvormeget han kunne nà at op-
frrngc. Men det var ikke alle larere, der var sà large, og sà màtte
tlcrcs elever gribe til de mest utrolige kneb for at fà dem at h6re.

l'.fisio Nlelis fortalte mig, hvordan han engang I'ravde gemt sig
i cn ovn i et hus, hvor hans larer Cabras spillede til bryllup. Cabras
r rrr l<lrr over, at Efisio ville prlve at fà ham ath6re, og havde stillet
\':rqtposter op omkring huset. Efisio là imidlertid godt gemt i ovnen

l;ig. 3. Kunde hos Feiice Pili, der er blevet afbrudt i fremstillingen af et nyt
instrument. Forf. for.
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hele natten og listede af sted tidligt om morgenen med en rig hpst

af. nye motiver.

Pasquale Erriu,s lrrer skulle engang spille til en fest i en landsby

fà kilometer fra hans egen, og for at forhindre drengen i at stikke

derover gemre han hans sko i skomagerbutikken. Det lykkedes

imidlerdà pasquale at stiale n/glen, fà sine sko og lpbe over til den

landsby, hvor lareren spillede. Godt gemt under tribunen Ià han

og hprte sin larer brillere med alle sine mest indviklede motivel,

o! d" h"rr havde hprt nok, styrtede han hjem, mens han hele tiden

.flipitede, hvad han kunne huske, for at prente det i sin hukommelse.

Naste dag stod han tidligt oP og begyndte at gà til skole' en time

f.gr hanpiejede, med instrumenterne godt gemt under f akken' La-

reren fattede mistanke, fulgte efter, og ganske rigtigt, knagten sad

og /vede sig pà hans allerindmeste musikalske hemmeligheder, mo-

ti-ver, som Àan ikke havde troer, nogen anden lau.eddasspiller no-

gensinde skulle komme til at spille. ude af sig selv af raseri pryglede

ì:-,".t dr"tg"n igennem med instrumentet og sendte ham hiem til

sine foraldre samme dag, selvom larekontrakten manglede to mà-

neder i atvr,re udlPbet.

Det siger sig selv, at oPkomsten af en professionalisme inden for

en giu"n..rusikkultur mà medfpre et voldsomt opsving i selve mu-

sikien. Det ville pà forhànd vare rimeligt at a'tage, at der er sket

en kraftig udvikling af launeddasspillet, efter at frllesdansen om

spndagen var begyndt at finde indpas i de sydsardiske landsbyer.

Som vi har set, var det denne fallesdans, der dannede den flkono-

miske basis for professionalismen og pà denne màde giorde det mu-

ligt for en raklie Personer at ofre tid og krefter pà deres spil'

vi kan til en vis grad danne os et begreb om denne udvikling ved

. ar betragte de traditioner, der er bevaret i een enkelt landsby, cabras

n&î prJvinsbyen Oristano. Cabras er en forholdsvis stor landsby

-.d .t *"g., selvstandigt kulrurelt liv' Dens beliggenhed er ret
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isoleret, men ogsà meget gunstig, sà at den tidligere med den frem-

lrcrskende naturalpkonomi kun har haft ringe vareudveksling med

rlc omliggende landsbyer. Disse faktorer i forening med en rakke

:rndre har tilladt en tradition at overleve, der genspejler forhold,

rlcr fpr i tiden var alment udbredte, men som andre steder er
qjict tabt.

I Cabras dansede man kun ved festerne, og man kendte ikke til

professionelle launeddasspillere. Samtidig er bàde musik og koreo-

grlfi betydelig primitivere end andetsteds. At denne primitivitet

cr oprindelig og altsà ikke skyldes dekadence, kan man se af det

f'lkturn, at den udstrakker sig til alle dele af musiklivet. Sàledes

cr flcre launeddastyper, som er af nyere dato, ikke kendt i Cabras,

tlc to piber i venstre hànd er ikke bundet sammen, og mens launeddas

'rntlrc stcder konkurrerede med guitaren som instrument til sang-

lctlsrrgclsc, findes den i Cabras knyttet til en rig sangtradition, som

rrrrrfrrttcr flere typer, som alle andre steder er gàet tabt. Inden for

5 r
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det musikalske finder man ogsà en rekke gamle trak, sàledes mang-
ler kadenceringen, som ellers har vundet indpas overalt i launeddas-

rnusihken.

Det er af stor betydning, at man holder sig for flje, hvordan en

tradition bliver viderefprt, hvis man vil udforske dens historie.

Her gelder det ligeledes for launeddasmusikken, at man mà antage,

at der er sket en ret kraftig udvikling pà grund af den vagt, der

har veret lagt pà den enkelte launeddasspillers evne til at udforme

det sparsomme materiale, han har kunnet opfange Í{rstfra sin larer
'og senere fra sine kolleger. Hertil mà man regne med, at enhver

fornyelse er blevet modtaget med begejstring af den dansende ung-

dom og med en jalousi, der ansporede til efterligning af de andre

launeddasspillere.

Ethvert landsbysarpreg er nu forsvundet i musikken og er ble-

vet erstattet af mere vanskeligt definerlige egnsforskelle, der dels

har deres oprindelse i gamle forskelle i smag mellem de forskellige

egne af Sydsardinien, men som ogsà i visse tilfelde synes at kunne

f6res tilbage til dynastier af launeddasspillere, som har praget mu-

sikken i stlrre eller mindre omràder.

Alle launeddasspillere kender navnene pà deres ldreres larere

flere generationer tilbage. Mest imponerende er en tradition, hvis

sidste reprasentant er Dionigi Burranca fra Ortacesus i landskabet

Trexenta. Han har lnrt at spille af Francischeddu Sanna, som larte

sin kunst af faderen Beppi Sanna. Beppi Sanna fik sin undervisning

af Giuseppe Figus, der igen havde lert af Antonio Figus, der var

sfln af den ber/mte Palmerio Figus, som màtte lade sit liv for sin

musikalske overlegenheds skyld efter en konkurrence.

Launeddas brugtes ikke udelukkende som danseinstrument, men an-

vendtes ogsà til at akkompagnere serenader og andre sange. Det

kan vare svprt for en nordbo at sette sig ind i, hvad en serenade
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cgcntlig er for noget. Herhjemme ville en ung pige blive lidt for-
blrtffct, hvis hendes forlovede stillede sig op foran hendes vindue
kl. z orn natten og gav sig til at besynge hendes dyder og skpnhed,
sclr'om han màske ikke ligefrem havde en launeddasspiller til at
rrl<l<ompagnere sig. Hendes foreldre ville sikkert heller ikke om-
f:rttc det unge menneske med videre venlige tanker, men vare godt
sure over at blive vrkket.

Pà Sardinien, som i mange andre romanske lande, var serenaden
den naturlige màde at meddele en pige sin karlighed pà, og det
var et tegn pà manglende opmarksomhed og interesse, hvis man
il<ke regelmassigt kom og sang serenader for sin forlovede. Det
var som regel lprdag aften, det gik lls; hyrderne kom ned fra bjer-
gene og de unge samledes pà drikkestuerne. Henved midnat, nàr
alle var godt berusede, grk man sà i flok fra den ene pige til den
anden og sang.

Serenaden havde en ganske bestemt opbygning. Flrst sang de
forskellige, der havde gode stemmer, en rakke vers, som skulle
synges pà en ganske bestemt meloditype. Nàr man havde sunget
en zo minutters tid, hvilede man, drak et glas, og sà afsluttede man
rned en undskyldning til foraldrene for forstyrrelsen, sunget med
en anden meloditype end den, der blev anvendt til selve serenaden.

Flvis en ung mand ikke havde stemme selv, màtte han betale en

anden for at synge for sig, det kostede i Cabras i zo'rne r lire for

sangeren og z lire for launeddasspilleren pr. serenade.

Pigen skulle naturligvis holde sig dydigt bag de lukkede skodder

og màtte under ingen omstandigheder vise sig. Foraldrene kunne

ikke give udtryk for deres mishag, hvis ellers de unge opfprte sig

pant; at blive vekket regelmassigt af serenader, var et af de mange

onder, som fulgte med at have halwoksne dptre.

I Cabras fortaller man endnu om en launeddasspiller su Bricchi,

hvis spil er blevet sagnagtrg, at man altid forslgte at f.àL ham med,
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nàr man skulle ud og synge for pigerne. Han spillede sà smukt, at
man var sikker pà, at faderen àbnede porten, inviterede de unge
indenfor, fandt en flaske vin frem og lod lave kaffe, og sà kunne
de ilvrigt blive sàlange de ville, hvis bare su Bricchi spillede.

Nu er der biografer i mange sardiske landsbyer, og man synger
ikke serenader for en pige, nàr man kan gà i biografen med hende

i stedet for. Romantikken er dog ikke helt dBd endnu. En ung

launeddasspiller fra Cabras fortalte mig, at nu skulle han have lavet

sig et nyt instrument, for pigerne l-ravde gjort vrlvl over, at de ikke

langere kom og sang serenader.

Ved siden af serenaden findes der pà Sardinien en rigdom af

sange med fortallende indhold sprndende fra ballader til skamte-

og smedeviser. Disse sanges miljp er drikkestuerne, hvor man sam-

les om aftenen for at underholde sig med at improvisere digte og

synge. I det gammeldags Cabras ligger der endnu i mange drikke-
stuer en launeddas til grsternes afbenyttelse.

Disse sange har ikke anden funktion end at adsprede og under-

holde mandene, nàr de trungte til at hvile lidt ud efter dagens ar-

bejde. Teksterne er nart knyttet til livet i den lille landsby og le-

verer indirekte et fBrsteklasses materiale til belysning af sardisk

mentalitet. Serlig vardifulde i denne henseende er smade- og

skrmteviserne, der klart genspejler adfardsidealerne, som de kri-

tiserede personer ikke har formàet at leve op til. For mrndenes

vedkommende er det som regel gerrighed, praleri eller drukken-

skab, der stàr for skud, og hos kvinderne er det egenskaber som

dovenskab med det huslige arbejde, forlovelsestrrud, letlevenhed

eller utroskab, der kritiseres.

En person, der har evner for at digte viser, har et magtigt mid-

del i hande til at gengelde evenruelle forurettigelser. Kan det lyk-

kes at fà en smedevise om en fjende til at slà an i landsbyen, er

det den grufuldeste havn, man kan fà. Offeret marker f6rst, at alle
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snriler lidt underfundigt, nàr de hilser, een og anden lader hist og
hcr en bemarkning falde, som vakker uforstàelig munterhed, og
fylrst efter màneders forl4b lykkes det màske offeret ar komme
til bunds i sagen. Kan man sà ikke som et modtrak selv lave en
vise om den anden, er nederlaget fuldstandigt. Forlystelserne er
fri og simple i en sardisk landsby, og folks drillesyge kender ikke
bànd.

Jeg havde lejlighed til at unders/ge nogle konkrete tilfalde. I
r95ó flyttede to fiskehandlere til Cabras. De var ludfattige, men
forslgte alligevel at imponere de brave cabraresere ved at prale
nred deres penge og ejendomme. Reaktionen indtraf /jeblikkelig,
isrr da det drejede sig om folk fra en anden landsby. Man lavede

crì sang, der beskrev deres hus som et palads, der var en konge var-

cligt, deres fàreflokke blev sammenlignet med kampemrssige skyer

og deres koner med storgodsejernes fruer, der ikke behlver at a.r-
belde, men ligger ved stranden og bader hele sommeren. De arme

fiskehandlere kunne ikhe vise sig, uden at folk begyndte at grine,
og havde en hàrd tid. Sangen er endnu meget popular, og de to

fyre er blevet grundigt kureret for at prale.
N4ens fglgerne af en smadevise om en mand sjaldent rakker

videre end den umiddelbare tort og svie, kan de let vrre skrb-

rlesvangre for en kvinde. En af de mest populere sange i Cabras
lrandler om en aksplukkerske, der opfprte sig lidt fribàrent under

cn hlst. Den blev skrevet for ca. 3o àr siden om een ganske be-

stelnt pige, der nu er en gammel ugift kone. Ifplge sagens natur

kunne jeg ikke fà nogen sikre oplysninger om, hvad der egentlig

r':rr foregàet. Alle mpnd bedyrede mig imidlertid, at de aldrig ville
q'ifte sig med en pige, hvis letlevenhed blev besunget pà drikke-

stucrne, de ville automatisk blive betragtet som hanreler. Man har

siilccles det paradoksale forhold, at en sjofel vise i sidste ende kan

vrtrc medvirkende til at opretholde en given moral.
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Sàvel skamteviserne som serenaderne er sangtyper, der er knyt-

tet til mendenes verden pà drikkestuerne eller foran de begeeredes

dydigt lukkede skodder. Musikalsk og poetisk begavelse er sàledes

hgjt estimerede egenskaber blandt mandene. Kvinderne er derimod

ikke altid lige positivt indstillede. trn pige kan nok fortrylles af en

tilbeders sang, der blidt vakker hende og priser hendes yndighe-

der, men overdreven musikhengivenhed hos en mand betragtes

narmest som en last pà linje med drukkenskabl "han er altid ude

at synge og spille, han laver aldrig noget fornuftigt.. er den inde-

sluttede kvindeverdens misundelige dom over skialdene.

Fór rt afrunde billedet af launeddasmusikken og dens stilling i den

sardiske landsby, er der endnu en funktion, der mà omtales, nemlig

anvendelsen ved de religiBse fester.

Ved alle processioner gàr der en launeddasspiller bagved helgen-

billedet og spiller, mens det bliver bàret omkring i landsbyen. Det

er svart at afg[re, hvor gammel denne skik er, musikhistorisk set

er disse processionsmarcher ikke synderlig interessante, de gàr aller-

hPjst en zoo àr tilbage.

I de landsbykirker, der ikke havde orgel, brugte man ogsà launed-

das til at akkompagnere gudstienesten. Det fortrlles endnu i Cabras,

at presten ikke ville have su Bricchi til at spille, da han spillede sà

smukt, at pr:esten ikke kunne koncentrere sig om at lase messen.

En launeddasspiller fortalte mig, at det havde sin ganske be-

stemte grund, at man overhovedet tillod anvendelsen af launeddas

i en kirke - man ville io f. eks. aldrig tillade en harmonikaspiller at

akkompagnere messen * det hanger sammen med fplgende le-

gende, som ogsà forklarer, hvordan man begyndte at stemme

launeddas ved at lagge voks pà mundstykkernes tunger.

Til pàske gik jomfru Maria og slgte efter Jesusbarnet. For at

forlrnge hendes slgen opfandt dirvelen launeddas og stillede sig
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op pà hendes vej og spillede. Jomfm A4aria blev sà betaget af det
sklnne spil, at hun glemte Jesusbarnet og gav sig til at lyrte uden
at have tanke for andet. Til sidst lykkedes det hende at llsrive sig
og fortsatte sin slgen, og efter nogen tids forlpb fandt hun Jesus-
barnet, der ikke kunne forstà, at hun ikke var kommet f6r. Jomfru
Maria fortalte barner, hvordan det var gàet til, at hun havde mldt
en mand, der spillede launeddas og helt havde fortryllet hende med
instrumentets sklnne harmoni. Jesusbarnet forstod straks, at den
mand màtte vare djavelen, og for at forhindre ham i at spille lau-
neddas mere forsynede han insrrumentet med den hellige voks og
hver gang djavelen nu vil spille launeddas, viger han tilbage, nàr
han ser vokser, og kan ikke lengere spille.

Efter en anden version af legenden sagde Jesus fplgende blan-
ding af e. forbandelse og en velsignelse, da han sane vokset pà
Iauneddas: r'Vpr vardsat, men ikke udnyttet... Ifvor virksom denne

Fig. 5. Efisio Melis og Pasquale Erriu under en procession i landsbyen Assemini.
Forf. fot.
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forbandelse har vrret f6r i tiden, kan màske diskuteres, men pà de

launeddasspillere, der nu er tilbage, passer den alt for godt. Der

er endnu et lydh/rt publikum for launeddas blandt de aldre, og

launeddasspilleren er stadig velset overalt. Men med de omvelt-

ninger, det sardiske samfund har undergàet i de sidste r 5 àr, har

launeddasmusikken mistet de fleste af sine gamle funktioner, sàle-

des at der ikke langere er nogen basis for den professionalisme,

der er betingelsen for videreflrelsen af dens hpjtudviklede tradi-

tioner.

.  SUMMARY

A Musical Instrument from Sardinia

Sardinia's national musical instrument is a triple clarinet r.vith beating reed mouth-

pieces called rhe launeddas. One of the pipes acts as bourdon, while the othcr

two each have four notes rvhich are played polyphonically. 
-I'he 

bourdon and

the deeper of the two other pipes are tied togetl'rcr. I had the opportunity of

examining this instrument and its background during a visit to Sardinia in the

winter and spring of 1958. In this article, I only attempt to describe the position

occupied by the music of the launeddas in relation to thc Sardinian communìtyl

rcaders who require furtller information should read Giulio Fara's articles in

lìivista Musicale Italiana 19r3 and r9r8. I myself hope to publish further before

tlre end of tg59.

The oldest evidence of the existence of the launeddas in Sardinia is a bronze

statuette from about 7ooB.C. Therefore it is not a direct dcscendant of aulos but

rnore closely relatcd to arghout and sumara. The launeddas is now only founcl

in Southern Sardinia, and the tradition is rapidly dying out. To make music for

music's sake is not the task of the launeddas; it is used for accompanying foll<

dancing and song, primarily the former. There used to be dancing in the church

square e\rery Sunday, and villages had their own permanent launeddas players,
'fhe 

community dancing each Sunday acted as a medium for contact betrveen

tl're young unmarried people, and they were responsible for paying the launeddas

player. Payment for one year's engagement was c. 3-óooo l)anish kroner at present

value, which rvas paid in corn. All the professionel launeddas piaycrs were also

cobblers, and the they learned both trades from the same teacher. There was great

rivalry and jealousy among the launeddas players, who did what they could to
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Prevent their colleagues from hearing threm. A boy who wantcd to becrme a
launeddas player rvas senr ro a teacher wl-ro taught him to pray and to cobbre.'rhcse 

lcssons cost c. rooo present Danish kroner per annum, and were a curious
cornpromise between feerings of rivarry and the necessity of passiug on a traditio'.
The teachers only revealed the barest details ro their pupiis, anJ tried to avoid
giving lessons as mucrr as possibre. often, the pupils had to use all kinds of tricks
in .rder to get the opportuniry of listening .o itr"i, tcachers wrren they performecl
properÌy. This professionalism brougl-rt about a tl.rrivi'g musicar i"u"rop*"r-r,.
Flowevcr, in one village, Cabras, professi.nalisr-, ,,.,c1 .o__unity dancing ne'er
became cstablished, and the traditions prese^,cd rrcre are .unrid"r"bri mo."
prìmitive than elsewrrere. For severar reasons, trris primitiveness must be considerecr
original and not due to decadence. The launedclas rvas used as an accompaniment
to the serenades whicrr are an institution among courting coupres. The| are tl-re
recognized rvay of expressing declarations of krve to the girl in question, and if
the you.rg sardi'ia' did not come regurarry and si'g serenades to his betrothed
it rv.uld be a sign of dwindring interest. The parenrs must not react negatively.
Apart from se'enades, the rauneddas is also used for accor-npanyi.rg soígs of a
slanderous or iesting nature. These songs yield first class materiar for thà study
of the village mentarity, in that they indirectly refrect the behaviour and crrar_
acteristics they criticize. The launeddas also has a place withirr thre rearm of
religious music. The launeddas player walks behind the saint,s image in procession,
and i' the villages where there were no organs, trre rau'eddas was used for ac-
companying Mass.


