Närkontakt med en
cittern

Medeltidsensemblen Scaramella. Av knäppinstrument
ses luta, renässansgitarr, cittern och psalterium.
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Som många gitarrister tycker jag om att spela lutmusik, särskilt från den elisabethanska
tiden med mästare som Dowland, Cutting och Holborne. Numer anses det självklart att
man ska spela denna repertoar på luta. Visst har jag lekt med tanken att skaffa en luta.
Men då bör man spela utan gitarristens bästa vän, naglarna. Den tanken tar emot.

I

början av  dök en annan möjlighet
upp. Tack vare ett initiativ från Monica
Movell fick jag prova som bassångare i
medeltidsensemblen Scaramella som hon
är med i. Torbjörn Söderquist, lutenist och
musikalisk ledare för ensemblen, föreslog
att jag skulle prova att spela cittern. Det lät
spännande. Jag fick låna ett instrument
och en instruktionsbok, With my strings
of small wire – A tutor for the Cittern av
Roxana Gundry-Brookes. Torbjörn gick
igenom hur instrumentet är stämt och
hur man kan spela på det. Och nu blev
det en intensiv tid att lära sig grunderna
och hänga med i ensemblespelet.

Vad är en cittern?
Instrumentet som jag spelar på är en engelsk cittern och det hade sin storhetstid
under - och -talets England. Det
var enkelt att bygga och fanns tillgängligt på pubar och andra offentliga ställen.
Jämfört med lutan var det inte svårt att
lära sig grunderna och att kunna ackompanjera sånger och medmusikanter i den
konsortmusik som under denna tid hade
en blomstringstid.
Den engelska cittern har  körer
(strängpar) och är oftast stämd: h, g, d,
e. G-kören, den tredje, är alltså den lägsta. På mitt instrument är körerna unisont

Cittern tillhör instrumentgruppen cister som består
av flatbottnade metallsträngade knäppinstrument
med rund kropp. På svenska kan man, något förenklat, kalla det för cister.
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stämda. G-kören har ytterligare en sträng
(stämd en oktav högre), så det blir totalt
 strängar.
Det instrument jag använder är gjort
av en byggsats från Early Music Shop i
England. Mensuren är  cm och jämfört med en gitarr är strängspänningen
ganska låg. Till skillnad från lutan har
cittern metallsträngar, ofta av stål eller
mässing. Vanligen spelas den med plektrum men man kan också använda fingeranslag. Vid rent ackordspel, som stöd i
en typisk medeltids-/renässansensemble,
kan det vara lämpligt att använda ett
plektrum för att höras.
Ibland benämns detta instrument renässanscittern
för att man inte ska förväxla det med ett nutida instrument, den irländska cittern, som har stora likheter
med den grekiska bouzoukin.
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Utveckling av instrumentet
Cittern anses ha utvecklats ur de medeltida
instrumenten gittern och cithole. Under
mitten av -talet minskade instrumentets popularitet och barockgitarren tog över.
I England utvecklades cittern vidare till ett
större instrument med  körer, den engelska
gitarren, som hade sin storhetstid på talet och var stämd som ett öppet C-durackord.
Cittern har även funnits i andra europeiska
länder. Det finns målningar av citternspelare
gjorda av holländska -talsmästare. Den
italienska cittern hade  körer och den franska , stämda annorlunda än den engelska.
Mindre kända metallsträngade släktingar till
cittern är de samtida bandora och orpharion
som användes i den engelska konsortmusiken och är försedda med metallsträngar. De
är större instrument med fler körer.

Exempel på tabulatur för cittern
med vanlig notation tillagd

Prova hur det låter?

Cittern som soloinstrument
Under den tid instrumentet var i ropet publicerades flera citternskolor. Holborne som var
en välkänd kompositör av madrigaler och
konsortmusik publicerade  sin Cittharn
Schoole med ett antal solostycken. De flesta
är rätt knepiga att spela. Andra publikationer
från denna tid är Robinsons New Citharen Lessons () och Morleys First Book of
Consort Lessons for the Cithern.
Normalt användes tabulatur för cittern.
Ett exempel visas i figuren tillsammans med
vanlig notation som gör det lätt att följa hur
tabulaturen är uppbyggd. Bokstaven a anger
öppen sträng, b första bandet, c andra bandet o.s.v. Plektrum kan även användas för
solospel och här strävar man efter att lägga
nedslag på stark taktdel och uppslag på svag.
För den som vill höra ett exempel på hur
solomusik för cittern kan låta finns det exempel utlagda på YouTube. Jakob Lindberg har
också gjort några inspelningar med cittern.

Cittern i ensemblen
Det lilla omfånget gör att cittern som soloinstrument har tydliga begränsningar och som
gitarrist saknar man möjligheten till mer
utvecklade baslinjer. Enligt min mening gör
sig instrumentet bäst för ackompanjemang
men kan även fungera som melodibärande
instrument.
I vår ensemble, Scaramella (se bilden), har
vi tre besläktade knäppinstrument som kompletterar varandra: luta, renässansgitarr och
cittern. Citterns metallsträngar blir en bra
kontrast till sen-/nylonsträngarna hos lutan
och gitarren. Ytterligare ett knäppinstrument, psalterium, finns i ensemblen. Det kan
beskrivas som en miniharpa med metallsträngar. Knäppinstrumenten används oftast
tillsammans med basgamban som ackompanjemang till blåsinstrumenten blockflöjt,
pommer, dulcian och krumhorn men kan
även användas för sångackompanjemang
eller som en egen fristående instrument-
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Engelsk cittern

Om man vill få tag i en cittern kan man
beställa en från en byggare av äldre stränginstrument. Vill man komma undan billigare kan man köpa en byggsats och på egen
hand foga ihop instrumentet. För att få en
känsla av hur det är att spela cittern kan man
använda en barytonukulele och låta :a och
:e strängen byta plats.

grupp där något instrument spelar solo med
ackordstöd från de andra.
Om man är van ackordspelare på gitarr
är det inte så svårt att räkna ut hur man
kan ta de vanligaste ackorden på en cittern.
Typiskt i renässans- och medeltidsmusik
är att man rör sig mellan tonarterna Bb
och A och att man vanligen använder rena
treklanger. I äldre musik föredrar man ofta
kvintackord (utan ters). I Gundry-Brookes
Källor
bok finns de vanligaste citternackorden
Gundry-Brookes, Rosanna: With my strings
angivna. Av praktiska och klangmässiga
of small wire. Roundelay Publications ,
skäl vill man helst spela ackorden i det förISBN -
sta läget och normalt inte gå över :e banDrummond, Lord Aaron: The Renaissance
det. Med tanke på det begränsade antalet
Cittern. (www.elkiss.com/classes/cittern.pdf)
strängar så får man ta de ackord som går att
Giertz, Martin: Den klassiska gitarren.
få till och det blir sällan med rätt grundton
Stockholm , P.A. Norstedt och söner
i basen.
Det knepigaste är stämningen. Instrumentet har tidstypiska stämskruvar
där strängen ligger direkt lindad
på stämskruven
och saknar den
utväxling och
stabilitet som en
modern mekanik ger. Detta
gör instrumenLU T H I E R
tet svårt och
tidsödande att
stämma. Det är
nog ingen tillfällighet att de som
bygger kopior
av en renässanscittern också
www.luthier.se
erbjuder modern
mekanik som
tillval.
Jag stödjer Svenska gitarr och lutasällskapet

Lars Jönsson

Historiska instrument och gitarrer
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