
FÄLTPIPA 

En fältpipare är ingen fågel, utan en liten 
pojke med flöjt som förr fick gå först i 
fälttåget och spela mod i soldaterna.   

NYCKELHARPA 

I dikten om nyckelharpan sammanvävs 
t vå sanna männ i skoöden , båda 
utspelade sig i Sverige i slutet av 1600-
talet. Den ena historien handlar om en 
bonde som under ett krogbråk slog 
i h j ä l e n a n n a n m a n m e d s i n 
nyckelharpa som tillhygge.  

Den andra berättelsen handlar om 
vårt lands kanske första kända 
transperson, en ung flicka som antog 
en mansskepnad, och försörjde sig 
som spelman på nyckelharpa. Under 
sina turnéer på landsbygden förförde 
hon många pigor, och dömdes till en 
mild fängelsedom när hon avslöjades. 
Därefter försvann spåren efter henne. 

OUD 

Den arabiska lutan har en lång historia, och dess 
skapelseberättelse är morbid. En far med hundra döttrar fick 
äntligen en son. Men sonen dog när han bara var fem. 
Faderns var så förtvivlad att han hängde upp sin sons kropp 
i ett träd, kanske i ett försök att bevara honom. När bara 
lårbenet och foten återstod byggde han en kopia i trä, för att 

ha någonting kvar. Han satte strängar 
på instrumentets kropp, och när han 
spelade på den hörde han sin sons 
musik, och han blev så sorgsen att han 
grät sig blind. I min dikt har jag utgått 
från denna myt men också från mitt eget 
perspektiv som mamma. 

QIN 

”Som att spela qin för en oxe” är ett 
kinesiskt ordstäv. Det motsvarar vårt 
”kasta inte pärlor till svin”. En qin är ett 
mångtusenårigt musikinstrument och 
talesättet säger något om hur högt det 
värderas. Qin har särskilt förknippats med 
den svarta tranan.  
Tranan har i Kina en stark symbolisk 
betydelse. Bland annat står den för ett långt 
liv, men också för kontakten med den andra 
sidan. I en skrift från 300-talet står det: ”När 
en trana uppnår tusen år blir den blå, efter 
ytterlgare tusen år blir den svart.”  

TVÄRFLÖJT 

Under många hundra år, och ännu på 1700-talet, fanns 
föreställningen om enhörningen, ett mytiskt djur som stod för 
godhet och kärlek, och vars horn ansågs ha magiska krafter. 
Ett enhörningshorn var värt sin vikt i guld.  

Som enhörningshorn användes ofta narvalens tand. På 
musikmuseet i Köpenhamn visas en tvärflöjt som snidats ur 
ett narvalshorn. Kanske hade dess musik magiska krafter?

Mitt namn är Carita Forslund. Jag är 
poet och fil. mag. i musikvetenskap. I 
november 2019 gavs min diktsamling 
Poetisk organologi ut av Styx förlag. 

Organologi är benämningen på läran 
om musikinstrument. I min poetiska 
tappning handlar det om myter och 
människospår i musikinstrumenten, 
och upplevelsen av musiken som 
kroppslös i relation till instrumenten 
som fungerar som symboliska kroppar.  

I 19 dikter, som var och en utgår från 
ett instrument, färdas vi genom såväl 
sanna som mytiska berättelser. Flera av 
dikterna är även visuella i sin typografi. 
Här möts med andra ord bild-, ljud- 
och textkonst i en bok. 

Jag kombinerar gärna en uppläsning 
med att berätta om historierna som 
döljer sig i dikterna. Exempel på vad de 
kan innehålla finner ni i notiserna här 
ovan. Ett fint program som passar 
intresserade av både musik och poesi. 

Kontakt 
carita@talaom.se 

0708 59 58 46 
talaom.se 

Baserad i Göteborg 
Innehar F-skattsedel

MUSIKINSTRUMENTENS HEMLIGHETER 
Ett program kring diktsamlingen Poetisk organologi
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