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MUSIKHISTORISKA MUSEETS NYFORV .ARV 1921. 

fjard_e hft av Tidskr .. f. Musikf. 1920 meddelades om 1920 
a.rs :i:iyforvarv och papekades da den rika samling som 

inkommit i detta ar, sarskilt fran Italien. · 1921. har ej varit 
mindre givande, ehuru inga stora ink.op gjorts. De flesta 
nyforvarven aro gavor, vilka an direkt erhallits i instrument 

a b d 

a serpent; b dubb_e1horn; c schofar; d embuchi; e munspel. 

an i penningar i · och for vissa ink op av bestamda samlingar, 
.vilka erbjudits museet till inkop. Aven ha flera vardefulla 
depositioner gjorts; Den rikaste utvecklingen foreter . den 

ebiografiska avdelningen. Ej mindre an ett 50-tal instrument 
ha inkommit till denna under areL Bland dessa mark.cs 
framst en stor samling gamla instrument fran Java, vilka 
genom svenske konsuln _L. Haas m an n, Batavia, Java, kom
mit rnuseet till del. Den omfattar saval trummor och xylo-
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foner som pipor (nasflojter, skalmejor), knapp- och strak
instru·ment. Sarskilt intressant ar en mycket stor kanotcittra 
(katjapi) och en · rebab. Tvenne gong-gongs med underbart 
vacker ldang tor de a ven hora till de sarskilt vardefulla. Gen om 

a b c· d e 

f g h 

J avanesiska instrument� 
a, b skalmejor; c nio anklung pa sarski1d trastallning; d indiska krotaler (ka
ratala); e rebab; f kanotcittra (katjapi); g xylofon (gombong); h metallofon 

(gombon gonson). 

deposition fran Musik. Akademien har den in<liska s·amlingen 
riktats, sa t. ex. med de intressanta knapptrummor:ria gobi
jantra och ananda lahari. Darjamte ·finnas i denna deposi
tion en mahat1 vina, en sitar och en lutvina kladd med 

silkebroderad sammet. 
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Fran· Afrika . har inkommit en mycket · god abyssinsk ·sam
lirig omfattande ·12 instrument. For denna. star museet sarskilt 
i tacksamhetsskuld till de svenska missionarerna K. G. Roden 
och J. hv·arson. _ I denna kollektion ·finnas flera lyror av 
olika storlek (masanko och beggena), ett strakinstrument (tjira), 

a 

b 

C d 

e 
f 
g 

h 

Abyssinska irnstrument. 

a, d, f stora tra.flojter; b sisttum; c tuthorn; e mai3singsflojt; g, strake till strak--
instr. h; i lyra. 

en storre tralur, stora och sma flojter, trummor m. m. Ma
handa ar ett litet sistrum . (sa:masil) det allra vardefullaste. 
Detta har; ehuru modernt till anvandninge11,. mycket som 
erinrar oin den gamla egyptiska formen. _ 

Genom svenske generalkonsuln. Ca r l  Dahl i Tanger, Ma
:rocko, har erhallits en praktfull arabisk. luta samt darjamte 
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en' · gririihri (tvastrangad liten cittra) och en bagartrumma 
(daraboukke ). 
· ·neri europeiska avdelningeil har riktats med ungefar 60
instrument. Gavor till denna ha bl. a. erhallits av musikh. ·
R. Za ine, Uppsala (klarinett, vapen·gitarr, baiijo m·. m.), ha-

a b 

a. gitarrmandolin (H. Carlson Levin, Goteborg); b kappviolin; c ]yragitarr. 

radsskr. Ehrenfr ie d B or gm ans  starbhus, prof. Fr. Pospssil, 
Brunn (pipor av tra och ben fran Mahren), musikhandl. N. 
Axberg, Sthlm, (flojter, aldre musikspel m. m.), Lundh olms 
pianomagasin, Sthlm, (modeller av Steinway-flygelmekanik 
och clavicytheriummekanik), P. A. Scherdin (violindelar 
m. m.), in.tendenten E. Westberg (sordiner, strakar m'. m.),
musikh. H. Car lson Levin, Goteborg (gitarrmandolin, man
dolii1 av spansk modell,_ mandolingitarr med tva halsar),
A. E. Ca re l l  (en esskornett) m. fl.

I 
I 
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En vardefull deposition har er halli ts fran Kristianstads 
laroverk bestaende av en serpent fran 1700-talet med 4 klaffar. 

Av inkop markas bl. a. ett elfenbenshorn. med sniderier 
-fran 1600-talet av den afrikanska embuchitypen (anblasning a
sidan), ett ryskt dubbelhorn . (alt- och tenor horn i forening),
en ovanligt lang schofar (judiskt vadurshorn, 67 cm. l.), en
fransk lyragitarr av Bazelaire, Paris, 1813 m. m.

Hela samlingen nyforvatvade instrument under aret uppgar
till 129.

I ovrigt har museets samlingar aven okats med andra
minnesforemal. Instrumentskolor, minnesbocker, teateranteck
ningar, brev och . autografer ha inlamnats av Mrs M a u d e,
froken E l ve rs, E. S t enback, Hj. Ahls trom, P. A.:Scherdfo
m. • fl. Slutligeri mark.es flera bidrag till portrattsamlingen
och ti'il avdelningen medaljer och minnespenningar.

T. Norlind.
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