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EGYPTENS MUSIK PA TUTANKHAMONS 

CURT SACHS: Die Musikinstrurnente des alten Agyptens. Staatliche Museen 

zu Berlin. Mitteilungen aus der Agyptischen Sammlung. Bd III. Berlin 

Verlag von Karl Curtius. 1921. Stort 4:o. 92 s. +.pl. I-XI. 

sista gravningarna i -Egypten ha · anyo vackt intresse 
hos den stora allmanheten for det gamla Egypten, och 

de· egyptiska museerna ha Hitt ett ovanligt start antal besokare. 
Ovanstaende arbete, som tillkommit fore "den egyptiska febern", 
ar av sa betydande kulturhistoriskt och · musikaliskt varde, att 
det aven utan denna sista sjukdom bort bii beak.tat. 

Det -har bland de nastan dagligen inkommande uppgifterna 
fran Tutankhamongraven aven funnits meddelanden om, -att 
nya egyptiska musikinstrument kommit i dagen och da mesta
dels s. k. "flojter". Om des�a fynds varde ar naturligtvis for 
tidigt att tala, men att dessa instrument ej aro de enda till 
:var tid bevarade, torde nog vara bekant -for de flesta, som 
sysslat med aldre tiders rimsik. Huru vittomfattande de mu.:. 

siksamlfogar aro, - som blott i egyptiska museet i Berlin for.:. 

varas, darom k-an C. Sachs' bok ge besked. De overmattau 
rika samlingarna i London och Paris aro a.mm ej i detaJj 
beskrivna, och man kan ej underlata att fraga sig, vad re
sultatet skulle ha blivit, om - C. Sachs fatt utstracka sina rent 
fackliga undersokningar aven till dessa foremal. 

Musikforskningen har Hinge haft sin uppmarksamhet rik.tad 
at det gamla Egypten. Den forste som mera ingaende stu
derade Nillandets musikinstrument var G. Villoteau, som till
horde Napoleons expedition 1798.· Hans stora verk Description 
de l'Egypte agnade flera band at beskrivningen av instru
menteu (Bd IV: Memoire sur- la musique de !'antique Egypte; 
bd XIV: De 1'etat actuel de l'art musical en Egypte). Fore 
honom hade redan J. B. Laborde i sin Essay stir la musique 
ancienne et moderne (1780) meddelat flera intressanta rnusik
bilder fran den gamla egyptiska tiden. Aven. Ch. Burneys 
A general history of music (1776) sysselsatte sig ratt ingaende 
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med det gamla faraorikets tonkonst. Det viktigaste arbetet 
under 1800-talets forra halft blev G. Wilkinsons: T'he man
ners and costums of the ancient Egyptians. De stora sam
manfattande arbetena utkommo dock forst pa 1860-t_alet: 
A. W. Ambros, -Geschichte d. Musik I, 1862 (s. 137-176- om 
det gam1a E:s musik); K. Engel, The music of the most an
cient nations, 1864 (cap. V s. 180-276); F. J. Fetis, Histoire 
gen .. de la: musique I, 1869 (s. 187-315). De tva sistnamnda 
aro rikt illustrerade _ och behandla ingaende. det gamla Egyptens 
musikf6rhallanden. Detaljforskningen begynte likval forst med 
1880-talet, da Victor  Loret  i Lyon undersokte de egyptiska 
instrumenten, sorn bevarats till vara dagar. - En utomordent
ligt betyde1sefull studie ar bans Les flutes egyptiennes i Journal 
asiatique 1889.1 Tre ar senare foljde: Les cymbales egypti
ennes i Sphinx V. Sjalva huvudkallan i vara dagar ar Lorets 
grundliga och sakrika "Oversikt av musiken i det gamla Egypten 
i A. Lavignac, Encyclopedie de la musique I, Paris 1913 (s. 1-
34; rikt illustr.). Detta verk ar ej gjort overfl6digt av Sachs 
sluift men val hogst betydelsefullt kompletterat. Fore den 
nu foreliggande boken har Sachs bl. a. lamnat tva f6rtraffliga 
bidrag: Die altagyptischen Namen der Harfe, Festschr. H. 
Kretzschmar 1918; Die Tonkonst der alten A.gypter, Arch. f. 
Musikwiss; I, 1920. Slutligen kan papekas, att led�ren for 
Tutankhamonundersokningarna 1912 utgav en bok om sina 
da gjorda gravningar: Carnarvon-Carter, Five years explorations 
at Thebes (Oxford). .Aven i denna finnas viktiga upplysningar 
till den gamla musiken. 

Sachs' bok ar frarrif6r allt en beskrivning av de musik
f6remal fran gamla Egypten, som finnas i Berlins museum. 
Bildmaterialet ar harvid icke det minst vardefulla. Ej blott 
foremalen belysas pa detta satt utan aven de gamla skulptur
verken och malningarna. Hittills bar man alltid. fatt noja 
sig med teckningar efter foremalen sjalva. Sachs medtager 
rena fotografier av relieferna, varigenom alla tvivel pa en 
bilds riktiga atergivande maste falla. 

Storsta antalet instrument tillhora naturligtvis de s. k. idio
fonerna (krotaler, kastanjetter, cyrnbaler, sistrer m. m.). Flera 
av dessa kunna foras tillbaka till Gamla Rikets tid (4-6 dyn.). 

1 Jfr aven T.· L. Southgates bada uppsatser: The recent discovery of Eg. 

Flutes, Mus; Times 1890, och Some ancient mus. instruments, Mus. News 1903. 

27 

Lyckligtvis' rfojer s1g icke ·-Sachs med -att kort. och gott namna 
tidsaldern - sa och sa 'manga ar fore. Kristi fod. - utan ger 
utan alla kommentarer eh tidstabell for dynastierna enligt de 
tva sista· historiska ·undersokningarna: Meyer-Breasted och 
Borchardt. Enligt den· forsta sattes forsta dynastiens borjan 
till 3400- f. Kr. och Gamla riket (4-6 dyn.) till 2900 - 2475, 
enl. den senare till resp. 4186 och 3430 - efter 2700. . Fr. o. m. 
12 dyn. (2000 f. Kr.) aro egyptologerna m era ense om ti den. 
For musikforskningen har denna osakethet· rorande de forsta 
dynastierna mindre att betyda, da· det galler idiofonerna, men 
varre blir det,_ da det galler den gamla egypt1ska harpan. 
Detta viktiga instrument upptrader, . sa vitt hittills kant, forst. 
1··4 dyn. eUer enl. Meyer-Br. 2900-2750 och enl. Borchardt 
3430-3160: · Denna dubbeldatering kan ju synas likgiltig, da 
det ju i all a fall ror sig om en sa ti dig kulturperiod · sorri 
3000 . ar ·fore var tideraknirig.. Sa ·ar emellertid ej fallet. Den 
babyloniska rnusikens -forsta stranginstrurnent ar en mycket 
stor lyra pa en: relief i Louvremuseet (suri:lerisk). _Har varierar 
dateringen pa samma satt pa c:a 500 ar. Ga vi tili Kinas 
aldsta instrument kin (Iiggande cittra) ar dateringen Iikaledes 
osaker (2900 f. Kr. eller 2100). Fragan g�ller i forsta hand: 
Var ar stranginstrumentens urhem? · Var skall det a.Idsta 
lrnlturlandet sokas,. dar dessa · instrument forst utbildats? Ha 
alla tre typerna - harpa, lyra och kin - uppstatt oberoende 
av varandra? Alla dessa fragor -maste bli obesvarade, sa Hinge 
ej nag on mer a · fast datering kan er hallas, d. v. s. ungefar till 
ett bestamt arhundrade. Man anser i allmanhet numera,. att 
Kinas aldsta kultur har, uppstatt under invei·kan fran vaster. 
Har Egyptens uppstatt under inflytande fran oster? 

Sachs later harpan uppsta· ur den flerstrangade ba.gen, vilken 
a,mm finnes kvar i Afrika hos Fan-folken (Ankarmann, Die 
afr. Musikinsh. typ XI a s. 29).i- Emel1ertid avbildas harpan 
redan fran borjan i. en sadan rnangfald av former, atl instru
mentets aldsta framtradande i Egypten far · hogst betydligt 
antedateras, tamligen sakert flera hundra ar (3300 el. 3700?). 
Under sadana forhallanden- torde givetvis Egypten tills vidare ha 
prioritetsratten rorande stranginstrumenten. Pa Tutankhamons 
tid fanns emellertid aven en "utlandsk" harpa jamte den 
gamla inhemska. Denna kan med tamlig bestamdhet fast-

1 Praktiga belysande exemplar finnas i Musikhist. Museet, Sthlm. 
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stallas som babylonisk. Den ar vinkelbojd och har korpus 
och hals (vinkelharpa), under det att den egyptiska ar ~nalv
cirkelformad . (rundharpa). Da • givetvis den babyloniska ej 
kan . anses ha uppstatt i Nildalen

,. 
maste. man avsta fran att 

la.ta Egypten ensamt ha utvecld�t harpformen. Ar den baby
loniska autochton, uppstar fragan anyo: vilken ar aldst? Forsk.
ningen har ej besvarat _detta sp6rsmal, men Sachs tycks - i 
likhet med undertecknad - · luta at uppfattningen, att den 
babyloniska mycket val kan vara den uraldsta. Men da 
faller teo:den om harpan som enbart framgangen ur musik
bagen (savida ej aven i Babylonien rundharpan ar den aldsta, 
som foregatt den vinkelbojda.)1 

Den egyptiska harpan finnes avbildad annu . under den 
romerska ·kejsartiden oc.h kan for ovrigt anses leva kvar i 
en del av Sudan-negrernas harptyper. 2 

Egyptens lyra har med full visshet kommit fran Babylonien 
och avbildas forsta gangen under 12 dyn. (c:a 1900 f. Kr.) och 
d:1 betecknande nog i samband · med semiternas skattebetal
ning till .eri egyptisk tjansteman. · Sedan drojer det 500 ar, 
innan anyo lyran avbildas i Egypten, men dargfter blir in
strumentet utomordentligt vanligt, och en tid rent av undan
tranges harpan som modinstrument. Intressanta aro Sachs' 
jamforelser mellan Abyssiniens och Nubiens lyror i vara 
dagar3 och Egyptens gamla instrument. Han komm.er harvid 
till den viktiga slutsatsen, att alla · de nya ej aro att anse 
som primitiva forformer utan kvarlevande rester av den grekiska 
under Alexandriatiden till Egypten invandrande formen. 

Lutan var i Egypten pa Tutankhamons tid mycket popular, 
1 Man torde harvid beakta den ganimalbabyloniska harpan avbildad hos 

E. J. Banks, Bismaya, New York 1912, ·s. 268. Jfr Sachs s. 68 och a.vb. 47. 
2 Det afrikanska harpdistriktef striicker sig som ett · sammanhiingande om

rade fran Ovre Guinea fram till Nilen soder om Abyssinien och nar i norr 
upp till Tsadsjon, i soder till CongQfloden. Det gamla hamitiska omradet norr 
diirom ager numera ingen harpa, vilken saledes saknas i hela Nildistriktet, Abys
sinien och Somalilandet. Goda typer av denna afrikanska harpa finnas i Mu
sikh. Museet, Sthlm, diiribland ej sa fa av de, som speciellt inbjuda till jam
forelser med de gammalegyptiska formerna. Om · Egyptens och Babyloniens 
rund- och vinkelharpor se bl. a. iiven Hort. Panums bok: Middelalderens 
Strengeinstrumenter, Kbhn 1915, diir tillika manga avbildningar finnas. [Aven 
lyran i Babylonien och Egypten beskrives dar utforligt]. 

· 
8 Aven dessa typer finnas i alla de nu levande formerna synnerligen be

lysande i Musikh. Museet, Sthlm. 
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och Sachs belysel' saval i bild som text alla formerna. Om 
dess ursprung har han atskilliga intressanta iakttagelser · att 
meddela. De i Nordafrika fran Marocko till Nilen forekom
mande primitiv_a spjutlutorna · med starkt framtradande for
stang sammanstallas med de gammalegyptiska, och dessa torde 
aven i viss man fa anses som forformer. Sakert rader ett 
inbordes sammanhang mellan bada, och i sa fall maste man 
aven revidera om den gamla satsen, att araberna ha fort 
spjutlutan till Afrika. Lutans forhistoria ar om mojligt annu 
miudre kand an harpans. Med Sachs' bok som hjalp ar det 
numera ej svart att rekonstruera den forsta utvecklin,gen, 
atminstone sa vitt det galler Egypten� Nordafrika och ·Baby'
lonien (med Gammalpersien). Den s. k. arabiska. }utan upp
trader tamligeri klar pa 500.:talet e. Kr. i Persien, men redan 
forut finnes den i Indien, och. Kinas p'ip'a torde med visshet 
kunna placeras i andra a.th. f. Kr. Det bar fotut ratt oviss
het om i vad man den arabiska lutan framgatt ur den gamla 
babyloniskt-egyptiska. Sammanstallas de kinesiska, tidigt av
bildade, formerna med ·de indiska och persiska erhalles en 
kontinuitet fran Roms kejsartid till perserna pa 500-talet. Med 
Sachs' bok som hjalp torde det ej bli svart att aven klarlagga 
den aldre tiden. Sedan gar· det la.it att besfamma }utans ut
veckling fran Tutankhamon till Kleopafra .. 

Sarsk.ilt viktiga aro Sachs' undersokningar om de s. k. 
flojterna, dar han skarpt kritise"i·ar Lorets satt att rakna ut 
de egyptiska skalformerna. Aven tager han bestamt avstand · 
fran Lorets tolk.ning av 'flojterna' som 'snabelflojter'. Sachs 
soker, med-_ ledning av vad som hittills ar kant om primitiva 
flojter, bestamma . den eg'yptiska typen som enkel rortyp med 
tonframbringelse ungefar som da vi bla:sa i ett nyckelha.L . I 
ovrigt ar han mera bojd for att tanka pa rorbladsformer, d. v. s. 
klarinett- eller · oboeinstrument. Av dessa tva torde avgjort 
oboen - alltsa dubbelblad med "motslaende tunga'' - ha 
varit den vanligaste i Egypten, ehuru aven enkeltungan -
klarinetten - maste ha varit kand. 

Sachs' forskningar sta har i direkt motsattning till Lorets 
men bora dock anses som vida mera bevisande, enar de 
vila pa grundligare kannedom om flojters och rorbladsinstru
ments egentliga art. 

Med avseende pa de toner, som kunna ha funnits i de 
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egyptiska "flojterna" ·n6jer sig· Sachs med att konstatera, att 
egypterna maste ha kant de mindre tonavstanden (kromatiska 

skalan). 
· D:1 · Sachs' bok framgatt ur en ·beskrivning av museiforemal,

ar den mindre hallen som en )listorik over musikens utveck
ling i det gamla Egypten. Den .kan saledes ej jamf6ras med 
Ambros', Fetis', Engels eller Lorets i encyk1opedien. Den forut
satter saledes i viss man fotkunskaper i Egyptens musik
historia� inhamtade ur nagon . av de forilt namnda huvud
kallorna. Den bringar emellertid sa mycket nytt vetenskap
ligt staff, att nastan alla f6rutvarande arbeten nu maste 

vasentligt omlaggas. Mahanda ar annu icke . tiden mogen for 
en sadan universell skrift om Gammalegyptens musikhistoria. 
Nya fynd· goras standigt . - ej minst nu vid Tutankhamons 
grav · - - och de gam1a fynden maste anyo undersokas och 

beskrivas efter de . metoder., som anvants vid Berlinsamlingen, 
innan vi f6rma dana oss ett slutomdome om fataon.ernas 
musik. ·Men ej minst maste en kompletterande undersokning 
goras om Gammalbabyloniens musik. De nuvarande grav
ningarna i Egypten ha gjort mycket gott ej minst genom alt 
vacka a:llmanhetens intresse for denna kultur. Forskarn:a 

kunna pa sa . satt tanka pa allmant understod for sina mod or. 
Redan nu kan ett livligare intresse formarkas for Eufrat
och Tigrisgravningarna, och man har konstaterat, att aven 
dessa belysa Tutankbamons egyptiska tidsalder. Mabanda aven 
den aldsta musikhistorien kan av alla dessa forskningar fa 
·sin belysning och till sist svar erhallas pa de fragor, som 

nyss framstalldes om stranginstrumentens urhem och forsta
.utveckling. Sachs' undersokningar kunna utvisa, att man· kan
stalla upp problem utan att fastna i hypotesernas ·Iosa mark.

T. Norlind.



NAUMANNS VERKSAMHET I SVERIGE. 

RICHARD ENGLANDER: J .. G. Naumann als Operakomponist mit neuen Bei
tragen zur · Musikgeschichte Dresdens och Stockholms·., Leipzig: Breitkopf & 
Hartel. 1922. [Mk 160.] VI+ 432 s. jamte musikbil. 72 sidor. · 

n del av Englanders nu foreliggande bok utgavs 1916 
som ·doktorsavhandling vid Berlins universitet (J .. G. Nau

mann als Opernkomponist, 60 s.). Rorande Naumanns· verk
samhet i Sverige foreiigga nu inga . nya studier, utan ar kapitlet 
"Tatigkeit in. Sch wed en" till storsta delen ett noggrant av
tryck av dissertationen, dock aro de ratt utforliga noterna 

under linjen ej medtagna: . I deras stalle aro nya anmark
ningar under stycket meddelade. For Sveriges vidkommande 

finnas emellertid i boken av 1922 .ytterligare flera viktiga 

kapitel medtagna, ftamfor. allt en utforlig musikalisk analys 
av de svenska operorna Amphion, Cor.a och Alonso och 
Gustaf Vasa samt nagra . bilagor, daribland: III fyra . brev fran 
Naumann till Patrick. Alstromer 12

/5 1779; 18/n · 1784; 1
�/9 1784;

25/10 1784;· IV tva brev fran -Naumann· till Per Frigel 27/ i 1797;
9

/12 1798; V utdrag ur brev fran greve Nils Bark till skalden
Joh. Leop. Neumann om Naumann och bans svenska verk-:

s.amhet 
21

/ 5 1782; 24
/ 5 1782; 13 

/10 1782; 2
/12 1782; 1/11 1783; 30

/12 

1785. 
De kallor E. anvant for teatern i Stockholm pa Naumanns 

tid aro till storsta delen svenska, daribland ej b]ott hocker 
utan aven arkivhandlingar, vilka lamnats av C. A. Martiensson, 
Leipzig. Nagot vasent ligt nytt erbjuder boken · pa denna 
punkt ej, fastan framstallningen ar mycket god och tamligen 
utforlig. Hovkapellet fore Gustaf III belyses med Ehrensvards 
berattelse. Jag har redan i den nya uppl. av Svensk musikhistoria 

(s. 164 f.) papekat, att denna historik ar sa vitt det galler 
hovkapellet under Adolf Fredrik mycket missvisande. Senare 

forskningar ha adagalagt, att hovkapellet langt ifran var sa daligt 
vid Gustaf III:s tronbestigning. Aven ar den svenska kritiken 
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av musikforhallandena vid N_aumanns ankomst 1777 onodigt 
bitter. E. namner sjalv (med Allm. Musiklex. som kalla), att 
hovkapellet 1778 bade 33 musiker och fem ar senare 47. Att 
N. harvid ·verkligen gjort nagot _litet for att forstarka orkestern,
ma ej fornekas, men ·denna fol'battring strackte sig endast till
sma kompletteringar. Den orkester Naumann sjalv pa 80-
talet skapade i Kopenhamn bestod blott av 29 musiker.
Meissner sager ocksa riktigt (Naumann, 1804, II s. 118): "Uber
diess war in Schweden doch schon manches gethan warden,

. und das Ganze bedurfte gewissermassen nur einer Ausbesse
rung. In Danemark hingegen musste fast alles umgestiirzt,
und danh erst wieder neu gebaut werden". N:s missnoje
med orkesterforhallandena i Sverige framlyser av brevet till
Alstromer · d. 12/n 1779: "Da man nicht recht Ernst braucht 
die musikalische Sache und das Spectackel in Stockholm auf 
einen guten und dauerhaft�n Fuss zu sezen, so ware ich auch 
iiberfliissig, ich _babe einige gute Leute· die man dort se.br 
notig bat fiir einen billigen Preis vorgeschlagen, babe aber 
dariiber gar keine risoluzion erhalten; Ewr: Hoch Edl: sind 
ein allzugrosser Kenner, und erfahrner Practicus in der Musick, 
als dass .dieselben nicht wissen sollten, was zu eirien guten 
Orchestre geh6rt, und wie traurig es fiir einen Componisten 
ist, wann er nicht die nothigen Subjecta zur Auffiihrung 
seiner Arbeiten hat; und daran fehlt in Stockholm noch sehre; 
ich babe so viel Liebe und kan sagen Patribtismus vor 
Schweden, dass ich einen Vorschlag gethan alif welche Art 
das Orchestre und Oper in Stockholm in wenig J ahren eins 
der besten in ganz Europa seyn konnte, und zwar von lauter 
eingebohrnen Schweden und Landskindern, ohne dass es viel 
kosten sollte". 

Att teatern under Barnekows ledning var dalig, intygas av 
manga kallor, och N. kallar direktoren i brevet· hem d. 18

/8 

1777 "ein Stiefel in Folio". Konungen sjalv var ju ej heller 
nojd med bans . verksamhet och avsatte honom tamligen 
onadigt. Vad Naumann under sin f6rsta vistelse i Sverige 
1777-78 utrattat for teatern, inskranker sig till skapandet av 
operan Amphion samt till en och annan liten forbattring av 
orkestern. Nagon uppryckning av teatern skedde ej, och for
hallandena forsamrades de foljande aren 1779 och 1780. Helt 
annorlunda Llev teaterns skotsel under den nye direktoren 
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Carl von Fersen, vilken 1780-86 ledde k. operan p·a ett ena
s!aende kraflfullt satt. Naumann fick under sin andra.Stock- · 
holmsvistelse 1782-83 ett gott stod i direkto:rens stora nit, och 
framgangen blev da avrn vida battre. Det kan dock siittas 
i fraga, om ej Fersen haft den storsta delen i de forlJattrade 
forhallandena. Naum·ann ledde sin nya opera "Cora och 
Alonzo" 1782 och arbetade pa en ny, "Gustaf Vasa", vilken han 
agnade hela sin energi. "Dieses soll mein Meisterst iick werden, 
wenigstens ist es mein Vorsatz; in wie weit mir es gelin.gen 
wird, muss die Zeit lehren", sager ban till brodern i brev 
fran · Stockholm d. \ 2 1783. Det blev en stor bes\'ikelse for· 
honom, att ban ej sjalv fick leda premiaren. Tja:nsten i 
Dresden kallade honom, och han rnaste resa. Ukval vantade 
han pa en ny kallelse· till Stockholm, och brevet till Alstrom er 
18/

9 1784 ub/isar, huru ledsen ban var, att ej fa nagot med
defande fran konungen: "Es scheint fast als ob ich nicht 
wieder nach Schweden kommen wiirde, weil mich Ihro Maje
stat der Konig noch nicht v'erlangt! vielleicht will man meinen 
Gustaf Vasa ganz verderben; denn ohne mich ist dieses Wcrck 
schlechterdings nicht moglich gut aufzufiihren". I brevet av 
d. ·25 okt. s. a. heter det: "Aus Stockholm ·babe Nach:richt,
dass man meinen Gustaf Vasa, wie sehr natiirlich, erbarm
lich verhunzt, es thut mir weh, weil es dass beste Werck ist, 
dass ich je gemacht babe!" Vid denna tid var dock operan 
annu icke given. 

E. soker nu bevisa, au orsaken till denna brist pa hansyn
mot honom berodde pa, att konungen svalnat i sitt intresse, 
att Kellgren ej stod pa god fot med sin kompositor samt att 
Uttini och Kraus intrigerade mot honom. Mot detta kan an
foras f61jande: N. reste 1785 till Kopenhamn och �rbetade dar 
under ett belt ar, ombads att stanna men masle tillbaka till 
Dresden. D. 19 jan. 1786 gavs Gustaf Vasa i Stockholm och 
d. 15 mars s. a .. skriver N. sjalv fran Kopenhamn till sin
broder (A. G. Meissners N.-biogr. II, 128): )) Wie ich am stark
sten mit dieser Oper [Orpheus] bcschaftigt war, bekam ich
auch eine sehr schmeichelhafte Einladung vom Konige in
Schweden, wenigslens auf etliche \i\Tochen nach Stockholm zu
k.ommen, um meinen Gustaf Wasa aufzufiihren; a]lein es war
wegen der hiesigen Geschafte mir ganz unmoglicb mich nur
einen Tag zu entfernen. Es that dern Konige sehr Jeid; aber
Su. tidskr. for mizsikforskn. 3 
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rnir gewiss noch mep.r; den n. ich kenne seine Grosmuth durch 
Beweise". Premiaren a Orpheus i -KopeJ;J,hamn var d. 31 jan. 
1786, och N. sager, att konung Gustafs brev anlanl, da han 
"som starkast var sys$elsatt med denna opera". Allt tyder 
pa, att N. fatt kallelsen till Stockholm fore Gustaf Vasa-premi...: 

aren, och ·att man onskat, att han sjalv lett dep.. Felet kan 
saledes ej direkt ha varit en onskan i Sverig_e att ej se 
lionom ater. 

A,tt N. ej sedan blev · ombedd att · kornma, kan ·mojligen h� 
p;erott a pa, att man i Stockholm ej var ratt belaten med_ den 
f9rkarlek · han hyste for Kopenh.amn. :I nyss citerade brev 
s·ager N.: "Man ist in Sch_weden · ein bischen eifersti.chtig, dass 
ich hi�r bin, und wollte mich gern abspenstig machen." 
Meissner berattar om, att konung Gustaf .velat _sanda N. en 
hedersgava for Gustaf Vasa, �en sedan han hort, huru man · 
i: Kopenhamn sold binda honQm vid det danska hovet och 
N. sjalv ·halvt reflekterat . pa anbudet, besl:utat att draga in
gavana Fran_ svenska hovet hade man gj'ort stora anstrang
ningar att ·fast binda N. med f0rdelaktiga _kontrakt men ej
lyck_ats. Gustaf III hade. hoppats, au forhallandena i Sverige
yatit · sa mycket. batlr_e an i Danmark� att N: a.Id.rig· tvekat . i 
valet mellan de tva landerna. Sjalv sager N.: ".Ich fand einen 
erstaunenden Enthusiasmus fur Mllsik bei der Danischen Nation 
und weit mehr als bei den Schweden". Sa Yitt · det gall er 
konsertlivet ar detta riktigt. 1 Kopenhanin radde jHst da en 
nastan febril konsertverksamhet uppburen av de manga _klub
barna, men i dessa konserter spelade mestadels bl0tt dilettaI?,ter, 
och om visserligen karleken tin musiken var storre i .Kopen
hamn an i Stockholm, . voro helt sa:kert de konstnarliga 
fordringarna pa en god orkestermusik vida ho_gre. i den svenska 
huvudstaderi. . Mot 80-talets slut leddes musiken i ·Stockholm 
av en sadan betydande kraft som J. Kra1+s, och d_et k::tn sattas 
ifraga, om ej denne som kompo�itor och orkesterledare varit 
N:s like, om ej rent : av overman. 

Kapitlet om de svenska. operorna (s. 242 ff) torde hora till 
de allra basta i boken. E. fastslar dar, huru N. genom sam
arbetet med sina textforfattare, Adlerbeth och Kellgren, tvungits 
att ge sina operor en annan struktur an den gangse italienska 
(s. 80: Es kann nicht genug hervorgehoben werden, dass er 
in Stockholm geradezu gezwungen wurde - sich den Stand-
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punkt der Tragedie lyrique und besonders Glucks zu eigen 
zu machen"). .I forsta hand gallde dessa forbattringar recitativ 
och aria men i viss man aven kor och orkester: Recitativet 
blev sarskilt i G. V. under Kellgrens direkta inverkan mera 
dramatiskt genomfort. N. fick i Sverige ej gora med vanliga 
librettfaiseurer utan med malmedvetna diktare, .vilka kravde 
en musik noga anpassad efter deras intensioner'. Den gamla 
italienska operans ariestil passade ej for dessa operatexter, 
darfor maste Naumann taga till en liedartad cantilena i stallet. 
Koren var vid Gustaf III:s opera sarskilt god, och konungen 
onskade- se denna del av en opera sa val foretr-add som mojligt. 
N. tog aven hansyn hartill. Redan i Amphion framtrader
den kormassiga behandlingen, och aven Cora lagger stor vikt
vid dramatiskt verkningsfulla korer. Det pomposa i · den:
Gustivanska operan framtvang. aven ett storre hansynstagande
till en full .och rik orkester, framfor allt · massing och ·tra
blasare. Aven blasorkester bakom scenen kra:vdes ej sallan:
Att. N. · rattade sig efter de svenska fordringarna framgar ej
minst av Gustav Vasapartituret. E. an.for ett intressant ex.empel
i musikbil. s. 32 ff:, .dar i andra akten fran scenen hore� en·
marsch for "clarinetti och ·. pifferi". jarnte tva trumpeter och
pukor; den ordinarie . orkestern ackompagnerar samtidigt ett
recitativ. Marschen ar Naumanns i Sverige popularaste ·melodi:
Bellmans "Sai lunkom vi sa .smaningom." Bellman ar for
ovrigt ej den ende, sorn fattat tycke for marschen. Elers
anvander. den 1792 for sin sang Svar pa tal:. «Man fragat mig".
(nr 25). Det angives · dar, att N. komponerat den.

Det kan i de.tta· sammanhang namnas, att · N:s melodier 
med viss forkarlek valdes till tema for klavervariationer. 
Musikaliskt Tidsfordriv meddelar i arg. 1793 nr 5 "Marche 
utur Gustaf Vasa" varierad for piano av G. Collin. Ahlstrom 
varierar ett Andante grazioso ur Amphion · (1820: 24) och ett 
Andante ur Gustaf Vasa (1821: 26). I . ovrigt meddelar tid
skriften tre arior (sang m. klaverack.) ur Gustaf Vasa: "lVIa 
mitt berom" (1802: 3), ".Adla skuggor" (s. hfte), "Ga, sag, att 
under fjattror bojd" (1802: 8). 1 

Med "Gustaf Vasa" hade N. natt hojdpunkten av formaga, 
och de operor som sedan foljde foretedde endast foga nagon 

1 1\tlusikaliskt Allehanda 1823 n.r na;ss meddelar ouverturen till Gustaf Vasa 

i klaverutdr. 2 h. 
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vidare utveckling i stil. · Han· stannade pa halva vagen mellan 
nyitalienarna och Gluck. "Gluck ist noch zu viel Franzos 
und Piccini zu viel Italianer, dem ersten fehlt es an Gesang, 
der andere hat zu viel und tandelt zu sehr, beide verfehlen 
den Weg zum Herzen", sager N. i ett brev till brodern 10 
sept. 1781 (E. 413). Med Mozarts Trollflojten blev han aldrig 
ratt nojd. "Mir macht es immer Langeweile besonders italia
nisch aufgefiihrt" (br. 2

·)3 1795). Haydn trivs han battre med
och uttalar sig ratt berommande om Skapelsen. 

I ett synnerligen val sk'rivet kapitel om "das friihroman
tische Element" ·i Naumanns musikaliska stil s6ker E. bevisa, 
att N. varit paverkad. av den samtida litterara romantiken. 
I ett foregaende kapitel om N:s personlighet nam nes aven, 
huru N. i Dresden: statt nara de nya diktarna och la.rt kanna 
Herderkretseh. Det var rent av tal om, att han skulle skriva 
en op.era till text av Schiller, och skalden visade sjalv start 
intresse harfor. 

Man kan blott beklaga, att E. hegransat sig att tala 
om N. som operakompositor. Vid en eljest sa _ ingaende be
handling av amnet bade det varit av stor betydelse att aven 
fa belyst N. som kompositor av kyrko- och kammarmusik. 
Om N. · som tonsattare av lieder namnas flera erkannsamma 
ord och E. saker bevisa bans stora betydelse inom denna 
genre. Friedlander namner N. markligt nog end•st en passant 
(I, 291) i sin stora bibliografi over lieden under 1700-talet 
(Das deutsche Lied im 18. J ahrh.). Kretzschmar framhaver 
honom nagot mera i sin historik om· tyska lieden (Gesch. d. 
neuen deutschen Liedes I, 317 f). Det bade har varit in
tressant att av en sa stor N.-kannare som E. fa veta nagot 
mera. Hans frimurarsanger voro belt sakert lika val kanda 
i Sverige som i Tyskland. Att Sverigevistelsen givit anledning 
till solosanger med svensk text, omnamnes flerstades i breven, 
men andock tycks N. ej fatt nagon betydelse for den svenska 
visan. .Ahlstrom meddelar bland sina over 500 dikter med 
melodier i Musikaliskt Tidsfordriv och Skaldestycken satta i 
musik ej . en enda visa av Naumann, oak.tat han medtager 
flera av Glucks Klopstocksoder (Mus. Tdsf. 1790: 9; 1793: 4), ej 
mindre an tio av Mozarts lieder (till ypperlig svensk overs. 
av Valerius, Skaldest. s. i musik IX, X), flera sanger av Him
mel, Hurka m. m. Och dock kallar Ahlstrom sig sjalv 

37 

Naumannelev (E. 75)! E. skjuter nagot over ma.let, da ban 
later .Ahlstrom paverka sin la.rare med hansyn till svensk 
folkmusik. A. begynner forst efter 1810 under umganget med 
A. A. Afzelius fa 6gonen 6ppna for den svenska folkmusiken, 
och da endast folkdansen, ej folkvisan. I sin tidskrift ("Mus. 
Tidsf6rdriv") meddelar ban ej en enda svensk folk.visa 
och av folkdanser endast 
nagra i Hreffnerbearbet
ning (1816: 1). 

Om N. som instrumen
tal tonsattare for kammar
musik.eller piano namner 
E. ej heller nagot. Det
kan vara pa sin plats att
bar narmare ga in pa N.
som kompositor speciellt 
for glasharmonika. E. 
lamnar. fl era uppgifter 
harom dels i text en de ls 
i breven. Dessa medde
landen kunna komplet
teras med ·de hos Meissner 
anforda. Da Kinsky i sin 
katalog av .Heyermuseet 
ej namner nagot om N:s 
fortj-anster pa detta om
rade, finnes sa mycket 
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storre skal att ej glomma TITELSIDAN TILL NAUMANNS SONATER FOR 
denna N:s insats. · Aven GLASHAR:\IONIKA. 

for N:s svenska verksam Ex. i Musikhist. Mus. Sthlm. 

het och i viss man tillika den danska spelar harmonikan 
en viss roll. 

Det ar ldint, att Gluck under vistelsen i Norden i Kopen
hamn och i Norge 1749 och 1750 la.tit bora sig a glasbar
monika. Instrumentct var sedan pa 1760-talet ytter1igare for
battrat genom Benjamin Franklin och vidare 1780 av C. L. 
Rollig (f. e. 1740, musikdir. i Hamburg, 1797 tjansteman i 
hovbibl. i Wien, t dar 1804; se Gerbers Lex. III, 895; Kinsky 
I, 168). 1786 upptog Rollig Hessels ide och forsag instrumentet 
med klaviatur. Redan 1780 eller 1781 tradde Naumann i for-
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bindelse med honom . och blev genast fortjust i den milda 
behag.liga tonen:· Han lat sjalv gora sig en harmonika efter 
Rolligs modell och · fann darvid aven. upp en del forbattringar 
(Meissner II, 273 ff). 

N. lat sedan ofta hora · sig a instrumentet ehuru helst mera
:privat, da han ej sarskilt alskade offentligt konserterande. 
Vid sitt andra besok i Sverige 1782�83 hade han sin har
monika med sig och hans spel fann manga beundrare. Kexel 
skriver 1783 i sin teateralmanack (s. 30) om "det harliga 
instrumentet;' och N:s underbara spel. Na:r det . blev tal 
om resan . till Kopenhamn nagra ar senare · heter det i ett 
inbjudningsbrev: "Kommen . Sie, liebster N, mit ihrer. himm
lischen Harmonica, ihren himmlischen Talenten und ihrem 
himmlischen Herzen" (E. 89). I btevet av d. 18/5 1784 till 
Alstromer talar N. om ett klaver, som· baronen bett -honom 
ombesorja och tillagger: "Eine Harmonica mussen Sie auch 
noch haben, wer ist :vvohl wurdiger ein so himrrilisches In
strument zu besitzen als Sie, liebster Herr Baron?" Han 
namner darefter, att han skulle stalla om ett s·adant for 300 
rdr., fastan 

1

hans eget kostat dubbelt sa mycket. "Und. wenn 
ich vvieder nach Schweden komme so lern ich Ihnen alle 
Vortheile und Kunst Griffe die ich weiss, worauf ich ·mich 
schoh im voraus freue." Kurfursten hade la.tit bestalla flera 
styckena Det tycks dock, som om Alstromer ej varit sa for
tjust over att fa ett sadant tonredskap .jamte sitt klaver. Redan 
i brevet darpa av d. 18/g 1784 skriver N.: "Dass Sie keine
Harmonica haben wollen ! Ach Sie berauben sich eines gross en 
Ve1·gnii.gens, niemand verdiente · mehr dies himmlische Instru
ment zu besitzen, als ei_n so grosser und· achter · Kenner und 
Liebhaber der Musik". · Till sist blev val baron en bevekt, ty i 
,nasta brev av d. 25/1 0 s: a. heter det; att· han vantar sig till
nasta sommar komma till Sverige och ville da taga med sig 
-det ·bestallda klaveret - . "und· vielleicht auch die Harmonica".
-Sedan hor man ej av, hur· det gatt. N: kom ej till Sverige,
· och insfrumenten sandes antagligen till baron eh pa bat fran
,Hamburg till Gotebort 1786 u�gav N. sex sonater for har-
monika och tillagnade - dessa Patrick Alst:romer.1 Sannolikt

. 

1 En ny ancira · samling '!]-tkom 1792. Ex.em pl- av dessa bada hftn finnas 
enl. Eitners Quellenlex. 'i Dresden o. Berlin samt Wageners bibl. 
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-ha dessa sonater sants efterat, sedan red·an har:rnonikan an
lant: och vunnit baronens tillfredsstallelse.·

Da harmonikan forst 1785 forsags med klaviatur, och R61Iig
ej forran 1786 upptog denna nyhet, maste Naumanns instrument
·ha saknat _tangenter och spelats direkt med fingrarna pa glas
klockorna. Huruvida. N. nagqnsin tillagnat sig den nyare
uppfinningen synes tvivelaktigt. E. omtalar, hu-r harligt det
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var att hora N. spela ute i det grona om sommaren, nar han 
var gast hos greve Moritz Bruhl pa Seifersdorf (s. 366). 1789 
skrev N. en artikel om harmonikan i c.· F. Cramers Magazine 
f. Musik. Tyvarr har det ej lyckats mig se nagot exemplar
av_ denna argang. Markligt nog forsokte N. aven harmonikan
i samspel med andra instrument, daribland enl. Meissner
sarskilt med Iutan (M. 274). E. omtalar en kvartett for flojt,
luta, violoncell och harmonika. Ett utdr.ag ur Elisa van der
Reck.es dagbock 26/ri 1789 lamnar en intressant inblick i N:s
"romantiska" satt att kompon era (E. s. 369). Man hade firat
E

.
lisas avlidne broders fodelsedag och N. overraskade sin

vaninna med kvartetten. "Flojten, lutan och violoncellen
tavlade med varandra: harmonikan och flojten uttryckte
himmelska kanslor, som hojde sig upp over denna andlighets
skranker; lutan och violonce11en hade nagot mera jordiskt;
men . den mest smekande melodi, besjalad av en fullkomlig
harmoni, trangde ockslt vid dessa instrument djupt in ·i det
rorda sinnet. Pa harmonikan framtrollade N. ett oefter
h�irmligt valljud! Detta syntes tona ned till oss fran hogre
sfarer: blott flojten _fick lov att tavla med harmonikan och
kunde beledsaga den utan att forduriklas. Vagade sig cmener
tid de andra instrumenten bredvid harmonikan, da maste de

- ga_ sin egen vag ensamma eller forena sig med varandra for
att gora ett angenamt intryck. Traffade daremot a1la instru
ment samman, da var det eteriska forcnat med det jordiska
i en fortjusande harmoni. N. sade mig, att han genom denna
kvartett velat framstalla den hoga andliga och den omma
si:trnliga karleken; genom harmonikan och flojten hade han
sold uttrycka den adlaste syskonkarlek, och jag skulle be
trakta denna kvartett, som en fodelsedagsfest for min avlidne
broder".

Meissner omtalar aven kvartetter for flojt, violin, altviolin
och harmonika (M. II, 235 f.).1 E. betonar med ratta, atl N:s
-karlek till harmonikan var en foljd av hans romantiska Hi.gg
ning och omtalar i sammanhang harmed Dresdenkretsens for
tjusning. over Youngs Nattankar. Det var ej sa litet "Welt-

1 Eitner niimner ett tryck: "Six Quatuors p. le clav. ou Pfte avec l'acc. 
d'une Fl. V. et B. Oev. I."· Mahanda aro dessa de verk, som har asyftas, fastan 
harmonikan ar ersatt av klaver. En.I. Eitner finnes inlet verk for harmonika 
mer an de nyss namnda sonaterna. 

41 
schmerz" med i detta svarmeri, och Meissner · namner aven, 
huru N. vid en begravning pa ett gripande satt tolkade sorgen 
med sitt instrument. Den avlidnes son holl ett tal over sin 
far, och nar h'a:Ii. 6ve�·valdig�d ., av smarta �j ·kunde tala, be
gynte N. os_edd av alla - hans ._instrument var dolt i ett lov
verk -. spela_ a sin harrrionika (M. II, 275 f.). 

Om N:s semi.re uppfattriing av instrumen_tet berattar Meissner: 
"Mangen ensam midnattsstund fann hononi annu vid in_; 

stni'mentet inotsvara11de aHtfor l?ckande, alltfor overrostande 
hans langtan efter behaglig, �huru nagot svarmod:ig, inspira
tion. Forst . efter -nagra· ar, nar . haii fatt mang·a ojavakt1ga 
bevis pa, · att dt alltfor n:i.ycket spel�nd'e pa detta sirenin�tru·� 
ment skadat konstnars· ·:ocli ' kdnsft1ad.nnors ha.Isa; ·i1ar bL ·a.:
Roilig · sjalv· 'sant hbnom eri �vradande, p·a ege·n '6:gy�risa±n ei·
farenhef sig· ·stodfaiide,· skrivel��,· bl.ev hal'i f0rsiktigaie; och d"e
sista aren ·av ·Sitt ·1iv ·,drog "hafr sig ·fran ·instruitientet ·nastaii 

h'.elt. och li'allet'' (M: n,: - 27EF f} · . . . .. . ,. . . 
. Jrig haY uppehallit rri:ig �vid hafoionikaepisoden. nagot Iangre, 

emedan den · sarskilt tydligt belyser N:s stallning till 'for..: 

romantikeii. · ': : · · · · 

· · E:s b'ok har visat, att N. ar .ti11rackligt stoi- tonsatt:fre att
bli vald ·. en narniai�e undersolniing, men den har aven blottat 
lu'clrnrna i den hitt!Hsvarande fo:rsknin.gen. Vi veta annu for 
li1:et om N. · s·om ·komposit61� foi kyrkan och hemmet. Eitnei's 
Quellenlexikon namner hogst fa av N:s· instni.mentala 1·verk. 
Finnas ej flera -och liar allt ovrigt, som 11amnts i den sam-. 
tida · memoarlifteraturen cich i breven till och fran Naumann, 
gatt forlorat? 'I de av E. publicerade breven namnas komposi
tioner, vilka tillkommit ·i Sverige� · Ha aven alla dessa for
komniit eller· kunna · de mahanda aierfinnas i samtida hand
skrivna · notbocker:? Den svenska forskningen far avgiva syar 
pa ·denna fraga. 

T. Norlind.
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