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TOBIAS NORLIND 

OCH SVENSK MUSIKHISTORISK FORSKNING
1

Av· CARL-ALLAN- MOBERG (Uppsala) 

an plagar kalla Pythagoras for musikvetenskapens fader, 
emedan han forst av alla kanda teoretiker uppvisat 

sammanhanget mellan enkla talforhaJlanden och musikaliska 
. intervall genom · att . med varandra jamfora olika stranglangder 
och deras egentoner. Pythagoras lade de darur harledda 
matematiska talforhallandena till grund for avstanden mellan · 
skalans skilda toner. Vi veta ocksa, att i skarp motsats mot denna 
matematiska riktnings malsman, kanonikerna som de kallas, 
stodo harmonikerna, vilka i musikaliska ting hellre ville ratta 
sig efter orats utsago. Detta motsatsforhallande inom musikernas 
egna led har pa. satt och vis aldrig upphort att existera, ty 
om vi skulle vilfa tolka det litet friare ocp. mera symboliskt, 
an vad som strangt taget ar tillatet, kunde vi Mir tala om 
en evig strid mellan teoretikern-forskaren och musikern-kom
ponisten, lika livlig och enahanda i dag som pa Pyth_agoras' 
tid. Medeltidens musikteori, som i det viisentliga innebar ett 
omtuggande av de antika forfattarnas utsagor, formedlade 
genom det mnsikaliska ·oraklet Boethius, 1?-ar samma grund
syn pa musiken som Pythagoreerna, valforstatt sa, ·att den 
ensidigt betonar det teoretiska, spelrnlationen, framfor det 
praktiska, musikutovningen .. ":Oen man . ar i ·sanning mu
siker" heter det hos Boethius,2 "som fornuftigt tager till hjalp 
vetenskapen om sangen, icke genom att utfora den utan i 
stallet spelmlera over den". Den teoretiska speku]ationen 

1 Efterfoljande uppsats skrevs pa uppckag av styrelsen for Svenska Sam
fundet for Musikforskning till fil. d:r Tobias N orlinds 50-arsdag den 6 maj 

1929, vid vilket tillffille den i separattryck overlamnades till jubilaren. 
2 Boethius, De musica, lib. 1, cap. 34. 
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over musiken ar det viktiga, musikanterna, som fraktera in- · 
strumenten, aro hanfverksmassiga underhuggare, okunniga om 
musikens teori och alltsa musikaliskt sett mindervardiga. 
Fors� mot medeltidens slut hinner musikteorin nagot sa nar 
upp den levande praxis. Men darmed var varken nago.n 
enighet eller ens en kompromiss vunnen mellan de tva stri
diga intressena. Mot slutet av 1500- och framfor allt i borjan 
_av .1600-talet kastades den gamla tvistefragan upp till fornyad 
diskussion, som far sitt kanske. markantaste uttryck i Hippo
litus Hubmeiers andra Quaestio i de 1609 utgivna "Decas 
prim a Disputation um Quaestionum illustrium philosophicarum" 
och lyder rakt pa sale ".Ar musiken en konst eller en veten...: 

skap ?" -�- (An sit ars Musica, an scientia ?). Diskussionen om· 
skillnaden mellan dessa bad.a sidor av musikens vasen rorde 
sig i allt vasentligt fortfarande med medeltida skolastiska 
begrepp. Glareanus, den schweiziske musikteoretikern, hade 
sold radda sig gen om att tillgripa tva definition er: den h. 
Augustini formel (musica est) "scientia bene modulandi" som 
forklaring av den praktiska musikodlingens ma.I, men for 
musikvetenskapen daremot citerade han Boethius: "Armonica 
est facultas differentias acutorum et gravium sonorum sensu 
ac · ratione perpendens". (Musiken ar ett medel att med 
kanslans och fornuftets tillhjalp noga avvaga skillnaden mellan 
hoga o.ch laga toner.) Glareanus ronte en omild kritik bl. a. 
fran den svenske universitetskanslern Schroderus-Skytte i den
nes 1598 i Marburg ventilerade matematiska avhandling "Pro
blemata ex Artium Liberaliuin svavissimis et amoenissimis 
fontibus desumpta". 1 Skytte star kvar pa medeltida skolastisk 
standpunkt och raknar musiken till de matematiska veten
skaperna. A. ven Cartesius behandlade tonkoI1sten overvagande 
"comme un chapitre de la 'mathematique universelle'."2 Vid 
denna tidpunkt hade musikvetenskapen redan ganska lange 
varit berovad sin ursprungliga ratt att aga sjalvstandig laro
stol vid universiteten. Att ·utvecklingen gick darhan, blir; 

1 For den har liimnade framstiillningen ma hiinvisas till min uppsats om 

musikvetenskap och musilmtovning vid svenska hogskolor, I: 1477-1777, som 

inflyter i Mitteilungen der Iilternationalen Musikgesellschaft, julihiiftet. Jag 

tillater mig att pa detta stalle fa tillagna densamma till Tobias N orlind pa 

hans 50-arsdag. Mellankommande hinder medgav ej dess inforande i maj
numret i lagom tid till 50-arsdagen, som var avsett. 

2 Jfr A. Pirro, Descartes et la musique (These) Paris 1907, s. 124-
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-efter vad vi redan anfort, blott alltfor naturligt. Denna tids
musikvetenskap hade- redan fran borjart visat tendenser att
.avskara snart sagt varje forbindelse med den levande ton
konsten. Den hade alltfor lange vjsat sitt forakt gent emot
den folkliga och overhuvud profana tonkonsten och hellre
.sysslat med ofruktbart skolastiskt principrytteri. - Tack vare
framst Skytte. fortplantade sig samma tendenser ocksa till det

i 

.aterupprattade unive:rsitetet i Dppsala. Det ar universitets-
kanslern som dominerar hela utvecklingen under 1600-talets
forsta halft. Musikvetenskapen inordnas under den s. k. Pro
fessio Archimedea, som jamte de tvenne andra matematiska
huvu<J_avdelningarna, Professio Euclidea och Pr. Ptolemaica,
utgjorde den matematiska vetenskapen sadan denna da for
tiden lardes vid hogskolan. Columbus' och de kungliga hov
kapellisternas verksamhet under 1600-talets andra och kanske
tredje decennium i Uppsala1 for att ova den akademiska ung
•domen i praktisk musik visar dock, att det skolastiska syste
met ?Verlevat sig sjalft, att ufvecklingen obonhorligen pocka,de
pa nya former. Musiken forsvann i praktiken ur den Ar
-chimedeiska professurens laroomrade, troligen . vid samma
tidpunkt som Columbus i januari 1628 utnamndes till Pro
fessor poeseos et musices, - formellt ut.monstrades den vid ·
,omarbetningen av u�iversitet_sstatuterna 1655. Utvecklingen
hade gatt i. riktning mot uteslutande praktisk musilmtbild
ning vid universiteten, de akademiska musikdirektorerna blevo
i fortsattningen ledare av hela musikodlingen. Det intresse,
som fortfarande . var till· overs for musikvetenskap, gallde dock
alltjamt overvagande de akustiska problemen, dar spelet med

.siffror fick gora sig fritt gallande. Av professor Harald Val
lerius' tre at musiken agnade avhandlingar ror den forsta
ljudet, d. v. s. framst tonen, dess fortplantning, overtonerna
-och den darur harledda harmonike?/ alltsammans i huvud
.saklig overensstammelse med Cartesi�s' och Mersennus' a:r-

1 Jfr Tobias Norlinds studier i Kult & Konst: 1907, Musiken i Vasteras 

under 1600-talet, s. 100 och 1908, Musiken. i Uppsala under 1600-talet, ss. 29 ff. 
2 Vallerius finner overtonserien bevisa naturens underbara regelbundenhet 

och att alla kompositionsregler la.ta sig fora tillbaka pa denna serie, som ar 

grundvalen for harmoniken; han hade icke ldart for sig den avgrund, som 

oppnar sig mellan den fysikaliska diaton.iken och den som anviindes for en 

'Iritt modulerande harmonik, alldeles fransett, att mollskalan ej kan harledas 
ur 6vertonserien.. 
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beten. - A.ven. Erik Burman pa. 1700�1:alets borjan iriledde sin 
. verksamhet med en matematisk av handling "De proportione 
·harmonica"_. vari ·ocksa musiken er haller ett litet avsnitt i
andra delens slut. De

. 
foljande &ren agnade man i Sverige 

saval som utomlands at ett allt ivrigare ·studium av det bran
na.nde problem, som heter · musikalisk temperatur. Redan 
Vallerius bade ingripit i dislmssio1ien genom sitt utlatande 
over· en av direkt6r Polhammar skriven uppsats "Om Linea 
Musica"·, som behandlade den·na . fraga, vartill ocksa orgel

· bygg-aren J. Cahman lamnade ett skriftligt bidrag.1 Werck
meiste:rs arbete sysselsatfe hj.arnorna i vart land, varpa aven
Burmans nyssnamnda av handling utgor - ett bevis. Anmark-

- ningsvard ar dar hans ore·serverade anslutning till den lik
svavande stamningen. Eljest torde val de -flesta ha ryggat
tillbaka for denna radikalatgard, varigenom · endast oktaven
kvarstod som diatoniskt rent intervall, och i stallet sokt sig
fram till oliksvavande, dar sa manga av intervallen som moj
ligt narmades tiil . den rena stamningen. Ett sad'ant torsok
ar Daniel Strahles i Vetenskapsakademins handlingar 1743.
Men annu pa 1770-talet sager Hiilphers i sin avhandling om
musik, att temperaturen var "ett mal annu, som nog syssel
satter manga alskare av Musiken". Vid denna tid aterupp
togs problemet om toneps fortplantning till behandling i aka
demiska avhandlingar i Uppsala.

Det �r som bekant forst under romantiken, som det historiska
intresset vaknar till liv pa allvar. Om _renassansen medfort ett
livligt studium av antiken, kom det riu pa romantikernas lott att
ateruppvacka medeltiden, varvid dess hangivna Marialmlt, Graal
sagan, den ridderliga minnetjansten, den h. Franciscus o. s. v.
for dem framstodo som de vasen tligaste drag en i denna tids
fysionomi, insvepta i ett mystiskt ljusdunkel och givande en
t,ill ytterlighet skev bild. av den verk1iga medeltiden. Under
sadana forhallanden blev ocksa den nyvackta musikhistoriska
disciplinen romantiskt fargad. Medeltidens tonkonst t. ex.
framstod till en borjan 6vervagande som en troubadourernas
och minnesangarnas ridderliga och adla men stadse folkligt
betonade konst, vilken stalldes i motsats mot kyrkans mono
tona psalmodi. En . liknande romantisk uppfattning av den
grekiska musikens ofantliga betydelse for modarn tonk.oust

1 Linkopings stiitsbibliotek, N 12. 
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· innebar filologen Robert Westphals arbeten pa 1850-80-talet,
vars olyckligaste foljder _ blev Sokolovsky's "Westphaliserade"

· omarbetning av 1. bandet i Ambros' Musikgeschichte sarnt den
av Gevaert (Westphals mest betydande anhangare) - uttal:a'de
asikten, att den kristna tonkonsten utgor en foljdriktig -fort
sattning av antik musik. Forst mot a�hundradets slut banade
sig en annan uppfattning vag.

Romantikernas storsta och bestaende bragd var aterupp:.
livandet av Palestrinas och Sebastian Bachs konst. I samband
harmed foleddes de stora Denkmalerpublikationernas tid och
framfor allt · den katolska kyrkomusikaliska renassans, som
nadde sin hojdpui1kt i den pa modarn musikvetenskaplig.
grund ·vilande Pianska koralutgavan under 1900-talets forsta
ar.1 Sa hade da musikvetenskapen kommit ur sin forna
atervandsgrand och slutit forbund med den levande tonkonst,
vilken den ej skulle foreskriva lagar for men val stalla i

I 

relation till gangna tiders inusik under objektivt skarskadande
av dess vasen och uttryckssatt. De.ss material,. tone:rna, faste
den sig icke vid annat an i deras. inbordes forhallande till
varandra linja:rt (rilelodi) och vertikalt (harmonik), men i st.
vid. 6verpersonliga stiltendenser i mu,sikformer�1as utveckling

-och psykologiska faktorer hos enskilda komponister. Musik
forskningen · har · bliyit ett stod for den levande tonkonsten
och en. egen konst, i den man den arbetar med en sarskilt
utbildad telrnik och uttryckssatt. Dess nara forbindelse med
praxis bevisas · av det . stora antal musikforskare som samti
digt aro komponister, icke fa t. o. m. betydande. Om ha.r
fortfarande finnes. ett motsatsforhallande m_ellan · forskning och
praxis, vilar slmldeil numera icke enbart pa den forra. An
fagonismen, dar den finnes, ar val f. 6. delvis en atavism
och kommer sa smaningom . att forsvinna. Till slut skall
man val aven komma pa det ldara med, att vardera rikt
ningen har lika ·stort berattigande och med naturnodvandig
het rnaste utga fran olika synpunkter pa tonkonstens pro
blem. Annu ar likval icke motsatsforhallandet 6vervunnet,
man bar blott vant upp och �1ed pa medeltidens tes: "Den
ar i sanning musiker, som spelar och komponerar, men icke

1
. Jfr min artikel i Tidskrift f. kyrkomusik etc. marsnumret 1929, ss. 33, 

39, 40. 
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den, som forskar i musik". Pendeln har slagit over till sin 
motsatta sida. 

I Sverige stod Abraham Mank.ell ·som representanten . for 
-den dilettantiska musikestetik, som utgick fran den lilla enkla
visan som hogsta norm. Sa t. ex. var kyrkomusiken i ge
m.en det somnigaste och, trakigaste av allt i mots:its mot den
-skona folkliga visan. Hos folk.et. var. det, som melodierna
"'funnos" (= uppfunnos) bade under medeltiden och senare.
�'Overallt astundade man melodi och ·pa denna himlaskank
fanns ojamforligt storre tillgang hos folk.et an hos furstarnas
kapellmastare". Da vi hos Mank.ell mota dylika uttalan
den, ar det som sloge oss en flakt till motes fran den naiva
kanslosamhetens tid, da den forromantiske viskomponisten
Johann . Adam Hiller pa 1750-talet kunde saga: "En smak
tande drill av den idealiska ·konstnaren ar mera vard an 40
konserter, som 50 duktiga stympare la.rt in''. Denna av
Mankell foretradda ringaktning for all "lard" musik visade
sig spela en .. hogst olycksdiger roll. under lang tid framat.
Den tvang Berwald att oforstadd fornota sina krafter pa
andra omraden an musikens;· Soderman hall pa att kvavas i
huvudstadens smaborgerligt banala musikatmosfar och Norman
skrev sina prKktiga verl{. utan att. motas av nagot allman�are·
intresse .

Vad. svenskarna s'aknade da liksom alltjamt var en djupare
. rotad musikkultur. :Man syntes i vart land totalt ha for
lorat blicken for betydelsen av en rationellt ordnad. musik
undervisning, sa mycket egendomligare som man haft en sa
praktig grundval att bygga pa ·som 1500- och 1600-talens
kyrko- och . skolordningar.1 Pretismens konstfientlighet och
- under 1800-talet - sektrorelsens primitiva kulturstandpunkt�
torde val ha utgjort de viktig.aste anledningarna till forfallet,
romantikens missforstadda sneglande pa folkvisan gjorde ocksa
. sitt till.

Mot sadana naturmakter skulle det forvisso ha behovts en 
kraftigt utbyggd musikundervisning, motsvarande den, som be
:Stas andra omraden av mansklig kultur. Vid denna tid voro 

1 Jfr Norlinds langre fram namnda studier i Kult & Konst. 
2 Jfr min artikel, Kyrkomusikalisk forskning och praxis, Tidskrift for 

Ryrkomusik etc. maj 1928, s. 74, samt den darav foranledda polemiken i okto
bernumret s .. 156 f. 
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· Karl Vale1itin och Adolf Lindgren de. enda vetenskapligt skolade
foretradarna for musikforskningen i Sverige. Den senares artiklar
i Nordisk Familjeboks. forsta upplaga, som borjade utgivas pa
70-talet, torde ha bidragit till en okad forstaelse for den i Sverige
forsummade musikvetenskapen, om ocksa den lasekrets, Lind
gren darvid nadde, var fatalig och alltfor exklusiv. Dock
kr6ntes hans anstrangningar att utbreda forstaelse for Ber-
. walds, Sodermans och Normans konst med en ganska stor
framgang. :__ Valentin overgick snart, tin mera praktiska Si
dor inom musiken och Lindgren var for rnycket bunden vid
sin studieJrnrnmare. Han gj orde inga resor for att sarnla
material, som rorde det egna landets musikstravanden i gangna
ttder.1 Men det var just . detta, som sa sarskilt star kt var av 
noden for at

t 

vacka till liv f6r_staelsen for tonkonsten i gemeri 
och for musikvetenskapens vikt. Tyvarr hade Abrahamsson
Hti.lphers pa 1770-talet inte iatt nagra efterfoljare i sin oand
ligt vardefulla verksamhet att insamla musikhistoriskt viktigt 
kallmaterial, hans verk framsta som betydels.efulla men iso
lerade foregangare till 1900-taiets pa materialsamlingar fotande 
forskningar. Vad som · ytterligare forsvagade betydelsen av 
Lindgrens arbete var, att han saknade den aven officiellt 
auktoritativa stallning, som i Sverige alltid varit forenad med 
en akademisk larostol. Valentin hade i det fallet en vida 
inflytelserikare plats i livet som Musikaliska akademiens sekre
terare, men da hade han ej langre tillfalle till nagon forsl�
ningsver ksamhet. Det ar denna. brist pa en fast plattform, 
pa s. a .. s. officiellt stod, som ar anledningen till, att musik
dilettantismen i dess mest o·sympatiska form kunnat fa spela 
.en sa stor roll i vart land. Den har aldrig behout frukta 
inothugg men diiremot utan kontroll och ansuar tillatits kriti
sera och klandra efter behag. Och aven om vi skulle ga sa 
langt, att vi erkanna en del berattigande i dess klander, sa 
maste vi samtidigt fasthalla vid, att den sakiiat mojlighet 
och kanske stundorn lust att inse det vardefulla och veten
skapligt betydande i de kritiserade verken. 

Den musikhistoriska forskningen salmar alltfortfarande, ett 
kvartssekel efter Lindgrens bortgang, en fast stallning i vart 
land, medan daremot Danmark sedan Hinge ager en professur 

1 Norlind, Allmant musiklexikon, 1. uppl., art. Norman. 
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dâri och Finland t. o. m. tva, i Helsingfors och Abo. . Och 
andock torde det inom ratt vida kretsar aven i vart land 
finnas fôrstaelse fôr behovet dârav, glâdjande nog icke minst 
inom komponisternas eget lager. Salunda he.ter det i Peterson
Bergers lilla bok "Svensk musikkultur", som utkom fôr hela 
18 ar sedan: "Ett sadant hugg (fôr att .avskâra en circulus 
vitiosus av musikkulturen hâmmande orsaker) vore anordnandet 
vid universiteten av pedagogiskt organise1:ade kurser i musik- . 
horande (formanalys) och musikvetande (teori o·ch musik
historia), . . . Jag va.gar icke strâcka mina fantasier ôver detta 
terna ânda till inrâttandet av en professur i praktisk och 
teoretisk musikvetenskap, men min innersta ôvertygelse âr att 
orn atminstone en del av de penningar, som nu utdelas av 
akademien som understôd at akademivânliga kompositôrer, 
anvândes pa. detta sâtt, skulle- landet fa tio- och · hundrafalt 
mera nytta av dem. - Tg i bildningens tecken maste llela 
den strid foras, som skall bringa den suenska musiken till blom
ning .. . " Denna av inig kursiverade sista sats utsager hela 
hemligheten med var svenska musikkultur. Vad vi sakna âr 
ingalunda inusikbegavningar men vâl nagot annat ... 

Adolf Lindgrens alltfôr tidîga bortgang innebar en sva.r fôr
lust for svensk · musikhistorisk forskning. Men han hade fore 
sin dôd hunnit se en ny kraft med sâllsynt entnsiasm och 
jârnflit fora densamma vidare. Det var t. o. m. i den av honom 
sjâlv grundade Svensk musiktidning, som Tobias Norlind skrev 
sina fôrsta musikartiklar. - I de stora kulturlânderna, frânist 
Tyskland, hade den vetenskapliga musikforskningen ga.tt stor
artat framat under 1800-talets sïs"ta decennier. En av de vik
tigaste tilldragelserna var dârvidlag grundandèt av det inter-. 
nàtionella sâllskapet for rirnsikforskning 1899. Just da befann 
sig Norli-nd, som var en student pa 20 ar, i Berlin, dâr han 
atnjot undervisning av bl. a. en av Sâllskapets stiftare, professor 
Oskar Fleischer. Norlind blev fran fôrsta bôrjan knuten vid 
detta och en flitig medarbetare i dess fornâmliga organ, 
Sammelbânde der Internationalen Musik-Gesèllschaft. Ar 1901 
utkom Svensk musikhistoria av den da 22-arige ynglingen. 
Strax dârefter valdes Norlind till sekreterare i den svenska 
sektionen av Sâllskapet, i vars flesta specialkommissioner han 
var lèdamot, t. ex. for musikbibliografi [han skrev 1901 i Svensk 
musiktidning "Kâllorna till den svenska musikens historia"] 
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och utgivande av handskrifter rôrande medeltidsmusik o. s. v.

Docenturen i litteratur- och musikhistoria vid Lunds universitet 
1909 1:ilev e1i bekrâftelse pa de vunna franigangarna. Redan 
nu hade han en omfattande produktion bakom sig och det 
universella draget i hans fôrfattarskap framtrâdde tydligt .. 
Hans stâllning och naturell framtvungo denna utveckling. 
Tobias· Norlind patog · sig .i brinnande entusiasm for den 
svenska musikforskningens befrâmjande en arbetsbôrda, som 
skulle kunna ha râckt till fôr en hel stab av musikhistoriker. 
Oro han i nagon man sviktat under den enorma _bôrdan, kan 
detta vâl svarligen fôrvana oss eller skyllas pa hans . egen 
svaghet, fastmera beror det pa det ôvermânskliga i uppgiften 
att utan varaktigt understôd och fôrstaelse ensam lâgga grun
den till en omfattande forskning. och dessutom fôra denna 
framat - vid sidan âv forvârvsarbete. 

* 

Da Tobias Norlind i. dessa dagar nar det artal, som lâr 
beteckna "livets middagshôjd", 50 ar, kan han blicka tillbaka 
ôver en produktion av en omfattning och omvâxlingsrikedom, 
som âr âgnad àtt fôrvana, âven om vi taga hânsyn till de 
ovan skildrade omstândigheter, vilka bidragit till delta oerhôrt 
omfangsrika skriftstâlleri. Bôckernas antal uppgar i det nâr
maste till arens och uppsatserna râkna ôver 200, varav natur- · 
ligtvis de musikhistoriska och med dem nârbeslâktade verken 
utgôra lejonparten. De ôvriga avhandla litteratur- och kultur
historia, folklore, undervisning och - botanik. Den efterfôl
jande framstâllningen -upptager givetvis endast de rent musik
historiska verken till behandling. 

Det ligger icke sa litet av skansk trygghet, fôretagsamhet 
och frimodig djarvbet i Tobias Norlinds samlade forskargâr
ning. Âmnena fôr hans arbeten â:ro hâmtade fran de flesta 
av musikhistoriens epoker: musikens ursprung, recitativets 
historia, musik.alisk folklore, liturgisk musik, medeltidens 
vârldsliga tonkonst, instrumentens historia, dansmusikaliska 
former, suitens uppkomst, o, s. v., biografiska arbeten ôver 
enskilda mâstare och reproducerande konstnârer, bandbôck.er 
i undervisningens · tjânst och lexikaliska verk. Det omrade, 
som Norlind emellertid framfôr allt agnat sina krafter at o.ch 
till vars_ studium de flesta ver ken utgôra mer eller mindre 
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omfangsrika forarbeten, ar den svenska musikhistorien i hela 
dess omfang. - Vi kunna bortse fran att diskutera det kloka 
eller okloka i hans salunda adagalagda encyklopediska stravan 
men daremot aldrig fran . de forut anforda omstandigheter, 

. som tvang den unge ·skaningen att redan fran borjan arbeta 
med ett material, som omspanner den svenska musikhistorien 
fran dess otydliga och svaga borjan lipp till vart eget ar
hundrade. Det ar latt . att tala om begransning, da man 
nodgas gora den till· en dygd, emedan sa manga andra forska 
pa samma !alt� men det ar icke alldeles sa latt -att ha.Ila sig 
till specialomraden, da man under ett kvartssekel ensam i 
landet bar upp en hel disciplin. Detta ar vad Tobias Norlind 
gjort, emedan han kande sig forpliktad dartill och hyste karlek 
till uppgiften. 

Den oforgangliga fortjansten hos Tobias Norlinds forsknings
verksamhet ar, att den verkligen fortjanar namnet forskning, 
d. v .' s. ett. framlaggande av result at, vill{a vunnits, icke genom
att tugga om, vad andra publicerat, i mer eller mindre litterart
elegant form, utan fotats pa ett eget, med moda och flit hop
samlat nytt material. I storre · utstrackning an nagon svensk
musikhistoriskt intresserad tillforne har Norli.nd anvant sig
av kallskrifter, som han med en flit och ett sparsinne av
ovanliga matt lyckats uppsoka och excerpera under talrika

· inventeringsresor i svenska bibliotek. Han har for sadant
andamal aven innehaft statsstipendium (1904) och det Letter
stedtska inrikesresestipendiet (1914). En blick pa kallforteck
ningen i doktorsavhandlinge·n, Latinska skolsanger i Sverige och
Finland, visar, vilka vard_efulla fynd, som dessa och andra resor
bragt i dagen. Nagra av kallskrifterna ha val tidigare blivit
undersokta for andra andamal an musikalisk forskning, andra
daremot voro helt outnyttjade. · Dessa studier utstracktes icke
blott efter gammal slentrian till universitets- och riksbiblioteken
utan omfattade aven och speciellt de outnyttjade svenska
skol- och stiftsbiblioteken samt Tyska kyrkans i Stockholm
arkiv. Undersokning�n var synnerligen lonande och spridde
ljus over flera arhundraden av svensk musi1dmltur. Sarskilt
slmlle jag vilja framhalla de pa dylikt material vilande,
utomordentligt vardefulla uppsatserna i Kult & Konst, 1906-08:
Svenska kyrkosangbocker fran 1500- och 1600-talet med tryckta
melodier (1906), lVIusi.ken vid svenska skolor under 1600-talet
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(s. a.), Musiken i Vasteras under 1600-talet (1907), Musiken i 
Uppsala under 1600-talet (1908). Oak.tat alla dessa betydelse
fulla studier voro utforda efter 1. upplagan av Svensk musik
historia (1901), kunde Adplf Lindgren v1d dennas publicering 
falla · det omdomet, · att den var "helt enkelt epokgorande for 
kannedomeri om var tonkonst fore 1700-talet." Lindgren var, 
som bekant, inte den man som forde starka ord pa lapparna

,. 

men han var rattankande och lidelsefri och agde pa musik
histOriskt omrade en sakkunskap, som satte honom i stand 
att inse det obestridliga vardet hos Norlinds arbe.ten trots en 
viss formell svaghet hos dem. Redan Richard Noren, den 
outtrottlige och for kyrkomusikens hojande varmhjartat ar
betande utgivaren av Kult & Konst, fallde om Tobias Norlinds. 
Svensk musikhistoria, som ,han eljest skattade sa hogt, uttrycket, 
att. deri var· :'behaftad metl vissa brister, icke minst i korrek
turet." Till stor del sammanhanger val deUa med den Norlind 
egna, nastan . hektiska ivern att framlagga nya resultat i sitt 
fack, vilken hindrat honom fran atf agna sa stor vard _om 
den yttre drakt, vari dessa resultat _framlagts, som hade varit 
6nskvart. Kritiken mot Norlind har dock i dylika fall skjutit 
betydligt over ma.let, ej minst darfor att man sammanblandat 
sprakbehandlingen med feluppgifterna och vad -de senare 
angar icke skiljt meHan vasentligheter och ovasentligheter. 
Vidare synes . man ha forgatit, att lexikaliskt arbete stadse 
ger oandligt manga flera tillfallen till misstag an forskningar 
pa ett litet begransat · specialomrade. Men vi aro skyldiga att 
ihagkomma, . att Norlinds undersokningar genom omstandig
hetern_as makt framfor allt blivit lexikaliska. Att han dess
utom tvungits utfora dem pa "fritid", vid sidan om forvarvs
arbete, ma rattvisligen · ocksa tagas · med i rakningen. Man 
skulle ju kunna invanda, att han horde ha minskat sin 
produktion genom specialiseiing. Detta ar sant.· Att Norlind 
icke iakttagit detta forsiktighetsmatt beror val kanske pa, att 
han ensam nodgats lagga grundvalen till en allman svensk 
musikhistorisk forskning och overskattat sina krafter, men 
ocksa pa en djarv plan, som sammanhangde darmed: att 
skriva ett allmant musiklexikon. Ett sadant verk var val 
behovligt, Norlind maste saga sig sjah�, att det i hogre grad 
an nagot annat skulle stimulera det allmanna intresset for 
musikhistoria och bilda grundvalen for en kommande forsk-



16. 

ning. De lexika so·m ·. forut fun nos v·oro ,for sadant and.am al 
fullkomligt odugliga. De·n end_e som skulle ha· kunnat skriva. 
ett nytt av· viirde. var Adolf Lindgren. J- sin artikel om honom

i lexikonet skrive:r Norlind:- · "Flerfa)diga ganger var det pa 
tal, att han aven skulle utgiva ett sjalvstandigt musiklexikon, 

I 

men den honom egna forsiktigheten och angslan· for offent-
ligheten holl honom alltid tillbaka, sa att manuskriptet fick 
ligga kvar ofullbordat." Det Lindgren icke vagade, har Tobias 
Norlind forsokt. Man nia tala om ungdom1ig djarvhet (forf. 
var 33 ar, da Allmant musiklexikons l. hafte utkom), men. 
icke desto mindre har det fyllt sin uppgift · sa val, .att det for 
den uriga svenska: musikforskningen betytt lika mycket som 
Schucks monumentalverk inom svensk litteraturhistorisk veten
skap. - Aven dess betydelse ·tor den internationella musik
historien· kan icke fornekas, vilket bl. a. framg-ar_ av Hugo 
Riemanns vackra ord under art. Norlind i Riemanns Musik-. 
lexikon .. Forarbetena till lexikonet resulterade i en mangfald 
vardefulla studier. Framfor allt mottogo Tysklands musik
historiker · med tacksamhet hans forslmingar angaende tyska 
musiker, som overgaende eller under ·en langre tid :iv sin . 
levnad verkat i vart land. Sadana undersokningar aro 
artiklarna over familjen Diiben, Christian Ritter, Christian 
Geist o. s. v., vilka publicerades i Sammelbande der IMG och 
i Allmant musiklexikon. Av verkligt internationell betydelse 
blev emellertid d_en markliga studien "Zur Geschichte der 
Suite", som Norlind o_ffentliggjorde i Sammelbande d. IMG 1906. 
Det ml:).terial, som forfattaren stoder sig . pa, tillhor den _s. k. 
Diibenska samlingen av luttabulaturer, i Uppsala universitets
bibliotek Gen om denna undersokning och den tva ar sen are 
i samma tidskrift offentliggjorda forteckningen "Vor 1700 
gedruckte Musikalien in den schwedischen Bibliotheken" rik
tades den internationella forskningens uppmarksamhet i vida 
hogre ·grad an tillforne pa de svenska bibliotekens musikskatter 
och darmed aven pa betydelsen av forskningen i svensk rnusik
historia. Huru viktiga uppslag, som har stodo att vinna vid 
en sakkunnig undersokning, visar bast den nyssnamnda upp
satsen ''Zur Geschichte der Suite". Dess stora betydelse ratt
fardigar, att jag behandlar den nagot utforligare. - Vid slutet 
av forra arhundradet belraktade man pa musikvetenskapligt 
tongivande hall suiten som en produkt fran det trettioariga 

17 

krigets tid, da folk.element fran olika nationer blandades om 
varandra i de kors och tvars genom hela Centraleuropa 
tagande hararna. Darvid skulle melodier _till olika Jolkdans

typer ha blivit allmannare kanda och kringspridda samt 
:sammanstallda till suitarfade bildningar. Det fanns dock de 
:som tvivlade pa denna blandhypotes. Sa fann Hugo Riemann . 
pa 90-talets sista ar ett typiskt exempel pa suit redan fran ar 
1617, andra drogo fram prov fran 1600-talets forsta as. Natur
ligtvis foll man_ da genast for den ratt nara till hands Uggande 
frestelse:ri att fora suitens uppkomst tillbaka pa stilbrytningen 
vid slutet av 1500-talet. Monodin, som frammanat sa manga 
konstformer, torde val bora ha a.ran aven av suitens till
komst, menade man. Da f.ramtradde Norlind med sin studie 
-och visade, att bojelsen for suitartade sammanstallningar av
dansmusiktyper forefanns!fedan hos de italienska lutkomponis
terna i borjan ay 1500-talet. Darvid stodde sig Norlind pa
de hos Du.hen representerade luttabulaturerna av tonsattningar
av Casteglioni 1536, Antonio Rotta och Borrono 1546 m. fl.
Redan Petruccis luttabulaturtryck 1508 uppvisa Pavaner med
ur dessas dansmelodier tematiskt utvecklade Saltarellos, varpa
.som tredj e dans alltid folj de en Piva i tretakt. - Om ocksa
Norlinds resultat aro utvunna ur ett alltfor speciellt material
(lutmusik) for att vara absolut bindande for var uppfattning
om uppkomsten av andra instrumentala cykliska bildriingar,
sa har i varje fall Norlind forst av alla forskare djarvt brutit
med den da gangse uppfattningen av suiten som en 1600-tals
form. Nyare forskningar av Blume (Studien zur -Vorgeschichte
der Orchestersuite im 15. und 16. Jahrhundert, 1925) och
Osthoff (Der Lautenist Santino Garsi da Parma, 1926) ha be-

vad Norlind 20 ar tidigare med tillhjalp. av svenskt 
material pavisat. 

Ett annat vardefullt arbete ar studien "Zut Geschichte der 
polnischenTanze", vilken publicerades i Sammelbande d. IMG 
1911 och tillsammans med det femte avsnittet i Norlinds Studier 
i svensk folklore, som offentliggjorts ungefar samtidigt i Lunds 
universitets A.rsskrift, bildar en .sammanhangande undersokning 
av den svenska polskans historia. Har bygger forfattaren pa

ett omfattande material, hamtat ur Tyska kyrkans i Stock
holm ark.iv, Diibenska samlingen i Uppsala-biblioteket, Kalmar 
2 - Arsbok for 1929. 
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g.ymnasiebibliotek, Mpsikaliska akademins, bibliotek samt KgL
biblioteket i Berlin. "

Samtliga dessa arbeten och manga andra smarre, som det 
skulle fora for Ian.gt att har ens upprakna, bilda grundval 
och forstudier till Allmant musiklexikon, den svenska musik

_fonskningens monumentalaste verk. 
Man har med ratta kallat det av Hugo Riemann utgivna_ 

musiklexi_konet (1 uppl. 1882) for ratt och slatt "Riemanns. 
lexikon." Darmed har man velat antyda, i huru hog grad 
det bygger pa Riemanns sjalvstandiga forskn"ingar, lat vara, 
att man icke antid, kanske t. o. m. ratt sallan, delade hans. 
dari framstallda asikter. - Med nastan lika stor ratt kan 
man kalla Allmant musiklexikon for "Norlinds lexikon", det 
bar sin upphovsmans pragel av jarnhard flit och sjalvstan-
dighet i forskning, framlagger mangder av genom utgivaren 
sjalv sammanbragt material, lider val ocksa av felaktigheter,. 
som relativt latt borde ha kunnat undvikas.· 

I_ sjalva verket finnes det vissa vasens- och levnadsdrag hos. 
Norlind, som paminna om R�emann. Bagges arbete har fatt 
karaktaren av tillfallighetsverk, visserligen betydelsfullt men 
ick.e alldeles systematiskt, emedan ingendera fatt ,den ledande 
stallning inom sin vetenskap, som ar forbehallen innehavaren 
av en ordinarie larostol. Eada ha bojelsen for det encyklo._ 
pediskt vittsvavande, bada skriva med overvagande avseend-e 
fa.stat vid egna forslrningar, varfor Riemanns allmanna musik
historia (Handbuch der Musikgeschichte) mera har karakfaren 
av en serie skickligt hopbuntade specialundersokningar an av 
- Handbuch; Norlinds musikhistoria lider av samma feL
Dock ma harvidlag marlrns, att Norlind egentligen ej hade
andra forarbeten _ att lita till an sina egna, medan Riemann
daremot i stor utstrackning avbojde andras resultat, da de ei
stamde ove�ens med hans ibland val sa tydligt forutfattade
meningar. Sasom teoretiker till hela sin laggning ( det ar en
avgjord olikhet mot Norlind) var Riemann en smula fallen
:for ett visst hypotesm�keri och synes dessutom inte lrnnna.
ga fri fran arimarlmingar pa noggrannhet i detaljer. Varken
Riemann eller Norlind ha begagnat sig av det hos sarskilt
tyska forfattare en tid sa vanliga estetiska ordkram, som allt
jamt ,,, har i Sverige synes anses som bevis pa en djupare
musikalisk forstaelse. Ingendera av de bagge forskarna be-
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gagnar garna poetiska bilder och den valbehovliga kritik, som 
Norlind i "Beethoven och · hans tid" utovar mot Paul Bekkers 
Beethovenfloskler, ar betecknande for hans stallning till detta · 
slags populart musikskriftstalleri. Medvetna om sin betydelse 
och om universaliteten i - sina forskningar ha slutligen bade 
Riemann och Norlind visat vissa envaldstendenser och ej garna 
vikit fran intagna positioner. 

Da Norlind ar 1918 lamnade sin docentur i Lund och rek
toratet for folkhogskolan i Ostra Grefvie for att flytta till 
Stockholm, avslutades det skede i hans vetenskapliga skrift
stalleri och liv, som starkast och mest konsekvent bundit honom 
vid internationell · musikforskning. Varldskriget hade da slitit 
sander ocksa de musikvetenskapliga forbindelserna. Det inter
nationella musiksallskapet och dess tidskrift upphorde 1914 
efter 15 a.rs oandligt vardefullt arbete, de olika nationernas 
musikforskare fingo arbeta isole:i;ade var och en for sig liksom 
alla deras kolleger ino_m andra vetenskaper. Frantradandet 
av docenturen innebar dessutom ett nodtvunget avstaende fran 
det direkta vetenskapliga handledandet av larjungar. Norlind 
blev, som Adolf LindgreIJ. forut, privatlard. 

Men sin entusiasm for musikforskningens framgang i vart 
land forlorade Norlind inte i sin nya omgivning och i egenskap 
av ledare for Musikhistoriska- museet samt la.rare i musikhistoria 
och estetik vid konservatoriet. Med uppoffring av tid och krafter 
stallde han sig till de musikstuderandes tjanst och har aven 
under sena_re ar utbildat ett flertal elever. 1919 vackte han till 
liv Svenska Samfundet for Musikforskning, vars ledare och 
redaktor for dess tidskrift han v�r t. o. m. 1926. Under denna 
tid utvecklade Norlind en febril verksamhet huvudsakligen som 
. biografisk skriftstallare: aret efter den vasentligen utvidgade 
andr-a upplagan av Svensk musikhistoria (1918) utkommo "Erik 
Gustaf Geijer som musiker" och "Jenny Lind" (bada 1919), ar 
1923 "Richard Wagper", "Kristina Nilsson" och andra upplagan 
av den lilla Beethovenbiografin (1907). Under mellantiden hade 
den outtrottlige forskaren medhunnit att tillsammans med 
Musikaliska Akademins sekreterare, professor Olallo Morales, ut
arbeta en historik till 150-arsminnet av denna institutions grun
dande, 1921, samt utgiva det digra verket Allman musikhistoria 
och den lilla, i sin knapphet helt enkelt masterliga, "Kort 
handbok i musikens historia", avsedd for laroverk och semi-
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narier. - Tillsammans med Troha.ck utgav Norlind 1926 
"Kungliga hovkapellets historia 1526-1926" och slutforde sam
tidigt det · forsta stora svenska originalverket om Beethove_n, 
den f6rut i denna oversikt anforda boken "Beethoven och hans 
tid", vars utgivande i · haften borjat 1924. Denna valdiga pro
duktion (vari ocksa ingar har ej namnda icke-musikvetenskap
liga arbeten) vittnar i sanning om en sallsynt brinnande 
arbetshag och -formaga, i all synnerhet som den ordinarie 
tjansten for livsuppehallet upptagit sa gott som varje stund av 
dagen. Till dessa storre arbeten sluta sig emellertid ytterligare 
talrika uppsatser och artiklar, av vilka har ma namnas kan
telestudien i Rig 1923 (kritiskt skarskadad av Vaisanen i 
Krohnfestskriften 1927), Jenny Lind oeh romantikerna (Svensk 
tidskrift for musikforskning 1924), Eggert och Kuster (ibid. 1925), 
.Ahlstrom och sallskapsvisan pa Anna Maria Lenngrens tid 
(ibid. 1926) m. m. Om flera av de anforda arbetena galler, 
att de ej aro i samma mening strangt vetenskapliga som de 
under den tidigare perioden skrivna. Handbockerna kunna 
naturligtvis inte alls komma ifraga, det mesta av biografierna 
val icke heller, - darmed ar naturligtvis icke sagt, att de ej. 
innehalla mycket nytt material (sadant har Norlind ·a11tid att 
bjuda pa) och vardefulfa utredningar, som i och for sig, for
sedda med lard apparat, skulle fortjana benamningen veten
skap. Vetenskapligare lagt ar verket "Beethoven och hans tid" 
samt huvudsakligen de partier av "Svenska hovkapellets histo
ria 1526-1926", vilka redogora for hovkapellets tidigare skeden. 
De bringa mycket nytt i dagen rorande musiklivet i huvud
staden, av stort varde sarskilt for 1500- och 1600-talets svenska 
musikhistoria, och innebara en vacker komplettering till redo
gorelsen harfor i Norlinds Svensk musikhistoria. - "Beethoven 
-och hans tid" ar icke blott ett musikhistoriskt verk av varde
som tillskott till var utomordentligt torftiga litteratur om
Beethoven utan a-ven en livfull och intressant kultur- och
sedeskildring fran Wien omkring sekelskiftet _1800, vilken ger
en ovanligt fyllig bakgrund till \Vienklassikernas liv och verk,
varover varje musikintresserad bor vara dess forfattare hoge
ligen tacksam. Hela verket ar i basta mening popuHirt, sam
tidigt som det larnnar atskilliga bidrag av vetenskapligt varde
for kannedomen om Beethovens konst. Forfattarens. vanliga
stora belasenhet sa.tter honom i stand att ge en sammanfatt-

21 

ning av de viktigaste resultaten av den senaste tidens Beetho
venforskningar. Men han bidrager ocksa sjalv med egna ron, 
framfor allt i kapitlen "Beethovens tonarter" och "Sonat- och 
symfoniform", vilka belysa den viktiga fragan om mastarens 
stallning till · Mannheimskolan och till fo_regangarna ·i Wien,
Haydn och Mozart. Sarskilt rorande sadana delar av detta 
arbete maste man beklaga, att de icke i boken vederfaras 
full rattvisa, emedan den populariserande tendensen fatt over
handen, och att Norlind icke i stallet. behandlat dylika ting 
infor sakkunnigt forum och med den vetenskapliga apparat, 
som ensam mojliggor en allvarlig diskussion. Bristen pa ka.11-
hanvisningar gor sig sarskilt mark.bar i dylika fall. Tyvarr 
saknar arbetet ocksa sa gott som varje notexempel, vilket 
avenledes. ar fallet med Geijerbiografin, dar man har annu 
storre behov av dem. Det hade dar varit av stort intresse 
att fa, om ocksa blott nagra stick.prov, frarnfor · allt ur kom
ponistens kammarmusikaliska verk (t. ex. ur violinsonaterna, 
de tva strakkvartetterna · och kvintetten), vilka ju samtliga 
foreligga i manuskript, om vi _undantaga .pianok\;artetten i e 
och en fyrhandig piaJ?-osonat. Norlind sager sjalv i en Efter
skrift ·till denna bole "De bar foretagna musikaliska 
Geijerstudierna vila, som tydligt framgar, till storsta. delen pa 
notmanuskript ... " I sadana fall synes det mig vara absolut 
oundvikligt att medd�la ett par tre langre och atskilliga smarre 
·uotcitat till belysning av de meddelade musikanalyserna.

De allra sista aren av Norlinds skriftstallarverksamhet har
i allt storre utstrackning a.gnats at populariserandet av musi
kaliska amnen. Till denna kategori hora den kortlivade All
man musiktidning och de sma handhockerna "Klioforlagets
populara musikbocker", varav i synnerhet den om musikin
strument ar sardeles fortjanstfull och ager taltika vackra illu
strationer av instrument i Musikhistoriska. museets samlingar.
Man kan blott · hoppas, att den svenska allmanheten i 6kad
utstraclrning skall visa sig uppskatta de anstrangningar den
hogtfortjante forskaren gor att ocksa pa detta Hilt hoja var
musikkultur. I varje fall kan Tobias Norlind frimodigt arbeta
vidare i den lugna vissheten, att hans garning skall besta
efter honom och hans namn namnas bland de framsta av
dem, som skapat en svensk musikforskning. - Pioniararbete
har under alla titler varit det tyngsta och otacksammaste av
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allt meri i gengald sa mycket vardefullare for efterkommande 
pa samma falt. Tobias Norlind har utrattat ett storre ban
brytararbete for den kommande svenska musikforskningen an 
nagon ;mnan. Det ar pa hans verk vi andra, som strava pa 
detta forsummade omrade av den svenska odlingens historia, 
hava att efter mattet av var formaga odmjukt arbeta vidare. 

1. 
2. 

SKRIFTER AV T. NORLIND 1 

1899. 

Sv. ?vius ik ti d n i·ng nr 15, s. 110-111: Sviten fore Bach. 
nr 19, s. 142-143: Den musikhistoriska vetenskapen. 

1900. 

1. Sv. :rvlu siktid n i n g  nr 9-12: Sveriges musikhistoria 1630-1730 [ c:a 60 s.]. 
2. Samm e lb. d. IM G. s, 165-212: Die Musikgeschichte Schwedens in den

Jahren 1630-1730. 

l. 
2. 

1901. 

Svensk musikhistoria. Hborg. 250 s. 
Magnus Stenback. » 8 s. 

V 3. 
4. 

S v. M u s ik t i dn. nr 13-20: Kallorna till svenskamusikens histo'ria [c:a 50 s.]. 
S a m m  e lb d. IM G. s. 552-607: Schwedische Schullieder im Mittelaher 

und in der Reformationszeit. 
[Div. medd. till tidskr. >>Die Musik», Berlin.] 

1902. 

V 1. Om spraket och musiken. Lund. 48 s. 
2. Ramlosa brunns historia. Hborg. rn· s.
3. Sydsv. D a gbl. Sondagsnr. 28/s: Mendelssohns Elias.
4. » 16/11: Ur oratoriet Elias' historia. 

I/ 5. » 29 
/ s : Modern m usikestetik. 

V 

L 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

[Div. medd. till tidskr. ».Oie Musik», Berlin.] 

1903. 

Syd s v. D a gbl. Sondagsnr. 1/2: C. Saint-Saens.
» 22/s: Rich. Wagner och musikdramat Parzival. 
:» 2/s: Om Wagner och Wagnerdyrkan. 
» 13 /12: H. Berlioz. 

F o l k e t s  Ti dn., Lund. 23/s: »Lyran och harp;n» av Saint-Saens. 
F i n n  [utg. av Lucasgillet, Lund] s. 20-21: Svenska medeltidsmelodier 

[m. mk-bil.]. 
[Div. medd. till tidskr. »Die Musik», Berlin.] 

1 Efterf6ljande forteckning har upprattats· av T. Norlind, som villvilligt stallt den
samma till tidskriftens forfogancle. 
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1904. 

Syd sv. Dagbl. Sondagsnr. 14/2: Fr. Liszt. 
» 13/s: Helmholtz och musiken. 
» 10/4: Runeberg och musiken.
» 10/7: P. Cornelius.
» 25

/s: Musiken i Japan. 
» 16/10: Beethovens manskenssonat. 

Die  M u s i k ,  Berlin s. 193-195: Wilhelm Stenhammar. 
» s. 243-263: Zur Geschichte cl.er schwedischen Musik.

[Div. medd. till flera nr.] 

1905. 

Folkhogskolestudier jamte svensk folkh6gskolestatistik. Lund. 54 s. 
Syds v. D a gbl. Sondagsnr. 21/5: J. P. E. Hartmann. 
S amm e lb. d. IMG. s. 111-113: Ein Musikfest in Niirnberg im Jahre 1649. 

1906. 

Kul t  o. Kon s t  s. 91-104= Musiken vid svenska skolor under 1600-talet. 
>> s. 279-285: Svenska kyrkosangbocker fran 1500- och

1600-talet med tryckta melodier. 
B i d r. t. Sv. L a n d s m ale n s. 67-79: :rvielodier till svenska folk.visor och 

folkdanser, uppteclmade fore 1800. 
Sydsv. D a gbl. Sondagsnr. 28

/12: Glucks >>Orpheus». 
Sam m e lb. d. IMG. s. 172-203: Zur Geschichte der Suite. 

>> s. 640-641: Was ein Organist im 17. Jahrh. wissen
musste. 

1907. 

1. Beethoven. De storsta markesmannen v. 60 s.
'2. Kul t  o. Ko n s t  s. 97-110: Musiken i Vasteras under 1600-talet.
3. S am l a r e n  s. I -31: Vads.tena klosters veckoritual.

1908. 

1. Beethoven. Finsk upplaga. W. Soderstrom, Hfors. 70 s.
2. Kul t  o. Kon.st s. 29-42: Musiken i Uppsala under 1600-talet.
3. Danske  S t u d i e r, Kphn, s. 219-222: Folkesangen pa Freroerne. Rec. av:

Hj. Thuren: Folkesangen paa Freroerne. 
4. S a m melb d. IMG. s. 196_:231: Var 1700 gedruckte Musikalien in den

schwedischen Bibliotheken. 
[Arsredogorelse f. Sydostra Skanes Folkhogskola, Tomelilla.] 

1909. 

1. Latinska skolsanger i Sverige och Finland. [Dr.-avh.] Lunds univ:s arsskr. 
N. F. Avd. 1. Bd 5. Nr 2. 208 s. Mkbilagor. 

2. Sve nska fo l khogsko lans  arsbok: Sydostra Skanes Folkhogskola,
Tomelilla. 

[Arsredogorelse for s. skola. 2:dra arg.] 
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1910. 

S a m m  e lb. d. IM G. s. 94--99: Zur Biographie Christian Ritters. 
[Arsredogorelse f. fhsk. 3:dje arg.] 

1911. 

Studier i svensk folklore. Lunds univ:s arsskr. N. F. Avd. 1. Bd 7. Nr 5. 
468 s. 

[I. Diktkonstens, dansens och musikens ursprung, s. 1-56. - II. Dans. 
och musik i svensk folktro, s. 57-161. - III. Den naturmystiska folkvisan 
i Sverige, s. 163-240. - IV. Sanger vid svenska folkfester, s. 241-338 .. 
- V. Den svenska polskans historia, s. 339-400. - Mkbilagor.]

F e s t s k r i f t  t i l l  H. F. F e i lb e r g  s. 7"'38-756: Svardsdans och bagdans.
S a mm e lb. d. IMG. s. 501-525 : Zur Geschichte der polnischen Tanze.
[Arsredogorelse f. fhsk. 4:de arg.]

1912. 

l. Svenska allmogens liv i folksed, folktro och folkdiktning. 702 s.
2. Allmant musiklexikon. Hft ·1-2. S. 1-128.
3. M e l l e r s t a  Skane (tidn.) 29/s: Den svenska. skarpskytterorelsen pa 1860-

talet. 
4. Ys t a d s  A l l e h a n d a  12/s; 18/s; 16/s: Vaxtfargning i forna dagar.
5. N y a  D a g l. A l l  e h. 25/10: Skraddare och skomakare.
6. D a n s k e  S t ud i e r ,  Kphn, s. 122-125: Eskimoiske Melodier. Rec. av Hj .. 

Thuren o. w. Thalbitzer, The Eskimo-me. 
7. R e p. of t h e  f o ur t h  c o n g r. of Th e IMS., London, s. 201-204:. Pol

nische Tanze ausserhalb Polens.
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[Arsredogorelse f. fhsk. 6:te arg.] 

1913. 

Allmant musiklexikon. Hft 3-5. S. 129-326. 
S v. F ol k h o g s k o l a n s  a r sb ok: Folksagner om digerdoden. 8 s. 
[Arsredogorelse f. fhsk. 5:te arg.] 

Allmant musiklexikon. 
[Arsredogorelse f. fhsk. 

1914. 

Hft 6-8. s. 327-524. 
7:de arg.] 

1915. 

Allmant musiklexikon. Hft 9-10. S. 525-652. 
Oxie och Skytts ha.rads folkhogskola, Ostra Grevie. En historik och en. 

beskrivning. 26 s. 
Oxie o. Sk. h:ds· fhsk., 0. Gr. 20 s. 
Katalog over Folkbiblioteket, 0. Grevie. 48 s. 
S v. f hsk:s a r sb o k: Oxie o. Sk. h:ds fhsk. 
Tap p a n, Skan s k a  Tr a dg a r d sf o r :s t i d s k r. s. 39-40: Epiphyllum 

Gartneri. 
}) )) » s. 267-271: Frilandskakteer. 

» )> )> Vaxtgeografi och stenberg I (serie). 
Z e i t s c h r. d. V e r : s  f. V o  lk s k u n  d e  s. 223-227: Spiritusglauhe in 

Schweden. 
t.Irsredogorelse f. 0. o. Sk. h:ds fhsk. 1:sta arg.] 

25 

1916. 

1:/ 1. Allmant musiklexikon. Hft 11-13. S. 653-1096. 
[Arsredogorelse f. fhsk. 2:dra arg.] 

V 

2. Ta p p a n: Vaxtge0grafi och stenberg II, III (Alpangen o. Nordeuropa). 

1917. 

1. Tap p a n :  Vaxtgeografi och stenberg IV-VI (Asien o. Amerika). 
[Arsredogorelse f. fhsk. 3:de arg.] 

l. 

2. 

3. 

4. 

1918. 

Skattsagner. En studie i jamforande folkminnesforskning. Lunds univ:s 
arsskr, N. F. Avd. 1. Bd 14. Nr 17. (Festskr. f. L. univ:s 250-arsjubileum). 
XVI+ 104 s. 

Svensk musikhistoria. 2:a uµpl. 348 s. 
M us i k t i d n i n g e n ,  Julnr: S. Heller. 

U .5. 

U n d e r  L u n d a ga r d s  kron o r  s. 338-348 : Musik och studentsang i Lund. 
F e s t s c h r i f t. H. K r e t z s c hmar  zum 70. Geburtstage s. 110-112: Die 
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Familie Diiben. 

1919. 

E. G. Geijer som musiker.. 286 s. 
Jenny Lind. En minnesbok till 100-arsdagen. 250 s. 
Gamla brollopsseder hos svenska allmogen. 152 s. 
[Redigerat Sv. tidskr. f. mkf. arg. 1 for i919; utkom 1920.] 

1920. 

Allman musikhistoria. Hft. 1-3. S. 1-192_. 
Beethovens brev. I urval utg. av G. Norlen. Inledning s. 3-13. 
Sv. Ti d s k r. f. m k f. arg. I, 1919: En inledning s. 1-3. 
[Red. Sv. T. f. mkf. o. Ur nutidens musikliv arg. I med upps.] 

S v. Ti d s k r. f. m k f. arg. II s. 137-149: Jenny Lind och nyromantikerna. 
)> s. 234-272 : J. Lind i bild. 'Bidr. t. en J. L.-ikonografi. 
)> s. 94-114: lVIusikhistoriska Museet i Stockholm.

U r  Nu t i  d e n s  m u s i k l iv s. 65-68; Nar Beethoven invaldes i Mus. Akad 
s. 69-72: Musikvetenskapen vid svenska univ.

[Redogorelse for Sthlms fhsk. vid Borgarskolan.] 

1921. 

1. Musili:aliska akademien 1771-1921. }\tiinnesskr. utg. tills� m. 0. :rvr oral  es.
272 s. 

2. Allman musikhistoria. Hft 4-8. S. 193-512.
, 3. S v. Ti dskr. f. mkf. s. 86-91 : Aug. Bournonville o. k. teatern i Stockholm. 

4. )) s. 308-309: En Lisztautograf.
5. U r  N ut i d e n s  musikl iv  s. 91-97: Stadsnotarie Nils Andersson och den 

svenska folkmusiken. 
.G. N o r d i s k  f o l k d a n s' Julnr s. G-7: En bagdans. 

[Redogorelse f. Sthlms fhsk.] 
[Redig. av Sv: T: f. mkf. och Ur Nut. mkl.] 
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1922. 

V l. Allman musikhistoria. Hft 9-13. S. 513-846.
l,/ 

2. Sv. Tid s k r. f. mkf. s. 41-48: Fran pianofortets· barndom.
(/ 

3. s. 58-62: Musikhistoriska museets nyiorvarv 1921. 
V 4. » s. 63-78: Musikbibliografi fr. o. m. ar 1920.

L/ 

l./ 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

» s. 97-101: Bidrag till marintrumpetens historia.
» s. 109-120: Strakharpan. Rec. av. 0. Andersson,

Strakharpan i Studier_ tillegn. N. E. Hammarstedt. 
U r  Nu t i  d e n s  musik l iv  s. 33-35; 56-58: Orfeusarnnet och Offenbach. 

» s. 49-59: Hans Pfitzner.
» s. 1-7: Andreas Hallen.

S v. Biogr. Lexi kon s. 377-379: I. A. Berg. 
N o r  d i s k  Familj ebok: Srnarre art. i 2:dra uppl. Suppl. 
Nor d e n s  Arsb o k, Kphn, s. 211-214: Christina Nilsson. 
The swe d i s h  y e a rbook s. 228-234: Swedish music. 
S u e ci a, · A n uario 1923 s. 238-244: El arte musical en Suecia. 
Bul l.- de l a  soc. ))Union mus.», La Haye, s. 92-98: Compte-:rendu retatif 

a la musicologie en Suede. 
[Redog6relse f. Sthlms fhsk.] 
[Redig. av Sv. F. f. mkf. och Ur Nut. mkl.] 

1923. 

l. Kristina Nilsson. Sangerskan och konstnarinnan. 300 s.
2. Beethoven. De storsta markesmannen V. 2:dra uppl. 88 s.
3. Wagner. XVI. i16 s. 
4. Kort handbok i musikens historia. 110 s.
5. S v. Tidskr. f. mkf. s. 25-30: Egyptens musik pa Tutankhamons tid.

Rec. av C. Sachs: Die musikinstr. d. a. Agyptens. 
6. » s. 31- 41: Naumanns verksamhet i Sverige. Rec.

av Rich. Englander: Naumann als Opernkomp•
7. Ur Nut idens  m u s i kl iv  s. 49-53: Jean Sibelius.
8. » s. 148-151; 164-165: Om musikkritik.
9. Rig  s. 37-58: Bidrag till kantelens historia

'. 

10. >) Rec. av 0. Andersson, Strakharpan. 
11. N ord. M u si kfor l a g e t s  U pps lagsbok s. 142-147: Musikhistorisk

tabell.
12. S chwe den  i n  K ul tur  u. Wir t s c ha f t. Schriften d. Frankf. Messenamts

s. 54-57: Das Musikleben in Schweden.
13. Bon n i e r s  kon v e r s.-lex.: Smarre art.
14. No rd. F a m. 2:dra uppl. Suppl.: Smarre art.

[Redogorelse f. Sthlms fhsk.]
[Redig. av Sv. T. f. mkf. och Ur Nut. mkl.]

1924. 

1. Beethoven och hans tid. Hft 1-2. S. 1-128.
2. Svenska allmogens liv. 2:dra uppl. Htt. 1-2. S. 1-96.
3. Betankande  cich fors lag  till en system. utforskn. av sv. allm.-kult.

Is. 141-151: Oversikt av sv. fkmk (:i>Typlistor>>). II s. 15-17: Mus.
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Akad.; s. 76-77: Musikhist. Museet; s. 77-84: Folkmusikkommissionen 
(tills. m. N. Lithberg m. fl.) 

4. S t o c k h o l m s t i d n i n gen  15/s: Nar. jazzen borjade. 
5. Sv. B i og r. Lexi k o n  s. 303-308: P. C. Boman. 
6. H a n db u c h  d. Mus ikg e s c h. v. G. Adler. s. 1005-09: Schweden.

[Redogorelse f. Sthlms fhsk.]
[Redig. av Sv. T. f. mkf. och Ur Nut. mkliv.]

1925. 

l. Beethoven och hans tid. Hft 3-6. S. 129-428 (slut).
2. Svenska allmogens liv. 2:dra uppl. Hft 3-5. S. 97-240.
3. Sv. Tid s k r. f. m k f. s. 49-'- 63: Eggert och Kiister.
4. ,.. s. 159-162: Nyforvarv till J\.fosikhist. Museet.'
5. s. 1-17: M. Lundholm, Ole Bulls och Otto Lind- _

6. 
7. 
8. 
9. 

blads la.rare. 
s. 151-154: Ett brev fran Crusell till Peters' forlag.

Sv. B iogr. Lexi kon s. 1-3: Per Brant. 
)> s. 100-103: C. A. Braun.
» s. 196-200: E. Brendler.

10. N o r disk  Familj e b o k, 3:dje uppl., fr. o. m. 3:dje bandet: Mkavdeln.
[Redogorelse f. Sthlms fhsk.]
[Redig. av Sv. T. f. mkf.· och Ur Nut. mkliv.]

1926. 

1.. Svenska allmogens liv. 2:dra uppl. Hft 6-12. S. 241-636. 
2. Kgl. Hovkapelle�s historia 1526-1926. Minnesskr. utg. tills. m. Emi l

Tro ba c k. 300 s. 
3. Nor  d i sk  F a m i lj ebok. 3:je uppl. Musikavd. (for.ts.)
4. S v. T i d s k r. f. m_kf. s. 1-64: Olof Ahlstrom och sallskapsvisan pa A. M.

Lenngrens tid. 
5. S t o ck h o l ms tidn. 7/1: Stockholms konsertsalar.
6. S v. Biogr. Lexi kon s- 358-359: Nat. Broman.
7. » s. 436-438: Hanna Broman.
8. Musikkul tur  s. 32-33: John Field.
9. M u s i k e r n  nr 4: Kgl. Hofkapellet 1526-1926.

[Redogorelse f. Sthlms fhsk.] 
1927. 

1. Allmant musiklexikon. 2:dra uppl. Hft 1-2. S. 1-160.
2. Sv. Biogr. Lexikon s. 26-27: Slakten Bystrom - 0. Fr. Bystrom.
3. » s. 87-88: Knut Back.
4. >> s. 203-205: Cahman.
5. Nor d i sk  F a m i lj ebok. 3:je uppl. Musikavd. (forts.)
6. M u s i kkul t u r  s. 53-55: Beethoven i Sverige.
7. S t o c kh o lm s t i d n. 15/a: Paganini, ett hundraarsminne.
8. Ernst  N or l ind  1877-1927 [5 0 -arsskrift] s. 58-63: Forsok hos

svenska allmogen att skapa nya musikinstrument. 
9. St. M a ckinla y, O rig in  and  dev elopment  of l ight  o p  er  a, London,

s. 167-171: Swedish ))Sagospel» and »sangspel.» 

[Redogorelse f. Sthlms fhsk.]
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1928. 

l. Allmant musiklexikon. 2:dra uppl. Hft 3-8. S. 161-600. (Bd I slut).
2. F6relasningsforeningarnas och studiecirklarnas musikhandbok .. Klioforl:s

pop. mkhdb. nr l. 56 s. 
3. Nagra livsbilder och kulturbilder · ur musikens varld. Klioforl:s pop.

mkhdb. nr 2/3. 86 s. 
4. En bok om musikinstru��nt. K. p. m. nr 4/5. 102 s. 
5. Adresskalender fryer Sveriges musiker. K. p. m. nr 6-8. 332 s.
6. Repetitionsbok for realskoleexamen och studentexamen. Kompendium i

kyrkohistoria, litt.-hist., sv. o. allm. hist., geogr., biol., mat., fys. o. 
kemi [192 s.] Av T. N. : litt.-hist., sv .. o. allm. hist. o. geogr. s. 17-116. 

7. Allmant Tradgardslexikon. Redigerat av � N orlind, E. Soderberg o. B.
Andersson. Hft 1--2. Spalt 1-192; [Av T. N. hist. botanik o. hist. 
hortikultur, biogr.-avd. samt frilandsvaxter och kakteer; nomenklatur
avd. m. m. c:a 150 sp.; c:a 800 art.] 

8. Konzert- und Opernlexikon. Hft 1-2. Spalt 1-192.
9. All m a n  M us ikt idning. Nr 1-8. 164 s., varav c:a 150 av T. N.

10. N or di s k  Fam i ljeb o k, 3:je uppl. Musikavd. (forts.)
[Redogorelse f. Sthlms fhsk.]

1929. 

1. Allmant musiklexikon. Hft 9-15. II. S. 1-660. (Hela bd. II).
2. Allmant tradgardslexikon. Hft 3-6. Spalt 193:_352 (av T. N. c:a 100

spalter; c:a 400 art_) 
3. Svensk folkmusik och folkdans. Natur o. Kulturserien. nr 97. 160 s. 
4. Stu d i e r  o. u p p  s. t i l l e gn. O t t o  Andersson, Abo, s. 112_:__117 : Nagra 

riktlinjer for polskaforskningen. 
5. Svenskt Biogr. Lexikon: J. P. Cronhamn - Erith. Cronhamn.
6. N o r d i s k  Fa m i l j ebok, 3:je uppl. Musikavd. (forts.)
7. N y a  D a g l. A l l e h. 4/s: Folkvisan i svenska musikens historia.
8. F e s t sc h r if t  f. Joh. YVolf zu seinem 60:sten Geburtstage, Berlin, s. 148

-152: Die schwedische Hofkapelle in der Reformationszeit.
9. Swe den. B onniers  Guide  f or t o ur i s t s  s. 417-418: The musical

history museum, Stockholm. 
10. H andbuch d. Musikgesch. v. G. Adler. 2. Aufl.: Schweden.
11. Ungers  kt m usiklexikon, Budapest, avd. Sverige--:Norge-Danmark:

3 storre ledande artiklar samt c:a 150 biogr.
[Redogorelse f. Sthlms fhsk.]
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RESUME. 

L'auteur attir,e l'attention sur 1',obscurite et l'incertitu,de .qui ont 
trouble ·:depuis longtemps 1a comprehension de la musique et de 
la ,science musioale; la lutte qui sie pour.suit entre les pythagori
ciens et les partisans »harmoniques» prend a cet egard 
uiie importance pr,esque .symholique. La comprehension mathe
matique s'est implantee a Upsala .au debut •die l'an 1600 et, la 
renaissance de l'universite ,en vint a · dominer les nombreus,e,s 
di·ssertations musicales qui eurent lieu jusqu'.en 1700. L'interet 
qui, pendant le romantisme, .sie porta de plus en plus sur les 
r,echerches .bistoriques pr,o.fita .ega1ement a l'his·toire ide la musi
qu.e. II fallut cepend:ant attendre la fin du isiec1e pour que la 
Suede riec;ut ,enfin les forces neces:saires a ciet effot. Les premiers 
furent a cet egard A. Lindgrien et K. Valentin, mais aucune rde 
. ces deux foroes n' atteignit le degre de dev-eloppement auquel 
leur1s capacites pouvaient leur permettre de pretendre en ce qui 
concerne :du moins l'importarice .de leur apport darrs le ,domaine 
special ,de l'histoire de la musique suedoise. Ce fut la au contraire 
le sort de T,obias N orlind. Lorsqu'il feta son cinquantenaire 
1e 6 Mai de cette ·annee, Tobias Norlind put jeter un coup d'oeil 
retriospectif ,sur le.s resultats d'un travail qui tant •au point de 
vue de la quantite que de la qualite, avait ete surtout m1s au 'ser
vice de 1'histoir,e de la musique su,edoise. II avait egalement 
contribue a l'histoir,e de la musicp1e ,allemande 1et internationale 
par des apports precieux qui furent publies, pour la plupart daJI1s 
les recueils de l'Lnterinationa1e Musikgesellschaft. Nous mention
nerons son etude sur I' origine de la suite ( egalt. 1906): Son 
histoire de Ia·musique suedoise ,et son lexique musical ,general ont 
grandement servi a l'his,toirie de la musique en Suede. Ces · 
ouvra,ges sont le resultat d:es recherohes les plus etendues et I.es 
plus heureuses de toutes celles qui, dans cie domaine special, ont 
ete faites dans :notre pays. Elles formernnt la baise de toufos les 
etudes futm,es .sur 1es recherches musica1es suedoises•. Quant 
au reste de l'imposante production de Norlind, nous citerons tout 
particulierement les etudes d'un poids si oonsiderab1e qu'il a fait 
paraitre dans la revue )) Kult och Konst», touchant la vie musicale 
a Upsala ,et a Vasteras au XVIIe siecle, les recueils 'Cle chants 
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d'eglise suedois avec melodies, la musique dans les ecoles suedoi
ses, la these qu'il a soutenue en 1909 sur les chants scolaites sue
dois pendant 1e moyen, age en Suede ,et -en Finlande. Noriind 
fut ega1ement un au:te�a:ssidu de biographies (Beethoven, Jienny 
Lind, E. ·G. Geijer, Kristina Nilsson, Wagner) et de livr-es d'en
seignement sur l'histoire de la musique (Pretit manuel sur 
l'histoire musicale,. Histoir,e musicale generale, Manuel ,sur 1es in
struments etc.). Sa fondation de !'Association suedoise de recher
ches musicales prit une grande importa�ce et le journal de cette 
association, qu'il dirigea jusqu'en 1926, devin� un organe pro
fessionel de valeur. Pendant le temps qu'il fut charge de 
cours a Lund, jusqu'en 1918, et egalement apres, Norlind a 
forme tout un ensemble d'elev,es qui s'appliqueront de leur mieux 
a continuer la voie ouverte par le -jubilaire dans le domaine de 
la sdence musicale si 1-iegligee a.up·ar.avant en Suede. 
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