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. SVERIGES SEKVENSER 

C.-A. Mo b erg: Uber die schwedischen Sequenzen, Eine musikgeschichtliche 
Studie. Ver6ffentlichungen der Gregorianischen Akademie zu Freiburg in der 
Schweiz, herausgeg. v. Prof. Dr. Peter Wagner. XIII. Heft. I. Darstellung. 
II. 69 Sequenzenweisen mit melodischen Varianten. I. 276 S. II. 174 Bl.

Kr. 18: -

pa hasten 1927 vid U ppsala universitet ventilerade 
doktorsavhandling kan med :(ullt skal raknas till en av de 

betydelsefullaste som framtratt inom den unga skandinaviska 
�usikvetensk�pen. I likhet med prof. Abrahamsens avhandling 
1923 (Elements romans et allemands dans le chant· greg. et la 
chanson pop. en Danemark) behandlar den nordiska medel
tidens kyrkliga musik. Bada ha framgatt ur studier for prof. 
P. Wagner i Freibctrg i Schweiz. Helt sakert bar ingen battre
an Wagner kunnat giva den nodiga ledningen for bebandlingen
av ett sadant musikhistoriskt stoff. Med hansyn till det mera
torftiga danska liandskriftsmaterialet maste Abrahamsen be
gransa sig · till att konstatera vilken tradition som varit starkast
i Danmark, under det att Moberg med tanke pa den rikare och
fylligare svenska lraditionen mast inskranka sig till en del av
materialet. Bada ha emellertid gatt. till djupet av sitt amne och
noga jamfort sitt skandinaviska material med utlandska band
skrifter for att konstatera vari likheter och olikheter forefinnas
i den nordiska traditionen. Abrahamsen· bar salunda kunnat
bevisa, att Danmark .foretradesvis foljt germansk tradition, under
det Moberg kunnat faststalla, att Sverige foretradesvis foljt
romansk tradition. Redan .detta resultat ar for den kommande
forskningen av stor betydelse, enar man darigenorn erhallit fast
mark for bestammande av de kulturella vagarna, pa viHrn de
musikaliska stromningarna inkommit i Norden. Abrahamsen
har gatt vidare i sina forskningar och konstateral, att den danska
folkvisan foljt samma tradition och upptagit germansk tongiv
ning. Moberg, som mast begransa sig till en del av amnet,
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har givetvis. ej kunnat berora den svenska folkvisans for
hallande till den. kyrkliga traditionen, men undertecknad har 
nyligen kunnat faststalla, att aven pa detta omrade forefinnes 
en vasentlig olikhet mellan svensk och dansk melodigivning, i 
det · att svensk folk.ton star narmare den romanska an den ger
manska traditionen. Mobergs resultat rorande svensk kyrklig 
melodik ha saledes bekraftats aven pa det folkliga omradet. 

Sa vitt det galler svensk medeltida musik, finnes lyckligtvis 
annu ett rikt material att bearbeta, och det b.or givetvis vara 
en synnerligen tacksam uppgift for. Moberg _att sjalv fortsatta 
studierna i. svensk medeltida musiktradition. Delvis har ban· 
redan gjort detta i sin avhandling om den flerstammiga musiken,. 
tryckt. i f6rra argangen a V samfundets tidski'ift. Det aterstar 
dock aven hymnen och den liturgiska. gregorianska kyrko
musiken for svenska . helgonofficier, samt aven den svenska 
notskriften .·m. m. For den utomliturgiska musiken, speciellt 
· skolsangen . och den andEga visan, ar materialet visseriigen ·
mindre homogerit, i det. att inga melodier fran medeltiden direkf
foreligga, men anda torde aven· dessa forskningar kunna. foras
fram pa ett distinktare och klarare salt, sedan nu Mobergs 
avhandling om sekvenserna visat vagen. 

Det amne Moberg valt star betydligt narmare den folkliga 
kantilenan an Abrahamsens om den gregorianska liturgiska 
musiken, · om an sekvensen i och for sig ·ej ar av folklig upp
rinnelse. Sekvensen frari senare medeltiden visar. en struktur, 
s·om f6ga skiljer sig fran hymnen, vilken i sin tur star nara 
den andliga visan och skolsangen. Den aldre sekvensen foljer. 
daremot mera den · 1iturgi!?ka gregorianska . musiken. En be
handling av sekvensen blir darf6r en synnerligen tacksam upp
gift, da det larnnar material till att bedoma utvecklingslinjerna · 
for hela den svenska kyrkliga tradition en under medeltiden. · 
LyckligtYis har aven sekvenssangen odlats i Sv.erige synnerligen 
universellt, och vad som bevarats till vara dagar kan ge en god 
forestallning om de olika epokernas. stil och uttryckssatt. 

Moberg borjar sin avhandling med att framlagga kallorna och 
ger en monstergill beskrivning av de svenska handskrifterna. 
Aven namnas nagra utlandska rnanuskTipt, villrn tjanat som 
jamforelsematerial. Av de svenska bockerna lamnas aven en 
del skriftprov, som belysa notskriftens utveckling i Sverige. 
S. 162 -166 larnnas aven en kort oversikt over koralnotskriftens
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histoTia fran 1200-talet till refoTmationstiden·. I stort sett ha1� 
val Sverige foljt de utlandska strorimingarna; men vissa intres
santa saregenheter ha doc� forefup.nits, vilka pap,ekas. Forf. 
anser, att reformationstiden i stort sett varit. en forfallsperiod 
for koralnotskriften. Delta ar nog i viss man Tiktigt men galler 
dock mer.a· de handskrifter, som innehalla sekvenser. Del finns 
aven handskrifter ·---- .eller atminstone · bandskriftsfragment - . 
som ·visa en sorgfallig notskrift, om. a1i man aldrig far fotut
saHa samma distinkta utskrivande av t. ex. climacus-figuren 
So'm under 1300-talet. I detta fall skrev man i Sverige ·s·om i 
ovriga: Europa. 

Forf. delar sedan sin avhandling i tva· delar: texterna och 
melodierna. Med . avseende pa ,de forstnamnda sarskiljas tva 
epoker: sekvenser fr. 900-1200-falet ocb sekvenser fra:n senare 
tid. De forra de�as i tysl�a och romanska. Med tillhjalp av 
ett synnerligt ;rikt kulturhistoriskt material" bestarnmas vagarna, 
pa vilka sekvenserna inkommit i · Sverige. De forsta sekvenserna 
torde ha inkommit direkt fran Tyskland utan att ha tagit om
vagen over rorrianska lander. Den engelska traditionen synes, 

. atminstone . vad sekvenserna betraffa, .ha varit relativt s.v-ag (s.· 
102). S. 101 ·bestammas de starkaste engelska inflytelserna till 
overgapge1i mellan 1000- och 1100-talet. Denna engelska tradi
tion syn es ha formed lats av Norge. Aven . de romanska se
kvenserna torde till en del ha ko_mrnit till Sverige over detta 
land. 

De vasteuropeiska traditionerna avbrotos _pa 1100-talet och 
ersattes ay tyska, beroende pa de nya handelsvagarna. Av stor 
betydelse for den. senare traditionen blevo sarskilt premonstra
tenserna (s. 90 - 98). I visst inflytande fran Skane kan darvid 
konstateras. Under 1200-talet vetkade sarskilt dominikaner
ordern nitiskt for sekvenssangen. Med Parisuniversitelets domi
nerande stallning under 1200-talet, blev den svenska traditionen 
vasentligt influerad av Frankrike. Denna franska paverkan 
br6ts med 1300-talet, d� anyo tysk tradition intrangde. Paris 
ersattes en tid av Prag, sedan aven av de nordtyska universitets
staderna. 

Den svenska sekvensdiktningen synes tiden fore 1300-talet ha 
,arit relativt obetydlig. Man nojde sig mest med de utlandska 
sekvenserna och diktade mera sallan egna sanger. Forst med 
1300- och 1400-talet framtradde svenska diktare. F6rf. frarn-
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haver med ratta den helige Brynolfs stora betydelse. I en in
tressant uppsats i Kyrkohist. Arsskrift 1926 har forf. sarskilt 
behandlat hans insats i lll[!.Sikaliskt hanseende. Efter Brynolf 
foljde sedan Nils Hermanson under· 1300-talet och efter honom 
Birger Gregorson, Petrus Ola vi och Johannes Benechini. 

Ej minst intressant ar, att sekvensdiktningens utveckling i 
stora drag sammanfaller med den andliga visans och skolcantio
nen·s utveckling i Sverige .. Liksom kyrkan hamtade skolan sina 
sanger under 120O-talet fran Frankrike. De fiesta av dessa- aro 
direkta lan. Under 130O-talet kommo .flera skolsanger och 
sekvenser fran Prag. Nu nojde man sig dock ej med lan utan 
gjorde aven fors6k till egen diktning. Flera skolsanger aro 
skrivna i Sverige pa 1300-talet. 

Vad som vasentligt underlattar studiet av Mobergs avhandling 
ar de manga tabellerna, vilka ej blott vittna om forf:s osparda 
moda utan aven om hans stora fortrogenhet med stoffet. Jag . 
hanvisar sarskilt till 6versikten s. 63-79. 

Andra delen sysslar med melodierna, och det ar saledes _dar 
forf. far tillfiille att behandla sekvensernas musikhistoriska be
tydelse. Har belyses bl. a. svensk traditions forhallande till 
romansk och germansk tongivning (s. 210__:._223). Genom talrika 
exempel pa.visas den germanska f�rkarleken for hogre toner a.n 
den romanska (t. ex. d-f-c i st. f. d-e-b). Forf. kommer till ett 
markligt resultat, som for den svenska traditionen ar av utom
ordentlig betydelse. Man . skulle narmast kunnat antaga, att 
de sekvenser Sverige fatt fran romanska lander skulle foljt 
romansk tongivning men daremot de som erhallits fran Tysk
land germansk. Darmed vore ju blott bestamt, att man i Sverige 
velat vara neutral och saledes statt indifferent inf6r de bada 
traditionerna. Em-ellertid ar detta ej alls fallet. Det visar sig 
namligen, alt de sekvenser Sverige fatt fran Tyskland blivit 
Homaniserade» d. v. s. medvetet omlagda efter romansk tradi
tion (s. 221). Da givetvis under 1300- och 14.00-talet de tyska 
intrycken varit mycket starka, salrnas visserligen ej exempel 
pa germansk omformning av gamla romanska sekvenser, men 
dessa senare omgestaltningar dominera ej pa langt nar i Sverige 
sa som i Danmark. Forf. yttrar sig med stor forsiktighet i 
amnet, da ju exemplen blott aro_ tagna ur sekvenssangen, och 
banvisar till kommande forskningar, vilka fa adagalagga, i huru 
stor utstrackning de uppsfallda reglerna aven passa in pa hela 
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den liturgiska traditionen. Dessa forskningar ma vi aven av
vakta, innan fragan kan anses definitivt lost.. Av betydelse 
synes det dock vara att konstatera, att svensk folkvismelodi i 
6vervagande grad har. grundformen: d-e-g-b eller d-f-a-b, under 
<let att dansk _och tysk melodik starkt_ framhaver tonerna d-f-a-c. 

I andra· kapitlet (s. 162-200) behandlas tonarterna, varvid 
sarskilt pointeras· forkarleken for mixolydisk. och dorisk tonart. 
Frygisk tonart spelar endast en underordnad roll (s. 171-172). 
For den lydiska tonarten, vilken eljest inom folkmusiken (och 
den . andliga folkvisan) hade sa stor betydelse, sta sekv·enserna 
mera frammande. Rent lydiska melodier omskrivas garna i 
mixolydisk tonart. S. 157 har forf. dock framhaft, att rent 
svenska sekvenser med �6rkarlek skrivas i lydisk tonart. Pa 
samma slalle meddelat f6rf., att han tankt behandla den rent 
svenska folkmelodiken i sekvenserna men mast avsta darifran, 
-emedan endast negativt resultat stode att vinna. Han papekar
dock, alt de svenska sekvenserna mestadels folja »dur-ton»,
under det skolsang och folkvisa folja »moll-ton». Denna iakt
tagelse ar tamligen intressant men ar i sjalva verket ej sa
markvardig .. Den sve·nska folkvi�tonen liksom _den aldsta skol
sangen ar foreh�adesvis en fransk foreteelse med tyngdpunkten
pa d-e-f-a. Den tyska andliga folkvisan har daremot dragning
at lydisk tonart. Da den svenska sekvenssangen har sin stO:rsta
,odling under denna visas glanstid, ligger det nara till ha.rids
att antaga en direkt ·paverkan fran denna sang pa sekvensen.
Den · svenska ringdansvisan, som fran Tyskland inkogi till
Sverige pa 1300-talet

1 
har . aven st_arkare dragning at lydisk

tonart an den aldre ronde-dansen . (vilken foredrager balladens
mollton).

I 6vrigt up:pehaller sig forf. Hinge vid_ sekvensernas melodiska 
byggnad (s. 200-258) och ger en praktig 6versikt av hela se
kvell:sens historia fran den aldsta oregelbundna till 1300-talets 
•ensartade hymnliknande sekvensform. Sarsk:ilt intr_essant ar
sluttabellen s. 257. Ett kort avslutningskapitel behandlar bl. a.
instrumentalmusikens forhallande till den vokala traditionen.
Amnet ar 6mtaligt, och lyckligtvis uttalar sig forf. med stor
forsiktigbet pa denna punkt.

Det ar overbuvudtaget en stor vinst for avhandlingen, att
alla yttranden ske i mycket diskret form, som ej' onodigtvis
utfordrar till protest. Gent emot Abrahamsens avbandling er-.
16 - Arsbok for 1929 
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bjuder Mobergs just pa denna punkt en slaende olikhet. Den 
danska boken .vii:nlar av tvarsakra pastaenden och djarva hypo
teser, som visserligen· vacka tankar och ideer men aven standiga 
protesteL Kanske beror detta pa entusiasmen och fanatismen, 
. varmed forf. gatt till verket. Den svenska boken bevisar mera 
i· siffror och statistiska ·tabeller. Fotf.. doljer garna sin egen 
. mening bakom dessa �akta och later lasaren sjalv gora sina 
slutledningar. Alla. egna asikter framstallas som blygsamma 
formodanden, vilka lasaren sjalv far tro pa om han vill. Man 
marker. dock med valbehag vilket fast grepp forf, hela tiden 
har om sitt stoff, och just darfor vill man sa garna giva · forf. 
ratt, aven dar beviskedjan ar relativt svag. 

T. Norlind (Stockholm).

MUSICUS DANICUS 

M a t thi a s  Henrik sen Schacht: Musicus Danicus eHer Danske Sangmester. 

Udgivet med en Inledning og An:rrnerkninger _af Godtfre d Skjerne. H. Ha ge

rups Forlag. Kbhn 1928. XXXII + 400 s. 4:to. 

praktfull upplaga av en handskrift fran ·1687 av en lard 
Matthias Henriksen Schacht, fodd pa Gotland 29 

april 1660 - alltsa svensk .till fodseln. Boken ar forsedd med 
en grundlig och ilttommande historisk inledning samt utforliga · 
kommentarer av utgivaren, dr Godtfred Skjerne, forfattareri av 
den praktiga boken »Plutarks Dialog om Musiken» m. fl. mu
sikhistoriska sltrifter. Schacht, som skrivit arbetet vid 27 ars 
alder, var visserligen fodd i Visby, da Gotland redan sedan 14 
a:r var svensk besittning, men hans fader var deciderat dansk
sinnad och dromde som sa manga andra av den bildade klas
sen pa on om en kommande tid, da Gotland anyo skulle konnna 
under Danmark. 1676 uppflammade kriget ariyo, och on togs 
ater av Danmark. Fadern stallde sig genast pa erovrarnas sida 
och utgav en klagoskrift mot de_ svenska ambetsmannen. Mitt 
under denna hastigt uppflammande entusiasm for Danmark 
sandes sonen 1678 till Kopenhamn for att studera vid un1versi
tetet. Ett ar senare slots freden mellan Sverige och Danmark, 
och Gotland aterlamnades. Faden1. n1.aste fly, och sonen full-
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bordade sina studier i Tyskland och Holland. 1682 foretog· 
Matthias en resa till Stockholm och Uppsala. Efter en kort an:_ 

stallning som la.rare vid Visby skola aterkom han · till Danmark, 
dar han 1683 blev la.rare i Odense skola och 1686 rektor vid 
Kerteminde skola. Samma ar skrev han sin musikbok (foreta
let daterat 1 jan. 1687). Han tillagnade den biskop Kingo och, 
.hade val. tankt sig att aven fa den tryckt. Emellertid kom han 
snart ah syssla med andra vetenskaper, och boken forblev 
otryckt. Forst nu framtrader den saledes infor off entligheten. 
1 sitt fyrtionde ar, 8 aug. 1700, avled Mathias Schacht.efter att ha 
utvecklat en ·betydande verksainhet som skolrektor och for
fattare. 

Musikboken var Schachts forsta skrift. De sedan foljande 
voro dels kulturhistoriskt-geografiska, dels naturvetenskapliga 
och medicinska. . Han efterlamnade minnet av en utomordent
ligt lard och kunnig man, · som trangt till djupet i sina forsk
ningar. Musikboken javar ej detta allmanna omdome. Den om
f:::tttar allt, som datiden raknade till den musikaliska vetenska
pen, fran musikhistoria och musiklexikon till sangteori, kompo-• 
sition och generalbas. Han indelar sin bok i 4 delar: I. Pho

n.ologia"; Om Siungekonsten; II. Tonologia, Om dee Musicaliske 
Intonationer og deris tillborlige brug; III. M elothesia, Om Com
positionen, og huad der vdi fornemmelig skall tagis i agt; IV. 
Tastologia, Huorledis mand effter Noderne, i st::eden for Tabu-
18.turen, skall leege een General-Bass vdj J.V[usic�en paa ett Cla
" e�r eller' Orgellverck. Dess a fyra delar inledas med ett slags
musiklexikon: Bibliotheca musica sive authorum musicorum
catalogus qvi vel in theoria vel praxi musices scripto inclarue
runt. Sarskilt denna forteckning over kompositorer och musik
teoretiker ar intressant, da den adagalagger en enastaende bela
senhet och kannedom om musikverk. Val har Schacht ej sjalv
sett alla de namnda. bockerna, men han har grundligt genomgatt
de kallor, som kunnat sta till buds. En del skrifter har han
tydligen fart kanna under sina resor i Tyskland och Holland,
andra har han studerat i Odense och i Kerteminde skolbibliotek.

Da Schacht var fodd i Sverige och hade hesokt Stockholm 
oc:h Uppsala, skulle man ju formoda, att han aven varit bekant 
med svensk musik och svenska musiker, m'en antingen har han 
ej brytt sig om_ att taga reda pa, huru musikforhallandena varit 
i Sverige, eller har han avsiktligt undvikit att yttra sig om ett 
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land, som hans fader - och val aven han sjalv - hyst antipa
tier for. Ingen enda svensk musiker ar namnd i lexikonet. Att 
bans kunskaper rorande saviil dansk som overhuvud europeisk 
musik aro begransade, ma forlatas. Yrkesmusiker var han ju 
ej, och med studieresorna i Tyskland och Holland hade han val 
_andra syften an att Iara kanna den datida musiken. Aven Odense 
och Kerteminde skolbibliotek voro sannolikt i musikaliskt han
seende tamligen begransade. Trots detta imponeras man av det 
rika stoff han vetat framlagga. 

Foretalet » Til L::eseren» utgor na1�mast en musikhistoria med 
upprakning av grekiska och romerska musikskribenter samt en 
oversikt av musiken hos hebreerna. Ehuru han i sin komposi
tions- och generalbaslara visar foga intresse for musikinstrumen
te:p., har han dock i foretalet ratt detaljerat beskrivit gamla 
testamentets instrument och tamligen utforligt behandlat otgeln 
under medeltiden. Att han ofta omtalat Athanasius Kirchers 
Musurgia ar ej att forvana sig over, enar denna bok pa Schachts 
tid var den overallt i Europa oftast anvanda kiillskriften i mu
sik. Hans instrumentkannedom synes i allmanhet ha begtan
sat sig till Kircher. Ett litet omnamnande ar dock intressant. 
Han citerar Kircher rorande ett »clavicymbalum», som spelas 
med vev, alltsa ett av dessa aldsta mekaniska instrument, som 
da och da konstruerades pa 1500- · o�h 1600-talet. Han tillagger 
emellertid: )> Dend fornemme Capell Mester og Professor Musices 
udi Ubsal j Sverrig P_etrus Rudbechius forferdigede saadant et 
Instrument Aar 1672. )) Fransett forvaxlingen av namn mellan 
den ber_omde Olof Rudbeck och dennes mindre namnkunnige 
broder Petrus Rudbeckius (teol. prof. i Uppsala; sedan biskop i 
Skara) finnes det ingen anledning · att antaga uppgiften vara 
oriktig. Skjerne synes narmast ha fa.stat sig vid namnforvax
lingen, da han s. XXIII i sin inledning omtalar >>den formentlig 
urigtige Om tale af Rudbeck». I riksarkivet finnes en beskriv
ning av ett mekaniskt klaver fran ungefiir· sam:i;na tid, och det 
Yore ju intressant att kunna konstatera, huruvida verkligen den
na beskrivning star i nagot forhallande till Rudbecks instrument 
av 1672. 

Musikerna upptagas i lexikonet i bokstavsfoljd men ordnade 
efter fornamnen. Det hade darfor varit till fordel, om 11.tgiva
ren hade forsett upplagan med ett namnregister. Aven for de 
foljande fyra delarna hade eH sakregister varit till gagn. I stort 
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sett intresserar sig nutiden mindre for Schachts larohok i sang
teori, komposition etc., men val kan musikhistorikern vilja ut
nyttja :enskilda delar. Det hade da varit lampligt med ett upp
slagsregister ordnat efter nomenklatur och saknamn. 

» Siungekonste1D avhandlar inusica choralis och figuralis .. Den
forsta sysselsatter sig mest med koralnotskriften, den andra dels 
med mensuralnotskriften, dels med intervaller, instrumentnamn 
ID. m. Kap. VIII ar i detta hanseende ett ratt intressant forsok
till norrienklaturlexikon med korta forklaringar till v:arje (itali
enskt) ord. Kap. IX; som skulle behandla instrumenten, nojer 
sig med att rakna 1-ipp dem med italienska, latinska och danska 
namn. Har tyckes forfattaren ha saknat nodig kannedom. For 
sprakforskaren kan det ju vara ratt intressant att fa veta de 
danska namnen, om man blott hade kunnat fullt lita till upp
gifternas riktighet.. Sa t. ex. papekar han, att det i skandina
visk litteratur under 1500- och· 1600-talet ofta forekommande 
namnet »symfoni» betecknar ett »clavi-chordium». Emellertid 
meddelas samtidigt, att detta latinska namn motsvarar det ita
lienska »clavicymbalo» (!). Det danska namnet spinett far heta · 
pa - la tin >) monochordium» och pa italienska >) spinetto ». A ven 
flera andra saregenheler i instrumentbenamningarna finnas. 
Rorande orgeln namner ha:J?. blott .en del nanm pa register. Se
dan overgar han till orgeltabulaturnotskriften, vilken· behandlas 
ratt utforligt och med viss sakkunskap (luttabulaturerna omnam
.nas ej). Forst i kap. XI behandlas den egentliga sangkonsten. 
Flera notexempel anforas. 

I andra delen, Tonologia, behandlas skalorna, vilka hos 
Schacht aro 14: dorisk, frygisk, lydisk, mixolydisk, eolisk, .jonisk 
med plagala motsvarigheter (hypo-tonarter) samt hypereolisk 
och hyperfrygisk. Om den joniska heter det: »Denne Modus 
er aff een_ sod och lifflig Natuur· og meget lystig.>> Den ar dar
for lamplig till danser och baletter. Som exempel'pa den joniska 
skalans anvandning till_ andliga texter med »trostelige og glade 
ord» anfores )) Var Gud ar oss en valdig borg». 

Kompositionslaran, Melothesia, handlar om, hur >) mand l::erer 
at sainmensette adskillige Melodier med faa eller mange Stem
mer, som haffver een behagelig Harmonie>). I denna del far 
man veta om konsonanser och dissonanser, tritonus och kontra
punkt samt hur man till en given stamma kan satta andra, allt
sa vad vi kalla hannonilara. Det forefaller, som om forfattaren 
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har · haft de bast.a kunskaperna och grundligast kommit in i am
net. Exempl�n aro val valda och mycket belysande. . Ej blott 
harmonifaran utan aven kontrapunkt och fuga behandlas sakrikt. 

Sista delen, om generalbasen. (Tastologia), ar mera _summarisk� 
ehuru flera goda exempel utvisa, att for:fattaren satt sig in i 
fonnet. Ett intressant slutkapitel avhandlar, hur man skall 
sfamma ett kla ver. 

Som helhet · ar boken fattlast och oversiktlig. Sasom alla di� 
lettanter �ar forfattaren en viss benagenhet att mera upprakna 
och registrera an personligt bearbeta ett staff. Oft.a stannar han 
vid ytan och nojer sig med namnforklaringar. Har och dar 
pralar han med utlandska beteckningar, som se ut som sak
kunskap: Han vill vara sa universell som mojligt och glader 
sig over att fa med allt, vad han sjalv - och andra - inhamtat 
i musikens vetenskap. I detta hanseende ge1: boken i musik en 
bild av Schacht som vetenskapsman i allmanhet. Liksom han 
skriver hocker i vitt skilda vetenskaper, forfattar hari sin 
musikbok i alla vitt skilda grenar av musik. » Human us sum, 
nil human um a me alien um)) ar hans maxim aven i musik. ·)>Jag 
vill vara musiker och som sadan bor int.et musikaliskt vara mig 
frammande. » Hade Schacht varit >>riktigb svensk, hade han 
kunnat namnas som ett typiskt ex�mpel pa den svenska stor
maktstidens larde med storhetsdrommar i allt,- vittfamnande och 
vittfarande, men kanske aven med hela datidens kainsmarke att 
aldrig kanna begransningens konst. 

Skjerne har forsett boken ;med utforliga kommentarer, v�lk; 
mestadels berora lexikonavdelningen men aven lamna goda bi
drag till forstaelsen av de andra delarna. Redigeringen ar som 
helhet forstklassig och lander den danska musikforskningen till 
all heder. 

T .. No1·lind (Stockholm). 
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