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NY MUSIKLITTERATUR 

FRANSEN, NAT.: Laurentii Petri Nericii tractatus de punctis 
distinction um et accentu ecclesiastico ( efter den enda kanda 
Linkopings stiftsbibliotek tillh6riga handskriften) utgiven och 
oversatt av ... Liturgia Suecana III, Stockholm 1930. 38 sidor. 
Folio. Pris 7: 50. 

Att den svenska reformationstidens ledande kyrkoman, framst arke
biskop Laurentius - Petri, ej . avsago en radikal nedskarning av den 
gamla gregorianska sangen utan overvagande en textlig reformering i 
den nya la.rans anda, at en .ins.1kt, som numera vinner allt starkare 
stod. Rodhes utomordentliga undersokningar av den liturgiska svenska 
traditionen har givit si'gnalen · till en omvalvning i de gangse asikterna 
och om en motreformatorisk reaktion under Johan III pa det satt, 
som denna hittills framstallts, kan det ej langre vara tal. Arkebiskop 
Laurentius Petris kyrkoordningsforslag 1566/67, som, utgivet i ny
tryck av Nat. Fransen, bildar 2. bandet i Liturgia Suecana, visar oss, 
med vilken konsekvens arkebiskopen arbetade pa att lanka clen nya 

- kyrkans liturgi in pa banor, som utgjorde en organisk fortsattning av
den katolska: Men det ar, som Fransen framhaller i forordet, be
tecknande, att denna kyrkoordning kunde faststallas och tryckas forst
under Johan III:s tid, 1571.

Ett .vardefullt komplement' till detta band av Litutgia-Suecana
serien ar den i varas utgivnJ avhandlingen om skiljetecken och text
fasning av Laurentius Petri. Fransen gjorde den lyckliga upptackten
harav i en pappersfoliant T 131 i Linkopings Stiftsbibliotek, som pa
�_a.got vis star i samband med· arkebiskopsstolen i Uppsala under tiden
1561-1612. Skrivaren ar Petrus Laurentii Angermannus och tiden
for nedskrivningen enl. hans egen. anteckning, 1566 den 22 juli.

Traktaten utgor ett talande ,bevis for, med vilken kunnighet och
vilket intresse arkebiskopen sokte omplantera den gregorianska san
gens konstart · i svensk liturgisk jordman. Ett av de viktigaste medlen
hartill var givetvis att med den latinska recitationen som monster ge
anvisriingar, huru prasten skulle psalmodiera den svenska liturgiska
texten. Detta har Laurentius Petri forsokt och man kan blott be
klaga, att han aldrig blev i tillfalle att framskapa en stark tradition
eller utge de protestantiskt reviderade antifonarier och gradualen, som
han hade i tankarna, da ban skrev sin Kyrkoordning.

Ledsamt nog har Laurenti us Petri lamnat alldeles for fa exempel 
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pa svensk psalmodi, - de hade kunnat ge en utmarkt inblick i dentidens accentuering. Han skriver namligen, att vid lasningarna pafolkmalet skall accenten forlaggas till for densamma lampliga och na
turliga stavelser i overensstammelse med kvantiteten hos folkmaletsord. Som exempel. pa f orvand recitation., ger han ett. enda. men be-. " 

C C C C C  C C  a C C

lysande: Sa-dhe Je-sus til si-na laer-iung-ar. ,,For en forfaren iakt
tagare av folkspraket ar det ju tillrackligt valbekant och patagligt, att det ar den forsta stavelsen i ordet ))larjungar » som · kraver tonen. 
Utan fraga bor man darfor lasa salunda: 

// C C C C C  ca C C C 
Sa-dhe Je-sus til si-na laer-iung-ar. 

Detta bevisar, att man atminstone bland de bildade i Sverige vid 
denna tid uttalade ordet med tonvikt icke pa penultima utan _ som vi 
fortfarande gora - pa antepenultima. Men man kan a andra sidan an
taga, att Laurentius Petri tog detta exempel, darfor att en dylik beto- . 
ning var vanlig, mahanda i landsmal. 

Den svenska liturgiska och kyrkomusikaliska forskningen stannar 
stor tacksamhetsskuld· till dr. Fransen for denna nya utgava. 

Carl-Allan Moberg (Uppsala). 

FREISTEDT, DR. HEINRICH: Die liqueszierenden N oten des gre
gorianischen Chorals. Ein Beitrag zur N otationskunde. (Ver6f
f entlichungen der Gregorianischen Akademie zu Freiburg in der 
Schweiz, herausgegeben von Prof. Dr. Peter Wagner. Heft XIV.) 
Freiburg, Schweiz, diss., 1929. 2 + 111 sidor. 

Sa specifikt ,)gregorianskb intresse dr. Freistedts avhandling an ma 
synas ha, sa anvisar den ej desto mindre en vag, som horde betradas 
av de sprakvetenskapsman, som syssla med fonetik och i sht. med 
fragan om medeltidslatinets prononciation, ty - och detta ar det 
viktiga nya i denna avhandling - de likveskerande tecknen antyda i 
sjalva verket de noter

) 
pa vilka sjzmgas ej en vokal utan en halvvokal,

en likvida. Forf. redogor i kap. 1 for de ,hittillsvarande teorierna om 
likveskensens natur och upptager givetvis framst till behandling den 
forklaring, som givits av ))Paleographie musicale)> (2. bandet) och 
som godtagits av de flesta koralhistorikerna: under vissa fonetiska 
betingelser inskjutes vid sjungandet en vokal, som far sin egen ton, 
och namnet pa denna, likveskens

) 
heror pa, att en dylik efterklingan

de vokal huvudsakligen forekommer vid liquidae. - Vad som ar av 
betydelse for sprakhistorikern, ar salunda, att man enl. Freistedts 
overtygande hevisforing av det satt, varpa likveskenserna anbragts 
inom den gregorianska sangen, kan ·fa en viss uppfattning om den 
process, som losgjorde de romanska dialekterna fran latinet. Ty 
detta skedde just under den tid, da den gregorianska sangen fixerades. 
Liturgins latin hade redan paverkats i viss man av folkidiomen och 
genom ett studium av neumminnesmarken har forf. kunnat pa till-
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fredsstallande satt uppvisa, huru dylika folkliga uttalsvanor lamnat 
sina spar ocksa dar. 

Forf. har en god metod och nar darmed atskilliga bindande resul
tat av intresse aven utanfor sjalva huvudproblemet. Salunda ar forf :s 
klargorande av Pinnosa-neumens etymologi bade klar och skarp� 
sinnig .och den berattigade · slutsatsen, att detta neumtecken · harstam
mar fran England, starker ytterligare teorin om St. Gallens beroende 
av de iriska munkarna. Daremot har jag litet svart att tro pa, att 
epiphonus-neumen skulle vara en slags avbildning av sjalva klang
atstramningen i likveskensogonblicket, aven om likveskenserna i goda 
neumskrifter oftast utmynna i ett tunt harstreck, som enligt forf. 
skulle ange avtagandet i klangfyllighet hos semivokalen. 

Carl-A.llcin Mob erg (Uppsala). 

NORLIND, TOBIAS: Svensk Folkmusik och Folkdans. Bokfor

laget Natur och Kultur, nr 96. Stockholm 1930. 158 sidor. Pris

haftad 2: 25. 

I denna lilla vardefulla volym har Tobias Norlind sammantrangt 
hela sitt rika vetande om de'n svenska folkmusikens historia och jag 
tror mig ej bega nagon overdrift, om jag sager, att ingen utom Nor
lind sjalv skulle ha varit i stand till detta kraftprov: pa c:a 150 sidor 
liten oktav gives en oversikt (och dartill den enda vi aga) av musiken 
i svensk folktro, primitiv sang, ringdanser och danslekar, folkvisor, 
instrument och instrumentalmusik samt instrumentala danser. 

Pa det gransomrade mellan musikhistoria och folklore, som arbetet 
salunda avhandlar, har recensenten ingalunda den erforderliga kom
petensen att rattvist bedoma hela vidden av forf:s belasenhet. och 
kombinationsformaga; bristen pa klara kallhanvisningar forsvarar f. 
o. ett sadant granskningsarbete aven for en folklorist och jag maste
av dessa ska.I i min kritik ha.Ila mig till de partier, som falla inom
rnusikvetenskapens omrade ry{en overlata a/ andra att bedoma det
ovriga. .Jag tar darvid fasta pa forf:s egna ord i foretalet (s. 4):
))Skulle jag uttalat formodanden, som forefalla osannolika, ar det min
innerliga onskan, att problemen stallas under fornyad provning. )i 

Det ar narmast f orf :s asikt om den svenska folkmusikens tonalitets
problem, som har nedan skall diskuteras.

Som urgamla musikaliska motiv ·for vall-lat, vaggvisa, barnvisa, ar
betssang o�h aven for de s. k. ramsorna uppstaller forf. vissa >)formel
motiv» (s. 27), vilka i sin tur bilda grundvalen for Ian- och parallell
motiv. Melodiskt sett aro formelmotiven tamligen lika varandra och 
bakom dem alla skulle man kunna sk6nja det som Norlind kallar den
svenska folkmusikens urcell. - En dylik utkristallisering av formel
motiv synes mig synnerligen motiverad: de utg6ra en slags parallell
till indiernas raga och de arabiska maqamerna och ge en hattre bild
av den levande verkligheten an torra skalschemata. Vart och ett a-.;
de 8 f6rsta, som Norlind sammanstallt, r6r sig inom en kvarts eller
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kvints omfang, av de 4 aterstaende endast ett, det 11., inom en full 
oktavs omfang, de ovriga inom en sexts. Alla utom det sjatte faila 
inom den aoliska eller hypoaoliska ramen eller, om vi transponera 
dem en kvint nedat, inom en hypodorisk skala med permanent b. -
I ett foljande kapitel skildrar f orf. ringdansens och danslekatnas ur
:sprung. Den av mig for medeltidens svenska konstmusik pavisade 
betyd�lsen av ))kulturklyvningen)) vid 1300-talets borjan har enligt 
Norlind haft en avgorande betydelse ocksa for ringlekarnas och den 
svenska folkvisans tonala karaktar; f6rf. sarskiljer tre olika skikt: det 
gammalsvenska, det medeltidstyska och det moderna ( efter 1500-
talet). Den f6rsta typens grundform, so111 framtrader i over 2h av 
Arwidssons Svenska Fornsanger (band 3), har enl. f6rf. a-h-c-d-e (-f-) 
som skala med h och d _som starkt framtradande, accentuerade toner 
samt ledtonen g (giss) med e som stod nedat. ))Att den svenska ring
leken hallit fast. vid denna gammalsvenska grundtyp ar ju fullt for
klarligt. Det gick sa mycket lattare att taga denna grundform som 
den vastfranska-keltiska (se Barzaz-Breiz) hade ungefar samma skala 
fast med andra melodiska figurer)) (s. 52). - I skarp. motsattning 
mot denna typ staller f6rf. den tyska typen, som utbildats under ti den 
1100-1500 och har grundformen f-a-c-d, vilken ))durorienterade» 
melodityp enl. forf. stod »i bjart motsats mot varje medeltida kultu
rell melodik och kunde ej piaceras in under nagon kyrkoton ( den ly
diska passade val - delvis men ej helt) )>. Den vackte f6rargelse bland 
kyrkans man och bekampades darfor men maste till sist erkannas 
aven av den stranga musikteorin. 

Forf. aterkommer till tonalitetsproblemet (s. 65) pa tal om den 
gamla svenska folkvisan och utvecklar ytterligare sin ovan framstallda 
asikt: Den gammalnordiska (som visar syskontycke med den ))bre
tagneska)> = bretonska), den »kyrkliga)) (omfattande septiman a-g, 
alltsa nara lika den forsta men anda utan slaktskap darmed!) och 
den ))profana» tyska representera ))tre utvecklingsstadier fran forhi
storisk till medeltidskyrklig och till sist modern tongivning». Den 
aldsta - folkvisan har ringlekens gamla primitiva melod'ik, »men man 
marker dock stravan · att komma ul ur den tranga ramen d-a (b) ge
nom att framhava tonen c (alltsa d-c-d-f-a) och i slutkadensen allt 
oftare vidrora a ( d-c-a-c-d) ». Den andra typen foretrader melodier 

med »en fullt konstmassig bygggnad» (s. 67), dar logiken · -ar en f6ljd 
av paverkan fran kyrkligt hall, medan den tredje typen, som har sin 
rot i dansvisan och darifran redan · pa 1300-talet spritt sig till master
sangen och den andliga folkvisan, ar durartad och i folkvisan »om
arbetades i modern anda >>, varf6r vi mera sallan patraffa den ren. -
Utvecklingen av folkvisemelodiken skisserar f6rf. salunda (s. 70): ))Typ 
I blev klar som mollmelodi med treklangerna d-f-a och · a-ciss-e (ned
ti.11) soni grundvalar . Typ II hade storre utvecklingsmojligheter, och 
tva varianter kunna tydligt sarskiljas. Den ena flyttar tyngdpunkten 
till ovre delen och blir durmelodi pa f-a-c och visar endast i slutfigu
ren a-f-d sitt samband med den gamla gnmdformen. Den andra dar
emot far rent konstnarlig form med en avdelning i moll ( d-f-a) och en 
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i dur (f-a-c) och en slutavdelning i moll. Typ III overgar omark
_bart i ren durmelodii>. - Slutligen upprepar forf. sin framstallning 
av tonartsproblemet s. 139: »historiskt sett har . . . den svenska folk
musiken genomgatt tre utvecklingsskeden: det aldsta med c-d-f-g-a, 
det kyrkligt-kulturella med d-f-g-a-c och det tyskt-folkliga med 
f-g-a-c-d. Av detta sistna.mnda uppstod 1500- och 1600-'tcilets huuud
tonart dur och som motsats dartill moll (byggt pa de bada forega
ende grundformerna) )>. (Rec:s kursiy.)

Jag tror mig i dessa citat ha klargjort, ungefar huru Norlind betrak
tar den svenska folkmusikens tonala problem och jag vill genast be
tyga min aktning for <let storstilade , forsoket att i oversiktlig framsfall
ning ge en hild av en sa utomordentligt svar och historiskt f6ga grip
bar utvecklfog. Men jag maste samtidigt saga, att atskilligt synes mig. 
som konstruktion. Norlind har faktiskt gjort <let svenska dur- o'ch 
moll-prohlemet till ·en slags rasfraga, tiH resultatet av en inverkan 
fran s. a. s. tonalt olika inriktade nationer, varvid tyskarna skulle 

pa nagot satt representera durtonarten. En sadan installning -ar 
orimlig, men jag kan ej f6rsta annat, an att f6rf. saker uppratthalla 
den: ett svenskt urskikt av mollbetonad melodik fasthalles och uthyg
ges vidare darf6r, att de franska f6rbihd�lsetna skulle ha stallt vart 
land inf6r en mollhetonad ·melodik (Barzaz-Breiz) och daxpa med 
1300-talets borjan en vag av tysk durartad melodik, som samman
smalter med den inhemsk-franska, varpa ur den tyska typen »upp
star» dur liksom av den inhemsk-franska moll. 

Norlind framhaller, att Glareanus ar den f6rste som »pavisade)>, 
att den durartade typen · har sin rot i dansvisan (s. 69), men vilken 
dansvisa? Den tyska? Var den franska dansvisan salunda uteslu
tande eller 6vervagande mollbetonad? Pa 1300-talet skulle denna 
-durtyp ha spritt sig till mastersangen och den andliga (tyska) folk
visan, medan minnesangen har (uteslutande ?) anvant de molliknande 

typ I och II. Det sista maste bestamt hestridas. Minnesangen an
vander ej enbart moll, vilket y-amgar av Bernoullis (m. fl.) utgava av
Jena-hs., dar finnas flera u/fpraglade durmelodier. Hela problemet 

synes mig alldeles felaktigt upplagt. Det finnes ingen principiell
skillnad mellan i)den kulturella» melodiken i de olika europeiska
kristna landerna under medeltiden. Skillnaden ligger pa ett annat
plan: konstmusiken anvande kyrkotonerna och (under folkligt infly
tande) kanske framst den molliknande d:oriska och den durliknande 

mixolydiska skalan; den rent folkliga musiken som overvagande var
instrumental, .gick ratt och slatt i dur och moll, kanske mest i dur -
utom i Norden, dar folklynnet mahanda tilltalades mera av moll.

0
• Det skulle fora a-Ildeles for- - langt ;a:tt inga pa problemet om dur:.. 

och moll-tonarternas uppkomsthistoria. · Min asikt ar nu att de
absohi.t icke pa nagot satt haft nagot med kyrkotonerna att gora, ·
langt mindre utkristalliserats · ur dem. Detta sistnamnda synes ej
heller Norlind mena utan vidare. Den folkliga fransk-svenska moll
typen skulle tillsammans med den »kulturella», d. v. s. den doriska
kyrkotonen, ha givit upphov till moltonarten, medan den tyska, ur
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dansvisan harledda, durartade typen utbildats till durtonart. Men 
aven om jag _bade samma principiella installning som forf .. synes mig 
bans framstallningssatt ej lampligt. Lasaren bringas att tro nagot, som 
val bygger ratt mycket pa l6san sand och da N orlind ger sina djarva 
forklaringar, sker det utan nagra andra reservationer an dem, ban 
generellt gor i forordet. 

Att vara franska forbindelser, som upptogos forst pa 1100-talet 
med cistercienserordens ·intra.de· i Sverige · nien ej kom:ri10 i gang pa 
aHvar forran ett arhundrade senare, skulle ha f ormedlat en exklu
sivt mollartad folkmusik, synes mig vara ett val djarvt pastaende. 
Overhuvud hrukar ju den europeiska fokmusiken, i den man den 
f oreligger i uppteckning fran aldre tid, folja dels en durartad 

· skala, vanligen i form av lydisk kyrkoton, dels en mollartad, oftast
i form av dorisk, hagge med permanent h. Men vad den senare angar,
sa avskar Norlind den fran varje samhand med vad ban kallar for
folklig mollton i Barzaz-Breiz och va:rt land. Varfor det verkligen
ar en artskillnad mellan den kulturella molltypen d-f-a-c och den
fokliga d-f-a, darom upplyser oss ej forf., men nog forefaller mig
den skillnaden konstruerad, atminstone i det skick, som Norlind
framstaller saken.

AU Bretagne, sarskilt distriktet Barzaz-Breiz, skulle vara tydligt
mollheton:it och dari erinra oin gammalsvenska forhallanden, fore
faller knappast att entydigt framga _av Tiersots statistiska undersok
ningar. Denne r·aknar till durklassen rena durmelodier och sadana,
som ga i lydisk och mixolydisk kyrkoton, medan till moll hanforas
aven doriska och hypodoriska melodier ( de frygiska aro i forsvinnan
de fatal). For att nu ha.Ila oss till Bretagne, raknar Tiersot av 73
melodier fran Barzaz-Breiz 34 till dur och 28 till moll, av 30 melo
dier i Bourgault-Ducoudray's saml.. Trente melodies bretonnes, aro 8
dur, 16 moll, av 67 melodier i Haute Bretagne aro 48 dur, 11 moll.
Forhallandet i andra delar ar absolut icke ogynnsammare for dur
frekvensen, snarare tvartom. Tiersots slutsats av tonalitetsunder
s6kningen i andra delens forsta kapitel (s. 322) lyder kort och gott:
de mode type de la melodie popu-laire est la majeun, som far moll
och kyrkotonkaraktar alltefter kromatisk. forandring av · 3., 6. el. 7.
tonstegen ( l) .

Se vi pa tonartsf ordelningen i Gennrichs stora samling Rondeaux,
Virelais und Balladen, Bd I, Dresden 1921, val _den·., st6rsta som existe
rar. f. n., ar det rent av overraskande, huru svagt moll ar foretradd·:
ej ett halvt hundratal n1.ollmelodier n1.Q! betydligt mer an 100 visor
i dur, de ma vara i ren C-dur eller F-dur eller i form av lydisk eller
mixolydisk kyrkoton. Blott nagra fa visa en egenartad to:o.alitet.

Om man an skulle k_unna konstatera en viss bojelse hos trouvere- och
troubadour-sangerna for mollartad melodik, sa bevisar detta foga,
eftersom de tyska minnesangerna visa en liknande karaktar. Med
ratta har Moser papekat, att Machauts tva fortjusande f-durmelodier
och A.dam de la Hales visor i Robin et Marion bevisa de franska 
hovitska kretsarnas fortrogenhet med durmelodier i lika hog grad 
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som de tyska minnesangerna bevisa det for Tysklands del. · Men alla 
dessa verk voro ytterst ett utflode av folklig tonalitetsuppfattning 
och jag tror att man skall forgaves anstranga sig med att bevisa, att 
Tyskland bade nagon speciell inriktning at· dur i motsats mot den ro
manska kulturkretsen. Bretagne leder tanken mot England: dar 
prunkar den beromda Sommarkanon i renaste F-dur liksom ett och 
annat av de andra profana styckena i Early english harmony-samlin
gen. - Ytterligt ofordelaktig ar statistiken, om vi se pa den fran
ska kyrkliga komposition, som alltifran 800-talet till 1100-talets slut 
sysslade med proser, hymner, troper, sekvenser och rimofficier. 
Bland de av Aubry utgivna verken av Adam av St. Viktor, vilka samt
liga std under starkt folkligt inflytande, finnas enbart melodier i vad 
vi skulle kunna kalla dur och moll, och om nagon modus dominerar, 
Sa ar det da dur. 

Norlind bar givit sina melodityper ett )}pentatoniskh utseende, 
formodligen ej utan avsikt att bibringa lasaren uppfattningen av 
pentatoniken sorn ett primitivt stadium ocksa i Sverige. Om det 
skulle vara forsvarligt i nagot fall, sa ar det sakert icke sa i alla
fall. En rent formell anmarkning skulle jag ocksa onska framstalla 
mot forf:s inkonsekvens i beteckningen av melodityperna: an utgar 
forf. fran ett »aoliskb lage: a-c-e an fran det »doriskal> la.get d-f-a, 
vilket givetvis maste verka forvirrande pa lasaren. 

Slutet av kap. IV Folkvisor agnar forf. at reformationstidens koral 
i dess folkliga gestaltning och den instrumentala dansen, som hos 
folket ofta forsags med text. Ett problem av enastaende intresse 
ar den folkliga koralen d .. v. s. den hos allmogen traderade och sa 
smaningom ej ovasentligt f orandrade forsamlingssangen. Man kan 
givetvis tvista om, hum alderdomliga t. ex. de vid 1900-talets bor
jan upptecknade melodierna i Dalarne verkligen aro. Enligt min 
mening ha de anor, som ga ned till 1600-talets forsta halft. Jag 
bar i mitt arbete ))Om flerstammig musik i Sverige under medeltiden)> 
(!928), _ s. _ 42, fotnoten:, pap

7
kat den vi��iga .. upplysni�g, · som :Her

frnnes 1 b1skop Laurelms st1adga 1650, dar forbud utfardas mot att 
))den ratta och egentliga tonen)> genom »rostens sankande eller upp
hojande pa diskantevis)> vranges och forandras och tytt detta forhud 
som ett bevis for, att redan da inoin biskopens stift forekommit en 
slags· )}kolorering» av den· kyrkliga koralvisan. Det glader mig, ·att 
Norlind upptagit denna tolkning; annu gladare bade jag givetvis 
varit, om forf. sjalv ,angivit kallan. - Forf. lamnar fragan oppen, 
om huru den kolorerade- folkliga · koralsangen, spec .. i Dalarne; upp
sta.tt men anser det uteslutet, att -den bar nagot med vallsangen att 
gora. I stallet gissar ban ·pa den gamla ,. __ medeltida · liturgiska · sang en 
som forebild. Daremot strider emellertid en sa · gott som avgorande 
omsfandighet: den katolska kyrkosangen var vid denna tid rytmiskt 
fullkomligt utjamnad, medan de folkliga koralfioriturerna aro i hog
sta grad rytmiska med skarpt accentuerade figurer, punkterade atton
delar och syncopefigurer. Detta pekar mot folkJig spelmansmusik, 
ehuru jag ej heller tror, att denna forklaring _ar tillracklig. 
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Kapitel V sysslar med instrument och instrumentalmusik och ger 
en vardefull oversikt av de folkliga tonredskapen fran de primitiva 
idiofonema koskalla, skramla och mungiga etc. over latpipa, flojt och 
-naverspel till de med 1600-falet intrangande rorblads-, trumpet- och
stranginstrumenten. Givetvis ha aven dessa senare sina folkliga fore-
gangare och Norlind ansluter sig till Otto Anderssons asikt, att den
s. k. tal(l)harpan el. strakharpan ar av svenskt ursprung, ehuru den
in pa 1800-talet levat kvar endast i- Finland och Estland. _ En varde
full historik over det fol_kliga violinspelet och en mangfald notiser
till belysning· av, om jag sa far saga, dess sociala karaktar avsluta
detta kapitel.

· Det sista kapitlet Instrumentala danser ror sig i overvagande grad
om polskan och <less utveckling, nagot som ar hogst naturligt, da 
man betanker <less oerhorda roll i svensk musikkultur. Ej minst pa 
detta omrade har forf. kunnat taga hansyn till egna forskningar och 
man kan utan storre tvekan anse detta kapitel som synnerligen for
tjanstfullt. I synnerhet glader jag mig at det avsnitt, dar forf. be
handlar den med _ romantiken uppdykande diskussionen om den sven
ska folkmusikens tonalitet. Har har Norlind papekat en utomordent
ligt viktigt detalj: romantikens stallning till tonartsvalet och dess for
sok till ))molliseringii av gamla svenska durvisor, for ·att dessa skulle 
vara ii riktigt svenska». Sannolikt har denna tendens ocksa haft en 
psykologisk betydelse, som ej far linderskattas. 

Min framstallning har, som jag redan papekat, ej formen 
av en recension· av arbetet i sin helhet, utan jag har anknutit en del 
langre reflexioner kring ett speciellt problem, som jag anser, att forf . 
ej lyckats val med. Ma denna avsiktliga brist pa proportion i min 
ii anmalan,i ej hortskymma de kortfattade uttrycken for min upp
riktiga heundran for Norlinds verk. Jag an.ser det tvartom som en 
sardeles vacker och dyrhar gava till vart folk, pa vilken kan · tillam
pas forf:s egna ord: iiEtt arbete for folkmusiken ar i lika man ett 
arbete for svensk folkkultur och allt som kan bidraga till denna 
kulturs utveckling ar en fostetlandsk garriingii. 

Carl-Allan Moberg (Uppsala). 

KNUD JEPPESEN: Kontrapunkt (Vokalpolyfoni), \Vilhelm Han
sen, Musikforlag, K0benhavn og Leipzig. 235 sidor. 

Undervisningen i polyfon tonsats bedrives i tva olika riktningar, den 
ena med Palestrina och den andra med Bach som utgangspunkt. Bland 
den f arras m_est betydande foretradare kunna bl. a. namnas Fux, 
Cherubini, Albrechtsberger och Bellermann, bland den senares Kirn
berger, Marx, Riemann och Kurth. Till den forra riktningen anslot 
sig aven Dr Knud Jeppesen redan med sin dissertation om Palestrina
stilen1 1923, dar han visade sig vara en eminent kannare av Palestrinas 

.1 Palestrinastil- med srerligt Henblik paa Dissonansbehandlingen, Levin og 
Mnnkgaards For1ag, R.0benhavn 1923. 
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melodiska och kontrapunktiska faktur. Detta arbete, som visserligen var 
av rent vetenskaplig och stilhistorisk. art, kunde _givetvis icke undga 
att fa pedagogiska: konsekvenser, vilka_ - enligt f orfattarens uppgift 
i foretalet till rubricerade arbete, givit honom anledning att utarbeta 
en larobok i vokalpolyfoni. Den skiljer sig fran tidigare larobocker 
i kontrapunkt narmast gen om sitt historiska betraktelsesatt av de fore
teelser den behandlar. Den praktiskt pedagogiska �elen foregas av ett 
kapitel behandlande de polyfona larforme:mas historia, men aven i 
fortsattningen verifieras varje satsregel med citat, hamtade ur Pale
strinas verk. Aven om den historiska synen pa kontrapunktiken kanske 
har storre intresse for lararen an for eleven pa. nyborjarstadiet, har 
den dock ett start varde for den senate, forst och framst genom att 
den motiverar satsregler och for bud, vilket i tidigare larobocker i all
manhet icke tillrackligt beaktats, men aven genom att de citat, som illu
strera dessa regler, insatta eleven i Palestrinaepokens stil och uttrycks
satt och torde kunna bana vagen for ett · vidgat forstaende och odlande 
av denna tids intima musik, som atminstone i vart land blivit betydligt 
vardslosad. 

Jamte Ernst Kurths Grundlagen des linearen Kontrapunkts 1 torde 
Dr Jeppesens bada arbeten over Palestrina-stilen kunna anses som de 
fran saval stilkritisk som pedagogisk synpunkt viktigaste arbeten, som 
sett d:;tgen under vart arhundrade. Ingen av dessa forfattare tar emel
lertid hansyn till det harmoniska ele:rilentets aterverkan pa linjen hos 
de kontrapunkterande stammorna; Kurth tar ju, som bekant, direkt 
avstand fran den asikt, som finnes foretradd hos tidigare sig . till 
Bach-linjen slutande teoretiker, att den genom cantus firmus antydda 
latenta harmoniutvecklingen skulle som en sjalvstandigt verkande kraft 
paverka den polyfona linjeforingen. (I vilken man denna Kurths 
djarva teori har haft sin inverkan pa under de sista femton aren upp
�radande riktningar inom kompositionstekniken, torde val falla pa fram
tida historikers lot� att utreda.) .- Jeppesen gar i sin iiKontrapunkh (sid. 
V) den asikten till sin egen, att harmoniken i Palestrinastilen endast gar
ut pa _ackordens rent konsf nantmassiga, fylliga valklang. <A ven om 
-detta historiskt sett ar riktigt, torde man dock icke kunna komma 
ifran, att en nutidsmusiker, om han ocksa skriver i .Palestrina-stil, icke 
utan att gora vald pa sin kansla for harmoniutvecklingen hos cailtus 

jirmus kan skriva en kontrapunkt, stridande mot denna latenta har
monik. 

Trots denna anmarkning, som icke vare sig vill eller kan forringa 
vardet av·· detta arbete, fyller Dr Jeppesens verk det lange kanda be
hovet av en modern, pa vetenskaplig grundval staende larobok i vokal 
polyfoni. 

.1 Bern 1917. 

12 - 301863. 

Sven E. Svensson (Uppsala) . 



178 

KNUT PETERS: Den gregorianska sang en. Skriftserien Svenskt 
Gudstjanstliv nr 2, Svenska Kyrkans Diakonistyrelses B_okforlag,, 
Stockholm. Uppsala 1930. 199 sidor. Pris haftad_ 3: 50. 

Det ar ett gladjande tidens tecken, - att kyrkoherde Knut Peters lilla 
bok om den gregorianska sang ens teori och praxis och betydelse for 
svensk gudstjanst nu kunnat utkomma och dartill pa ett sa auktorita- . 
tivt f6rlag. Andra vindar. borja nu trots ant att blasa aven i den 
svenska kyrkan och insikten om det nuvarande kyrkomusikaliska till-

. standets oefterrattlighet torde vinna ant storre uthredning inom de· 
kyrkligt intresserades kretsar. Men sannerligen ar det inte ocksa pa 
tiden att sa skerl Huru mariga artionden ha ej redan ·gatt, sedan 
Moren och Noren borjade sin verksamhet med en entusiasm, som 
knappast kan vara starkare·och huru foga ha v_i annu hunnit pa·vagen 
mot ma.let: en vardig svensk kyrkomusik! Med samma starka entu
siasm men med storre kunskaper ha Artur Adell och Knut Peters ar
betat vidare och deras lilla .Tidskrift for kyrkomusik och svenskt guds-
tjanstliv har mer och mer blivit- ett forum av betydelse for allehanda 
undersokningar av den svenska kyrkomusikens problem. 

For mig ar det en stor gfadje att kunna pa det varmaste rekommen
dera Peters hok om den gregorianska sangen. Den ar genomgaende· 
vederhaftig, pedagogiskt ganska bra uppstalld och vad angar. dess. 
egentliga syfte, )>koralens praktiska anvandning ur liturgisk synpunkb 
i Sveriges kyrko:r, helt enkelt masterlig. Peters har med lysande ta-
lang uppvisat mojligheten av att inympa den gregorianska psalmodins. 
finlemmade konstverk pa den svenska kyrkosangens kala trad och det 
ar ej tu tal om, att icke detta trad skulle kunna ga en ny blomstring: 
till motes, om en sadan ympning finge ske. 

Utrymmet forbjuder tyvarr varje f orsok till utf orlighet: jag maste· 
inskranka mig till ett kort omnamnande och nagra anmarkningar .. 
Efter ett forord och en inledning, som definierar begreppet gregoriansk 
koral och uppvisar betydelsen av <less studium, har · forf. behandlat· 
sitt amne ur tre synpunkter: historiskt, teoretiskt och praktiskt. Den_ 
historiska framstallningen av gre_goriansk sang synes mig ej i alla 
delar funt lycklig; -redan dispositionen med dess fortlopande paragra-
fer har ej har varit till fordel. Under rubriken )>arvet fran syngogan»
saknar man uppgiften om _ alleluia-sjungandet med dess langa voka-
liser. Den horde ej ha felats just har. Beskrivningen av masspropriet. 
ar fordelad pa manga paragrafer och ej klar; s. 26 heter det: »De hit-
tills omnamnda styckena ur massan sasorn introitus, graduale, sekv-ehs, 
offertoriurn, comrnunio, hora alla ... etc.», men de tva sista formerna 
ha icke forut behandlats, utan detta sker s. 30, varvid offertoriet utan vi-
dare kallas for ett antifoniskt stycke. Det ar just det egendomliga med 
off ertoriet, att det har overgatt fran antifoniskt till responsorialt. 
stycke. I varje fall utgot det en egenartacl hlandform. Pa samma sida 

· star ocksa, att neumernas hruk inom den vasterlandska kyrkan kan
foras tillhaka >,till 5. arhundradeh; nej clet kan det visst inte och.
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varje sannolikhetsskal talar for, att vasterlandet ej kant bruket av 
neumerna fore 600-, kanske ej ens fore 700-taiet. - Ur rent spraklig 
synpunkt synes mig forf:s livliga anvandning av det fula ordet >>tex
tuellb vara foga lamplig. Men jag medger garna, att det kan vara 
svart nog att finna ett gott uttryck. 

Bokens andra del, den gregorianska sangens teori, ar i sin helhet 
fortjanstfull, men lamnar rum for enstaka anmarkningar: den stili
stiskt viktiga skillnaden mellan den gamla judiskt-osterlandska interpunk
terande och den modernare vasterlandska interpreterande melismatiken 
omnamnes ej med ett ord. Pa tal om tonarter talar forf. s. 81, anm. 3, . 
om att den frygiska tubatonen ar c, vilken ersatt den arkaiska h »pa 
grund av f6randerligheten hos h, vilken gjorcle detta f oga llimpat till 
en fast stodjepunkt i melodien». Ett dylikt uttryckssatt ar obegripligt 
for vanlig•a fas are och jag ar osaker pa, om forf. verkligen ar pa ratt 
vag. 

Ytterligt disklitabel ar forf :s harledning av den aoliska och joniska 
skalan ur den doriska resp. lydiska genom transposition av dessa i 
overkvinten (ss. 82-83). Med all sakerhet for haller sig inte - prohle
met sa enkelt, men jag gar garna med pa, att den teoretiska fixeringen 
av de framtrangande folkliga tonarterna dur och moll pa detta satt 
kanske kan ha underlattats. 

Dessa och andra sma anmarkningar av liknande art kunna pa intet 
satt fortaga intrycket av ett genomgaende vardefullt arhete av en man, 
som kan sin sak. Redan skildringen av den svenska liturgiska ut-
vecklingen efter reformationen ar i sin lapida. form synnerligen val
gjord, och den tredje delen, som lamnar de praktiska anvisningarna 
att ingaende utnyttja de gregorianska formerna, framf or allt psalmodin, 
inom svensk gudstjanst, ar helt enkelt masterlig. Nara halften . av 
bokens utrymme ar a.gnat ha.rat och jag ber att fa lyckonska f orf. till 
hans utomordentligt vardefulla arbete, som utan varje tvivel kommer 
att bli den plattform, varpa en svensk gregoriansk kyrkotradition upp
bygges. Den svenska kyrkomusiken ar att lyckonska till Peters' arbete, 
och jag tror, att det :vaserftligaste ar undangjort med detta grundliga 
diskuterande av det gregor!ianska psalmodiproblemet; intet arbete tordt 
ha sett dagen, som pa ett sa fullandat satt lyckats anvisa vagar for 
ett apterande av den gregorianska psalmodipi:axis pa ett levande tungo-

__ ,.., ma.I. 

C,arl-Allan Moberg .(Uppsala). 

GUNNAR JEANSON: Gunnar W ennerberg som musiker. Stock
holm, Hugo Gebers forlag, 1929. 250 sidor. Pris 8: 50. 

Av 1800-talets svenska tonsattare ar det fa som hihehallit en s;;\ 
snart sagt oforminskad popularitet som Gunnar Wennerherg. Av bans 
samtida ar det kanske endast den nagot yngre Soderman, s0111 gor 
honom rangen stridig. Den nagot aldre Lindblad, J. A. Josephsson 
for att icke tala om L. Norman sta daremot for den nuvarande genera-
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tionen vida tillbaka for Gluntarnas och. Hor oss Sveas upphovsman. 
I och for sig bevisar denna popufaritet icke sa sardeles mycket, da det 
galler att ur konstnarlig och musikhistorisk synpunkt ta stallning till 
Wenner berg, men den motiverar daremot i allra hogsta grad ett for
djupat studium av hans tonsattarpersonlighet. Forberedande under
sokn:ingar i amnet ha visserligen icke. saknats - man. erinrar sig -sa
lunda sarskilt S. Almquists tankevackande kapitel om sangaren och 
skalden i hans Wennerbergsbok - men Jeanson ar likval den forste 
som i ett sammanhang sokt belysa Wennerbergs hela musikaliska pro
duktion. 

Tyngdpunkten i hans arbete ligger naturligtvis framst i analysen. 
av de olika verken och den historiska helhetssynen. Har har forfat
taren i ett samvetsgrant detaljarbete och genom en skickligt gjord 
miljoteckning presterat utomordentliga ting. Wennerberg var en hogt 
begavad amator, som forvarvat en kompositionsteknik, vilken i regel 
var tillfylles for de former, med vilka _han befattade sig. Han 
var en romantiker med ideal i atskilligt hamtade fran ett fjarran for
flutet; han var en 6msom · levnadsftisk, 6msom svarmisk. tonsattare,._ 
som utan att fora ett i egentlig mening originellt tonsprak dock for-. 
madde ge uttryck for den egna personligheten. - Ungefar sa kan man 

· ange de slutresultat, till vilka forfattaren kommit.
Wennerberg horde ju for 6vrigt till de tonsattare, som helt 

enkelt icke kunna, utan men for den konstnarliga helhetsbedom
ningen, skildras enbart som musiker. Han var en diktar-tonsattare, 
jamf6rlig - mutatis ·mutandis - med E. G. Geijer. Naturligtvis har 
icke heller detta varit forfattaren frammande, om han aven givetvis 
huvudsakligen mast begransa sig till Wennerbergs rent musikaliska 
gaming. Nar han darf6r· pa ett sfalle gor gallande, att Wennerberg 
som tonsattare. i betydande grad vadjar till rent utommusikaliska fak
torer, gor han en observation, som - ehuru i sig_ sjalv allmangiltig 
for. en hel rad sangkompositorer - dock . ar av storsta betydelse, da 
<let ar fraga om Wennerbergs konstnarskap. Man behover ,hlott erinra 
sig, att det ar Gluntarne, Davids psalmer och de fosterlandska san
gerna, som inta den centrala stallningen i allmanhetens medvetande 
av Wennerbergs produktion for att forsta anmarkningens rackvidd. 
For en estetisk vardesattning maste .darfor ..:._ kanske i lika hog grad 
- hansyn tagas bad·e till diktaren (dikten) och tonsattaren (musiken).
Detta har icke varit docenten Jeansons sak, men for ett arbete aY
dylik art, som vill gora studieobjektet fullt rattvisa, ar hans hok en
nodvandig forutsattning.

Einar Sundstrom ·(Stockholm).
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ADLER, Gumo: Handbuch der Musikgeschichte, unter Mitwirk
ung von Fachgenossen herausgegeben von Guido Adler. Mit 
vielen N otenbeispielen und Abbildungen zur Geschichte der 
,Notenschrift, der Musikinstrumente, der Operndarstellung und 
mit Wiedergaben von Autographen. Zvveite, vollstandig durch
gesehene und stark erganzte Auflage. Erster u. zweiter Teil. 
Max Hesses Verlag, Berlin-Sch6neberg, 1930. In Ganzleinen 
M. 70: -, in Halbleder (Ziegenleder) 1\1. 80: -.

For sex ar sedan utkom Guido Adlers Handbuch der Musikgeschichte
j sin f6rsta upplaga .och ronte da pa de flesta hall ett erkansamt 
mottagande. Denria handbok representerade, det kan man tryggt pa
sta, ett nytt satt att i oversiktlig form framstalla den nmsikhistoriska 
utvecklingen. Den stilkritiska metod, · for vilken Adler tidigare tratt 
i breschen i sina arbeten »Der Stil in der ·Musik» och ))Methode der 
Musikgeschichte)), fanns har for forsta gangen tillampad i praktiken 
efter storre, sammanhangande linjer. Man skulle pa satt och vfs 
'kunna b_eteckna handboken sasom en ersattnirig for den andra del 
av )>Der Stil in der Musik», som aldrig blivit skriven, och som skulle 
behandla de historiska stilperioderna. 

Det kan ju diskuteras, huruvida ett sa stort antal medarbetare, som 
det Adler uppbadat for denna handbok, varit till fromma for fram
stallningen som helhet. I f orsta upplagan medverkade utom Adler 
sjalv 32 forskare, var och en anlitad for ett visst eller vissa special
omraden. Man lyckades i vissa fall inte helt undga sakliga inad
vertenser, vidare uppstodo svarigheter, da det gallde en proportionerlig 
avvagning av de olika kapitlen: somliga gebit genomplojdes sardeles 
ingaende, medan andra, minst lika viktiga, fin go en jamf orelsevis flyk
tig behandling. Dessutom kunde inte undvikas, att sjalva framsfall
ningssattet blev i hog grad skiftande, i ena fallet flytande qch lattlast 
---:- som. t. ex. Peter Wagners �)idrag om den gregorianska sangen -,
i ett annat fall centertungt och invecklat · som den nyligen avlidne 
Friedrich Ludwigs skildring av den medeltida flerstammigheten mel-
lan 800-14.00. 
,)A andra sidan star det utom allt tvivel, att det for en enda forskare 

vore en alltfor kravande uppgift att pa egen hand f�rfatta en stor 
musikhistoria, som i likhet med Adlers pa samtliga olika omraden 
sakkunnigt gallrar och sammanfattar de farskaste vetenskapliga resul
taten. Den musikhistoriska forskningen har ju i. var tid uppbadat en 
standigt vaxande stab av speciallarda, som var och en pa sitt hegran
sade fa.It ge sig i · kast · med viktiga och djupgaende problem. En 
modern musikhistoria pa bred basis erhaller sakerligen den gedigna
ste vetenskapliga halten genom att - naturligtvis under overinseende 
av en mangsidigt orienterad »huvudredaktor» - framga s�\som resul
tatet av ett kollektivt arbete av dylika forskare, vilka stJ i direkt 
kontakt med primara kallor. 



182 

Nu kan man _tycka, att antalet rnedarbetare darf or inte behovde 
springa upp till over ett trettiotal. Lat vara att det, som Adler sjalv 
framhaller, kan ha en viss tj1i.sning att i en sadan bok Iara kanna 
de olika forskarnas· mycket varierande, individuella bega.vning, <let 
blir dock lattare att undvika ovan antydda · sva:righeter, om ett verk 
av ifra.gavarande slag fordelas pa .t. ex. 8-10 framstaende historiker, 
sasom fallet ar med t. ex. den av Biicken utgivna Handbuch der Mu
sikwissenschaft. I den nya upplagan av Adlers handbok, som nyligen 
utkommit..pa Max Hesses forlag, har emellertid den rnanghovdade ska.
ran av rnedhjalpare ytterligare vuxit: den raknar nu inte mindre an 
4 7. Denna omstandighet kunde foranleda farhagor for att verkets 
redan forut icke otadliga enhetlighet skulle utsattas for ytterlig.are, 
starka pafrestningar. Resultatet har gladjande nog inte desto mindre 
blivit en avgjord forbattring just i detta hanseende: · dels berora hi
dragen av de nya rnedarbetarna i allmanhet tarnligen begransade eller 
avsides liggande amnen, vilkas behandling blott har, kompletterande 
karaktar och darf or latt nog later inpassa sig i helheten, dels kunde 
Adler for denna upplaga tillgodogora sig de rattelser och forbattrings
forslag, so:rri. stodo att lasa i kritiken av den forsta editionen. 

Guido Adlers egna direkta bidrag inskranka sig alltjamt till tre: 
han skriver om den vasterlandska musikens periodindelning, om den 
wienklassiska stilen och om den moderna musiken i allmanhet. Egent
ligen horde denne forskare sasom den ledande sjalen i arbetet ha in
ordnat de viktigaste faserna i musikhistorien under ett niera fast och 
omfattande stilpsykologiskt grepp. Man saknar genomgaende och 
barande stilpsykologiska synpunkter med vidare kulturhistoriska per
spektiv - i detta avseende ar Biickens Handbuch avgjort overlagsen, 
aven om den star efter i tillampningen av rent fackvetenskaplig stil
kritik. Nar dylika synpunkter emellanat komma fram, sker det ratt 
en passant i resp. medarbetares bidrag, och de sakna salunda i viss 
man stodet av den enhetlighet i tanken, som blott kan · harrora fran 
en enda . personlighets historiska helhetssyn. Det hade m. a. o. varit 
till gagn for verket, om Adlers korta overblick .av stilperioderna blivit 
-i1tvidgad och fordjupad. Den had·e da Jampligen kunnat uppdelas 
och anlaggas sa, att olika epokers saregna musikaliska kulturfysionomi 
blivit skarpare belyst i flera orienterande inledningar framfor resp. 
storre avsnitt. Som det nu ar, far man ofta noja sig med antydnin
gar, vilka endast mycket forsiktigt vaga sla en liten jamforande 
brygga over till de ovriga konsterna. 

I det forsta kapitl�t, Robert Lachs beskrivning av naturfolkens och 
orientens musik, har infogats en narmare forklaring av begreppet ton
skala - Lach skiljer mellan ))Gebrauchs-, Material- und Instrumental
leiter)) -, och Aberts utmarkta framstallning av den antika musiken 
har av _ Curt Sachs kompletterats med vissa hanvisningar till de asia
tiska kulturerna. I Wagners 6versikt av den gregorianska sangen 
meddelas bl. a. forfattarens senaste resultat betraffande neumernas 
rytmik samt i-eproduktioner och 6versattningar av tre neumhandskrif
ter, av vilka den forsta tillhor K. Bihl. i Stockholm (fragm. A 1284). 
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Det av E. Wellesz f orfattade kapitlet om bysantinsk kyrkomusik har 
utvidgats med koncentrerade beskrivningar av syrisk, koptisk _och ar
menisk kyrk6sang. Friedrich Lud,vig beror i samband med flerstam
mighetens uppkomst val kort och lattvindigt den av Wagner ·1ance
:rade teorien om forekomsten av kvart- och kvintsang i Rom redan 
pa 600-talet. De forl!-t alltfor vidlyftiga avsnitten om katolsk kyrko
musik, harrorande fran A. Orel, ha till fordel for verkets ))arkitektur)) 
blivit betydligt forkortade, och vad som tidigare saknats i uppgifter 
om sattet for utforande av tysk andlig kormusik omkr. 1600, har A. 
Schering gottgjort i sin klara framstallning av evangelisk kyrkomusik. 
Pa hog niva befinna sig W. Fischers oversikter av instrumentalmusi
kens historia. Th. srv: Werners kapitel om 1800-talsope:ran··meddelar 
.aven i den _nya upplagan _en katalogartad forteckning over massor av 
operor och operakomponister - den kunde utan samvetsbetanklig
heter skaras ned avsevart. At den moderna musiken agnas i den 
nya upplagan ett lika frikostigt utrymme som forut; utvecklingen 
foljes fram anda till de allra yngsta, och for fullstandighetens skull 
ha infogats mer eller mindre givande specialkarakteristiker av den 
nyare musiken ,i tyska och romanska Schweiz -(A. E. Cherbuliez), Bel
gien (E. Closson, v. d: Borren), ostersjopro.vinserna (Elmar Arro), 
Jugoslavien och Bulgarien (J. Manluani), Grekland och Rumanien 
· (resp. F. Petyrek· och E. Riegler-Dinn).

Ytterligare nagra nyskrivna kapitel, som fylla sni.arre luckor, handla
om 1800-talets kormusik och om dans och dansmusik. Sarskilt
valkomna aro · emellertid P. Nettls bidrag om den .reproducerande
konstell. och J. Wolfs gedigna redogorelse for musikteoriens utveck
ling alltsedan slutet av 1400-talet. Ocksa en oversikt av musikkritikens
historia av H. Springer hor till de nya partier man garria tar del av.

I stort sett framtrader Adlers handbok i sin andra upplaga pa ett
'llycket fordelaktigt ·satt. Enstaka smarre oegentligheter och inkon
sekvenser kvarsta visserligen - t. ex. i fraga om stavningen · av vissa
namn - men rattelser ocb/ forbattringar aro dock grundligt genom
forda. Den stark.a utvidgni1igen av verket har som naturlig foljd med-.
fort, att det fordelats pa tva volymer, i vilka ett utokat, v�l valt illu
strationsmaterial fortjanar att sarskilt framhavas forutom naturligtvis

,_)de utmarkta, talrika notexemplen.
Gunnar J eanson (Stockholm). 
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