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MEDDELANDEN OCH RECENSIONER 

ETT MELODRAMA AV JOSEPH MARTIN KRAUS? 

Till Kungl. biblioteket inkoptes pa bokauktion i februari 1927 
en liten volym i octavo, bunden i ett sjuttonhundratalsband. Slar 
man upp forsta bladet i volymen, finner man i en sirlig pictur 
foljande titel: Zel i a, o u  l'Or i g i n e  d e  l a  fel i c i te. Mel o
d.r a m e. Pa r o-Il e s  d e  m r  Ja m a r t  d'In v i l l i e r s. M u
s i q u e d e m r K r a u  s, m a 1 t r  e d e c h  a p e 11 e d u  r o i ·d e 
S ued e. 1 7 8 5.1 En melodra� alltsa av Kraus? Ett nytt drag 
i hans tonsattarfysionomi och annu ett bi drag till hans biografi? 
- Men innan vi narmare inga pa dessa fragor forst nagra ord
om melodramens text och innehall.

Senare delen av 1700-talet ar betraffande det lyriska �ramat 
de stora omvalvningarnas tid. Gamla former borja att upp
losas och de es'tetiska principer, som ligga till grund for deras 
tillkomst och de�as gradvisa tillvaxt ge vika for nya fordringar 
pa musikdramats gestaltning och innehall. Upplosningsproces
sen drabbar salunda bade den neapolitanska opera seria och den 
franska tragedie lyrique. A andra sidan bevittna vi en hel rnd 
nya experiment, som fran borjan trevande, smaningom vinna 
styrka och fasthet och som slutligen forma lank.a musikdramats 
utveckling mot nya stromfaror. !bland stannar det emellertid 
vid enstaka forsok, som, visserligen i och for sig · intress!3--nta, 
dock knappast a.gt en storre betydelse for framtiden. Till denna 
sen.are grupp bor snarast rak.nas melodramat, som ett slag mot 
arhundradets slut stimulerade intresset till nya 16sningar av 
operans problem. Uppslaget till denna genre - i varje fall som 
genomtankt program - dar musik, det talade ordet och den dra
matiska aktionen stalldes sida vid sida, gavs, sorn. vi veta, av 
Rousseau. Hans dramatiska episod P y g m· a Ii o n, hyggd pil 

1 I Rung!. bibl. med signum Vp 262 a. 
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den fran Ovidius hamtade fabeln om bildhuggaren och den fran 
en bildstod till en levande varelse forvandlade Galatea, blev sa
lunda forebilden till ett flertal melodramer, av vilka den rykt
baraste var Bendas A r i  a d  n e p a  N a  x o s. Tesen for denna 
dramatiska nyskapelse av Rousseau skymtar man i flera av hans 
skrifter; Pygmalion - dess praktiska tillampning - uppfordes 
forsta gangen i Lyon 1770.1 

. Det kan knappast va�ka nagon sto1:re forvining, om Rousseaus 
uppslag formatt intressera svenska teaterkretsar. Gustav III sjalv 
var ju en teaterreformator, langt ifran framm?,11de for idevar
vets musiklitterara stromningar. Redan bakom den forsta sven
ska _ operan Thetis · och Pelee eller rattare sagt bakom det pro
gram, som lag till grund for den Svenska operans instiftande, spa
rar man ju exempelvis Algarottis ideer, och - de _foljande arens 
repertoar visar ju tydligen att man alltjamt experimenterade mot 
nya ma.I. For den, som satt till uppgift att genom teatern och 
med utgangspunkt fran operan soka reformera det svenska spra
ket, bor givetvis Rousseaus forsok att la.ta den talade texten icke 

ackompagneras men val till sin innebord intensifieras av sam
tidigt eller mellan replikerna exekverad musik ha verkat i hog 
grad tilltalande. Def skulle darfor i detta sammanhang ha varit 
ytterst inressant att lmnna utreda, i vad man det melodrama, 
sorn. nu sysselsatter oss, _kommif till under konungens medverkan 
eller kanske rattare frarn.kallats av hans personliga ingripande. 
Men for narvarande synes detta vara omojligt; 

Tyvarr kanner man f. 6. icke nagot om melodramats textfor
fattare. Hans narn.n aterfim1es salunda icke i N o u v e 11 e b i  o
g r a p  h i e  g e n e r a  1 e (Paris 1855 ff.) och har heller icke pa
traffats i Querards La F r  a 11 C e  I i_ t t  e r  a i r e och La 1 i t t  e r  a
t u  r e f r  a n <; a i s e c o n t e m  p o r a i n  e, som redogora for den 
tryckta franska litteraturei1 fran 1700 till omkring 1840. Sa
kerligen horde han darfor icke till litteraturens yrkesutovare, 
utan - far betraktas sasom en dilettant - mojligen var han teater
man - vars litterara f6rs6k gatt eftervarlden forbi. Texten till 
Zelia pekar icke heller pa nagon storre poetisk talang, men ar 

darern.ot ganska karakteristisk for hela genren. 
Miljon ar hamtad fran antiken, men styckets fabel smickrar 

forfattaren sig att sjaiv ha uttankt. Prorn.eteus, den av Zevs 
1 Jl'r for kannedomen om Pygmali.011: E. Istel, Studien zur Geschichte des 

Melodramas. f. Leipz. 1901. 
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utstotte, har skapat tva 111.anskiiga vareiser Zael, mam1en ()Ch

Zelia, kvinnan. De Ieva sitt Iiv i ett arkadiskt landskap, m�n 

mera sasom djur 3.J?-- sasom manniskor, ty Zevs, som unnat dem

ta1ets gava, har domt dem att »vivre· et mourir dans un sejour

consacre a l'indiference» .- Innan stycket borjar spelas en ouver

ture, som dels vill ma.la )> det tranande lugn», som beharskar me,

lodramens huvudagerande, dels vill ge uttryck for den kansla,

karleken formar uppvacka och sprida. Forfattarens anvisningar

har till tonsattaren aro av intresse, ty de bevisa, att hari. i prin

cip anslutit sig till de reformpianer betraffande musikdramat,

som man fran denna tid kanner till fran flera hall. Men dar

emot korrespondera icke hans asikter med de synpunkter, som

legat till grund for Rousseau, da han spekulerat over meiodra

mats teori. For Rousseau var namligen huvudsynpunkten, att

genom vaxelverkan mellan musik , tal och atbordsspel stryka un

der det_ dramatiska skeendet, vilket endast kunde ske genom en

mer eller mindre simultan forening av musik, tal och aktion.

Nar ridan gatt i hojden, finna vi pa scenen Amor, som, trotsande 

overgudens forbud, begett sig till Zaels och Zelias hemvist for

att Iara elem karlekens _ visdom. Hela den foljande handlingen

gar ut pa att visa, hurusom Amor steg for steg lyckas meddela

sina skyddslingar denna hogre kunskap, och vid styckets slut,

tillropa Zael och Zelia, som icke Iangre Iida av » l'indifference»,

gemensamt Amor >> Dieu charmant comptez sur nous».

Atervanda v� efter denna redogorelse for meiodramens inne

hall till fragai{ om styckets tonsattning, kan till en borjan sagas., 

att det sakraste beviset for att denna verkligen kommit till stand

- namligen musiken sjaiv (i partitur eller klaverutdrag) - sak

nas. Vi maste salunda, da det galler att ta stallning till Kraus'

konstnarliga medverkan noja oss med att anfora sannolika ska.I

for och emot. 
Att Kraus icke biott var en hogt begavad tonsattare utan aven

en litterart fint biidad personiighet, ar bekant for alla, som nar

mare kanna hans levnadsoden . Ba.Ure an de flesta svenskar i 

hans omgivning - Kellgren dock undantagen - var han aven 

fortrogen med tidens reformplaner pa operans omrade och till

horde utan ringaste tvivel de nya riktningarnas anhangare, lat

vara att han sjaiv icke kom att sasom musikdramatiker gora na

gon mera nyskapande insats. Sakert har han aven varit i till

fiille att taga stallning till meiodramen sasom dramatisk. konst-
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forin, och av en handelse veta vi, att han sarskilt uppskattat ett 
stycke just i denna genre, namligen Bendas Ariadne.1 Men na
turligtvis bevisar icke detta, att han tonsatt eller ens haft for 
avsikt att tonsatta J amart d'Invilliers' text. Antagligen for haller 
sig saken sa, att Kraus i Paris, dar han vistades 1784 och 1785 
sammantraffat med Zelias forfattare och darvid anmodats av 
denne att leverera musik till hans melodram. Att tonsattarens. 
rniinn utsatts pa texterts titelblad betyder, med kannedom om 
tidens sed, icke sa mycket. Har Kraus mojligen fran borjan 
hyst intresse for uppgiften, har han sen.are antagligen svalnat 
- kanske framst darfor att han snart nog bor ha kommit un
derfund med, att texten saknade litterart varde.

E. S..:._m.

EN ANDLIG KONSERT I STOCKHOLM 1847. 

Vid sidan av det beromda Harrn.oniska sallskapet, som. under 
nastan ett halvt sekel (1820-1860) utgjorde den svenska hu
vudstadens viktigaste och · kanske understundom enda korsam
manslutning for odling av storre korverk med orkester, utova:de: 
ocksa sangaren och kormastaren vid operan, Joh. Fredr. vVik
strom (1779-1865), av allt att doma en framgangsrik och varde
full verksamhet i samma eller snarlik stil. 2 Har ma hanvisas. 
pa en »andelig vocal- och orgelconserb, som anordnades i Ma
rje Magdalene kyrka torsdagen den 15 april 1847, och visser
ligen i annonsen 3 undertecknats av darvarande kantor, C. Sand
borg, men ·val huvudsakligen omhanderhafts av Wikstrom, ef
tersom ett exemplar av det tryckta textprogrammet aterfinnes 
liggande i ett av vVikstroms- motettband i Musikaliska akade
miens bibliotek (serien I, nr 2314), just dar tva av. de pa kon
serten utforda Palestrinakorerna sta avskrivna. A ven den tredje 
av denne ma.stares korer vid ifragavarande tillfalle · aterfinnes i 
samma band. 

Programmets uppstallning vittnar om de stravanden inom den 
kyrkliga tonkonsten, vilka vi fran tysk musikhistoria kanna 

1 Jfr brev till Kellgren 20/4 1783 i: Biographie af Kraus ... St11lm 1833,
s. 140.

2 J:\'r min Kyrkomusikeus historia, s. 483. 
· 

3 Aftonbladet, nr 83, tis cl. cl. 13 april 184 7. 
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.som >) cecilianism>) och _vilka i vVikstrom vunnit en entusia.stisk 
och uppoffrande foretradare. Programmet, _ som kostade 3� 
.sk. b:co och · gallde som intrad-esbiljett, upptog samtliga sang
texter jamte oversattning till Svenska, som utforts pa det peda
gogiskt omsorgsfulla men opraktiska och skolmastaraktiga sat
tet, att de .svenska glosorna sta omedelbart ovanfor vederbo
Tande latinska, sa att oversattningen ej ger en enda korrekt 
sammanhangande svensk mening. De olika punkterna i pro
grammet aro: 

1 :o ouverture (bearbetad) for orgel till oratoriet Mes
sias av Handel, utford av Gustaf _ Mank ell. 

2 :-o Stab at mater for 8-stammig kor .av Palestrina. 
3:o preludium och fuga for orgel av J. S. Bach -(ut

ford av Mankell). 
4:o Fratres -ego -enim accepi a Domino for 8-stam

mig kor av Palestrina. 
5 :o Fae ut portem Christi, . solo ur Pergolesis Stabat 

· mater, utfqrt av froken Louise Michal.1 

Inflammatus et accensus, duo ur samma verk, utford 
av frk. Michal och en Hnusikalskarinna>>. 

6 :o Popule me, quid feci tibi? (Improperierna) for 
8-stam. kor av Palestrina.

Konserten var visserligen ratt talrikt besokt men dock ej full
taligt, vilkef rec_ensenten i Aftonbladet ( den 17 april) forklarade 
hero pa den ,Jor arstiden fortf arande kalla kyrkolokalen. Den 
gangna konsertsasongen hade visserligen varit rik men bjudit 
:ytterst » fog·a musik i .den andliga stylen» i varfor denna f oran'-. 
.staltning var sa mycket tacknamligare, i synnerhet som pro
grammet ))inneholl ganska intressanta nummer i denna mu�ik
genre . . . Man har har endast sallan haft tilifalle att hora 
nagot af denne fortraffliga ma.stare (Palestrina) och dubbelt 
valkonme VOTO saledes dessa profstycken ... Palestrina-stylens 
hufvudegenskap ar .stortartad enkelhet och allvar, som pa -ett 

1 .Louise Michal var dotter till den nagra ar tidigare bortgangne kantor 
?dichal, som en foljd av ar aven tjiinstgiorde vid operan. Hon gjorde en 

vacker karriar under 50-talet som solist, framfor allt jn.om oratoriet, med 
sin (soni Norlind sager, Hovkapellets historia, s. 189) l>malmfriska rost och 
bliindande koloratur». Hon blev gift med en l\'IichaeJi och dog 1875. - Recen

senten i Aftonbladet, faun hennes stfunma vacker men ej ovanligt stark, fore
draget agde kiinsla och uttryck. 
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ve·rkligen in1posant satt framtrader uti de oftast konsonerande
harmon1f6ljderna ( d. v. s. 'uppfattningsdissonanser' l), hvi1ka
endast sallan omvexla med septima- och non-ackorder. Det
var Palestrina, som :iter lyftade kyrkomusiken till den ·enkla
vardighet, hvilken genom hans tids forkonstlade smak var nara
att ga forlorad: det var han som raddade musiken fran den
forvisn1ng ur kyrkan, hvarmed den allmanna oviljan emot ton
sattarnes alltf6r j:>edantiska och ofruktbara konststycken redan
hotade densamma. » 

Vi se huru forfattaren i Aftonbladet fortfarande f6retrader
ideer, vilka voro mera karakteristiska for rationalismens upp
fattning av stile antico, framfor allt Palestrina, an romantiken.
Den )> enkla och rena stilen», simpliciteten, hos en Palestrina
berodde 6vervagande pa dess formenta a cappellanatur, som
givetvis maste kontrastera starkt mot_ 1700-talets huvudsak
ligen instrumentala musik. Oviljan mot renassansens » alltf or
pedantiska och ofruktbara konststycken» ar naturlig i roman
tikens Sverige, som i den enkla, »inspirerade» visan av folkligt
snitt sag tonkonstens verkliga genius uppenbarad.

C.-A. Moberg. 

FRAGOR I ORGANISTEXAMEN I MUSIKKONSERVATORIET, 1826. 

I Musikaliska akadem1ens bibliotek, som for 1800-talets 
svenska musikhistoria rymmer sa mycket av varde, dessvarre i 
overvagande grad obearbetat stoff, ligger under nr 2322 i )> se
rien I» ett litet blatt oansenligt hafte i ganska bred oktav, inne
hallande » Fragor af Herr Sekreteraren Carlsson/ Orgelnist i 
Adolf Fredr(edr)ik (l), s0111 besvarades vid Examen med Kongl. 
Musikaliska Academiens Elever 1826 d. 14/6.» t.Jppstallningen 
av fragor och deras besva:ra-nde sakna ej sitt intresse for bed6-
mandet av de svenska organisternas utbildning i borjan av ro-
mantiken och jag tillater mig darfor att publicera dem har ne
dan smn en liten komplettering till vad jag i min Kyrk,omusi
kens historia anfort i amnet. 

1 Carl Gustaf Carls(s)on (1774--:1854) var la.rare i orgelspelning vicl kon
servatoriet 1824--:1848 och enligt den av Norlind (Musiklex., 2:a uppl.) ci
terade Cronhamn »en god la.rare och sardeles omtyckt av eleverna)). I Mu
sikaliska akademiens hibliotek forvaras dessutom hans ))Fork.Taring till Be
dos tahellen (18 hftn). 
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(s. 1) Hvad Jmnskaper bor en Organist aga? Hva,d tillkonuner det 
en Organist att veta och hvilka stycken aro for honom nodvandiga att 
kanna? (Svar:) Forst och framst bor· han .grundeligt forsta General
basen1 och kunna spela Choralerne med sakerhet. For det andra bar 
han kuri.na .. gora tjenlige Preludier till hvarje Choral. For det 3dje aligger 
det honom att f6rsta Stamblandningen och Registernas ratta anvandan� 
de vid' olika tillfallen och till •olika andamal. For ,det 4 de bar han 
hafva kannedom om ett Orgverks mechaniska inrattning, huru det skall 
vardas och stammas. 
_ Hvad ci1· Generalbas? (Svar :) G,eneralbasen ar en Ziff.erskrift med 
hvilken man pa ett .kortare och lattare satt an med noter itecknar ofver 
blotta Basstamman accordernas bestandsdelar och folj-d uti ett Ton-
stycke. · 

1Ivad bor man lwfva sig beiwnt for att kunna dccompagnera en be
ziffrad bas? (Svar :) Forst ar det nodvandigt att kanna intervallernas 
storlek, 2) Accordernas namn och b-estandsdelar 3) A.ccor,dernas sam
manbindning och intervallernas • rena fortskridning, samt hvilka inter
valler som kunna fordubhlas och hvilka s0111 kunna uteslutas, 4) Ton-

. arternas och Skalornas heskaffenhet i alla Toner, 5) Modulation eller 
U tvikningarne. 

Hvad lwr Organisten att iak(t)taga vid Choralspelningen? (Svar:) 
Wid Choralspelningen har han 211e pligter att iak(t)taga: 1) Forst att 
understodja kyrkosangen och bihehalla Choral-melodierna vid sin agta 
renhet, 2 dra att befordra andakten. 

Hvilka medel har Organisten att begagna for att bibehalla Choral
melodierna vid sin cigta renhet? (Svar :) 1) Ett efter omstandigheterna 
passande antal registerdra.g. 2) Wahl af den lampligaste Hufvudton. 
3) Upmarksamhet pa Forsamlingens sang. 4) Mellanspelens inrattande
sa, att de leda ti��) den foljande versradens Melodie-not.2 

Hvad medel kan hem cmvanda for att befordTa Andakten? (Svar :) Ge
. nom ett sant uttryck af den i Psalmen radande kanslan, t. ex. Ut(t)ryck 

1 Det ar karakteristiskt for den svenska efterblivenheten pa musikteore
tiskt omrade, att man fortfarande betraktade musikteoretiska studier som 
en sysselsattning med generalbas! - Dessvarre har den uppfattningen prag
lat dylika studier in i vara dagar. Men den ar naturlig, da vi erinra oss 
abbe Voglers ensidiga tersuppbyggnadsideer och huru betydande roll Knechts 
m.usikteoretiska verk spelade i vart land. Det ar Knecht som ar herostra-. 
tiskt :i;yktbar med sina ackordtabeller, omfattande 3,600 ackord, lampliga 
i praktisk musik! 

2 Meci mellanspel avses i delta sammanhang organistens snabba, kadens
artade utvikningar vid perioclslulen. Ett dylikt forfaringssalt m6jliggjorcles 
av det Hingd.ragna tempot, som ej blolt skilde de enstaka perioclerna i koral
visan at under flera sekunder utan ocksa raknacle med ett kort pauserande 
mellan varje ton i melodin. (Jfr Kyrkomusikens historia, s. 462; mellan
spelningsprov i a. a., s. L.!43; reaktionen mot mellanspelningar, a. a., s. 479.)
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af Andakt, gladje, Sorg, Tacksamhet, Under,gifvenhet, Forhoppning 
0. ·S. V. l 

I-Ivarigenom vinnes det sanna Ut(t)rycket, lwilka medel lwr Orga
nisten att cmvcinda vid Choralspelningen for att stcirka uttrycket af den 
i Psalinen rc'i.dande kcinslan? (Svar:) 1 sta M-edlet ar Wal af den bast 
passande M-elodien. 2 dra Simpla utforande. 3 tio En god rikhaltig och 
passande J:Iarmonie. 4 to Modulation. . 5 to Ett lagom afpassat Tempo. 
6t0 Registernas Wal. 7 to Mellanspel, som ofveren(s)stanima med inne
hallet af sjelfva Choralen. -

En Organists 2 dra Hufvudpligt ar att kunna gora passande och till 
andamalet ledande Preludier. Hvarfore spelar man preludier, och hvad 
ar andamdlet med preludieringen'J (Svar :) 1) Att angifva •den ,derpa fol
jan Choralens Hufvudton. 2) att forbereda forsamlingen till innehallet 
af Psalmen och nar. sa beh6fves 3) gifva ,genom .Preludiet till}di.nna den 
melodie -eft.er hvilken l?salmen skall sjungas. 
· Huru bar ett Preludium vara· beskaffadt om det slwll upfylla sitt
iindamc'i.l'J F6rnamsta -eg,enskapen af ett pr-elu-dium bestar daruti, att det 
rigtigt uttrycker ,den i Psalmen radande kanslan. Till ett kort Preludium 
ar tillrackligt att hafva fyra melodiska sattser, af hvilka den f6rsta, 
eller Hufvudsattsen, som kallas Thema straxt bestammer den kansla, 
som skall uttryckas. Charaktern i detta Thema maste vara af samma 
slag som i sjelfva Choralen, till hvilken preludieras. Denna en gang 
vackta kansia maste sedan underhallas och fortsattas i de 6frige satt
serne, derigenom att Hufvudtanken framstallas · och utforas pa flere 
forandrade satt och genom atskilliga nya vandningar bringas till (olika) 
uttryck af likartade tankar. Genom ett · s�dant forfarande afkommer 
mangfalldighet, som ar ,ett Tonstyckes 2 dra hufvud-egenskap. Harvid 
b6r anmarkas att denna mangfalldighet icke ernas genom myckenheten 
af atskilliga Notfigurer ,eller inblandning af manga nya ideer, utan mera 
genom de melodiska delarnas olika andelse och flerfalldiga saminan
bindningssatt. Alla delarne maste derfore hafva -ett och samma syfte
mal •och passa sa val tillsammans att de med hvarandra f 6r,enade ut
g6ra ett fullstandjgt helt. D-etta fordrar enheten, som· ar •ett Tonstyckes 
3 dje hufvudegenskap. 2 - Slutligen maste dess form och sammansatt
ning var a of ver (ens) stammande 111.ed rena sattsens reglor. 

1. Framhallandet av »den i psalmen radande kanslan}) ar karaklerislisk for
den tidigare delen av 1800-talet i vart land, da den fran rationalismens tid 
med styrka kvarlevande affekt- eller rattare effekt-laran bojdes over i ro
mantisk kanslofullhet. Typiska uttryck harfor patraffa vi i arbeten som 
Mobergers oversattning Kort Method till en tjenlig chor�lspelning, 1805, 
Mank.ells Harmonia (1833), Mollers, Heischmans m. fl. arbeten samt i de 
flesta inledningar till koralmelodisamlingar fran denna tid. 

2 Pa ett bifogat litet blad star med annan handstil foljande koncisare 
-0ch klarare formulerade anvisning: Fornam.sta egenskapen af ett preludium 
hestar deruti at det rigtigt uttrycker den i Psalmen radancle kanslan. Denna 
en gang vackla kans1a masle Yidarc underhallas gen.om de melodiska delar-
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Hvilka stycken ci.ro nodvcindiga att kdnna vid Preludiers upfinncm
de? (Svar :) 1) Generalbas reglorna 2) Utviknin:garne 3) Accordernas 
plats och 4) huru langre not.er kunna forvandlas till kortare. 

Or,ganist-ens 3dje pligt ar att forsta stamblandningen. Hvad bar 
Orgcmisten ldinna i cmseende till stamblcmdningen? (Svar:) Han bor 
icke allenast kanna hvarje stammas natur och behandlingssatt, utan 
aven hvilka stammor, som kunna nyttjas tillsammans. 

Hurd bar sUimblandningen vara . beskaffad? (Svar :) Stamdrag-en 
hora inra.ttas (?) pa ett satt, som ar 6fverensstammande med det styc
kes natur, som skall (spelas) 11tforas pa orgverket. 

Huru indelas stcimmorna i ett orgverk? (Svar:) I allmanhet indelas 
de uti Fle11�(Labial) stfunmor och Rorstfunmor. 

Hvad cir det som man kallar en sti.imma'J (Svar :) Med en stamma 
·forstar man ,en rad af Pipor i Orgverket, som alla h6ra till -ett och
samma Register, hvars samteliga pipor aro hyggde och inrattade pa ett
-och samma satt och som alla sta ofver en och samma paral-d (? luft-
lada).

� 

Hvad cir det for skillnad emellcm Fleut-stammor och Rorstcimmor?
(Svar :) Deras ihufvudsakligaste atskillnad bestar uti pipornas olika
structur i deras nedersta del, foten pa en Fleutpipa, och stoflen pa e1i
Rorverkspipa, uti hvilka delar ton bildas och vadret instr6mmar utur
vaderladan vid Hufvudv,entilernas 6pnande.

· Huru aro Fleutpiporna byggde? (Svar :) Alla Fleutpipor hafva -ei1. sa
kallad fot, uti hvilken sitter en kiirna; pa d-enna fot hvilar pipans Cor
pus, uti hvars nedersta del tiitt vid foten en upskarning ar gjord, som
kallas pipans mun; genom upskiirning far pipan Labier •eller lappar,
hvarfore ocksa alla Fleutpipor kallas labialpipor.

Hurµ aro rorverkspiporne byggde? (Svar:) Rorverkspiporna hafva 
icke fot, kiirna elier mun, .som fleutpiporna utan i deras stiille hafva
de en pa pipstocke:nJ fastlimmad lada e11er kista, som kallas stofvel, pa
hvilken pipans Corpus hvilar och uti hvilken vadr,et instr6mmar vid
v·entilens opnande. ( Se Schlembach, Tab. V.) Inuti denna stofvel sitter
den tonbildande delen, som kallas Munstycke, lwars konstiga samman
sattning hestar af Hufvud, Snabel, krycka, kil och Tunga.

Utom Orgstammornas indelning uti Fleutstammor och Rorstammor
indelas de ocksa uti 6ppna och tackta, uti Grundstammor och Bistam
in.or samt Enkla och Sammansatte.

Hvilka stcimmor ciro opna? (Svar:) Alla Prinsipaler, Octaver, Quinter
och Mixturer, samt Fugaran, SalU) cionah1., Spittsfleuten, Flauch
fleuten m. fl. och alla Rorstammor.

Hviika aro tackta? (Svar :) Alla Gedachter, Bourdonen, Subbasen 
m. fl.

nes olika framstallningssatt af -likartade tankar. . Darigenom upkommer 
mangfalldighet, som ar dess 2dra hufvudegenskap. Alla delarne maste hafva 
ett och samma syf temal och pass a sa val lillsarnm:ms, at de med lwar:mdra 
f6renade utgora ett fullstandigt helt. Detla forclrar enheten, som ur <less 
3<lje hufvudegenskap. 
12 - ,in2Ho. 
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Huad cir det f6r skillnad mellcm Grundstammor och Bista.mmor?(Svar:) En Grundstanuna angifver den sanna v•erkeliga ton af hvilkenden anslaende tangenten bar sitt namn, . men en Bistamma angifver enannan ton an den som tangenten utvisar, t. ex. Qwinten eller Terzen. Huilka stcimmor kallas sammcmsattaCJ (Svar :) Alla Mixtur,er ochScharffer ,emedan de angifva till hvarje tangent icke allenast ·hans verkeliga ton utan afven terzen, quinten, Octaven och besta saledes badeaf Grundstammor och bistammor. 
Huad lwr orgcmisten att iag(t)taga i cmseende till stcimblcmdningen el�ler Registenws bruk'l (Svar:) vVid registerdragen h6r han hafva afseende pa stammornas Fottal, pa ,deras styrka och om de angifva tonkraftigt och f.ermt ,eller langsamt ·och sent.Hvad bar lwn iagttaga i cmseende till stcimmornas fottalCJ (Svar :) Han hor hlanda 16 fots, 8 fots och 4 fots stamnior pa •ett satt, att 8fots stam.morna altid blifva talrikast och radande. Om man skullespela ett serieust Tonstycke med hara 4 & 2 fotsstammor, sa sklille detla.ta harnsligt. 
Hum·fore bar Orgcmisten uam upmad:sam pa stammornas sty1·ka?(Svar:) Emedan mycket svaga stammor i f 6rerting med .de starkastebidraga aldeles intet till styrkan, utan blott supa i sig det vader, S·Olllelj,est skulle annu mer f6rstarka de 6friga stammorna. Icke haller arode .starka Rorstammorna vid alla tillfalle.n anvandbare sasom t: ex.under Communion, dar ingen Rorstamma passar att nyttjas. Hvad ngtta lwr Organisten deraf att lwn vet hvilka stammor angifvctton sent eller fermtCJ .(Svar :) Han kan derig,enorn battr,e uttrycka detsom han tanker utfora. Till langsa:mma Cantabila stycken valjes salcionaln, F'ugaran, Gamben, Violonceln 111. fl., hvilka alla angifva ton sent. '\Vill ·han sp,ela Allegro, sa nyttjar ·han sadane stammor soni fermt an-:gifva t. ex.: Principaler · och Octaver, Spitsfleuten, Pisarro, Gedakten,Rorfleuten, Hackfleuten och dylika.

C.-A. Moberg. 

MOBERG, CARL-ALLAN: Kyrkonmsikens historia. Skriftse..: 
rien Svenskt Gudstjanstliv nr 4, Svenska Diakonistyrelsens Bok
forlag, Stockholm. Uppsa�a 1932. 579 + 11 sidor. Pris haf
tad 11 :-. 

Stark.a kyrkomusikaliska intressen ha under det sista artion
det gjort sig gallande hos breda lager av vart folk. Sow ett led 
hari far man rakna de arbeten pa kyrkomusikaliskt omrade, 
Diakonistyrelsens bokforlag under de senaste aren utgivit. Det 
hittills sista och mest monumentala utkom vid arsskiftet 1932 
-33, >> Kyrkomusikens historia». Verket, vilket tillkommit pa
uppdrag av foreningarna Kyrkosangens Vanner, Sveriges all
rn.anna organist- och kantorsforening samt Sveriges Kyrko-
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sangsforbund, har forfattats av docenten i 111.usikhistoria vicl 
Uppsala universitet Carl-Allan Moberg. Det ar inte ett monu
mentalverk enbart sett ur omfangssynpunkt - nara 600 sidor 
---. forf. har givit oss, arbetet ·torde utan overord kunna be
te.cknas som det mest vardefulla och respektingivande pa svenskt 
musikvetenskapligt kyrkomusikaliskt · omrade, harvid. endast 
fransett samme forf :s doktorsavhandling, >> Uher die schwedi-

/J schen Sequenien». 
For att fa Jen koncentrerad och koncis bild av avsikten m.ecl 

arbetet och dess upplaggning torde det vara lan.1.pligL att la.ta 
for£. sjalv 'tala. Han karakteriserar salunda i forordet sin bok 
som »en popularvetenskaplig oversikt», samtidigt som den av
setts for hegagnande >>in.om universitetsundervisningen)). Tack
namligt nog har forf. tagit avstand fran biografiska skildringar 
och i stall�t lagt huvudvikten vid musiken sjalv. Han har 
»sold ge . en oversikt av de kyrkomusikaliska stilarnas upp
komst, utveckling och utblomning, och denna uppstallning har
varit avgorande vid grupperingen av det omfangsrika och dispa
rata materialet», varvid »histoTisk o.ch konstncirlig 1 vikt ha
varit de avgorande principerna». Pa grund av >> aktualitetsin
tresse» har forf. emellertid berett storre utrymme at framstall
ningen av den svenska kyrkomusiken an dess historiska hety
delse ger anledning till. I detta fall fa vi vara honom enbart
tacksamma, da vi hittills salrnat varje som helst samman
hangande och. uttommande oversikt harav. Vidare har forf.

CJ) 

i enlighet med grundsatsen for all historieskrivning efterstra-
,;,at storsta mojliga ohjektivitet i omdomet, vilket han dock fran
gatt i ett mark.ant fall, nan1.ligen da det gallt »romantiken inom
musiken>>. Till · denna ytterst viktiga fraga fa· vi emellerticl
aterk.01n1na sen.are.
· En narmare definition av hegreppet kyrkomusik har forf.

avstatt fran, samtidigt som han opp et bekanner » sin ofonnaga
dadill». For anmalaren forefaller detta vara mera heroende
av praktiska hansyn. Forf. h.ar harigenom fatt friare hander.
Han har .i sitt arbete behandlat den ))europeisk-kristna musik•,
som ar . hunden vid hibliska eller 111.ed dem nara samman
hangande {exter, framst kyrkovisor, darnast sadan, S0111. genom.
tradition och innehall star. de1i forra mycket nara. Utesh1ten
iir all scenisk musik, huru kristet hetonat an clcss innehall m�"t

1 Sparrat a,· anmalaren. 
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vara, Iilrnsa den musik, s0111. - utan att begagna sig av scenisk 
framstallning - Iikval ar uppbyggd efter dramatisk-sceniska 
Jagar, t. ex. •Oratoriets konstart». Dock har han medtagit dess 
8ldsta historia och angivit de oratorier, »som genom tradition 
och konstnarligt egenvarde konunit att spela en storre roll pa 
det kyrkligt-religiosa omradet». Det ar visserligen med be
klagande uteslutningen konstateras, men en begransning av ar
betets omfang har harvid varit avgorande. Emellertid far man 
hoppas, att forf. senare kan fa tillfalle att aterkomma till ora
toriets historia. 

Forf. har i forordet vidare framhallit, att han vid utarbetan
det av sin bok ej haft nagon forebild och att han ej heller ve
lat uppsoka nagon, »sa mycket mindre som pa sista tiden vun
na, •viktiga forskningsresultiat inom omradet nodvandiggora 
m.angahanda forandringar i det . traditionella framstallningssat: 
tet». Ser man pa innehallsforteckningen och den dari upp
gjorda indelningen med sina avdelningsrubriker och sina, man 
skulle kunna kalla dem kapitelrubriker, finna vi ocksa flera 
originella drag. Salunda betitlar forf. den andra avdelningen 
»Renassans •Och humanism», omfattande tiden fran 800-talet.
fram till ref.ormationen, alltsa narmast p,olyfonins uppkomst
och blomstr.ingstid. For anmalaren forefaller det som det fran
konsthistorien lanade begreppet >> gotik» har varit battre pa sin
plats an )>renassans». Sakert har forf. har haft i tankarna den
geniale Hirdomshistorikern Johan Nordstroms spelmlationer.
En utmarkt rubrik ar )).Subjektivismen i kyrkomusiken)>, var
under vi bl. a. finna den ypper liga kapitelrubriken » Fran mo
tett till kantat» och den geniala » Bach evangelisten». Harifran
overgar for£. till »Forfall och reformstravandew>, vars sista un
deravdelning utgores av »Den n:5�a sakligheten)>. Inom. den
andra huvudavdelningen av hoken, behandlande »Kyrkomusi
ken i Norden», vill anmalaren endast andraga rubriken )> Den
'objektiva' musikens tid», med vilket forstas den nordiska kyrko
musiken fram. till ar 1600. Vi finna salunda redan av inne
hallsforteckningen forf :s stravan efter sjalvstandighet; han har
frangatt den stereotypa, oftast rnissvisande uppdelningen ge
nom angivande av bestamda artalsgranser. Forf. har harige
nom vunnit en mera trogen verklighetsbild.

Overga vi sa till en granskning av innehallet, komma vi i for
s la hand till )) Den gregorianska sange11>>. Att vi har skola fin-
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na den kanske mest fullandade avdelningen torde ej forvana, 
da ju forf. gatt ·i den varldsberomde gregorianske forskarens 
prof. Peter Wagner skola. For att fa en bakgrund till de n1.e
deltida musikstravandena drar forf. for st upp en skissartad 
framstallning av den antika varldens musikaliska forhfillanden, 
varpa foljer en kort jamforelse mellan medeltidens och anti
kens musik och ett fastslaende: »medeltidens musik ar icke och 
kan icke utgora en direkt fortsattning pa ·den antika mu.siken 
utan maste i sfallet soka sig en fullkomligt ny grundval: kristen
domen)>. Forebilden for den medeltida kyrkomusiken, den gre
gorianska sangen, star framst att soka pa annat hall,. den tidi
gare har djupa rotter i den synagonala musiken, medan senare 
liturgisk-musikaliska former, tropen och sekvensen, uppkom
mo under inflytande £ran framre Orienten. F. o. kan papekas 
forf :s starka poangterande av den gregorianska sangens objek
tiva drag. Fran behandlingen av den gregorianska sangens 
)'; Uppkomst och utbredning» overgar forf. till ett kapitel betit
lat » Den liturgiska utformningefil>, dar han faststaller den ka
tolska . gudstjanstens liturgiska karak.tar samt ger en oversikt 
av de olika delarnas historiska utveckling, i den man de aro av 
hetydelse for den gregorianska koralen. Av de tva huvudavdel
ningar, forf. harvid skiljer pa, ar hogmassan den viktigaste 
rn.edan tidegarden star i andra hand. · Harpa foljer sa ett syn-
11 er ligen intressant och valskrivet kapitel: » Den gregorianska 
stilHiram>, varvidvforf. till en borjan skarp t poangterar, att den 
�torsta och viktigaste delen av den gregorianska sangens texter 
»ciro prosa och icke poetiska styckew>, vilket givetvis varit av
avgorande betydelse for den melodiska uppbyggnaden. Forf.
kritiserar harvid med ratta bl. a. Hugo Riemann, vilken »utgatt
fran den inetriska ambrosianska hymnen och ur dennas ryt
·111.iska karaktar lyckats utvinna ett slags modern tva- eller--tre
tak.t, som sedan anbringas pa den gregorianska koralen». Inom.
de11. gregorianska melodiken sarskiljer forf. tre stilarter: 1)
den syllabiska stilen, 2) den gruppmelodiska stilen, 3) den me
lisrn.atiska stilen� vilka han narmare overskadligt redogor f 6T
och pa ett fortraffligt satt exemplifierar. Som slutkapitel i den
na avdelnii,.g foljer sa en klar och fortrafflig oversikt over den
gregorianska sangens notskrift, neumerna, och. teori, varvid
forf. uppstaller den intressanta och, vad det syncs, hogst antag
Jiga hypotesen, »att clur och moll varit clc urspnmgliga modala
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musikal'ieTna i . Europa
) 

vilka · av den gI"egoTianska teoretiska
spekqlationen for en tid skotos at sidan. och i skuggcm». Slut:. 
ligen foljer en aterblick, vilken pa ett utmarkt satt kulturhisto
riskt och psykologiskt forklarar den medeltida musikaliska 
askadningen_ och det medeltida musikaliska skapandet; hur allt 
konstnarligt och religiost intresse san.1.lades kring kyrkans cer·e
monier, dar musiken end_ast ingick som en del av allkonstver� 
ket; hur kyrkan pa livets alla omraden var de;n. stora uppfost
rarinnan och ej minst pa musikens. ) > l sjalva verket», konsta
terar forf., »ar det ett hogst valsignelsebringande konstnarligt 
tvang, som kyrkan alagt sina tjanare, . ja, varje bildad manni
ska. Darigenom skapades en for hela Europa gemensam mu
sikalisk kultur, ·vars rika och valsignelsebringande inflytande 
stracker sig in i vara dagar. >> 

I avdelningen » Renassans och humai1ism )> ingar forf. till en 
borjan pa den dunk.la men intressanta fragan om den flerstam
miga musikens uppkomst. Han betonar harvid de manga fak
torer, som spelat in, och att vi med sakerhet a.mm inte kanna 
elem alla »och inte ratt». Forst da man borjade att teoretiskt 
skarskada arterna av heterofoni, » unclnsoka clez-as anvanclning
som konstnci.Tliga medel, uppstalla Zagar for deras begagncmde, 
da och fol'St cld hojel' sig den europeiska hetaofonin till poly
foni». Han framhaller ocksa; att en av des_s viktigaste meto
der och utvecklingslinjer torde ha varit troperingen och att de 
forsta proven pa flerstammig musik sta i intimt samband med 
den gregorianska koralen samt papekar, ·))att de sangstycken, · 
som framst hli foremal for 'polyfonering', aro de utpraglade 
solosangerna i massan», och sasom sarskilt anmarkningsvart, 
att dessa flerstammiga partier strangt hollo sig inom den litur
giska ramen. Fran de enklare forsoken under ars antiqua le
der forf. oss pa ett ytterst sakkunnigt och pedagogiskt fortraff
ligt satt genom polyfonins vidare utveckling fram till den poly
fona massans fullandare, Palestrina, vilkens arbete han f. o. 
agnar en utforlig analys och karakteristik. Samtid�gt ·begagnar 
han har tillfallet .att skarpt ga till ratta med m�sstagen i den ro
mantiska Palestrinauppfattningen. Ytterst intressant ar aven 
slutkapitlet in.om denna avdelning behandlande de tyska oeh 
Yenetianska skolorna. 

Med >> Den musikaliska reformationen» aro vi inne pa ett for 
protestantisk kyrkomusik ytterst viktigt och aktuellt omrade, 
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den stora kyr:koreformatorris installning till den _ gregorianska 
sangen och ,flerstammigheten. Forf. pavisar har hur Luther i 
musikaliskt hanseende stallde sig avgjort traditionell, och att 
ett starkt bevis harfor just var bans radikala Deutsche Messe, 
dar han n�dlade stor moda for att bevara ett levande samband 
med den gregorianska koralen. Vidare poangterar forf. det 
drag av gammalkyrklig objektivitet, som karakteriserar Luthers 
kyrkomusikaliska roll. Det oTiginella bidrag Luther lamnade 
till kyrkomusikens utveckling var inordnandet av den folkliga 
kyrkovisan i den protestantiska. gudstjansten, dess upphojande 
till liturgisk musikalisk huvudform. I ovrigt lamnar forf. en 
klarlaggande framstallning av koralens tidigare historia lik.som 
over 1500-talets protestantiska kyrkomusik overhuvud taget, 
dess mangsidiga och rikt pulserande musikliv. 

1600-talets borjan betecknar, som vi alla veta, pa musikaliskt 
omrade . en ny stils genombrott, monodin. Den psykologiska 
forutsattningen harfor var upptackten av mannisk.an som indi
vid frigjord fran medeltidens opersonliga uppfattning. Forf. 
har harfor ocksa betecknat den avdelning, som behandlar ti
den fran omkr. 1600 t. o .. m. Bach, »Subjektivismen i kyrk.o
musiken». Efter att 6versiktligt ha foljt motettens, massans 
och oratoriets utveckling agnar forf. kapitlet. » Koral och orgel» 
en synnerligen intressant framstallning, varvid bl. a. de kyrk
liga orgelmus�kformerna tamligen ingaende · behandlas. I ka
pitlet » Fran mqtett till kantat» uppehaller sig forf: med ratta 
en god stund":-\rid Schlitz's verk,. och papekar harvid som det 
mest fangslande dennes utom�rdentliga musikaliska karakteri
seringskons't. Forf. agnar aven nagra sidor at en kort stilistisk 

· granskning, som belyses med nagra val valda ex•empel. Avdel
ningen avslutas med en Hingre studie over »Bach evangelisten».
Av stort intresse och helt i overensstammelse med anmalarens
i"1s�l�t ar forf:s papekande, att Bach »saknade forstaelse for sin
kyrkas liturgiska tonkonst: den protestantiska kyrkovisans
stilistiska egenskaper hade han icke sinne for, darom vittna ofta
hans. koralharmoniseringar».

Den sista avdelningen av kyrkomusikens allwanna historia
betitlas �)>Forfall och reformationsstravanden». I kapitlet
;> Kyrkomusikaliskt forfall» framhalle1· forf., att anledningen
till det liturgiska forfallet inom protestantismen under 1700-ta
let ej ensamt stod att soka i tidsan.dan, vilken var mer eller
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mindre frammande for liturgins natur, utan att ocksa Luthers 
installning att ej vilja insnora gudstjansten i fasta former starkt 
bidragit till detta forfall. Och med liturgikens forfall sa11iman
hanger givetvis aven kyrkomusikens. Intressant ar forf:s pa
pekande, att 1700-talets tonsattare likval ej helt forlorat kans
lan av konstnarlig samhorighet med Palestrinas kyrkliga vo
kalpolyfoni, _aven om de mast giva helt andra losningar an den
ne ma.stare av sina kyrkomusikaliska uppgifter. I anslutning
till dessa senare tiders forskningsresultat sager forf., » att den 
s. k. Palestrinarenassansen under romantikens tid -ej - som
man hittills trott - varit frukten endast av romantikens starka
historiska intresse, sarskilt for medeltiden och 1500-talet, utan
bildar en naturlig fortsattning pa en kyrkomusikalisk stiltradi
tion, som aldrig helt upphort och blott behovde allmannare for
staelse for att na en snabb uppblomstring».

Redan i forordet klarlagger forf. sin negativa installning till 
den romantiska kyrkomusiken, och det blir darfor med sar
skilt skarpt intresse man tar del av hans framstallning harav i 

· kapitlet )> Romantik och kyrkomusik». Till en narmar.e prin
cipdiskussion fa vi emellertid aterkom.ma senare. I namnda
kapitel behandlar forf. till en borjan romantikens intresse for·
historisk forskning, dess speciella forkarlek for medeltiden. Att
dess ensidigt betona-de forskningar skulle medfora mer eller
mindre lyckade reformforslag p:1 kyrkomusikaliskt omrade var
givet. Forf. framhaller harvid med ratta, hur fragan om ryt
men blev en forargelseklippa och ett farligt blindskar for prak
tiskt taget varje· ny koralboksupplaga. Forskarna kunde nam.
ligen uppvisa, att de aldsta koralerna ingalunda bestatt av idel
lika langa noter i janm takt utan utgjort "levande melodier. Och
i anledning harav s6kte man n1ed alla tankbara med.el liter
s ta.Ila koralerna i deras »ursprungliga» rytmiska gestalt, m.en
frukten harav blev, som fol'£. framhaller, mera historicerande
och teoretiserande an en livsduglig form .av nmsik. Huvudan
ledningen till 111.isslyckandet lag dari, att 111.an ej hade klart for
sig, att de flesta av 1500-talets koralmelodier bestodo av can
tus firmi, vilka aldrig nagonsin sjungits eller kunnat sjungas
av folk.et, i det skick de sta noterade. Att forf. inte har myc
ket lovord over for romantikens kyrkokomponister ar ej a.g
nat att 6verraska, men hans asikter kan i alla avseenden ej de
fos av anrn.alaren.
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)) Den nya sakligheten» ar en riktning, som har sin grund i 
romantiken och som uppstod som en efterkrigsforeteelse av im
pressionism.en. Vi aro salunda harmed inne i var egen tid. 
Liksom romantikerna soka sig dess f 6retradare tillbaka till me
cleltiden fast pa ett annat satt. Medan de forra betraktade me
cleltiden efter sitt sinne, f aste sig vid vad de ville och blundade 
for det de ej ville eller ej forstodo, ga den nya riktningens fore
tradare fram efter »sakliga» principer, understodda av de fram
steg, den modern.a musikforskningen gjort. Den i liturgiskt 
kyrkomusikaliskt avseende viktigaste impulsen till den nya ro
relsen gav paven Pius X genom en Motu proprio, dagtecknad 
den 22 nov. 1903. Aret darpa foljde en ny, varigenom en pav
lig redaktionskommitte tillsattes, som fick i uppdrag att utgiva 
nya, pa �trangf vetenskapliga studier grundade upplagor av de 
katolska sangbockerna, och harmed intradde en vandpunkt i 
den katolska kyrkomusikens historia. Men aven · inorn den pro
testantiska musiken betydde de forsta aren av det 20 :de seklet 
en -delvis -ny anda, vartill i icke ringa man det ar 1900 grun
dade Nya Bachsallskapet bidragit. Efter att narmare ha be
rort dessa tva viktiga fakta inom liturgiskt kyrkomusikaliskt 
011.1.rade gar sa forf. over till den kyrkomusikaliska impressio
njsmen, en hyperromantisk ytterlighetsriktning, vilk.en han 
starkt f6rd6mer. Som en ljuspunkt i den impressionistiska tids
alderns smak�oshet i kyrkomusikaliskt hanseende ser forf. 
Max. Regers tonsattargarning, forebilden ))"for de adlaste och 
bas ta andarna iffom. 'den nya saklighetens' stormtrupp >). Bland 
111.angfalden namn inom den nya riktningen varda • att beaktas 
av va..rt lands kyrkomusici n1.a har i anslutning till forf:s fram
stallning namnas Otto Jochum, Kurt Thomas, Heinr. Kamin-
ski, Gunther R�phael och Hugo Distler. Till den 6verskadliga 
_ och klarfaggande redogorelsen fogar forf. en rad instruktiva 
och belysande exempel. 

I det narmaste en tredjrdel av utrynunet agnar forf. at en 
framstallning av ))Kyrkomusiken i Norden)), vars forsta av
delning upptar ))Den 'objektiva' musikens tid)), d. v. s. fran den 
kristna tonkonstens framtradande i de nordiska landerna till 
subjektivismens eller monodins genomhrott omkr. 1600. Att 
vi har fa �n fullodig framstallning av >) Den gregorianska epo
ken» torde vara sjalvklart. Liksom tidigare i doktorsavhand
lingen papekar forf. det rorn.antiska inflytandet pa svenskt och 
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i:l.ven pa finskt omrade, 111.edan Danmarks gregorianska ton
konst huvudsakligen influerats fran tyskt hall. I kapitlBt 
»Protestantisk omdaning» klarlagger forf. pa ett fortraffligt
satt de liturgiska forandringar den svenska gudstjansten under
gick pa 1500-talet, i den man de aro av hetydelse for kyrlrn
m11siken. Avdelningen avslutas med en framstallning av »For
samlingssangens utbildning», vari bl. a. ingar en oversikt av
de svenska psalmboksupplagorna anda fram t. o.· m. · 1695. Vad
111.enighetssangen betraffar framhaller for£. att den vunnit sin
egentliga utbredning forst under 1600-talet i samband med den
gamla liturgins avveckling, varigenom marken bereddes for me
nighetens aktiva deltagande i gudstjansten. A ven papekas den
svenska koralens beroende av den tyska men aven danska ko
rnlens utveckling. Sarskild uppmarksamhet agnar forf. i ovrigt
de nationellt egenartade folkliga koralvarianterna, i vilka enl.
anmalarens asikt starkt instrumentala dra-g gora sig gallande.
Som avslutning foljer en oversikt av 1697 a.rs koralpsalmbok, ej
koralbok, som for£. felaktigt sager.

. Harmed ha vi sa hunnit till det digra verkets sista avdel
ning, »Svensk kyrkomusik efter ar 1600». Medan forf. i den 
ovan. behandlade »objektiva)) musikens tid medtagit danska, 
clansk-norska och finska kyrkomusikaliska foreteelser,. maste 
han · nu i avsaknad av en sammanhangande framstallning ro
rande dessa landers_ kyrkomusik avsta h�rifran · och i stallet 
koncentrera sig pa vart land. For att fa en bild av den sven
ska kyrkliga tonkonsten vid ti den for )> Den monodiska konstens 
genonibroth, titeln pa det forsta kapitlet in.om avdelningeh, gar 
forf. till vara bibliotek for att undersoka dar forvarade· noter· 
fran 17 :de seklet -och kommer harvid till ett ganska vackert re
sultat. Biblioteken innehalla salunda en icke foraktlig samling 
vardefulla kyrkomusikaliska verk., framst harrorande fran tyska 
cller i Tyskland verksamma tonsattare, vilka kommit till upp
forande. De svenska bidragen fran sanuna . tid aro daremot 
ytterst fa och givetvis fullstandigt beroende av utHindska fore
hilder. ·Papekas. kan aven, att av har namnda namn endast 
tre· forekomma, som ha- svenskt ursprung: Olof Rudbeck, Ha
rald Vallerius och Ludert Dijkn1.ann. 

Framstallningen av 1700-talets kyrkomusik betitlar for£. 
)·• Kyrkomusikalisk sekularisering». Inledningsvis behandlar 
han. har 1700-talets svenska koralboksarbete, ·orgelbyggeriets och 
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orgelspelets utveckling, varefter han ov_ergar till ett skiirska
dande av svenska tonsattares kyrkomusikaliska skapande. Att 
for£. harvid sarskilt stannar in.for Roman, vilken han beteck
nar som den svenska m.onodiska stilens skapare, torde icke for
vana. Ett annat namn av betydenhet ar Kraus', vilkens kyrko
musikaliska verksamhet egendomligt nog ej herorts. av Anrep� 

. Nordin i dennes doktorsavhandling over namnde tonsattare utan 
har for forsta gangen narmare hehandlats. I anslutning till . 
Kraus niimner ocksa forf. dennes larjunge Per Frig el son1. » en 
hetydande fullfoljare av ·Kraus' stil». 

En, som .anmalaren finner, saklig och rattvis bedomning av 
Haeffners forkattrade koralboksarhete inleder kapitlet om »Den 
nationella romantiken», varefter foljer en oversikt av bl. a. 
svenska koralbocker och religiosa samfundssangbocker fram 
till Kyrkosangens Vanners framtradande och av den svenska 
massmusiken. En god bild av huvudstadens kyrkomusikaliska 
li.v utvinner for£. av Harmoniska Sallskapets repertoar och av 
sangaren och korrn.astaren vid operan J. F. vVikstroms efter
Hi1nnade samlingar. Medan den wienklassiska riktningen do
minerade under forra halften av 1800-talet horjade mot ar
hundradets 1nitt en storre plats beredas for renassansmastar
nas och Seb. Bachs verk. Tillika uppfordes verk av tyskarna 
Naumann och Vogler. Men aven svenska tonsattare finnas -re
presenterade och bland dem, utom den tidigare namnde Frigel, 
Joh. Berwald, ' Braun och Struve. Av svenska komponisters 
verk, forf. hareftfr in.gar pa, ma· namnas notarien J. E. GHles, 
-yilka karakteriseras som i fakturen hogst ojamna och dilettan
tiska, B. V. Hallbergs, enligt forf. · en av de fa svenska kompo
nister, som beharskat den rena a cappellastilen i fortrafflig 
kontrapunktisk faktur, m. fL Av i Uppsala verksamma ton
sattare pa kyrkomusikaliskt omrade stannar for£. in.for J. A. 
Josephson och Wennerberg, for vilkas kyrkomusikaliska verk 
han likval ej hyser nagon storre veneration. _ Detsamma gal
ler August Sodermans kyrkomusik, vilken han dock tiliskriver 
ett visst varde pa grund av dess nationella och frisk.a ton. Som 
vLse finner- inte for£. pa grund av sin installning. till romanti
ken mycket av varde hos vara kyrkomusikaliska tonsattare, och 
detta galler iiven hans omdome i det sista kapitlet, »Kyrko
s.angens Vanner») hehandlande tiden fram till vara . dagar. 
. Att forf. benanmt slutkapitlet d{yrkosangens Vanner» ar he-
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roende pa det intresse, denna sammanslutning vackt till liv for 
en fornyelse av kyrkomusiken i vart land och som karakteri
serar de sista fyrtio arens verksamhet. Den uppgift Kyrkosan
gens Vanner f6relade sig var ett aterstallande av kyrkosan
gen i gammal luthersk anda med hansynstagande saval till den 
liturgiska vaxelsangen som till koral- och korsangen. .Att re
sultatet av foreningens egen verksamhet pa koralreformens om
rade delvis blivit ett misslyckande far enligt forf. tillskrivas ))en 
allmant utbredd romantisk historicis1:11, vartill den svaga och 
outvecklade musikforskningen fran forra seklet i mangt och 
mycket burit skulden)). I anslutning till en redogorelse for de 
koralboksforslag, vilka .mer eller mindre direkt framkommit pa 
Kyrkosangens Vanners initiativ, namner for£. aven de verk, 
vilka representera uttrycket for en motsatt asikt En mera in
gaende granskning agnar forf. 1917 a.rs koralboksforslag, re-

- sultatet av den 1916 tillsatta psalmhokskommitten. Men aven
pa massmusikens omrade blev Kyrkosangens Vanners verksam
bet av betydelse, och de forsfag, s0111 pa initiativ av denna for
ening utgivits, bli av forf. foremal for granslming liksom ock
det 1914 utkomna hymnarieL

Som . forut framhallits, bryter forf. vid framstallningen av
romantiken inom kyrkomusiken mot den objektivitet och sak
lighet, som i ovrigt karakteriserar hans arbete. Han gor det
av en stark inre overtygelse och av praktiska skal, namligen
for att havda :nodvandigheten av en omlaggning i de svenska
kyrkokorernas repertoar. Hur berattigat detta · senare an ma
vara, maste anmalaren reser".era sig mot att for£. gor det i en
historisk framstallning. Dessutom forefaller det, som om forf.
gatt val generellt tillvaga i sin forkastelsedom over romantiken.
Det ar dock romantiken, s0111 givit oss sadana verk s0111
Beethovens Missa solemnis, Schuberts och Bruckners masskom
positioner, for att inte tala oni den romantiska anda s0111 ligger
latent _i Bachs passioner. Hade angreppet gallt den rent litur
gjska kyrkomusiken, hade anma1aren for sin del ej haft nagot
att invanda. F. o. bor tillaggas, att _den ton, forf. anvander
vid vardesattandet av romantikernas verk, nog till en del bi
c1rar att skada hans egen sak.

Forf. har haft en svar uppgift att fylla, hoken skall dels vara
popular- och dels vetenskaplig nog for att kunna begagnas inorn_
universitetsundervisningen. Hur skickligt detta an ar gjort,
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forefaller det likval anmalaren, s0111 om det senare kravet till
godosetts i storre utstrackning an det forra. 

Som av det foregaende framgatt, har anmalaren nojt sig 
med att i vissa principiella huvudfragor havda en fran forf. av
vikande mening. Helt visst hade det varit mojligt att aven i 
flera detaljer pa.visa brister i framstallningen. Men da dessa 
brister - enligt anmalarens uppfattning - vaga latt vid jam
forelse med arbetets fortjanster, har anmalaren avsta-tt fran en 
dylik detaljgranskning. Boken far - det har redan sagts -
hetraktas sasom ett monumentaJverk. Den ar ett verk av en 
sallsynt ku,nnig och sjalvstandigt tankande forskare, den ar full 
av nya ideer och uppslag och den ar slutligen ur pedagogisk 
synpunkt fortraffligt utformad. 

Gastel Morin. 


	Blank Page



