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DEN MUSIKTEORETISKA UNDERVISNINGEN I 

SVERIGE UNDER ROMANTIKEN 

Av STIG WALIN (Uppsala) 

GIi 

A
ndamalet me� foreli.?gande upp�at� ar a_tt giv� en 6versikt

av den mus1kteoretiska underv1snmgen 1 Svenge under ro
mantiken. Da ordet romantik har tages i vidstracktaste bety
delse och saledes omfattar saval hogromantiken med <less he
gynnelse och slutstadier' som ock nyromantiken, och da inga 
bestamda artal kunna sattas som tidsgranser, kommer det har 
behandlade tidsavsnittet att i det narmaste sammanfalla med 
1800-talet. I vart forsta avsnitt behandlas den musikteoretiska 

- undervisningen vid Musikaliska akademien och i samband dar
med de vid denna anstalt anvanda farobockerna, i <let andra re
dog6res for verksamheten vid en del privata musikskolor, och
i det tredje upptagas nagra av de dittills ej omnamnda · musik
teoretiska arbetena till behandling. Vi meddela darjamte en
bibliografi, upptagande de i Sverige under 1800-talet i tryck
utgivna musikteoretiska larobockerna.

Da det har endast ar fraga om en 6versikt, har jag i allman
het ej ingatt i - detaljer utan sett som min huvudsakliga upp
gift att soka, sa langt det varit mojligt med <let delvis begran
sade jamforelsematerial, som statt till forfogande, klarHigga de
forebilder, som de suenska laroboksforfattarna foljt. Det har
harvid visat sig, att de svenska originalarbetena sa gott som
utan undantag aro skrivna efter utlandskt monster och ej upp
Yisa nagon i prin�ipiella fragor sjalvstandig uppfattning. Jag.
har darfor ej kritiserat det system, som de aro uppbyggda pa,
vilket skulle bliva en kritik av hela den fran generalbasen ut
gaende harmoniundervisningsmetoden och har fora for langt,
utan i min kritik inskrankt mig till det satt, varpa de utlandska
forebilderna hava foljts.
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Jag har vidare veiat i nagon man redog6ra for, hur den 
musikteoretiska undervisningen handhades under har avsedda 
tidsperiod, samt giva en bild av, hur for en djupare musikalisk 
bildning intresserade samtida sago pa hith6ra:nde problem. 
Harigenorn. torde - de tamligen utforliga citaten ur samtida ytt� 
randen kunna anses motiverade. 

I. 

Vid 1800-talets borjan fanns · det i Sverige endast en u:ndervis
ningsanstalt uteslutande agnad musiken, namligen Musikaliska 
akademien.1 Da denna icke endas·t fange var den enda utan 
dessutom alltid varit var fullstandigaste musikskola, tilldrager 
sig naturligtvis akademiens laroverk i f6rsta hand intresset vid 
en redogorelse for den musikteoretiska undervisningen i Sve
rige under romantiken. lY-[en da en dylik undervisning vid aka
demien sjalvfallet mash� ses mot bakgrunden av <less, d. v. s. 
i framsta rummet undervisningsvei-kets, ovriga verksamhet, skola 
vi i det foljande forst giva en helt koi·t oversikt av detta verks 
utformning under 1800-talet.2 

Intill 1814 giillde for akademien de stadgar, som antogos vid 
<less stiftande 1771.3 Undervisningen handhades av ett sarskilt 
»informationsverk)> .4 Den teoretiska undervisningen skottes av

1 Abbe Voglers 1786 inrattade musikskola nedlades redan aret darpa. Vid 
universiteten och laroverken gavs endast en elementar undervisning i sang, 
framst kyrkosang, ,::::-�ch instrumentalmusik. Den, som utanfor Musikaliska 
akademien ville tillagna sig en grundligare musikbildning, var saledes han
visad till enskild undervisning. A-fminstone i huvudstaden utovades ocksa 
en ratt betydande lararverksamhet av enskilda musiker, bl. a. av organister 
och de olika hovkapellmastarna. 

2 Se harom f. 6. Morales-Norlind: Kungl. Musikaliska Akademien 1771----:-

1921. Stockholm 1921. 
3 Enligt dessa skulle allt vad som horde till den musikaliska vetenskapen 

tillika med skaldekonsten samt teorien om orglars och alla andra musika
Iiska instruments forfardigande bliva >:amnen til academiens g6romal». Den 
skulle ombes6rja, att nya musikaliska arbeten och poem hleve forfattade 
och granskade. Den a.tog sig att uppsolw och i musik undervisa dartill 
lamplig svensk ungdom och att utdela premier. Till sist ville den )>igenom 
lrycket utfarda sadane reglor och principer som ku:ima landa allmanheten 
och musiquealskare til handledande sa uti theorien, som practiquen)>. 

4 I instruktionen for det utskott, som 1787 tillsattes for att utarhela en 
plan for cletta inforrnationsverk, heter clet, att akademien onskade, )>at cless 
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)) direktoren)), . vilken det alag bl. a. att >> emot visst arfode ar
ligen halla publika forelasningar uti histotien och theorien af 
musiquen, kunskapen om grekernes och latinernes fordna mu
sik, samt de artige och nyare uptakter uti akoustiquen och mu
siquens sammanband med physiquen m. m. ». 

Da akademiens redan fran borjan daliga ekonomi under 1800-
talets forsta ar icke forbattrades, var undervisningen under 
denna tid mycket ojamn och lag tidvis alldeles nere. Till detta 
bidrog aven den omstandigheten, att det pa grund av de hoga 
fordring_arna stundom var svart att skaffa elever. Ocksa vack-: 

tes inom akademien forslag om att sanka fordringarna och att 
inskranka undervisningen t1ll det allra nodvandigaste for ut
bildningen av organister och kantorer.1 

Fastan .de nya stadgar, som pa uppdrag av kronprins Carl
Johan utarbetades och 1814 stadfastes,. lamnade ett rikt falt 
oppet for· akademiens verksamhet2 och fastan dess ekonomi ge-

larovark ma innefatta alla grenar af den musicaliska vettenskapen. I theo
rien. La.ran om Thoner, bygd pa physiske och mathematiske grunder, samt 
de daraf upkommande lagar for harmonien. Sammansattningen af mer 
eller mindre fullstammig musique, sa i andelig som verldslig styl. Historien. 
om musiquens upfinning och fortplantande hos de aldre och nyare folk
slagen, intill narvarande tid. Hvilka kunskaper Kongl. academien, dels ge
nom offentliga forelasni:ngar, dels genom forfattade afhandlingar vill med
dela allmanheten ... )> 

1. Den, som framst verkade hiirfor, var Pehr Frigel. Denne ink.om 1796
med en lang skrivelse till protokollet, i vilken han framlade en utforlig 
plan for akademiens verksamhet. Enligt denna horde man bl. a. avsta 
fran att krava en hogre konstnarlig utbildning och i stallet begransa sig 
till det nodvandigaste, d. v. s. sang och harmoni- och kompositionslarans · 
grunder. )>Hiirigenom skulle forst och friimst den fordel ernas, att man 
med tiden kunde fa organister i hufvudstaden och landsorterne, som agde 
begrep om kyrkosangen och en. ren harmonie. For det andre, blefve det 
ock en anledning for dem, som hafva genie och kallelse till composition, 
att vinna insigt uti och beflita sig om den rena sattsen. >> 

2 I stadgarna av d. 9 mars 1814 heter det:· »Cap. 1 § 1. Mu_siken i hela 
<less vidd och ansedd under de dubbla synpunkt�rne af konst och vetten
skap, ar akademiens f oremal. Likaledes musikens aesthetik, historia och 
litteratur; theorien _om musikens forening med skaldekonsten, samt theo
rien. om musikaliska instrumenters sammansattning. 

§ 2. Akademien aligger, att i ·mojeligaste matto beframja musikens fram
sleg: 1:o) genom ett undervisnings-verk, der bade lheoretisk och praktisk 
undervisning utan erlaggning af nagon afgift njules; Och 2:o) genom for
-fattande: ofversattande, recenserande och allrnangorande i tryck af arbeten, 
afhanc1lingar och laro-bocker i de amnen, som i § 1 aro upptagne.>> 
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J.10111 en donation fran kronprinsen blev i nagon man forbattrad, 
fortsatte den dock lange att vara framst en yrkesskola for orga� 
:nister och kantorer.1 Forst 18562 forverkligades genom den 
-detta ar vidtagna omorganisationen av akademien3 Carl-Johans
:ide om u,pprattandet av eU stort allmant konservatorium. Aka-.
demi ens framsta uppgift blev nu att utbilda konstnarer. Sextio-
•och borjan av sjuttio-talen beteckna ocksa hojdpunkten. i aka-.
-demiens verksamhet 1.mder 1800-talet, icke minst tack vare
�rins Oscars nitiska verksamhet som preses 1864--1872. Kon
servatoriet indelades i en lagre och en hogre avdelning. Till den
Jorra overfordes sa smaningom all for musikaliska tjanster av
:sedd utbildning, under det att konslnarsutbildningen ensam
iupptogs i den senare.

Efter 1872, da prins Oscar vid sin tronbestigning slutade sitt 
:presidium, foljde en nedgang i akademiens verksamhet. Av
delningen for konstnarer forsvann,4 och konservatoriet skulle 
-framst uthilda �ch examinera personer, som onskade anstall
J.1ing som organister, kyrkosangare, musiklarare vid allmanna
laroverk eller musikdirektorer vid militarkarer. Undervisningen
:indelades i grupper med olika huvud- och biamnen.5 I samt
Jiga grupper ingick, atminstone sasom ett av biamnena, har-;
n10nilara.

Av denna oversikt framgar, att akademiens verksamhet un
·der romantiken med utgangspunkt for de olika stadgarnas stad..:.
fastelsear lamplig�n kan indelas i fyra perioder, namligen 1)

1 Da detta var nagot helt annat an det allsidiga konservatorium, som 
Carl-Johan hade i.ankt sig, maste Frigel i ett brev till denne forsvara aka
•demiens handlingssatt. Han sager dar, att den laga standpunkt, varpa aka
·demien stode, berodde pa svenska folkets obenagenhet och likgiltighet for
,grundligare utbildning, pa mi.Isikernas ringa_ anseende i landet och pa ,,en
·yiss, atminstone skenbar likgiltighet om det nya undervisningsverkeb vil
·ken syntes rada ,,inom akadem1ens samfund, hvilket i langden lorde hafva
,elt menligt inflytande pa inrattningeni>.

2 1830 lat Carl-Johan utarbeta en plan for ett fullstandigt musikkonserva
torium, vilken dock ronle sa start motstand inom akademien, att den aldrig 
Jrnnde genomforas. 

3 De stadgar, som 1856 stadfastes, gallcle med nagon omandring 1863 till 
1880. Detta ars nya stadgar uppvisa !nga slorre olikheter mot de fore
gaende. 

4 Denna forandring bestamdes genoni reglementet av ar 188_1. 
5 HuvucUimneria i de olika grupperna voro: I. orgel, II. sang, III. strak

inslrument, IV. hlasinstrument, V. piano, VI. harpa och VII. komposilion. 
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tiden narmast fore 1814, 2) 18i-4-1856, 3) 1856-1880 och 4)) 
tiden narmast efter 1880. Denna indelning skall ocksa l�ggas:, 
till grund for den foljande �ramstallningen av den musikteore
tiska undervisningen vid akademien. 

Om denna f ors ta period ar icke mycket att saga. . Vi ha va_ 
redan haft tillfalle att antydningsvis framhalla, vilka svarig
heter akademien, framst pa grund av sin daliga ekonomi, hade· 
att kampa mot vid igangsattandet av sin verksamhet och att 
undervisningen var ojamn och tidvis lag alldeles nere. Den. 
musikteoretiska undervisningen utgjorde harutinnan intet un-
dantag. Vad den horde omfatta bestamdes narmast i instruk-
tionen ·for det ovan (s. 85, anm. 4) omnamnda utskottet. Vi 
hava ocksa omnamnt, att den skottes av »direktoren» och att 
<let :Uag honom bl. a. att ha.Ila musikteoretiska forelasningar. 
Dessa forelasningar syn0-s dock aldrig hava ha.Hits. Icke heller 
uppfyllde akademien under denna period sitt aliggande att ge-
nom trycket utfarda lampliga larobocker. 

2) Akademiens framste man och verklige ledare var unde1..: 

1800-talets hela borjan Pehr Frigel. Han var sekreterare 1797-
1840, ))inspector» 1811-1834 och la.rare i musikens teori med 
titeln professor 1814-30. Cronhamn sager om Frigel, att han. 
agde djup kannedom om tonkonstens ,vetenskapliga grunder ,
vilka han agnade vittomfattande studier. )) Frigel var· en lard 
musiker, en grundlig kontrapunktist, ock varderades sasom sa-· 
dan - af Europas ypperste ma.stare i tonkonsten. )) 1 

Frigel var mycket nitisk i sin verksamhet for akademien 111.en. 
hade pa grund av vacklande ha.Isa och mangfaldei1 av sina_ 
goromal stundom svart att medh1nna dem alla. Sa torde han 
till foljd av sjukdom och bristande tid aldrig hava ha.Hit de, 
honom aliggande publika forelasningarna. Vad betraffar un-
dervisningen i den teoretiska klassen . visade Frigel har ett ·upp-· 
offrande intresse. Han lovade sina mera forsigkomna larjungar,. 
att de hem.ma hos honom skulle fa fortsatta sina ovningar utan 
betalning sa ofta och sa lange, som hans tid och kraft-er med-· 
gavo. 

En god inblick i gangen av hans undervisning giva oss tva 
bilagor till akademiens protokoll, den ena fran den 17 dee. 1814,. 
den andra fran den 16 mars 1816. I den forsta, som. ar en 

1 Ur J. P. Cronhanms levnadsleclrningar over avlidna ledamoler i aka
demiens handlingar 1866. 
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redogorelse for undervisningen i den harmoniska klassen, sager 
han bl. a.: )) Jag har med dem [ de deltagande 'mamsellerna']
hufvudsakligen geno:m:gatt Hi.ran

. 
om �ntervall�rne samt treklan

gen och septima-accorden med deras omvandningar, mest me
delst visande pa �jelfva claveret af Higena och bruket, hvar-

. jemte de erhallit sa manga skrifteliga upsattser, som kunnat 
medhinnas )). En del av ynglingarna visade ))Uthallande flit, 
och jamte det de omstandeligare ge1iomgatt intervall-la:ran, ac
corderne och deras regelmassiga bruk, hafva de borj�t ofva sig 
uti skrifning af harmonifoljder ofver uppgifvna scalor, eller 
andra baspartier, son1. jag genomsett, rattat och explicerat fe
len )). En, som genom egen lasning hade kommit langre an de 
ovriga, fick sarskild undervisning hemma _hos Frig el och )) ofvai
sig i den sa kalla.de stranga contrapuncten efter Albrechtsbergers 
method, den sakraste och grundeligaste s011:1, gifves, for att Iara 
sig en ren musikalisk satts ... )) . 

Den andra bilagan, fran 1816, visar hur Frigel tankt inleda 
sina forelasningar i harmonilara.1 Da denna inledning val kan 
anses uttala _de grundsatser, enligt vilka en fullstandig musik
teoretisk lmrs vid akademien vore amnad att givas, och da det 
fran denna tid icke finnes nag on svensk · vid akademien anvand 
larobok i musikteori, skall i det foljande redogoras nagot utfor
ligare for densamma, an vad sorn med hansyn till denna upp
sats omf ang i annat fall vore lampligt. 

Musiken ar s}1.som vetenskap och konst vidstrackt till sin 0111,

fattning. ))D��s foremal ar: Toner forbundna med hvarandra 
i den afsigt att astadkomma bestamda intryck pa 6rat och lifliga 
kanslor i sjalen: dernast att upptacka orsakerne till desse toners 

1 Den borjar: ,,Innan vi skride till det, som utgor egentliga foremalet for 
desse forelasningar, harmoniens elementer och gnmderne for musilrnliske· 

sattsen, ar nyttigt att taga en allman ofversigt af musikens vetenskap i hela 

sin omfattning, dels for att kunna g6ra sig ett fullstandig_t begrepp om de· 
kunskaper, som tonkonsten, i sin hogsta fullkomlighet betracktad, forutsat
ter, savida den skall kunna bildas till ett kanslofullt och adelt sprak for· 
hjertat; dels for [att) gifva skal till de manga skiljaktiga phenolI_len och 
verkningar, denne konst frambringar; och andteligen for att leda begrep
pet till ricktiga och bestamda omd6men 6fver konstens mangfaldigt olika 
alsler, det vill saga, allt · hvad den astadkommer, antingen till den religiosa 
kanslans lifvande och h6jande, vare sig vid den offentliga eller e_nskilda 
gudstjensten, eller till skildrande af passionernes spel pa scenen, cller ock 
Lill en oskylclig, i.i.clel och seclehildande forn6jelse inom slorre eller mindre
sallskaps-kre l tsar. » 
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verkan, och tillika uppgifva de satt, hvarigenom de asyftade 
intrycken och kanslorne naturligast och regelenligast skola er
nas. Musiken, sorµ vetenskap, stracker saledes ej allenast sina 
forskningar och ham.tar sina grunder inom krettsen af de phy
siske och mathematiske vetenskaperne, utan soker afven beford
ringsmedel _for sin verkningsformaga i moralen, aesthetiken och 
de skona vetenskaperna i allmanhet. » 

Fysiken och akustiken sysselsatta sig med det enskilda ljudet, 
.den matematiska klanglaran eller canoniken framst med inter
vallen och deras besfam.mande. En rav de viktigaste tjanster 
-canoniken gor musiken »bestar fornamligast uti ratta bestam
mandet och fullkoinnandet af dess ton-scaler och de deraf sam
niansatta tonsystem». I striden mellan den oliksvavande och· · 
liksvavande tempe1:aturen synes Frigel salund·a hysa avgjorda
sympatier for den oliksvavande.1 

Fysiken och ·akustiken aro dock endast hjalpmedel till ett dju
pare intrangande i konsten. De bestamma de »Materialier» -
de enskilda tonerna -, vilkas » efter vissa af sigter inrattade»,
mangfaldiga sammansattning forst kan fa namn av musik.

Efter denna allmanna inledning overgar Frigel till den egent
.liga musiken, som ha1i. i anslutning till sprakundervisningens
metodik behandlar i _tre huvudgrupper, namligen 1) efter dess
__ grammatik, 2) <less syntax och 3) dess retorik. Som en fjarde
,grupp har han vidare tillagt den musikaliska laitiken.

Av den musikaliska gmmmatiken far man salu:rida » att af de
bestamdt afmatta. enkla tonerne bilda musikaliska ord, tankar
-och hela sattser, det vill saga: Intervaller, accorder samt musi
kaliska phraser och perioder ... ».

Grammatiken befattar sig darfor framst med den musikaliska
teckenlaran eller semeiographien, d. v. s. nottecknen, klaverna
-0. s. v.

Efter denna redogorelse horde folja den musikaliska syntaxen.
Men innan man kan bilda musikaliska ord, tankar och fraser,
111.aste man aga k::i.nnedom om de musikaliska tonarterna. To-

1 »Emedlertid, da det ar afgjordt, att likasom i det borgerliga samhallet, 

genom en fullkomlig likhet af formanen medlemrnarne emellan, afvensa i 

-ett samhalle af toner, genom en fullkomligen jemnt delad renhet desse

emellan, all skillnad i karakterer skulle ga forlorad, sa ager val i cletta

sednare, lika sa val som i del forra, det ojenma forhallanclet foretracle for

det jemnh. i> 
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nerna maste namligen sa forbindas :rned varandra att »skon
het samt ricktigt forh'allande och sammansfammelse cierigenom 
1:ippkomma». Detta sker pa olika satt i de tre tonslaktena, det 
<liatoniska� det kromatiska och det enharmoniska. 

Forst efter noggrann kannedom om dessa vidtager den mu
.sikaliska syntaxen, som innefattar a) la.ran om ha.rmonien, som 
behandl,ar de olika ackorden, kadenser, modulation, utviknin
:gar, enharmonisk forvaxling o.- s. v. samt b) »rhytmopoeien, Hi
i-an om rhytmen», som motsvarar Hi.ran om sprakets prosodi . 

Liksom inom poesien accenter sammansattas till stavelsematt 
-och dessa till versmatt eller metriska formler, »sa samman
:satter ocksa tonkonstnaren utaf musikaliska accenter, tonmatt,
,och utaf tomnatten metriska, eller som det i musiken kallas
sectional-afdelningan.

Men en ensam musikalisk sats, fras eller sectionalavdelning
. ar annu ingen mening. Till en sadan fordras, att flera avdel
ningar efter vissa lagar sammanbindas. Med detta sysselsatter
:sig den musikaliska retoriken.

Uppfinnandet av musikaliska tankar ar geniets sak, men de
:ras ra:tta ordnande kan besfammas och innefattas i vissa fore
·skrifter·. For att la.ta kanslan ham.ta andan och for storre tyd
lighets skull maste mellan de musikaliska satserna forekomma
vissa vilostallen, som aro · av tva slag: rytmiska, grundade pa
·satsernas metriska forhallande, och logiska, nar de » goras kann
bara g.enom sjelfya tonforingen eller modulationen». Med detta
:sysslar den muirkaliska periodologien.

Vid det rytmiska och logi_ska ordnandet av de musikaliska
tankarna forekom.mer en omstandighet, som ar nagot endast
for musiken utmarkande. Detta ordnande kan namligen ske
:antingen enkelt melodiskt, homofont, eller flerfallt melodiskt,

·jolyfont.
Men allt det hittills behandlade tillhor endast ett -styckes yttre

form. Ser man till innehallet, kan en komposition, allt efter
·den anda, s0111 kompositoren ingjutit i densamma, hanforas till
'Olika stilar, kyrkostilen, teaterstilen, konsert- och kammarstilen.
For att en kompositor skall kunna astadkomma den verkan, han
asyftar, maste han salunda kanna till den »aesthetiska anord
ningen». De medel, han anvander, aro desamma, som skalden
begag1:iar sig av och s0111 inom retoriken gar under namn av
)) ellipsis, hyperbaton, repetitio o. s. v.». Ur den riktiga och
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andamalsenliga saminansattningen av delarna uppsta konstens. 
))lifligt intagande, kraftigt upplyftande och fortjusande verk
ningar». 

Men det allra vackraste, masterverkens oandligt skona sUillen� 
forma inga foresklifter utan endast snillet att bringa i dagen. 
Da dessa stallen ej aro ett verk av bestamda regler, kunna de 
ej heller efter sadana bedomas. De bliva darfor Hitt utsatta for 
missbruk. Dessa missbruk forebyggas av den musikaliska cri
tiken) som har ej tages uti den vanliga betydelsen av tadel eller 
hacklande, utan innefattar ))kcinnedo1IJ- af konstens reglo1· och 
deras andamalsenliga anvandande i ov�rensstammelse med sma
kens fordringar och det sunda fornuftets grundsattser» .1 

Om verkligen hela detta vidstrackta program vid den tid, det 
har ar fraga om, nagonsin genomgatts vid undervisningen, ar 
tvivelaktigt. I de flesta fall nojde man sig nog n1.ed de allra 
forsta grunderna av harmonilaran.2 

Ar 1826 Himnade Frigel undervisningen till Erik Drake, tilt 
vilken fyra ar senare aven professorsvardigheten overflyttad_es. 
Drake var en pa olika omraden grundligt bildad musiker. Han 
var elev av hovkapellmastaren J. N. Eggert, som studerat i 
Braunschweig under Fischer, Markmann och framst under Kirn
bergers elev, den grundlige teoretikern Fleischer.3 Da Drake 
avgick fran sin befattning forst ar • 1859 skottes den musikteo
retiska undervisningen vid · akademien av hon om under hela 
aterstoden- av den period, vi har behandla. 

En under 1800-talets forsta artionden allt mer· brannande 
fraga inom akademien rorde anskaffandet av nagon Himplig
larobok i musikteori. De arbeten, som i detta amne utkommit 
i Sverige, voro ytterst fataliga. De viktigaste folja har. Fran 
1600- och borjan av 1700-talen funnos en del for skolornas bruk 
avsedda pa latin skrivna kompendier. 1739 trycktes i Stock-

1 Denna Fri�els inledning ar sanunanstalld i narmaste anslutning till 
),Ueber die Theorie der Musik, insofern sie Liehhabern und Keimern noth
wendig und niitzlich ist. Eine Einladungsschrift zu 111.usikalischen. Vor
lesungen von J. N. Forkeh. G_ottingen 1777. 

2 I Musikaliska akademiens bihliotek forvaras efter Frigel en del hancl
skrivna anteckningar om kontrapunkten. De sluta med ·»Tvastammiga salt
sen 3dje slaget, 111.ed 4, 6 . eller 8 noter i contrapunkten, emo t en i canto
fermoii. 

3 Om Eggert se: Biografi medde1ac1 av BirgiL Guston, Svensk Tidskrift 
for musikforskning 1925, s. '13 ff. 
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l10lm )) Trogen.· underrattelse uti general-basen)), en oversattning 
:av Kellners for sin tid goda larobok: )) Treulicher Unterricht in 
Generalbass•>). 1782 oversatte J. Miklin, fadern till den nedan 
namnde musikHiraren i Link.oping, Marpurgs )) Kurzer Begriff 
<ler General-Bass >). Aren narmast fore sekelskiftet utgav G. J. 
Vogler en del teoretiska arbeten pa svenska, bl. a. 1794 )) Inled-
1.1.irtg till harmoniens kannedom )>. Rector muscices Miklin i Linko
ping skrev 1802 )>For begynnare i tonkonsten >). Till sist utgav By
strom 1821 ){La.ran om general-basen>) en oversattning av Vier-
1ings )>Allgemein fasslicher Unterricht im General-Bass.>> Men 
intet av dessa arbeten Himpade sig till larobok vid akademien. 
Dock fick Bystroms oversattning ett fordelaktigt omnamnande, 
och man prenumer.erade pa fem exemplar av densamma.1 

Fragan om en Hiroboks utgivande eller anskaffande diskute
Tades mycket ivrigt.· Men fastan akademien sasom en av de 
viktigaste punkterna pa sitt program hade just utgivandet av 
;g·oda larobocker, drojde det lange, innan man i detta avseende· 
.sk_red till handling. Frigel hade amnat utgiva .en bok i musik
teori, vilken dock aldrig utkom, formodligen pa grund av for
fattarens bristande tid . och daliga halsa.2 En del manuskript 
.av andra forfattare inlamnades visserligen till akademien for 
granskning men nadde, med undantag av Bystroms ovan om
namnda arbete, aldrig trycket.3 

1 Man fann, att delta arbete, »hvars f6rfattare ar kand som en grunde
lig ton-la.rare, afhandlar, med mycken tydlighet och fullstandighet, allt hvad 
till de musikaEska i�tervallernas och accordenas kannedom och regelbundna 
l)ruk h6rer, och att de i 6fversattningen pa ett och annat stalle tillsatta 
:anmarkningar aro af vigt och tjena till god upplysning i amnet; och ansag 
Kong 1. akademien vid sa.dant f 6rhallancle sig aga anleclning att recommen
•dera lasningen af denne bok sa val i allmanhet at elem som astunda vinna 
en omstanclligare kannedom af musikens harmoniska del, som i synner
het at organister och elem, som till sadana syslor eller ock till musik-larare-

. l)estiillningar vicl de allmanna laroverken s6ka forvarfva sig nodig skick
lighet ... )) ur protokollet cl. 3 juni 1820. 

2 I protokollet av cl. 5 nov. 1814 heter <let bl. a., att Frigel i,till niista ter-
111.in, sa vidt mojligen kunde la.ta sig gora, ville draga f6rsorg om_ 6fver
sattning eller redaction af nagon korrt och lampelig laro-bok i vetenska
:pen, hvilken, efter f6regangen beh6rig pr6fning, kuncle tryckas, och sedan 
vid forelasningarne lag gas till grund, och hvarforutan han for siri del ansag 
-desse blifva utaf ingen eller foga nytta for ah6rarnel>.

a Musikdirektoren i Gavle, C. J. Moberger, insiinde flcra backer. 1815 
,erh611 akademien fra.11. honom tva avhandlingar i musikens teori: ,,Qrga
nistHirlingen>, och »Grundsalser i harmonien),. Akac�emien ansag dock, au
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Det ar under sadana forhallanden icke marfva:rdigt, att sam
tiden ofta klagade over tillstandet vid akademien och over. att 
dar sa foga utrattades. Sa skriver t. ex. en artikelforfattare i 
musiktidskriften Euterpe harom: »Af den hogre· och sjelfstan.: 
diga bildning, som bordt utga fran Kongl. svenska musikaliska. 
akademien, har man ej -sett spar; . formodeligen har han sam.:. 
mansmalt med den nu allmanna . . . Nar hafva val dessa aka
demiska promotioner [de i 7 Cap. §§ 5 och 7 av 1771 a.rs stad
gar omnamnda] blifvit anstalda och nar hafva val de reglor och 
principer, hvilka akademien i 4 § af 1. cap. sager sig vilje ige--, 
nom trycket utfarda, for att landa allmanheten och musikalskare 
till handledande, sa val uti theorien· som -praktiken, varit syn
lige? ? )) 1 

Forst 1839 fick akademien en efter <less musikteoretiska un
dervisning avpassad larobok, i det att Drake detta ar borjade 
utgiva sin ))Elementar-cours i harmonie-laran»_ 1840 forelag 
forsta delen fardig i tryck, foljd 1845 av »La.ran oni kontrapunk
ten», Del 1; som utgjorde en fortsattning pa 1:a _delen av har
monilaran. 

Drake sager i forordet till denna, att inom svenska litteratur.en: 
ingen vetenskaps_gr.en varit mindre bearbetad an tonkonstens. 
teori. De fa arbeten, som utkommit, vore ofullstandiga och i 
manga fall foraldrade och utgangna ur bokhandeln. De kunde 
darfor icke uppfylla allt, vad som fordrades till vagledning for 
den unge musikidkaren. Drakes arbete, som vore avsett att med
dela de kun�kaper, vilka fordrades for att ·erhalla betyg vid aka
demien, och som stodde sig framst pa Kir;n.bergers metod, skulle 
utkomn:ia i tre · delar. F6rsta delens forra avdelning, innefat
tande ackordlaran t. o. m. septimackorden, vore avsedd- for lag
sta betyget i akademiens harmoniska klass och senare avdel-
ningen, som skulle fullborda ackordlaran, for andra· betyget. 
Andra delen skulle behandla enkla kontrapunkten och innehalla,. 

de till sprak och framstallning horde omarbetas. Efter hans d6d 1844 
overlamnade hans syster tre skrifter: ))Historisk berattelse om gamla ·mu
siken», »Utdrag ur Marpurgs bok om fugan)) samt i>Inledning till J:;iarmo
niens· kannedom)). Forslag, som bordlades, vacktes oni oversattning av 
Ch. S. Catels. i>Traite .d'harmoniei,. Bergsten inliimnade 1833 en hannoni
liira; som erh611 viilvilligt utlatande. Se for 6vrigt: 1forales-N orlind: KungL 
Musikaliska Akademien 1771-1921, s. 67 ff. 

1 Euterpe, 1823 s. 6. 
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vad som fordrades for hogsta betyget. Tredje delen slutligen 
skulle utgora kursen for dem, som sokte betyg sasom musikfa
rare vid allmant laroverk, och innehalla )) grundlarorna for 
dubbla contrapunkten». Denna sista del utgavs dock aldrig. I 
forordet till »La.ran om kontrapunkten» angiver han som kallor, 
utom anteckningar ur en kurs for Eggert, a.tskilliga arbeten av 
Kirnberger, Koch, Schneider, Weber, Logier m. fl. 

Drakes bada har omnamnda arbeten, Harmonilaran och La.ran 
om kontrapunkten del I, utgora i stort sett ett sammandrag av 
Kirnbergers ))Die Kunst des reinen Satzes in der Musik» 1774, 
del I och del II, 1 avd., · med hansyn dock tagen till en del 
nyare framstallningssatt. I sin uppstallning av innehallet foljer 
Drake famligen troget Kirnberger, men har utover, vad de 
namnda delarna av »Die Kunst des reinen Satzes» innehalla, 
tillagt tva kapitel, ett om olika musikslag ·och -stilar, och ett 
.om sangrosten och musikinstrument.1 Da Drake avsag att skriva 
endast en elementar larobok, som kunde fylla framst o_rganist
elevernas _praktiska behov, har han i mycket hog grad forkor
tat och forenklat Kirnbergers arbete. Sa har han t. ex. ute
lamnat alla de utdrag ur den matematiska och fysikaliska klang- _ 
la.ran, vilka vid denna tid regelburidet brukade inleda de musik
teoretiska verken. Ej heller har han medtagit · den vanliga ve
tenskapliga apparaten med fotnoter o. dyl. Han viile endast 
giva en framsfallning av de brukligaste ackorden och deras an:.. 
vandning vid_ ackompanjerandet av en given melodi: ·

I behandlingen cc:av ackordlaran utgar Drake fran Kirnberger, 
aven om han i hog grad foljt andra forfattare. }fan anser, .att 
alla ackord lmnna harledas fran tva grundharmonier. · »Alla 
i harmonie-laran forekommande accorder utga · eller harledas 
fran tvenne sa kallade grundharmanier eller stamm-accorder, 
neml. den cansanerande grundharmonien eller tz-eklang och den 
d1ssonerande eller septima-accorden.)) Treklangen kan vara 
star) Wen eller forminskad.2 ))Emedan en septima kan forenas 
bade med stara) lilla och forminskade treklang [en] och sjelfva 
septiman afvenledes kan vara star) liten eller forminskad, ar det 

1 Genom dessa tilliigg komma Drakes bada arbet�n att till omfattningen 
av silt innehall alldeles motsvara F. Schneiders Elementarbuch der Har
:monie und Tonsetzkunst 2. uppl. 1827. 

2 Elem. Cours i Harm. Jar. I s. 21. 



96 

ldart att till folje af dessa intervallers olika beskaffenhet, at
skilliga slags septimaccorder kunna uppkomma. >> 1 

Drake ar har genom upptagandet av den forminskade tre
klangen bland grundharmonierna nagot inkonsekvent. Den 
konsonemncle grundhannonien utgjordes ju av treklangen, soni 
kunde vara stor, litfn eller forminskad. I motsats mot Kirn
berger anmarker han dock genast, att den forminskade tre
klangen pa grund av sin kvint ar ett dissonerancle ackord. 

Vid uppstallandet av ackorden inom dur och molltonarterna. 
foljer Drake nastan fullstandigt Schneider. Grundharmonier 
aro i dur treklanger och septimack

1

ord pa skalans · alla toner/� i 
moll treklanger pa skalans 1:a, 2:a, 4:e, 5:e och 6:e toner och 
septimackord pa dess 2:a, 4:e, 5:e och 6:e toner. Betraffande 
framstallningen · av -mollskalans treklanger avviker Drake nagot 
fran Schneider. I .motsats mot denne anser han namligen, att 
treklangen pa mollskalans 7:e ton ej ar en grundharmoni ·utan 
ett sig fran dominanten harledande ofullstandigt · kvintsextac
kord. 3 Ett septimackord pa mollskalans 1:a ton som grundhar
moni vore otankbart, emedan dess regelratta upplosande skulle 
for septimans fortskridning giva ett overstigande tonsteg. I 

1 A. a. s. 34. Jamfor harmed Kirnberger: i>Die ganze Harmonie besteht
nur aus zween Grundaccorden, die_ der Ursprung aller andern Accorde 
sind, und auf denen sich alles, was nach dem reinen Satz gesetzt ist, zuriick
fiihren lasst; diese sind: ·a.) der consonirende Dreyklang, der entweder hart, 
oder weich, oder vermindert ist; und �) der dissonirende wesentliche Sep
timenaccord, der viererley Zusammensetzungen fiihig isl; · entweder besteht 
er aus der kleinen Sep time mit der reinen Quinte und. grossen, oder kleinen 
Terz; oder mit der falschen Quinte und kleinen Terz; oder aus �er grossen 
Septin1.e mit der reinen Quinte und grossen Terz». (Die wahren Grund
satze zum Gebrauch der Harmonie 1773 s. 5.) 

2 Riemann anser i i>Geschichte der Musiktheorie im IX-XIX Jahrhundert», 
1. uppl. 1898 s. 474, att Sorge var den f6rsle, som kom pa den iiolyckligai>
tank.en alt pa varje skalton uppbygga en t:reklang, ett septiniackord o. s. v. 

3 I Elem. Cours i Harm. 1. avd. s. 50. I 2. avd. s. 21, sager han, att aven 
den forminskade treklangen pa durskalans 7:e ton oftast · antager denna 
egenskap av ett ofullstandigt kvintsextackord. Aven Schneider �r i fraga 
om den f6rminskade treklangen nagot osaker. S. 59 anm. sager han: »Die 
Harmoniefo1ge mittelst des verminderten Dreiklangs ist oft sehr zweideutig, 
indem er meistens als erste Verwechselung des Haupt-Septimen-Akkords mit 
ausgelassenem Grundton gebraucht wirdi>. Jamfor H. Ch. Koch: Handbuch 
hey dem Studium der Harmonie, 1811, dar han s. 84 beskriver treklangen 
h-d_:__f sasom dissonerande och m.ed g som egentlig och naturlig grund
lon. Bade Schneider och Drake betrakta - vidsynt nog - det forminskade

97 

motsats mot Kirnberger, son1 anser varje dissonerande ackord 
utoin det vasentliga septimackcirdet sasom uppkommet genom 
forhallning, upptager Drake nonackordet som ett visserligen hai<: 
lett men dock sjalvstandigt ackord. I likhet med W eher1 och 
Schneider anser han det uppkomma ur septimackordet genom 
tillfogandet av ytterligare en ters ovanfor de ovriga. Men be
traktar Weber detta (tillfogandet av en ny ters) sasom en endast 
for dominantseptimharmonien utmarkande forandring, foljet 
Drake Schneider dari, att han lagger en nona till varje sasom 
grundharmoni ai�sett septimackord. Utforligare behandlar han 
dock endast nonackorden pa dur- och mollskalornas 2:a och 
5:e steg. I samband med nonackordet pa mollskalans 2:a 
ton behandlar han den kromatiska forandring ( tersens ho
jande ett halvt ,steg) av detsamma, som i forening med dess 
2:a omvandning giver upphov till den overstigande treklangen, 
det overstigande terskvart-, sext- och overstigande kvintsext
ackordet, utan att dock namna dessa allmant anvanda namn: 
A ven i harledandet av dessa ackord f6ljer · Drake Weber och 
Schneider.2 Han namner dessutom undecima- och tredecima
ackorden, vilka uppkomma t. ex·., da dominantens septim- resp. 

· nonackord anslas och upplosas over den liggande tonikan. 3 

Dtake framhaller att treklangerna pa skalans 1:a, 4:e och 5:e 
toner jamte dominantseptimackordet aro de viktigaste, tonarte1i 
karakteriserande, aclrnrden. S. 37 heter. det: ))Hvarje tonart 
innehaller alltsa 2 :ne vasendtliga grundharmonier, nemligen den 
toniska treklartf; och den clominenmcle septim-accorclen) vilka 

septimackordet pa mollskalans 7:e ion egeniligen som clominantseptimackor

d et med iztelamnad grnnclton. 

I likhet med Schneider anser Drake, att den overstigande lreklangen pa 
mollskalans 3:e ton ar uppkommen genom kvintens lillfalliga h6jning. 

1 Vers1�ch einer g,0�1'dneten Theorie der Tonsetzkunst, I, 1817, s. 163 ff. r-.J 
2 Varken Schneider eller Drake namner dock ·webers forklaring av inne

h6rden i denua alteration av septimackordets pa mollskalans 2:a ton ters. 
y\T eber sager i » Versuch einer geordneten Theorie der Tonsetzkunst» I s. 178 
i avdelningen »Umgestaltung der Septimenharmonie mit kleiner Quinle 
<lurch willki.i.hrliche Erhoehung ihrer Terzi>: »Man konnte sagen: die Nehen
septimenharmonie h0

1 affektirt hier (vid tersens h6jande) einen Zug aus 
dem Karakter der Hauptseptimenharmonie I-h, usurpi-rt ein Kennzeichen 
derselben, die grosse Terz». 

3 Framstallningen av dessa ackord synes narmast vara hamlacl fran Lo
gier. Jamf6r dennes »System der Musik-,Vissenschaft und cler praklischen 
Composition» 1827, s. 222 ff. 

7 - 33224.0. 
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tillsammans innefatta scalans flesta toner, ty den toniska tre
klang· t. ex. i C-dur, ar en forening af scah).ns 1:sta, 3:dje, 5:te 
och 8:de toner (c-e-g-c) och den dominerande 7-accorden 
af scalans .2:dra, 4:de, 5:te och 7:de toner (d-f-g-h) ,· - Det
ar saledes blott den 6:te tonen (a), som i dessa tonforbindelser 
icke ingar. )> Att han har icke medtager subdominanten, vilken 
skulle giva den sakmtde tonen· a, ar sa mycket egendomligare, 
som han langre fram upptager detta ackord bland de vasentliga. 
Om dominantseptimackordet g6r. han den traffande. arimark.., 

niilgen, att det ar )) fullkomligast och n1.est caracteristiskt, eme
dan den [Drake gor overallt ackord till den-genus] pa en gang 

. innehfiller 3:ne de vasendtligaste toner innom scalan, nemligen 
clomincmten (accordens grundton), unclenlominanten (septima:p_) 
och tonartens infodningston (terzen). Man ar saledes genom 
denna accord i den follkomligaste vis sh et om tonarten. )) · For 
beteckning av ackorden_ anvander Drake Webers metod, dock 
utan att fullt utnyttja detta beteclmingssatts mojligliet att an
giva modulation. · 

La.ran om kontrapunkten Del 1. omfattar, som forut namnts, 
en�da kontrapunkten, vilket ar )) att till en gifven melodie satta 
en eller flere beledsagande sfammon. Sasom exempel behand
lar han forst skalan, vilken han i enlighet med Kirnberger ac
kompanjerar pa tre olika satt: forst endast med vasentliga grund
harmonier, darefter med tillfalliga (naturliga) grnndharmonier 
och sjst medelst )) genomgaende)) utvikningar ( det vill narinast 
saga medelst inforandet av mellandominanter och mellanka-. 
denser). 

Behandfa1gen av takt och taktarter ·sker i narmaste ansluh1ing 
till �praket. Sprakets langa och korta stavelser motsvaras nar
mast av de accentuerade och oaccentuerade · taktdelarna. Allt 
efter den olika sammansattningen av· sadana starkt eller sv�gt 
betonade taktdelar uppsta olika, sprakets stavelse- eller versmatt 
motsvarande, taktarter. Kapitlet om perioder och rytmisk in
delning, vilket han i forordet angiver vara saminanstallt ur 
Logiers, Kochs och Schneiders arbeten, innehaller flera; direkt 
ur. dessa avskrivna notexempel. Det ar narmast en forkortning 
och omarbetning av det till framstallningen utmarkta avsnittet 
))Von der Beschaffenheit der melodischen Theile)) i 2:a delen av 
Kochs )) V ersuch einer Anleitung zur Compositioni>. 

Liksom orden i spraket bilda meningar ))for att af begreppei: 
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i;tppfattas, maste afven i musiken, toner och harmonier forenas 
till perioder, utan vilka en composition skulle for kanslan ·blifva
m·eni:ngslos)). Dessa musikaliska satser framtrada geno1n- den 
kansla av vila, som i storre eller mindre grad framkallas av de 
olika kadenserna. En hel period slutar med fullkomlig. kadens, 
och ger kanslan av en fullbordad tanke. En halv period sluta:r 
med halv kadens och ar en musikalisk sats, )) efter hvi.lken orat 
vai1tar en · fortsattning eller motsvarighet och med hvilken icke· 
kan slutas)). En rytmus slutligen ar en ))ofullstandig sats, vid. 
hvars slut en hvilopunkt val intraffar, men som likval, for att 
blifva forstadd maste sta i forbindelse med en fortsattning».1 

- En period ar enkel, om den innehaller blott det allra nodvan-•
digaste · d. ·v. s. subjekt och predikat; forlangd, om subjektet eller
predikatet ell.et ·bada narmare bestammas, t. eL genom upp
repning eller forlangning, sammansatt, )) om 2:ne eller flera sat�
set afo forertade till en enda>) .2 

Den rytmiska indelningen grundar sig oftast pa ett jamnt takt-
antal, sa·som · for kanslan · angenamare och lattfattligare an ett 
ojamrit. I anslutning till Koch och Kirnberger3 redogor han for 
olika satt att genombryta den i regel harskande symmetrien .. Sa

sager han s. 90: ))Tvanne omedelbart efter hvarandra foljande 
perioder kunna salunda forenas att den forstas sista takt ar den 
andras :forsta, eller att - den forstas slutnot blir den andras be
gynnelsenob .4 Detta kapitel slutar med nagra anmarkningar 
0ver modulationeils gang inom en komposition. 

Det sista kapitl�t, om Sang-roster och musikaliska instrument; 
angiver Drake vara hamtat ur Gassners ))Partitur-Kenntniss» .5 

1 Denna indelning 111.otsvaras av Kochs indelning i ):-Schlusssatzi>, »Absalz» 

och liEinschnitt» a. a. s. 346 ff. 
2 Jamfor harmed Kochs framstallning § 80 s. 348. 
3 Die Kunst des reinen Satzes in·der Musik, 2. delen s. 137-153 »Von 

dem Rhythm us i> _ 
4 Jam.for aven Logier: System der Musik-vVissenschaft s. 297. »vVir fin

den oft <lass zwei unmittelbar auf einander folgende Perioden, so construiret 

sind, <lass der letzle Takt der Ersteren zugleich der Anfang der Zweiten ist.»

Det ena av Drakes exempel har ar avskrivet ur Logiers arbete. 
5 Utom de handskrivna manuskripten till Elementar-Cours i harmonilaran 

och La.ran 0Ii1. Kontrapunklen finnas i Musikaliska akademiens bibliotek . en 

hel clel handskrifter efter Drake. I detta sammanhang kunna foljande nam
nas: Ele1nei1.tar-Cours i Harmonie La.ran d. 27 sept. 1832, som narmast ar 

en forstuclie till den sedermera tryckla laroboken, Prnklisk Elemenlar Bok 

i Harmonie Liiran cL 19 okt. 1838 (i avskrift :w YVinge), en harmonilarn 
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Drakes Elementar-cours halsades av samtiden i allmanhet med. 
tillfredsstallelse, bl. a. sasom ett bevis pa en nagot tilltagande 
livaktighet inom akademien.1

. Men voro Drakes arbeten for sin 
tid goda larobocker, dar sarskilt framsfallningen av ackordlaran 
var klar .och overskadljg, sa utgjorde de dock, som forut nainnts, 
endast elemenfara sadana, avsedda for organistelevernas prak
tiska behov. De innehollo i stort sett endast ett antal prak..., 
tiska regler utan varje forsok att uppstalla dem pa vetenskaplig 
grund. Jamfor man dem med de kallor, ur vilka de aro sam
nrnnstallda, t. ex. Kirnbergers, Kochs, vV ebers och Logiers 0111-

fattande arbeten, framtrader tydligt, hur den musikteoretiska 
undervisningen vid akademiei1 var inriktad endast pa det allra 
nodvandigaste, det som oundgangligen fordrades for en klockare 
eller musiklarare. Detta papekade ofta enskilda, for en dju
pare musikalisk bildning intresserade personer, vilka ocksa 
klandrade · akademien _for dess ytliga musikteoretiska unde:rvis
ning. 

Ett exempel pa, vad man pa sina hall ansag om akademiens 
satt att fylla sin uppgift, och en god inblick i musikundervis
ningens stallning i allmanhet i Sverige vid slutet av demia pe
riod och borjan av nasta, giver oss slutet av en artikelserie, 
))En blick pa tonkonsten i Sverige» , i tidskriften » Ny Tidning for 
musib>. Forfattaren, kamreraren och musikskriftsfallaren, P. C. 
Boman, skriver dar: » Vi bora val ocksa slutligen kasta en, om 
an aldrig sa flyktig, blick pa landets musikaliska bildningsan.: 
stalter, ehuru vi dervid komma att berora en svag punkt och 
med ledsnad nodgas erldinna att Sverige i detta hanseende star 

i exempel nastan alldeles ulan text, samt en del oversattningar, J. Ch. Fr . 
Schneider Elementar-Bok i harmonien och compositionslaran, fran origina
lets 2. uppl., Utclrag ur J. B. Logiers System cler Musikwissenschaft und 
der praktischen Composition och L. Cherubini, Theorie for contrapunkten 
och fugan ( en fullsUinclig oversiittning fran clet franska originalet, horjad 
d. 2 och slu!ad d. 28 nov. 1837).

1 Utgivaren av Musikalisk kyrkotidning, Soclling, lanar i nr 4 ar 1847 en
recension av Drakes harmonilara ur tidskriften Frey. Recensionen klandrar 

en del. bl. a. uppstallningen av innehallet och papekar nagra oegentligheter 
men giver mycket i arbetet sitt erkannande. Den slutar: »Oaktat va.ra. an
markningar, vaga vi dock anse Hr D :s arbete viirdt all mojlig· uppmiirk
samhet och uppmuntran, ty det utgor for det narvarande det end a i silt 
slag inom vart lands litteratur och viltnar dessutom, att inom Musikaliska 
akademien andock lefver ett strafvande for en adel och nyttig verksamhet, 
hvars tillvaro man gen an.sett sig befogad att betvifla )>. 
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Iangt bakom. atskilliga andra lander, med hvilka det eljest. be
finner sig pa ungefiir lika bildningslinea» . Den undervis11ing, 
som forekommit . vid laroverken och annorstades hade narmast
varit avsedd for kyrkans sangbehov. » Nagon undervisning i
haridtering af afven de vanligaste instrumenter, utom mojligt
vis orgeln, eller i konstens teori, eller dess estetik, larei· val icke
annodunda an undantagsvis och efter sarskild overenskommelse
.blifvit satt i fraga. » For att avhjalpa dessa brister bildades Musi
kaliska akademien, vars forem.al borde utgora musiken i hela
<less vidd o. s. v . » Detta allt var nu mycket godt och val och
tog sig fortraffligt ut - pa papperet. Hum mycket deraf i sjelfva
verket blifvit, kanner man tillrackligt. » Akademien hade icke
fullfoljt sitt aliggande, att » genom forfattande, ofversattande,
recenserande och allmangorande i tryck af arbeten, afhand
lingar och larobocker i dithorande amnen, i mojligaste matto
beframja musikens framsteg. Vi Ieinna derhan, huruvida de
som formena att akademien, afven i allt sitt pekuniara trang
mal, 'likval, med en smula frisk.are vilja hos vederborande sty
rande ma.stare, kunnat utratta ndgot n1era an som. utrattadt blif
vit, ma hafva ratt ell.er icke. » Akademien hade dock pa sista
tiden visat nagot storre livaktighet, och eleverna lamnat prov 

pa en forvanande praktisk fardighet. Men det rackte icke. » De
namnda resultaterna kunna utan tvifvel vara gladjande, sasom
astadkomna af en elementar-undemisningsanstalt, men af en in
stitution, prunkande med det fornania namnet 'aka demi', horde

.� . 

man aga ansp:rak i)a nagot mera. » Men anslaget hade blivit
hojt, och nya stadgar utfardade, 1856, )> och fa vi nu afbida de
frukter som af allt detta skola for framtiden mogna» .1 

1 Artikeln fortsatter: »En del sang- och klaverskolor hade utgivils. By
slrom hade oversatt Vierlings generalbaslara, Drake utgivit 'Elementar-Cours 
i harmoniUiran', men allt detta har uteslutande eller hufvudsakligen varit 
beraknadt antingen for rent praktiskt behof eller till forst_a handledningen 
vid JJelradandet af. teoriens fa.It. Under slika forhallanden inses Hitt med 
hvilka betydliga svarigheter den bar att kam.pa, som · hos oss vill · hinna 
nagot utom de vanliga _ hjulsparen pa konstens bana och skada samma 

konst fran en hogre standpunkt an hlotla inhemtandet af dess praktiska 

delar eller de forsta grunderna af dess foori makla forli:ina. Privat-under
,·isning eller sjelfstudium aro i sadant fall hans enda utvagar, savida han 
ej har lagenhet alt vicl ullandels allmanna laroanstalter soka slik h6gre ut
hildning. Privala lektioner harutinnan - der de kunna erhallas - aro ge
men1igen dyra och af saclan anledning afskrackancle Yid besinnanclet af 
hurn ringa fordel i materiel hansyn har i landet del hogre musikaliska 
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3) Ar. 1860 6vertog Otto Daniel Winge undervisningen i harmonilara efter Drake. vVinge var elev av akademien. Hanvar en skicklig pianist, som studerat saval hern,ma i Sverige somaven i utlandet under framstaende la.rare, bl. a. Passy, Moscheles och Thalberg. En tid verkade han som la.rare vid Lindbladsmusikskola i Stockholm. 
Ett beslut i akademien d. 29 jan. 1861, enligt vilket elev i harmoniska klassen :Hades att genomga en fullstandig teoretisk ochpraktisk kurs i harmonilara samt att a piano sjalv_ utfora, vadelev: sasom 6vningsexempel nedskrivit, samt akademiens stadgande for ar 1862 betraffande de kunskaper, som fordradesfor erhallande av betyg i harmoniska klassen, foranledde Wingeatt utarbeta en harmonilara, da en for undervisningen vid akademien mer andamalsenlig larobok visade sig vara av behovetpakallad. Den skulle i fem larokurser omfatta »de sarskilda kunskapsamnen, hvilka for genomgaende av en fullstandig exameni akademiens harmoniska klass erfordras » .1

- Endast forsta delen, omfattande de tva forsta kurserna, utkom i tryck. Dessabada kurser motsvara till innehallet 1:a och 2:a avdelningarnai Drakes Elementar-cours i harmonilaran, i <let att 1 :a kursenslutar med septimackordens behandling och 2:a kursen medmodulationen. Winges harmonilara utkom i tva upplagor, 1:a1862 och 2:a 1872. Da andra upplagan icke ar vasentligen olikforsta, utan skiljer sig fran denna huvudsakligen darig·enom,att den innehaller en del anvisningar och rad vid undervisningenoch nagra nya anmarkningar, skola i det foljande de bada upplagoma samtidigt behandlas och for varje sarskilt fall angivas,dar de i nagot viktigt avseende avvika fran varandra. I inledningen talar Winge nagot om tonernas upp'lrnmst, omhum de for att bliva till musik maste pa visst satt sammanbindas med varandra och om de medel, musiken anvander sig · av for att astadkomma sina »pa sinnet inflvtelsefulla och for-
vetandet medfor; sjelfstudiet ater, ehuru visserligen i atskilliga hanseenden en fortrafflig sak, ar dock, der <let maste absolut idkas, forknippadt med manga besvarligheter, ja motes stundom af oofvervinnerliga h

0

inder, ochdet fordras i sanning, afven i basta fall, en icke vanlig ihardighet for altderunder icke trottna pa halfva vagen och ge alltsammans pa baten. Varinnerliga ofvertygelse ar att manga sant musikaliska anlag af sadan anledning blifvit redan i sin borjan forqvafda, till oersiittlig forlust for den inhemska tonkonsten. )> (Ny Tidning for musik, N:o 52 d. 21 dee. 1857.) 1 Se forordet till vVinges: Theoretisk-praktisk harmonilara, 1. uppl. 1862. 
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forstandet oforklarliga verkningar )), namligen ))melodi, rhytni 
och harmoni)>. Musikens uppgift ar )) att genom toner for 
den inre askadningen skapa ideella bilder och gora sinnet mot..: 
tagligt for inflytandet af det· hoga och · skona>). Dess hogsta mal 
ar att forharliga skaparen. Sedan foljer ett ytterst kortfattat ut
drag ur musikens historia samt forklaring av en del inom mu
siklivet brukliga termer, sasom ))amaton, )>praktiserande mu..: 

sikus)>, > )virtuos», )>vokal- och instrumentalmusik» o. s. v. I in
delningen av )> tonkonstens :material i allmanheb, d. v. s. vad 
som faller under begreppen fysikalisk akustik, matematisk ljud-' 
Iara · och harmonilara, foljer Vvinge nastan ordagrant Dehn i 
dennes harmonilara.1 

I framstallningen av ackordlaran utgar Vvinge i stort sett fran 
Schneiders och Kimbergers generalbas och foljer i det vasent..: 
liga Richter,2 sa ocksa i inf6randet �v en sarskild beteckning 
for den overstigande treklangen, aven om han, sarskilt vad be
f1:'affar framstallningssattet och behandlingen av en del ackord, 
uppvisar betydliga olikheter. En del av dessa skola i det fol
jande papekas. 

Winge behandlar (kurs 1, s. 72) det >) oegentliga sext- och 
qvart-sext-ackordet:> , vilket ej alls upptages av Richter: Av hu..: 

vudseptimackordets 2:a omvandning uppkommer, om grundto
rien utelamnas, ett sextackord, som, da det uppstatt pa _ » konsti
gare» satt an sextackordet vid en treklangs 1:a omvandning, kal
las oegentligt sextackord. Han skiljer, i motsats mot »namn
lmnnige theoretici i aldre och nyare tiden, bestamt mellan det 
oegentliga sextackordet och 7: e skalegna treklangens sextackord. 3 

1 S. W. Dehn: Theoretisch-praktische Harmonilehre 1840, inledningen 
s. 1-4. 

2 1:a uppl. av E. Fr. Richters Lehrbuch ·der Harmonie utkom 1853;· Jag
har varit i tillfalle att jamfora Winges harmonilara endast med· Richters 
5:e uppl. 1864. Men av foretalet till denna att doma, torde det icke finnas 
nagra principiella skillnader mellan de olika upplagorna. 

3 Kirnberger gor skillnad pa dessa bada sex:tackord. I Die Kunst des 
reinen Satzes s. 47 heter det: ))Es ist kurz vorher gesagt warden, dass dieser 
Sexten�Accord [som harstammar fran den form. trek.I.] nothwendig ent
weder einen Grad iiber sich in den Dreyklang, oder einen ganzen Ton· unter 
sich in den Sexten-Accord trete. Es giebt_ aber Falle, die diesen Regeln 
entgegen zu seyn scheinen, da man namlich nach dem Accord dieser gros
sen Sex.le einen Ton iiber sich in den Sexten-Accorcl, oder einen ganzen 
Ton unter sich in den Dreyklang tritt.)) rl'Ien detta ackorcl >>muss man nicht 
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Det forstnamnda, t. ex. d-f-h, upploser sig till tonikan C, och. 
kan bifogas g, varigenom ett ters-k.v_art-ackord .upps_tar, vilket 
a.Ht ar omojligt for den forminskade treklangens sextackord. 
Varfor far man icke narmare reda pa. 

Winge upptager i mots a ts till Richter ej det » forminskade 
septimackordet» pa mollskalans 7:e ton sasom ett egentligt sep
timackord, utan betraktar det som ett dominant-non-ackord med 
utelamnad grundton, hari foljande Drake. Daremot upptager 
han pa _durskalans 7:e ton saval ett egentligt septimackord som 
ett, harlett fran dominantnonackordet. Han skiljer noga pa 
dessa ackord. Det forstnamnda upploses till 3 :e tonens treklang, 
det andra till tonikan. Han anfor i detta sammanhang (kurs 2, 
s. 4) ocksa ett uttalande av Reicha over skillnaden mellan stora
nonackordet med utesluten grundton och det » harmoniskt» (?)
lika lilla septimackordet.1 Richter gor ej denna skillnad. utan·
upptager en sarskild uppiosning av septimack.ordet pa 7:e ste
get, i vilken detta i stall et for att ga till treklangen pa 3: e steget
upploses till tonikan.2 I anslutning till Drake behandlar Winge
vidare nonackorden mycket utforligare an Richter, som endast
i forbigaende omnamner dem. Denna utforligare behandling he
ror dock endast dominantnonackorden i dur och moll.

Under framsfallningens gang hanvisar Winge upprepade gan
ger till kanslan sasom domare over vad som ar ratt eller oratt, 
och uppma11ar eleven aft spela eller sjunga de olika tonf6rbin
delserna for att erfara, hur kanslan reagerar. Sa redogor han 
for treklangens »ursprung och bestandsdelar» i korthet pa fol
jande satt.3 » Uti den enkla diatoniska skalan finna vi alltid 
blott en ton pa en gang. Nu kunna ocksa tva, tre, fyra och 
flera toner klinga pa samma gang.» Forbinda vi i diatoniska 
0-skalan c med sin narmaste ton, finner varje ahorare en sa
dan samklang hard. • Forbinda vi c med 3:e tonen i skalan, fa 
vi en ldang, som )>angenamt inverkar pa hvarje med musikalisk

kansla begafvad menniska» . » Vi vilja forbinda t1·e · toner till en 

mit unsern, aus Verwechselung des verminderten Dreyklanges entstandenen 

Sex:ten-Accords verwechseln; er hat seinen Ursprung vom Septimen-Ac

cord ... » 
1 Tyvarr har Reichas i>Traite d'harmoniei>, som ha.r val narmast torde 

komma ifraga, icke varit mig tillganglig, varfor jag ej kunnat undersoka, 

huruvida Reicha for ovrigt haft nagot inflytande pa YVinges framslallning. 
2 Se-Richter: Lehrhuch der Harmonie, 5. uppl. 1864 s. 56 ff. och Arnn. s. 78.
3 Theoretisk-praktisk harrn.onillira 2. uppl. s. 7 ff. 
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�amklang.» . Fo:rbindel�en av 1:a, 2:a och 3:e tonerna giver en 

·mycket hard klang. »Da Terzer aro valljudande, sa vilja vi
bilda en samklang. af tva ofve1· lwamndra staende Tener. �or
binda vi c, e och g ( ell er riktigare : e och g med c) till en sam -
ldang, sa erkanner . var kansla densamma genast som en ang�:
nam, valklingande tonforbindelse.» Denna tonforbindelse ar en
treklang. Huruvida Winge anser detta vara den teoretiska for
klaringen till treklangens »ursprung och bestandsdelar» ma lam-
nas osagt.

S. 9 redogor han for hur det kommer sig, att vi i t. ex. C-
dm;s treklang uppfatta c som grundton. Han uppm.anar eleven 

att spela eller sjunga c1-e1-g1-e
1-g1-e

1. »Hvarje person 

har har eftei s1sta tonen den kanslan, att annu nagot maste
folja.» C1 ar den ton, »efter hvilken var kansla langtar». Likasa
))Vanta» vi nagot, om. vi sluta pa g1 . Aven har bliver var van-
tan tillfredsst.alld, om vi la.ta c1 folja som slutton . » Dessa iakt
tagelser aro hogst markvardiga. De visa oss, att i samklarigen 

c---:e-g tonerna e och g ulatera sig och c ar deras Relationston;

. de la.ta oss ocksa tydligt erkanna, hvarfore _man uti C-treklangen 

kallar tonen c Grundton.» Langre fram (s. 12) i »Betraktelser
ofver de sju skalegna treklangernas relations- och relativa toner >)
sager han: »I hvarje af de sju skalegna treklangarna ar grund
tonen relationston, terzen och qvinten aro deremot relativa to
ner». Detta hares tydligt, om varje skalegen treklang spelas 

eller sjunges sa, som ovan gjordes med C-durs treklang. Huru
vida han verklig�n anser detta galla aven for den forminskade 

treklangen pa skalans 7:e ton, namner han intet om. Att det 
ii.r. nagot sarskilt med denna treklang, framgar dock av ett ytt
rande s. 16, dar han kallar den »en annu icke utbildad, eller, 
om man sa .vill, ett styfbarn i ackordfamiljen», dar skala�1 ar 
modern och dur- och moll-treklangerna broder och. systrar. 

Viel behandlingen av ackordforbindningar utgar _ Winge frfu.1 
forbindningarna T-D och T-S sasom de mest lattforstadda. 
Pa samma s_att som i C-durs treklang c ar en relationsto� och 
e och grelativa toner, ar i harmoniforbindelsen 1-:--V-I. I re
lations- och V relativ treklangsharmoni. Detta blir uppenbart, 
om vi spela 1-V med fermat pa V, Grat vantar och fordrar da 
ytterligare en ldang, namligen den pa I. I kallas darfor grund
harmoni eller tonisk hannoni. Pa sanuna satt visar han , att 
iiven IV �ir en »beroende, en strafvande harmoni.» S. 21 gor 
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han en. iakttagelse, som ej finnes i 1:a uppl., namligen, att 
den fullstandiga kadensen innehaller skalans alla toner, och att 
» de tre ackorder, hvarutur den bestar, befinner sig endast till
sammans i en enda tonart. Den frambringar derfore i ahora
rens ora ett fullstandigt intryck af. tonarten . .. » Direkt relation
foreligger dock blott mellan 4:e och 5:e tonernas treklanger och
tonikan, varemot bitreklangerna endast genom formedling av
dominanten och subdominanten kunna bringas i relation till

. tonikan. Betraffande septimackordens relationsforhallanden fin
ner han, att namnda ackord ej sta ci relation till sina respektive
grundtoner, utan att de strava efter en upplosning till en tre
ldang, vars grundton alltid ligger en kvart over. septimackordets. 
Denna stravan ar starkast utpraglad hos dominantseptimackor
det. 

Vid redogorelsen for: den harmoniska mollskalan utgar Winge 
fran kyrkotonarterna och undersoker, huruvida det » harmoniska 
lifvet» hos dessa fortloper pa samma satt som i durskalan. Han 
finner da, att t. ex. i den doriska skalan » G-dur klingar nagot 
hardt som underdominantharmoni, relaterad pa d; afven a-moll 
ar icke tillfredsstallande som dominanthannoni relaterad pa d. 
Taga vi for G-dur g-moil, for a-moll A-dur, da skola dessa har
moniska satser klinga ganska val. » Pa samma satt fordrar 
vart ora i den frygiska skalan en dur-dominant och eri mollsub
dominant. Harav uppstar sa den harmoniska mollskalan.1 

Aven om Winges betraktelsesatt maste betraktas sasom veten
skapligt otillfredsstallande och genom den schematiska tillamp
ningen leder till godtyckliga och svavande resultat (sa t. ex. i 
fraga om bitreklangernas och septimackordens »relationsforhal
landen>)), kan det efter svenska forhallanden betecknas sasom ett 
beaktansvart och sallsynt forsok att forklara och pa naturlig 
grund uppstalla harmonilarans Iagar, sadana de genom tidernas 
lopp utbildats.2 

Vid undervisningen i harmoniska klassen fingo eleverna skriva 
1 Av utrymmesskal ar det alldeles omojligt, att Mir vid genorn:gangen av 

de olika verken narmare inga pa detaljer. Men aven denna redogorelse i 
stora drag torde· vara tillracklig for att visa, hur ovasentliga, osjalvstandiga 
och ytterst elementara och s. a. s. »hantverksmassiga)) nastan alla svenska 
musikteoretiska larobocker fran denna tid aro. 

2 Winge oversatte aven Cherubinis ))Cours de contrepoint et de fugue)> 
och C. Fr. Weitzmanns ))Der iibermassige Dreiklang:o. Bagge arbetena i 
manus. i Musikaliska akademiens hihliotek. 
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koraler med cantus . firm us i olika stammor med och utan figu
ration, utsatta melodier till besiffrad bas eller satta mellanstam
mor och bas till en given melodi o. s. v. och utfora dessa exempel 
pa. pianot.1 For hogsta betyget fordrades .. att hava genomgatt 
la.ran om dubbla kontrapunkten och fugan saint att forete kom.,. 
positionsforsok. 

Elevantalet vid akademien var vid denna tid mycket start. 
Sa t. ex. deltogo ar 1869 varterminen 138 och hostterminen 136 
elever i harmoniundervisningen. 

Ef f av forgrundsfigurerna inom akademiens verksamhet pa 
1860-1870-talen var Wilhelm Bauck. Han var i Goteborg elev 
av den bekante violinvirtuoseil Lundholm och senare i Stock
holm av den framstaende pianisten och lararen Passy. Enligt 

vad han sjalv meddelat, agnade han aven musikens teori. ett nog
grant studium, framst r:epresenterad av Marpurgs och Albrechts-
bergers arbeten�2 

Bauck, som egentligen var verksani som kritiker, anstalldes 
1858 vid akademien som la.rare i musikens historia och estetik. 
Hans forelasningar i dessa amnen, som ursprungligen voro av,. 
sedda endast for konserva.toriets elever, men till vilka aven all
manheten sen.are fick tilltrade, voro mycket talrikt besokta. Han 
utgav ett flertal arbeten inom olika till musiken horande omra
den, av vilka i detta sammanhang fortjana att namnas )) Theore
tisk-praktisk modulationslara)), 1859, och >)Allman musiklara 
for tonkonsten,� idkare)>, 1864-1870. 

Det forstnamnda a_rbetet ar en nagot omarbetad oversattning 
av H. Wohlfahrts )>Theoretisch-praktische Modulations-Schule>) 
(1:a uppl. 1859) .3 Ornarbetningen hanfor sig sarskilt till be-

1 I akademiens protokoll av d. 15, 16 och 17 dee. 1864, dar det redo
gores for undervisningen i de olika klasserna, heter det bl. a.: »I harmo

nislw Id assen forevisades flera af · eleverna skrifna e:s:empel, sasom choraler 
med cantus firmus i olika stammor med och utan figuration, dels melo
diers utsattning till besiffrad bas eller basens och mellanstammors utsat
tande till en gifven choralmelodi. Flera af ·dessa exempel utfordes pa piano 
af .eleverna. .Afvenledes visacle eleverna sig kunna genast pa nottaflan skrifva 
dylika exempel ... » 

2 I ))Sjelfbiografisk skiZZl> 1872 sager Bauck, alt han icke slappte )>dessa 
gubbar forran de for honom omtalat allt lwacl de sjelfva visste om kontra
punklernas och fugans vetenskap ... » 

3 Jag har haft tillgang endast till 2:a uppl. 1871 av vVohlfahrts modula-
tionslara. Men cla · Bancks arhete overensstammer med denna utom i de 
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handlingen av det 6vetstigande sextackordet. Banek anser detta 
ackord utg6ra forsta omvandningen av eri »ofullkomlig treklang 
pa mollskalans en half ton upph6jda qvart».1 

_ Till detta sext
ackord kan antingen fogas en 6verstigande kvart eller en i-:en 
kvint, i vilket senare fall ackordet i stallet for att upplosas till 
dominanten upploses till kvart-sextackordet pa - densamma.2 

_ 

_Wohlfahrt daremot ans er detta 6verstigande sextackord med 
tillfogad 6verstigande kvart vara ett 6verstigande terskvart-sext
ackord, uppkommet ur en hart forminskad treklangs (med till
fogad liten septima) andra .omvandning, och detta 6ver-stigande 
sextackord ater med tillfogad ren kvint vara ett 6verstigande 
kvintsextackord, uppkommet ur en dubbelfonninskad (weich
vermindert) treklangs (med tillfogad forminskad septima) forsta 
omvandning.3 I ovrigt ar Baucks verk en nastan ordagrann 
6versattning efter Wohlfahrt. Ett och annat exempel ar dock 

_ nagot forandrat· eller ·overhoppat och nagra forklaringar aro 
tillagda. 

Det andra av Baucks har namnda arbeten, »Allh1an nmsik
lara for tonkonstens idkare», var ursprungligen avsett som en 
6versattning av Marx' » Allgemeine Musiklehre». Men Banek 
fann, att v�rken detta eller· nagot annat utlandskt arbete �i am
net i sin helhet lampade sig for svenska forhallanden och fore
drog darfor att sammanstalla en egen larobok. Dock drog han 
icke i betankande att, da framstallningen mer fordrade precision 

av honom sjalv angivna fallen, synes ingen st6rre olikhet vara for handen 
mellan de bada upplagorna. 

1 s. 78 ff. 
2 Bauck f6ljer har Albrechtsberger. Jamfor: Alhrechtsbergers sammtliche 

Schriften iiber Generalbass, Harmonie-Lehre, und Tonseztkunst, utgivna av 
Seyfried, 1. hand, s. 162 f. »Der Sitz der iibermassigen Sexte, die stets 
-aufwarls aufgelost wird, ist in_ weichen Tonarten die kleine Sexte. Der
Stamm-Accord ist der doppelt verminderte Dreyklang. Dieses Intervall hat
zu Gesellschaftern, entweder:

a) die verdoppelte grosse Terz; oder:
h) die grosse Terz mit der iibermassigen Quarle, welche lelztere jedoch

als Quinte schon vorhereitet liegen muss; endlich 
c) wenn der Quart-Sexlen-Accorcl darauf folgt: die grosse Terz mit der 

reinen Quinte ... i> 

Banek har aven anvant samma notexempel, som Albrechtsberger har anfor. 
3 

- A. a. s. 63 ff. Denna harledning av dessa ackord overensstammer full
slancligt med Kochs. Se clennes Versnch einer Anleilung zur Composition I 
1782, s. 79 ff. o. s. 96 ff. 
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och klarhet an nyheter, >> efter noggrann jemforelse afven folja 
fremmande forfattare, da· de syntes lyckligast forena _ namnde 
egenskaper». A andra sidan bade han darjamte sold »att ge-
nom en viss sjelfsfandighet i det helas behandling samman-· 
smalta eget och fremmande till enhet och inre overensstam-
111.else» .1 

Till en borjan foljer Bauck tamligen troget Marx, men behancl
lar sedan sarskilt harmonifaran och kompositionslaran betycl
ligt utforligare an denne. Vad betraffar behandlingen av har
moniHiran, som har narmast intresserar oss, star Baud:. pa 
samma stanclpunkt som Winge, Richter och Drake. Han ar 
dock alderdomligare an sina bada svenska foregangare sa till 
vida, att han ej begagnar sig av det av Weber lancerade beteck
ningssatt, som bade Drake och "Ninge infort i sina larobocker, 
utan endast anvander den gamla generalbasbesiffringen. 

Framstallningen av la.ran om rytmen och periodbyggnaden ar 
den for denna tid vanliga, d. v. s. schematiskt taktraknande, sa
dan den aterfinnes i t. ex. Lobes » Compositions-Lehre» .2 Bauck: 
agnar sedan ratt mycken uppmarksamhet at den imiterande 
kontrapunkten, kanon och fugan, och dess_ anvandning i sam
bancl med koralen. Ett kapitel behandlar vokalformerna, . ett 
instrumentalmusikens former och de cykliska formern·a och ett 
instrumentation en. Banek· illustrerar sin framstallning med tal-_ 
rika notexempel, haintade foretradesvis ur Mozarts, Haydns och 
Bachs kompositio�1er. 

I maj 1870 insinde J. A. Josephson, director mus-ices i Upsala, 
en anhallan till akaclemien, att den skulle till Hirobok antaga 
E. Fr. Richters nyligen pa svenska utgivna hannonilara.3 Bo
ken sandes till en kommitte, som var sarskilt tillsatt for att
granska insanda Hirobocker i harmoni. I november var kom
mitten fardig med sitt yttrande. Utom Richters harmoniliira
i oversattning av Bagge, hade Hirobocker insants av Gille, Fro
berg och en anonym forfattare. Den anonyme forfattarens har-

1 Se Musiklarans f6rord. 

_2 J. C. Lobe: Compositions-Lehre oder umfassende Theorie von der the

matischen Arbeit und den modernen Inslrumentalformen, 1844. 

Riemann. sager om Lobe i sitt Musiklexikon: »L:s Kompositionslehre .ist

charakleristisch fiir den Tiefstand der Rhythmuslehre um 1850, da sic die 

'volltaktige' Erfindnng geraclezu als Prinzip aufstellti>.

3 Denna anhallan fomes bifogad protokollet av d. 27 maj 1870. 
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m6nilara ansags sa fortjanstfull, att den sakerligen antagits -av 
akadeinien, om den ej till storsta delen befunnits vara en trogen 
kopia av Winges Hirobok med generalbasexempel och koral
bearbetningar £ran Winges forelasningar-. Man besloLefter na
gon diskussion- enhalligt att till faroverkskollegiets gillande fore
sla Richters harmonilara.1 Om Frobergs insanda arbete namn
des ej ett ord. 

Undervisningen i harmonilara skottes efter Winge,- ·som slu
tade 1877, av Aug. Lag·ergren samt i botjan pa 70-talet jamte 
honom aven av Conr. Nordqvist.r Larare i komposition och 
instrumentation voro L. Norman och H. Berens samt under en 
kort tid aven Fr. Berwald. 

Musik�liska akademiens bibliotek finnes · efter - Berens en ej 
avslutad handskrift, »Generalbaslara · omfattande enkel kontra
punkt, imitatioi1er, canon,· dubbel kont�apunkt, fugan efter egna 
anteckningar,- -och dels efter E. F. Richters »Lehrbuch der Fuge». 

Den behandlar den tva-, tre- och fyrstammiga kontrapunktens 
fem olika »slag», olika slags imitationer och canons samt till en 
del fugan·. 

_ Aven Berwald, som 1867, ett ar fore sin dod,. kallades tiU Ia.
rare vid konservatoriet, amnade utgiva en. kompositfonsfara. 
Hans anteckn}ngar till denna finnas i akademiens bibliotek. 
Dessa omfatta nagra utdrag -ur en oversattning av Cherubinis 
)> Cours de contrepoint et de fugue)>, pa nagra losa blad, skriven 
med blyerts, »Inledning till compositionslaran» samt en inbunden 
handskrift i black >> Anvisn�ng till studier i contrapm)ct, fuga, 
composition och orchester-stamforing»_.2 Denna »Anvi,�ning» inne
haller en mangd exempel pa enkel kontrapunkt, imitation, _dubbel, 

1 Protokollet fran delta sammantrade ar underlecknat cl. 12 nov. 1870. 
Narvarande voro Berens, Winge, Nordquist och Cronhamn. 

2 Franz Berwald.s son, ingenjor Hj. Berwald, har pa forsattsbladet till 
denna handskrift sk:rivit: ))Dessa anvisningar nedskrefvos under sista ticlen 
af min faders lefnacl samt anvandes vid hans leklioner vid lVIusikaliska 
akademiens kon:servatorium. De voro - sorn. af titeln synes -· amnade att 
utgora borjan till ett storre verk, och han arbetade darpa med -slorsta in
tresse, men clet afbrols genom hans dod.» 

I slutet av denna handskrift ar insatl en av komposilorens maka i black 
utford avskrift av de ovan · namncla blyertsanteckningarna. Hj. Berwald 
har dar skrivit: ))Det foljancle fanns enclast med hlyerls skrifvet pa losa 
blad och afskrefs efter min faders clod af min mon. 
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tre- och fyrfalq.ig kontrapunkt saint _ olika slags canons och fugor 
hamtade dels fran utlandska forfattare, bl. a. Cherubini, Mar
purg,_ Albrechtsberger, Kirnberger och J. S. Bach, dels fran egna 
arbeten. Till exemplen har Berwald fogat egna anmiirkningar: 
I dessa visar han sig mycket strangt fordra en langt_ driven 
r.enhet i £raga om stamforing och pavisar harda .och _fula ton-:
gangar i en mangd exempel fran de frammande kompositorerna. 
A ven om Berwald kande till och beharskade _ de mest invecklade 
kontrapunktiska former, bliva dessa hos honom dock aldrig 
sjalvandamaL Han anser dem nyttiga endast sasom upp
fostrande medel for den blivande kompositoren och viinder sig 
ofta med bitande ironi mot sadana kompositioner, som hesta 
endast i livlosa, · matematiskt beraknade kontrapunktiska kons:
ter.1 Vid behandlingen av fugan giver Berwald nagra antyd
ningar om dess sammansattning jamte )> forntida vilkor for der
till horande modulationer. De sednare lmnna imellertid endast 
hlifva gallande for elev.en under hans ofningsstudier, ty - den 
fardigbildade konstniirn anser allt som ar skont, afven for rik
tigtb) Hans uppfattning om fugans sammansattning avv1ker 
nagot fran Cherubinis, i det att han ej raknar strettot till de 
nodvandiga bestandsdelarna. For studier av fugor i de -s. k.
>> gamla tonarterna>) hanvisar han till Marpurgs » Abhandlung 
von der Fuge)) , da Cherubini agnar foga uppmarksamhet at 
detta amne, men tillagger, att han anser att eleven anvander sin 
tid battre, om han studerar. Bachs, Handels, Glucks, Haydns, 
Mozarts, Che:rubinis och Beethovens arbeten.2 Sasom ideal for 
en fuga uppstiiller han en sadan, dar alla stammorna aro var
andra lika i fraga om )>grace och valljud>) och dar varje stamnia 

1 Sa sager han t. ex. (s. 4): )>En trefaldig conlrapµnclisk sals medgifver 
6 olika omkastningar en fyrfaldig d:o 24 d:o, saledes om man vill genom� 
fora alla dessa sa skulle de blifva trottande till en odraglig · grad. Det 
vore utomdess ett beqvamt satt alt komponera om man till Ex. sam1nan
satle en sexfaldig contrapunktisk sat.ts • bestaende av 8 takter. En sadar1 
kan omsattas 720 ganger och 8 ganger 720 utgora 5,760 takler. For att 
exeqvera 1,000 takter i vanligt raskt tempo -erfordras omkr. 20 minuter, 
saledes for dessa 8 lakter med alla sina omkastningar nara Tva timmar! » 

2 Om Bach sager han, att Mozarts yttrande: ))Er ist zu gross um gemiith
lich zu sein» vunnit anklang hos honom, aven om. han, vad betraffar en
skilda tonstycken, ej frankanner honom all )>Gemiilhlichkeil». Bach ar i 
varje fall den oupphunne maslaren ,>uti den polyphona_ slamforingskonslen, 
mangfa11d inom enhetens ram och harmonisk rikedom)). 
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1 forening med vilken som helst av de ovriga giver ett ))afrun-
dadt och behagligt Helh .1 

I )) Inledning till Compositionslaram uppmanar Berwald· ele-· 
ven till flitiga studier av bl. a. Haydns, Mozarts och· Beethovens 
arbeten. Han kritiserar ytterst skai·pt den riktning operamusi
ken fa.git, framst i Meyerbeers och Wagners operor. Darefter 
faster han uppmarksaniheten pa >>forbindelselankarna>) mellan 
motiven sasom. ytterst viktiga for att ett konstverk skall gora 
ett helgjutet intryck och hanvisar sarskilt till Mozart sasom. 
en ma.stare i att kunna sammanbinda olika motiv. Det sista, 
som finnes antecknat,. utgor en beskrivning av sammansatt
ningen av >) Instrumentalcompositionen, varmed Berwald menar 
symfonier, oktetter, septetter, sextetter, kvint- och kvartetter, 
trior, duetter och pianosonater.2 

1 l>Innan jag afslutar afhandlingen om Fugan vill jag uppstalla den fra
gan: Hvilket ar Idealet for en sadan? Hvarfore har, mig veterligen alldrig 
denna fraga blifvit fran estetisk synpunkt betraktad och besvarad? Vi ha 
en mangd utmarkta larobocker, hvilka systematiskt anvisa hur fugan i 
contrapunktiskt hanseende skall sammansattas men hennes ideelt estetiska 
egenskaper ignoreras. Det torde saledes ej vara for ticligl att amnet anclt
ligen kommer till diskussion. Man skrifver sedan arhundraden ~fugor men 
glommer dervid. den poetiska analysen af hennes vasencle. Fugans Ideal ar: 
1:mo) Ett skont och valljuclande _parti, hvilket i och for sig _sjelft tillfreds
staller 6rat och kanslan. 2:do 3:o ocli-· 4:o) for hvarje dera ett clito; som. 
det synes talar jag har om en fyrstammig sats. Alla dessa fyra sarskilcla 
partier maste vara hvarandra jemb6rdiga i grace! och valljud! Angenamt 
bar redan den enstaka stiimman ansla, angeniimare om tvenne partier sam
manforas, annu angenamare nar trenne partier f arenas, men hanforande 
da alla fyra sammanverka. Men ej nog denned, N :o 1 endast i forening 
med N :o 3, ell er N :o 2 endast i forening med N :o 4 sam.t afven i alla 
andra mojliga omkastningar maste astadkomma ett afrundadt och hehag
ligt Helt! Detta ar i fa ord sagdt idealet for en fugal Har Giovanni 
Palestrina, Giov. Gabrieli, Bach, Handel, Francesco Durante, Giovanni Per
golese, Hay�1d [-dnJ, Mozart, Cherubini, Beethoven, Pietro Raimondi skrif
vit en dylik fuga? ... ar en sadan m6jlig alt uttanka? sannolikt, ... af 
hvem? Det ar framtiden forbehallit att besvara! La.tom oss. imellertid 
med tacksam beundran ihagkomma det som nyssnamnda ma.stare stort och 
iidelt astaclkommit dock med oforvillad ])lick for ett tankbart framatskri
dande! ii 

2 Sasom prov pa Berwalds temperamentsfulla och f6ga laroboksakliga slil 
skall b6rjan av iilnledning till Compositionslaranii har anforas. (Denna bor
jan finnes i tva nagot olika fallningar, niimligen i hlyertsanteckningarna och 
i slutet av den av Berwald sjalv med black skrivna handskriften. Denna 
sisla faltning foljer har nedan.) iiHnru ofla hares den enfalcliga salsen 
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4) Under tiden narmast efter 1880, den sista av de har be
handlade perioder·na av akademiens verks_amhet under 1800-
talet, intraff ade inga storre forandringar i den musikteoretiska 
undervisningen vid konservatoriet. Som la.rare verkade Nord
qvist Wl 1900 och vid hans sida fr. o. m. 1885 Aron Bergenson. 
· · Denne utgav 1899 en harmonilara, som har blivit den i Sve
rige mest anvanda. 1910 utkom 3:e uppl. Denna ar i forhal�
lande till 1:a och 2:a upplagorna, som aro varandra fullt lika,_
hogst obetydligt omandrad. Texten ar pa en del hall nagot litet
forandrad, en del anmarkningar aro tillfogade, det spridda la.get
ar tidigare infort och till sist innehaller den en del nya arivis
ningar vid arrangerandet av sang er. Na.got principiellt nytt
innehaller den saledes ej, utan kan, yad som i det foljande sages
om 1:a uppl., till alla delar galla aven om den 3:e.

Fastan det mot 1800-talets slut utkommit en hel rad musik
teoretiska arbeten burna av nya ideer (de framsta forfattarna 
voro som bekant Hauptmann, Helmholtz, von Oettingen, Hos
tinsky och framfor allt Riemann) och fastan Bergenson var 
mycket belast inom musiklitteraturen, synes han i sin harmo
nilara icke ha:va. tagit nagot som helst intryck av dessa den 
nyaste .forskningens ron. I det vaseritliga foljer · han Richter 
och utgar s_aledes liksom sina foregangare, Drake och Winge, 
fran Kirnbergers och Schr,ieiders genera:lbas. Da Bergensons 

upprepas: Musikens kaUor aro uttomda och det aterstar endast att repro

ducera. 0, I drabliga musik-magistrar, som bloU spara uppfinningens odod

liga f6rmaga inom bestamda tfdrymder. Herrarna ha sakert glomt hum

manga ganger 17 (jag sager sjutton) olika siffror eller olika toner kunna

omkastas, ty det iir namnda antal ljud som. hvarje menniskor6st - exem

pelvis riiknadt fran ettstrukna C till tvastrukna E med derimellan liggande

halfva toner - mindst besitter. Jo, 355,687,428,096,000 ganger eller ·annu

tydligare sagdt uti 355 Billioner 687,428 Millioner 96 Tusende forandringar.

For att ytterligare bevisa att dylika pastaenclen sakna till ock med den

minsl.a tillstymmelse af sanning vill jag uppstalla foljand-e komiska tabla.

La.tom oss saledes antaga att vi oafbrutit sedan femhundr(a) ar hafvit 1,000 

(Tusen! hvilken rikedom!l) kompositorer, hvar och en skrifvande tiotusen

noter i timman (hvilket dock ar omojligt) utg6r saledes per timma 10 ,000,000 

dagen indelad i 10 arbetstimmar 100,000,000 aret heraknaclt till 300 arbets

dagar 30,000,000,000 femhunclra ar, saledes · 500 ganger den sistnam!1cla sum

man 150 ,000,000 ,000,000 eller 150 Billioner . . . f6ljaktligen skall ej- eleven

la.la forvilla sig igenom dylika tankl6sa rassonemanger sasom ofvannamncle.

Konstens grufvor iiro troligen oultomliga ehuru schackten ligga stundom

dolda. » 

8 - 332240. 



114 

harmonilara harigenom icke tillfor den svenska musikteoretiska 
litteraturen nagot egentligt nytt, skola vi inskranka oss till atf 

- endast papeka en del punkter i densamma.
Be:rgenson borjar avdelningen Harmonilara med att saga:

)>Harmoni ar den ordnade .samklangen af olika toner. Harrnon:i
laran ar i framsta rummet la.ran om ackord och om ackord
frammancle toner ... >) I forhallande till denna definition av har
_moni och harmonilara begar han sedermera den inkonsekven
sen, att han later sitt arbete handla huvudsakligen om ackor-
dens forbindande med varandra.\ Han sager vidare: )>Ackord
· ar en samklang af toner, som kunna ordnas till terser ( ters till
ters) >). Grunden hartill ser han i tillvaron av overtoner, av vilka
han med utgangspunkt fran C anfor de atta forsta t. o. m. d1 

utan att forklara, varfor han avbryter serien med d1, eller. om.,
tala att den 6:e overtonen, b, icke overensstammer med vart
tempererade tonsystems b. Utgae1ide :fran dessa .  overtoner upp
staller- han tre slags grundackord ( ett g:&.undackord ar ett sjalv
standigt ackord, som ligger till grund for andra), ·vilka han i
noter exemplifierar med durtreklangen, septim- och nonackorden
med liten septima och stor nona pa c1. ))Dessa tre ackord ut
gora musikens harmoniska grund.» Nu horde val i det foljande
visas ,. hur ui- denna grund det rikt utbildade harmoniska livet
utvecklade sig. · Men harav bliver intet. Han konstaterar t. ex.
hara, att med hansyn till intervallernas storlek olika slags tre
klanger, septim- och non-ackord forekomma, utan varje forsok
att forklara, hur dessa olika bildningar uppstatt ur de_ av over
tonsserien bildade grundackorden.

Det ar over huvud taget betecknande for Bergensons har�
monilara, att dar sa ytterst sallan forekomma nagra forklaringar,
Forf. nojer sig enbart med enkla konstateranden. -Sa sager han
t. ex. (s. 10) om T-, S-. och D-harmonierna: ;>Af skalans sanit
liga_ treklanger aro dessa viktigast for tonartens bestammande
och kallas darfor lwfvudtreklanger till skillnad fran de ofriga,
som aro bitreldanger». Varfor de aro viktigast, far man ej veta.

1 Richter ar har mycket konsekventare. Han formulerar: »En samman
stallning _ enligt vissa grundregle� af flere samtidigt ljudande toner kallar 
man i allmanhet lwrmoni, ackord. Harmonilaran framstaller de olika sla
gen af ackorder och visar deras riktiga 1)ehandling; denna hestar i deras 
regelbimdna, naturenliga forbindcmcle med hvarandra ... » Richter, Har
monilara, overs. av Bagge .s. 9. 
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Han papekar icke ens att de tillsam1i1an:s innehalla skalans alla.
ton

.
er. Vidare heter det (s. 13): >)Parallella rena kuinter fa -vid 

studiet af harmonilaran ej forekomma. De klinga illa. >> Ett 
f prsok -att forklara, varfor de klinga illa, gores icke.1 Vid be:. 

handlingen av biseptimackorden, sager han, att sa val i dur som 
moll septimackorden pa 4:e och 7:e tonerna upplosas, det forr:i 
till ·D, det senare till T, i motsats till de ovrig-a biseptimackor
den, som upplosas i likhet med dominantseptim-ackorden. Denna 
avvikande upplosning motiveras icke pa n:1got satt.2 

Typisk ar ocksa avdelningen altererade ackord. Under ban
visning till det allmant spridda verket vilja vi bar gora endast 
nagra kortfattade anmarkningar till densamma. Bergenson gi
ver i denna avdelning egentligen endast en ytterst schematisk 
framstallning av att forutom grundtonen tersen, kvinten, septi,. 

- man och nonan kunna altereras. · T. ex. detta:
alter. 

·�� J��j]-e- tr' -e-
7 · 7 

Har bar_ lilla septimackordet pa c gen om grundtonens hojning 
till ciss blifvit tersforminskadt septimackord i hvilket alla inter
vallerna aro f orminskade ... )) Har omtalas salunda - endast, att 
i ett litet septimackord grundtonen kan altereras och att det s.a 
uppkomna ackordet far ett nytt namn. Men det sages ingen
ting om de for hallanden, under vilka denna alteration kan fore� 
.komma, ingenth1.g 0111 ackordets stallning i satsen fore alteratio
nen, ingenting om huruvida denna genom grundtonens hojning 
andras, och ingenting - om upplosningen. 3 Alla exemplen med 

1 I 3 :e upplagan har Bergenson under intrycken av den nyare musikens 
impressionistiska _ tendenser andrat ultrycket till: »D_e klinga . i allmiinhet 
illa»(!) 

2 Richter och Winge, som upptaga endast 7:e tonens sep!imackords fran 
det regelratta avvikande upplosning, forklara denna, - Richter genom att pa
peka, att detta septimackord ar upphyggt _ pa den forminskade treklangen, 
som pa grund av silt forminskade kvintintervall har sin givna upplosning, 
och Winge genom att hiinfora ackordet till dominantnonackordet, diir grund-
tonen ar utelamnad. 

3 Richter ar i detta avseende atminstone no.got mer upplysande. Sa sager 
han t. ex., att C-durs treklang genom hogalt�rati.on av grundlonen hliver 
forminskad treklang pa 7:e sleget i D-dur eller d-moll, eller pa 2:a sleget 
i h-moll, alt i den oversligande treklangen kvinten egentligen ar alt he
lrakta som genomgangsnot, vilket han mecl exemJ_Jel visar, att de tre 6Ycr-
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altererade ackord saga heller icke mycke.t. Det +, som Bergen
son utsattei· vid vissa ackord, angiver visserligen, att har ar en 
alteration, men giver ingen som helst upplysning om dennas 
innebord, huruvida den medfor en funktionsforandring av ackor
det-eller om den ar att anse endast som en enskild stammas me
lodiska rorelse. Dessa atta och en halv sidor med exempel pa 
olika slags alteration bliva darfor narmast att jamfora med de 
utforliga ackordtabeller, sorn foregingo och delvis fortsatte un
der generalbassisternas epok, dar utan nagon forklaring en 
mangd fran olika kompositioner mer eller rnindre godtyckligt 
utvalda ackord uppraknas utan nagon forklarande text.1 

Dessa ytterst kortfattade hanvisrlingar visa i koncentrerad 
form, hur hela denna harm�onilara ar uppbyggd. Den uppvisar 
endast det » ackordmaterial», som genom arhundradens utveck
ling vunnit anvandning av kompositorerna. Den f6rs6ker icke 
att forklara, uad som sker i harmoniutvecklingen2 och efterstra
var icke att aterfora det- hela till en allt ledande princip, att visa 
ett inre samband mellan de olika formerna eller en logisk ut
veckling fran det enklare till det mera sammansattg.3 

Till sist skola vi fiista oss vid ytterligare en punkt i Bergen-

stigande sextackorden (overst. sextack., overst. terskvartsextack. och overst. 
kvintsextack.) i de flesta fall harleda sig fran ackordbildningar pa ·moll
skalans 2:a ton och att deras upplosningsackord alltid ar dominanten. 

Bergenson betraktar det overstigande sextackordet som en »tersformin
skad», (notexempel a), treklangs forsta omvandning, hiirleder det oversti
gande terskvartsextackordet fran ett terskvartsextackord, (notexempel b), 

alter. 

•Jf:@��1,�i
-e- -e-

(b �;=�#,o-�:I- --.o.e- -, .0-e,- )
'tr -r;,-�--
4 4 
3 :i 

(genom siinkning av basen) och det overstigande kvinlsextack.ordet fran det 
ovan niimnda tersforminskade septimackordet (dess f6rsta omvandning), 
utan att insiitta dessa »ackord» i nagot slags sammanhang. 

1 I 3:e uppl. s. 71 star vid det exempel, diir treklangens pi't C-skalans 2:a
ton saval grundton som kvint aro lagaltererade, den anmarkningen, att det 
sa uppkomna ackordet kallas neapolitcmslca se::dackordet, och att det i var
tid anvandes saval i 111.011 som dur. 

2 Sadana forsok gjorcles a:v de ovan, s. 113, uppraknacle forfailarna. 
3 Sa myck.et omi-rrosare verkar diirfor den '. uppmaning, som star alt fasa 

i f 6rordet till 3 :e. uppl.: )) Till slut ett rad, sarsk.ilt till elem som amna bliva
fackmusici: repetera ofta texten i U.irobolren, pa dct alt ej det logiska sam-
rn.anhanget ma ga f6rloratb 
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sons harmoniHira, den harmoniska analysen vid modulationer. 
For denna giver han (s. 32) foljande anvisning: )>Man hanfor 
alla ackord till den foregaende tonarten sa · Hinge som mojligt 
och antecknar icke den nya tonarten, forran ett for den forra 
tonarten frammande ackord intra.den. Detta ter sig i prakti
ken pa foljande satt (vi valja ett av de forsta, 111.inst invecklade 
exem.plen, ·det sis ta a s. 35) : 

Fran a till G. I Modulat. I
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Denna analys sager praktiskt taget ingenfo1g. Den omtalar en

dast att efter a: I G: V plotsligt intrader. · Men hur denna over

gang ar mojlig, om. den ar en foljd utav ackordens uppstfillning

bredvid varandra eller om det kan tankas existera nagot inre·

sammanhang vid overgangen fran en tonart till en annan, darom

giver den inga upplysningar .1 

Att detta analyssatt vid mera invecklade overgangar, t. ex:

vid modulationer med altererade ackord, bliver annu mera intet

sagande, torde vara uppenbart. Salunda torde det vara ratt

svart att utav grundtonsbesiffringen (ex. s. 78) g: I-F: II7 + I
) 

1 Nar 1 :a uppl. a� Bergensons harmonilara 1899 utkom hade det redan

i tolv ar funnits ett fullt rationellt beteclmingssiitt for analys, i det alt Rie

mann i sin Handbuch der Harmonielehre 1887 bade sin funktionsbetcck-

ning helt utbildad. 
Att for ovrigt redan Weber hade modulationens innebord, omtydning av

funktioner, klar for sig och att han, atminstone stundtals, utnyttjade sitt

beteckningssatts n16jligheter att angiva detta, visa exempel sadana som
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o. s.- v. utlista, att darmed menas en modulation »med,-det kvint
sextackord, som harleder sig fran forminskade septiniackordet pa
hojda andra tonen i tonarten» (icke i den ursprungliga tonarten
utan i den, till vilken man modulerar!).
· Oaktat vi av utrymmesskal ej kunnat inga pa nagon genom
ford kritik av Bergerisons verk, torde redan av det ovan sagda
med all tydlighet framga, hur ytligt, schematiskt och ovederhaf
tigt denna Sveriges mest anvanda harmonilara ar skriven, en
kritik, som giiHer, aven om man anser den Richterska fran ge
neralbasen utgangna, nu allt mer foraldrade, harmonilaran vara
den enda ratta.

IL 

Utom Musikaliska akademien fanns <let som sagt i Sverige 
under 1800-talet icke nagon fullstandig laroanstalt, agnad mu
siken. · -I de enskilda skolor, som. grundades, undervisades en
dast i vissa amnen, oftast piano, sang ·och violin. Att amnet 
musikteori i dylika skolor, om det over huvud taget · fanns 
foretratt, i de flesta fall icke omfattade mer an de forsta,
enklaste grunderna av harmonilaran, ar naturligt med hansyn 
till det . ytterst ringa intresse, detta amne alltid atnjutit i vart 
land. 

1827 grundade Adolf Lindblad efter Logiers monster sin be
romda musikskola i Stockholm. Lindblad, · som f att sin forsta 
ordnade undervisning i musikens teori av Haeffner, bade i Ber
lin1 dar ban studerat for den grundliga Zelter och Hirt sig bl. a. 
att skriva fugor utan instrument, gjort bekantskap med Logiers 
metod och blivit synnerligen fortjust i den. Om denna metod 
skriver han i ett brev till Geijer: »Logier, hvilken du utan for
barmande harstades fordomde som charlatan, har for mig antagit 
den lede frestarens gestalt och fangat mig, men han bar gjort 
det Sa masterligt, att jag ej ar i stand till minsta reflexion der6fver. 
Han bar nem.ligen uppfunnit en metod, hvarmed han kan under
visa 12 till 24 barn pa en gang i musik, teoretiskt och praktiskt. 
Resultatena af denna 1netod aro forvanande. Ett barn om 7, 8, 9, 
10 ar satter genast bas och mellanstammor till· hvad melodi 
man ma uppgifva och omvandt satter m.elodi och mellanstam
mor till hvad bas man uppger at detsamma, spelar med saker
het och takt fugor, och sonater, uppger grundton till hvarje 
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ackord med en forundransvard hastighet - jag har sjelf. sett 
detta och varit nara fortviflan ofver att ej ega tiondedelen af 
en sadan routine -, kan uppge tonarten, hvarur det spelas· i 
orkestern, nar det ar pa operan, och har ett sa ofvat 6ra, att 
det kan f6lja ett stycke i alla dess modulationer ... )> 
_. Han finner· metoden god och for Sverige kanske av st6rre vikt 
an for Tyskland, >>emedan ingenstades okunnigheten om de vik
tigaste amnen i musiken ar sa stor som i Sverige». Han slutar 
breve�: »Man g6r Logiers metod_ oratt om man sager, att han 
med densamma vill bilda kom.positorer, - han vill blott under
latta de mekaniska svarigheterna och bilda musikalskare till 
annat an daliga exekut6rer med alldeles intet begrepp om har
moni eller musik 6fver hufvud: - ·det ar ingenting annat an 
en musikcilisk skola,1 som ·har ett ofantligt f6retrade framf6r 
den enskilda undervisningen, · sadan den hittills ·blifvit 6fverallt 
bedrifven» .2 

Logiers metod blev av betydelse aven for en annan musik
skola i huvudstaden, i det att J. N. Ahlstrom, bl. a. verksam 
som kapellmastare vid en del teatrar i Stockholm., darstades ar 
1854 6ppnade ett institut for Harmoni och instrumentation efter 
denna m.etod.3 Ahlstrom 6versatte aven efter Logier ))Larobok 
i harmoni och komposition», avsedd att utkomma i 10 haften, 
av. vilka. dock endast de tre forsta, slutande med modulationer 
medelst dominantseptimharmoniens omvandningar, utgavos. 

I septeni.ber 11389 oppnade Fredr. Peterson, verksam som pia-
•::-,' 

_ 
1 Logier var beroind for sin uppfinning, Chiroplasten, en maskin, _som 

reglerade handens stallning· vid piancispel, och annu mer for sin metod 
att giva .gemensam pianoundervisning at fler pa en gang - unisont spelande 
pa flera instrumenL 

2 C. R. Nyblom: Adolf Fredrik Lindblad, Stockholm 1881 s. 30 ff.
3 I Ny Tidning for musik d. 14 jan. 1854 star ett meddelande om delta

institut: )>Den verksamme orchesteranforaren vid Mindre Theatern Hr Ahl
strom har oppnat ett · institut for Harmoni och instrumentation, efter Lo
giers method. Harmonicursen ar amnad att fullstandigt genomgas pa 48 
lectioner, med 2 timmar for hvarje lection. Hr A. sager i sitt programm, 
att en elev, som fullstandigt genomgatt denna curs, b6r, med alla de olika 
modulationer, som harmonien i sa rikt matt erbjuder, kunna harmonisera 
en f orelagd melodi, om an aldrig sa inveckiad, samt arrangera den for fyra 
roster eller violinqvartett med imitation.er, dissonerande forehallningar 
m. rn. . . . Hr A. kommer att genom de examina han efter slu tad curs
med eleverna amnar anslalla, bevisa de hastiga resultater han genom sin
method lyckals vinnn. ... J> 
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nist och pianola.rare, Allmanna musikaliska forskolan. I denna 
skola, liksom i hela sin stravan som larare, ville han bibringa 

' en rationell och tidsenlig musikkunskap at dem, som agnade sig 
at pianospelning. Detta skulle ske genom att vid undervisningen 
anvanda sig av musikdiktamen och musikanalys. 

Nagra ar tidigare hade Peterson hallit en del forelasningar 

om rytmen, vilka ocksa utgavos i tryck. I dessa forelasningar 

framlade han de teorier om och lagar for den nmsikaliska ryt
men, som uppstallts av fransmannen Mathis Lussy. Inom ett 
musikstycke rader mellan de olika tonerna en viss frandskap 
eller attraktionskraft, som icke med vfild kan upphavas utan att 
den musikaliska kanslan erfar obehag. Pa vissa stallen ar emel
lertid denna attraktionskraft svagare, vilket medfor, att 6rat er-
far en kansla av vila; man forn:immer ett slutfall. 

)> Den musikaliska rytmen bestar deruti, att omvexlande star
k.are och svagare ljud anordnas pa ett sadant satt, att orat pa 
besfamda, regelbundna eller oregelbm1dna, mellantider erfar 
dem1a kansla af hvila, denna bestamda uppfattning af ett mer

eller mindre fullstandigt slutfall. De noter, som befinna sig 
mellan tvanne sadana hvilopunkter, bilda tillsammans en rytm.»1 

Kannedomen om rytmen ar av avgorande betydelse for for
staelsen av en kompositions uppbyggnad och for ett ratt_ fram
forande av densamma. La.ran om rytmen ar pa samma gang 
la.ran om att riktigt uppfatta musiken. Dess studium ar av 
storsta nytta vid ail undervisning. 

I en artikel i Svensk musiktidning utvecldade _Peterson narmare, 
hur undervisningen vid hans skola skulle tillga. - Det basta sat
tet att meddela den studerande kannedom om och forstaelse for 

rytmen och darigenom kunskap om musikens naturliga form, 
ar den rytmiska analysen. Denna bar dock helst idkas i sam
band med diktamensovningar, »ty medelst detta beromda me
todiska forfaringssatt kan en lefvande lmnskap om saval sjelfva 
rytmen som dess regelratta betoning lattast forvarfvas» .2 

1 Peterson: Tre musikaliska forelasningar om rytmen, Sthlm 1887, s. 12. 
2 Om Musikanalys, Svensk musiktidning nr 10 1889. I borjan av' artikeln 

heter det: »Det ar en kand sak, att den utofvande konslnaren, for att hans 
ulbildnfog skall anses fullandad, afven bor ega teoretiska insigter, som mot
svara tonsattningsstudier, ty formagan att forsta och kunna intranga i den 
komposition, som skall utforas, kan icke ernas gen.om blotla mekaniska stu
dier. l\fusikundervisningen i vart land synes likval foga hafra tagit intryck 
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Betraffande undervisningen. i harmonilara vid ovriga musik
skolor, i Stockholm eller landsorten, bedrevs den val, da de flesta 
lararna voro utgangn� fran akademien i allmanhet efter de prin
ciper, som dar foljdes och med anvandande av de av akademierr 
antagna larob6ckerna. Sa anvandes vid den pa 1880-talet av 
Rickard Andersson i Stockholm grundade musikskolan, dar till 
en borjan Emil Sjogren undervisade i harmonilara .och kontra
punkt, forst Richters och sedan Bergensons harmonilaror.1 

. III. 

Utom de i det foregaende behandlade larohockerna utkonimo

i vart land under 1800-talet ytterligare ett antal harmonilaror',I 

och en del allmanna musiklarob6cker. Att har narmare inga

pa eller upprakna dem alla ar meningslost. De fiesta aro ytterst

elemenfara och behandla mycket kortfattat notsystemet med kla..,

verna, tonerna, intervallen, skalorna och tonarterna, takt och

taktarter, en del fackord o. s. v. samt, dar de stracka sig till

ackordlaran, de vanligaste ackorden och deras anvandning. De 

nagot utforligare vilja meddela fiirdighet i att satta ett · enkelt

ackornpanjemang till en given melodi. Typiska aro titlar sa •

dana som )) TTarmoni-Lara for _ dilettanter», )) Lattfattlig larobok

vid den f6rberedande undervisningen i sang och musil{)), )) Rort

framstal�ning af musiklarans grunden .
Ett av de forsta arbetena av detta slag, som utkom i Sverige,

var musikUirarens
1 
i Linkoping, J. A. Mecklins (skriver sig aven

Miklin) ovan onfnamnda bok · )) For begynnare i tonkonsten»;

af detta forhallande, ty den teoretiska underbyggnad, som vanligen hestas,

ar i allmanhet sa knapp, att den i de flesta fall inskranker · sig till ett blindt 

·f6rtroende till de andliga naturgafvornas sjelfutveckling. Ehuru det visser-

ligen ar sant, att harmonistudier idkats . . . har dock det omstandliga, for

den blifvande kompositoren mera Himpade arbetssattet oflast _Iagt hinder i 

va·gen for att dessa teoretiska studier _ kunnat fullf6ljas till en sadan grad,

atf den studerande hunnit fii nagon kunskap om musikalisk formbildning och 

rytmik. Kannedom om dessa saker ar likval vid allt utofvande af musik 

af storre vigt, an kunskapen om stamforing och sattet att sammanbinda

ackorden :med hvarandra for tonsattningsandamal, ty konsten att frasera be

ror af musikens allmanna konstruktion, men ej af enskilda ackords for-

hallande till hvarandra. » 

1 Om .R. Andersson och bans skola se S. Lizell, Richard Andersson 1851-

HH8. Minnesleckning. Sthlm 1919.
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vars 1:a_ upplaga trycktes 1802. En andra upplaga, oforandrat 
a:vtryck av den f6rsta, men tillokad med _» Kort orgverks-beskrif
ning af H.P. Johnsen, Kongl. kapellmastare_och Utdr�g af Kongl. 
mus. direct. Abbe Voglers inledning till harmoniens kannedom 
med_ bifogad tabell», utgavs _ 1819. · Boken ar en kortfattad all
wan musiklara i 5 kapitel, · som enligt f6retalet ar tecknad efter 
Sulzers )> Th�ori der schonen Kiinste», Rous sea us )> Dictionnaire 

·· de musique», Voglers )> Inledning till harmoniens kannedom»
och Klaverskola samt Mozarts Violin-Schule, med en »Tabell
innehallande skalorne for klaver, violin, altviol och violoncelle;
jeinte nagra ofningsexempel for violin» .1 Aro dessa fem kapi
tel, sasom avsedda for nyborjare, mycket kortfattade, bliver do�k
J;iela arbetet genom de rikt tilltagna, for mera intresserade av
sedda, anmarkningarna g_anska omfattande. Dessa anmar�rnin
gar innehalla historiska uppgifter, utdrag ur Sulzers och V o·glers
skrifter, redogorelse for olika temperaturer, beskivning av hur
en std:ings harmoniska eller aritmetiska delning giver de olika
intervallen o. s. v. Aven om Mecklins bok i fraga om spra
kets och uppstallningens klarhet lamnar ratt mycket ovrigt att
onska,. visar den dock forfattarens stora intresse for saken och
goda vilja att pa en i jamforelse riled andra _dylika svenska ar
beten fran denna · tid tamligen bred grund forsoka »gifva Ung-.
domen, jemte ett ideal af konsten, en narmare anledning att
kanna Herr Abbe V oglers och · andra skrifter, till framtida be
redning av den :insigt och skicklighet, hvarforutari- naninet mu
sikus, afven med en storre fiirdighet i exselmtion:, latt nedsattes
till det af spelman».

1820 utgav C. A. Stieler en sangla:r;_a, den forsta nagot mer
utforliga, pa svenska. 1 :a avdelningen innehaller de enklaste

. musikteoretiska grundbegreppen, noter, klav�r, skalor, tonarter, 
intervall, takt och taktarter o. s. v; N .. Mollers » Kort undervisning 
i kyrksang)> (1839) motsvai:ar till innehallet helt denna 1:a av
delning av Stielers bok, av vilken den langa stycken ar en di
rekt avskrift; tillagda aro endast en avdelning om de grekiska 

1 De fem kapitlens 6verskrifter lyda: I. Om tonkonstens art och indelning; 
JI. Om skalor och tonarter (har redogores iiven bL a. for pianots omfalt
ning, stranginstrumentens strangar, trumpetens och valthornets omfaUning, 
klarinettens stamning o. s. v.); III. Om takt, tempo, rytm och expression; 
IV. Allmanna anmarkningar om exsekution pa tangent- och strak-instru
menter och V. Na.got om ackorderne.
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tonarterna och en om tonarternas karaktar. Som kuriosa ma 
har ett par karakteristiska avsnitt citeras: 

;> C Dur, uttrycker oskuld . och ett okonstladt vasende; ofor
skrackthet i faran och hjeltemodig storhet: A Moll, god, ren, 
adel och from qvinlig karakter: D Moll, svarmodighet, en pas
sionerad sinnesstanining och ett knarrigt lynne pa grund af 
lidna oforratter:' G Moll, folkvisornas tonart, som an i dag genoni 
sin oforklarliga enkelhet framlockar tarar vid atankan pa for
fadernas lefnadssatt, seder och husliga sallhet:, C. Moll, karleks
forklaring och derjemte klagan ofver en obesvarad kansla. Den 
karleksdruckna sjalens maktloshet, tranad och suckar ligga i 
den�a Tonart ... »1 

1849 utgav Moller en -2:a upplaga - av sin bok under titeln 
>>Larobok i kyrko-sang for skolor och dem som taga kyrko
sangare-examen, grundad pa andras och egen erfarenhet».
Dem;ia 2 :a upplaga ar endast en utvidgning av den 1 :a, i det
att den innehaller en 2:a avdelning med en kort beskrivning av
olika slags kyrkomusik och en upp-rakning av de vanligaste
ackorden, sammanstalld efter Drakes harmonilara.

Abr. Mankells 1835 utkomna »Larobok i musiken med sar
skildt af seende pa sang» inn eh all er forst en del sangovningar 
med siff erskrift och behandlar sedan, utom en del sarskilda 
iakttagelser vid sang, framst notsystemet, klaverna, tonarterna, 
tempoforteckning, de vanligaste musikaliska prydnaderna o. s. v. 
Men da den ocksa ,nagot behandlar flersHimmig mu�ik, upptager 
den de forsta eleinenten av ackordlaran, dock endast durtre
klangen och durdominant-, septim- och nonackorden .samt beror 
vidare ytterst flyktigt dissonansernas behandling och en del kon
trapunktiska former, kanon och fuga. Efter omnamnandet av 
nonackordet heter det (s. 132): » Utan att langre stadna vid detta 
·amne [ackordlaran], ma annu endast namnas, att .detsamma

1 Denna uppfaltning av den olikartade karaktaren hos de olika tonar
terna gar ytterst tillbaka pa grekernas ethosHira. T. Norlind angiver i silt 
arbete »Beethoven och hans tid», s. 170, sasom Hirofiider for denna Iara 
sada:ri den i Vasterlandet var utbildad vid 1700-talets slut Corvinus, Kircher, 
Mattheson och Schubarth och behandlar dar.efter utforligt Beethovens stall
ning till densamm�. Kirnberger giver i Die Kunst des reinen Satzes II, s. 51, 
ett utdrag av Printz' och Buttstedls karakteristiker av kyrkotonarterna och 
papekar s. 71, att <let ar en vasentlig sak for en tonsattare, » dass er die 
Eigenschaften der verschiedenen Tone genau kenne und jedes Tones Cha-
rakler cmpfinde; ». 
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naturligtvis ghller om Moll) som exempelvis pa de sista sidorna 
blifvit anfordt om Dur [forf. har aldrig talat om molltreklangen 
eller om hur den bildas!] att de omtalta accordernas yttersta 
intervaller kun:p_a okas och min.skas, hvarigenom foljakteligen 
hela accordet forandras, samt att vasendtlig och tillfallig fore
teckning kan inverka · pa accorderna likaval som pa enkla noter, 
och forandra dem for kortare eller langre tid. )) Att Mankell, 
denne motstandare till all hogre konstmusik, icke skulle agna 
harmonilaran nagon djupare behandling, ar knappast a.gnat att 
forvana. 

J. A. Josephsons )>Elementar-Iara i musik» (1:a uppl. 1860, 
2:a tillokade uppl. 1862) ar en starkt forkortad omarbet1_1ing av 
Marx' ))Allgemeine Musiklehre )> (1839). (Josephs_ons arbete, 2:a 
uppl., .omfattar 88, Marx' 358 s.). De flesta av Josephsons not
exempel aro direkt avskrivna efter Marx. Betraffande ackord
Iaran uppvisar J osephsons bok en liten olikhet i forhfillande, 
till dennes. Han giver namligen i noter exemp_el pa treklanger 
och septimackord pa dur- och mollskalornas alla toner, vilket 
Marx aldrig gor. Intet som helst beteckningssatt· for ackorden 
finnes vare sig hos Josephson eller Marx, icke ens generalbas
besiffring. 

Ett avskrackande exempel pa, vart schematismen i fraga om 
tersuppbyggandet kan leda, utgor en Harmonilara · av domkyrko
organisten och musiklararen i Linkoping J. Fr. Tornwall, vars 
forsta upplaga utkoin 1865. (En andra nagot tillokad upplaga 
utgavs 1876.) I forordet tiH 2:a upplagan heter det: )>De\ accord
system, som uti denna harmonilara blifvit anvandt ar sa till
vida nytt, att det upptager alla stamaccorder med forvexlingar
pa dur- och mollskalornas alla toner, hvaremot andra, sa val 
aldre som nyare harmonilaror, endast upptaga det inskrank
tare antal accorder, som ·anvandes i den 'Hollandska skolan' sa
som regelbzmdna) samt sasom 'undcmtag' eller 'fria' harmonier 
en mangd accorder, de der tid efter annan, genom att hafva af 
storre mas tare blifvit anvanda, vunnit haf d. Dess a .'undantag� 
och 'fria' harmonier, hvilka utgora ett nog stort antal for att 
betaga reglbrna sitt varde, forsvinna sasom sadana, i det de inga 
sasom regelbundna harmonier, enligt detta system.» 

Torn walls ·>> system» gestaltar sig i korthet pa foljande satt. 
Stamackorden utgoras icke endast av treklanger, septim- och 
nonackord utan a:ven av undecima- och tredecimaackord pa ska-
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lans alla toner. Ackordsystemet ar · saledes byggt pa sju over 
varandra lagda terser, dar stamackorden och deras forvaxlin
gars olikheter bero p·a den ton i skalan, till vilken de hanforas. 
Enligt detta system kan man nu latt analysera varje dissonerande 
ackords om an aldrig sa oregelbundna upplosning. Det disso
nerande ackordets grundton utgores namligen alltid av ton.en 
en kvart under upplosningsackordets grundton. Sa ar ackordet 

g-d1-f1-h1 septimackord pa g, om upplosningen sker till C,
nonackord pa e, om upplosningen sker till a, undecimaackord pa 

c, om upplosningen sker ·till F, tredecimaackord pa a, om �pp
losningen sker till d o. s. v. Enligt detta system horde snart 
sagt vilken ackordbildning som helst kunna upplosas hur - som 
helst och anda bevara skenet av »regelbundenhet» . Denna kon
sekvens drager dock icke Tonnvall. Tvartom star han for ovrigt 

i sin harmonilara pa ytterst strangt traditionsbunden mark. Sa 
klandrar han skarpt ·Berwald, for att denne i en koral vid en 

III VII V 

l . d .. l df .. b. d 1 d I II I d I II
rn ens anvan.t ac rnr or 1n e serna V. g 1 V 

V V V 
(enligt Rien.1.anns beteckningssatt) och sager: » Ingen accordlara 
medgifver quintsext-accorden pa c nojaktig upplosning till liten 
treklang pa g. Detta, jemte flera stallen, bevisar att B., i afseende 
pa accordlaran, frigjort sig fran antagna reglor och gillat 'fria' 
hamonier.»

1 Aven om Torn.wall icke, sasom senare Riemann, 
behovde · ha betbktat denna kadens, gVII: 0d, for den i moll 
·egentligen naturligaste, horde han val hava foljt sitt eget ana-
lyseringssatt och da funnit att detta ackord gVII, som upploser
sig till 0d, vore att betrakta sasom ett undecimaackord pa d med
utelamnad grundton och ters. Han kunde da omojligt ha kland-

. rat ackordfoljden som sadan, eftersom enligt forordet i hans 
harmonilara alla s, k. » undantag»_ och ))fria» harmonier inga sa
som regelbundna, utan hade mojligen bott anmiirka pa stam
foringen, som i stallet for att naturligast giva g-moll ackordet i 
sextlag_e, - bringar det i grundHige. Torn wall ar for 6vrigt en 
ivrig forkampe for kyrkotonarterna, vilka han vill se anvanda 
i en )) renheh, som de aldrig nagonsin a.gt. 

1871 utgav L. A. Lundh en harmonilara avsedd for semina
rier och hogre laroverk avensom till sjalvstudium. En 2:a upp1. 

1 Harmonilara, 2. uppl. s. 134. 
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utkorn 1881, sorn skiljer sig fran den 1:a darigenom att 6vnings
exernplen delvis aro ornarbetade och deras antal okat. Lundh 
sager _i forordet, . att enligt hans forrnenande vore de i Sverige 
utgivna harrnonifarorna allt for vidlyftiga och beralmade endast 
for blivande kornpositorer, vadan det stora flertalet av dern, sorn 
studerade harrnoni, trottnade pa halva vagen, innan en ens 
knapphandig overblick av hela arnnet hunnit forvarvas. Han 
ville nu med sitt arbete giva en enkel och lattfattlig framsfall
ning av harrnonilarans grunder och uppstallde sorn ma.I: » ac
k.01�:1.panjernang till en given rnelodi>I-. · Hans bok innehfiller ratt
utforligt det viktigaste av harrnonifaran och ar narrnast en for
enkling av Richters arbete. 

Av ·utlandska verk oversattes under 1800-talet, utorn de ovan 
namnda av Vierling, Logier och Richter, av Bengzon efter Wohl
fahrt >>Elernentarlmrs i harrnonilaran» och av A. Lindgren efter 
Lobe »Musikens katekes», vilken sistriamnda ar icke endast en 
harmonilara utan snarare en -kortfattad allrnan rnusiklara. 

Det aterstar oss nu att rned ett par ord omnarnna trenne sven
ska �usikframjare fran 1800-talets mitt och slut, av vilka tva, 
Carl Johan Froberg och Adolf Lindgren, voro de snart sagt enda 
sjalvstandiga rnusikteoretikerna i Sverige fran denna tid, och 
den tredje, Johan Lindegren, var Sveriges pa sin tid frarnsta 
kontrapunktiker och kornpositionslarare. 

Froberg, sorn under en tid. var cellist i hovkapellet, verkade 
vid mitten av 1800-talet som rnusiklarare i Uppsala och Stock
holm och bildade 1868 en elevteater. Han utgav en hel del ar
beten inorn rnusikteoriens och musikestetikens omraden, av vilka 
kunna namnas: » N agra ord oni de skona konsternas betydelse)) 
(1855), »Grundlagarna for pianospelets teknik jernte det vasendt
ligaste af allrnanna rnusiklaran» (1861), >> Orn tonkonstens be� 
tydelse sasorn allrnant bildningsarnne)) (1867) och »F6rs6k till 
grundlaggning af en verkligt rationell harmon1- och tonsatt
ningslara)) (1878). Alla dessa skrifter bara vittne orn forfatta
rens allvarliga stravanden for att hoja den· musikaliska bild-

. ningen i landet och om hans djupa uppfattning av konsl:ens stora 
betydelse och hoga uppgift.1 

1 Da Frobergs verksamhet var av den art, att en mer detaljerad redo

gorelse for densamma kan anses fullt motiverad, amnar forf. i annat sam-

111.anhang agna den en specialstudie och inskranker sig darf6r har till en

dast ctt flyktigt omnamnande. 
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Frobergs huvud- och livsverk utgor >>F6rs6k till grundlagg
ning • ... ». Av detta arbete med vilket Froberg var sysselsatt 
i trettio ar och som frarnsprimgit ur forfattarens, anda sedan 
lmgdomsaren, . djupt kanda behov av att f orklara tonkonstens

verlmingar och pa rationell grund pa ett vetenskapligt tillfreds
stallande satt uppstalla dess lagar, utkorn endast forsta delen i 
tryck. Andra . delen finnes i ett fullt avslutat- rnanuskript for
varad i Musikaliska akaderniens bibliotek. Orn detta verk ma 
har ytterligare blott anmarkas, att Froberg i detsamma utgat 
fran Hauptmann, med vilken han har mycke! gemensamt, att 
hans bok icke ar avsedd uteslutande sasom ett teoretiskt arbete 
utai\ aven sasom en praktisk larobok och att den i den praktiska 
grundlaggningen och systematiseringen av innehallet narmast 
overensstammer. med Richters harmonilara samt att · den inne
haller manga sjalvstandiga och framsynta iakttag�lser, sa t. eL 
om altererade ackord och om dissonanser. 

En an:malan av detta arbete finnes inford i nr 5 · av tidskrif:.. 
ten ,>Necken» fran ar 1880. Da det kan vara· av intresse att se, 
hur avvisande man pa sin a hall stall de sig mot den nyare ra:. 

tionella harmonilaran, skall demia amnalan har i korthet an
foras. Det heter dar: »Sedan store andar gatt hadan, lemhande 
sina fulltoniga lyror i arf at efter�ommande, hvilka ej sallan, 
hufvudsakligen pa grund af en viss smaforstandig, nykter vfil:. 
· menings fagra dygd sokt hafda sin ratt ipl sagde arfs besittning;
sa har afven dessa lyrors klang undergatt atskillig modifikation:,
och hela spelsattet, jemte metoden for dess inlarande, blifvit pa
hvarjehanda satt 'rationaliseradt'. Man har la.tit sig angelaget
vara, att liksom nedfira tonvetenskapen fran dess en gang inne.:. 

hafda, genom seklers ihardiga strafvanden onadda, med konsten
sjelf jemnhoga stallning samt att, sa vidt mojligt, soka reducera
honom till ansprakslosare dimensioner och qvaliteter, tiil ackord
och formlara, pa det icke glansen af en hansvunnen tid matte
alltfor bjert stick.a i. 6gonen. Den odsliga, ·rudimentart prosaiska
sfer, hvari denna vetenskap alltsa rakade vid och genom upp
gifvand�t af den melqdiska principen� den kontrapunktiska all
sidigheten sokte man till· en tid, fast fo'rgafves, upplifva genom
inrymmande de!i af den matematiska ·klanglaran, · for naturfilo
sof en mycket intressant, for sanggudinnorna, gudnas, foga upp
piggande. Kommo sa tyskarna Marx, Lobe, Andre, Richter att
icke glomma Dehn 9ch Bellennann, med sina resp. kompositions-
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laror, hvardera med sina fortjenster och mojliga svagheter, sa.mt 
andtligen Moritz Hauptmann, som i sin » N atur der Metrik und 
Harmonik» ( titeln lyder » Die N atur der Harmonik und der 
Metrik» ) visserligen nedlade en och annan fintlig iakttagelse, 
men som for ofrigt i teorien forfoll till ett sterilt och odsligt 'fi
losof erande ofver treklangen'. 

Dessa Hauptmanns spekulationer hafva dock funnit en varm 
foresprakare i forf. till den bok, vi harmed pliktskyldigast an
mala. Arbetet utmarker sig for en makta hoglard tendens,. be� 
tingad af foresatsen att pa metafysisk vag soka leta sig fram 
till klar askadning i musikaliska ting.)) 

Recensenten finner stilen alltfor filosofisk. »Nu ar ackord
laran ett latt amne, sa · vida man inte enkom vill gora henne 
svar. Bokens konstna�liga intentioner la.ta pa atskilliga sidor 
glimtvis fornimma sig; likval ar hon ej fullt lansad fran dessa 
friheten onodigt ham.mantle foreskrifter, som dess varre vanli
gen belamra dylika verk.)) Boken ar ytterst svarfattlig och fordrar 
djupa filosofiska kunskaper for att kunna forstas. Till sist pa
pekar recensenten en del tryckfel och daliga exempel med kvint
foljder, · enformig rytm, trottanqe · upprepning av sekvenser och 
fortackta oktaver och kvinter, aven detta ,pliktskyldig�st.1 

Helt annorlunda later det doclchos A. Lindgren. Denne skrev 
med anledning av .Frobergs dod i maj 1884. en artikel i Svensk 
Musiktidning om Fro�ergs ·» Forsok till grundlaggning af en 
verkligt rationell harmoni- och tonsattningslara)). Han borjar 
dar med att giva uttryck at sitt vemod over, att Froberg ej var 
fodd i ett land, dar hans stora begavning kunnat komma till 
sin ratt och dar han haft tillfalle till grundliga forstudier, vilket 
sakert skulle hava givit honom ett namn bland de framstaende 
musikteoretikerna. )) For hvarje gang vi taga denna bok i han
den ske:r det med en kansla af vemod; vemod ofver hvad den
samma under lyckligare· omstandigheter kunnat blifva, vemod 
ofver det teoretiska och historiska musikstudiets foraktade stall
ning i vart land, der hvart enda vilkor for en verklig uppblomst
ring af denna vetenskap saknas; har fames hvarken· uppmunt
ran och understod fran det allmanna f6r dylika studier eller 
larostolar derfor vid universitet och akademier ( den enda ins ti-

1 Denna anmalan ar visserligen icke signerad, men ingen mindre an J. 
Lindegren torde hava skrivit den. Hela stilen ar typisk for honom, likasa 
framhallandet av den melodiska principen sasom gruncl for all hogre rnusik. 
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tution, som .skulle erbjuda sad;ma och som boi;de para n�got ap
:sv?,r for en slik brist pa uppmuntran, valjer, som bek:int i aF
manhet bade l,edamoter,'?* tjensteman och stipendiater.icke eft�r 
•offentligt adagalagda weriter och, f.ormaga .utan. pa_ grund . a,y_
hev!tgenhet och kotterHntressen) ; har fi:rwes for sadana studier
hvarken literatur eller la.rare, hvarken macenater• eHer donat:io�
ner, hvarken offervilliga forlaggare eller en intresserad_ lase
krets.1. Under s_adana b.edrovliga forhallanden blev Frobergs ar.,_
bete en ))torso, ej blott qvantitativt utan aven qvalitativt; det lo�",
var mer an . det ha.Her' pa _samma gang det vitnar om en rik
va�;tlighet, forkrympt .. 0-f brist pa luft. Man kan i vissa· bittra
o'gonblick. vilja grata blod vid tanken pa, huru ett. vetenskap-.
ligt..gry salunda gar totalt forloradt for den europeiska konser�.
ten; blott i foljd af olyckan att ej tillhora 'de stora kulturnati_o
nern?,' · utan en krakvinkel med ;:i.bderitiska traditioner i fraga
,om musikaliska inrattningar, hvilka dels icke existera, dels icke_
motsvara sitt andamal. » Denna avdelning av artikeln slutar:
)) Ofuanstdende radei- ha nastan utseende af ett dngestskri, · Nd.
.val, ma de std som ett sddant! Och ma de_ for en fmmtida arkeo-·
log - forr kunna vi kanske ej hop pas .att nagon mennislw. ens_
.l a s e r  var uppsats - galla som ett sann�ngsvittne bland andm
.fdl.n den muszkaliska stendldem i, Sverige. )> (Kurs av forf.).

1 Anmarkningen vid **) lyder: ))Att Froberg, var framste musikteoretiker, 
-aldrig blef ledamot af Musikal. akademien, ar lika naturligt, som att var 
f6rste. symfonist blef✓det forst fyra ar fore sin vid 72 a.rs alder intraff ade 
clod, att en af vara framsta koralkanilare vid sin dod i fjol ej hunnit blifva
def och att var framste musikbiograf troligen heller aldrig hinner dit, efter
.som han nu i ·orver 40 ar, stampat som 'associe', omgifven af tva instru-
1nentmakare>>.

Med )>Var forste symfonist avses Berwald, som. blev medlem 1864 och, som 
hekant, dog fyra ar darefter, 1868. Med ))en af vara framste koralkannare>> 
menar Lindgren fonnodligen J. V. Beckman. Lindgren bar dock i sa fall
(troligen i hastigheten) misstagit sig angaende artalet for Beckmans dod.
Han dog namligen 1873 och icke 1883. ( C. A. Moberg framhaller i sin 
studie ))Musik und Musikwissenschaft an den· schwedischen Universitaten)), 
))Mitteilungen der internationalen Gesellschaft fiir Musikwissenschaft», arg. 
II 1 s. 24; Beckmans arbeten inoni den svenska hymnologien sasom viktiga 
och fortjanstfulla och redogor dar ocksa for Beckmans· forskningar over not
skriften.) »Var framste musikbiograh ar J. L. Hoijer, vilken, som bekant, 
1864 utga.v <let forsta modarna svenska musiklexikonet. Han blev associe
rad 1845 och ))hann)> mycket riktigt aldrig bliva medlem, da han dog i juli 
1884. 

�) - 33:?240. 
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I nasta avdelning av artikeln giver Lindgren en mycket kort
fattad kritisk expose av. Frobergs atbete, dar han forst skarpt 
kritiserar den uppkonstruerade talsymbolik, Froberg i likhet med. 
Hauptmann lagt -till grund for sin framstallning, och_ dar han. 
sedan uppehaller sig framst vid den klara och framsynta upp-
fattningen av dissonansernas och septimackordens natur. 

Adolf Lindgren, vilken i Uppsala a.gnat sig at filosofiska, este-· 
tiska och musikaliska studier, var som bekant verksam som1. 
musikskriftstallare i Stockholm. Han var Hinge referent i Afton
bladet och vann dar anseende som Sveriges basta musikkan-
nare. Tyvarr var han ej knuten vid nagon musikundervisnings
anstalt och blev heller aldrig i tillfiille att samla sina krafter tiff 
nagot storre vetenskapligt arbete, vadan hans omfattande musi-_
kaliska bildning och stora vetenskapliga begavning ej kom det: 
svenska musiklivet till godo i den omfattning, som under lyck
ligare forhallanden hade kunnat bliva fallet. 

Sin fornamsta insats gjorde Lindgren i och med utarbetandet 
?'v· musikavdelningen i 1: a upplagan av Nor disk Familjebok. .. 
l de musikteoretiska artiklarna, som har narmast intressera oss,
formedlade Lindgren till den svenska allmanheten kunskapern.
om alla de· framsteg framfor allt pa den rationella harmonila
rans omrade, v_arpa senare halften av 1800-talet var . sa rik ..
Detta skedde dock icke endast genom ett enkelt refererande ..
Lindgren intager alltid en sjalvstandig, ofta skarpt kritiserande,.
stahdpunkt. Stader han sig i de tidigare artiklarna, t. ex. fran·
1880 ))Dissonans)}, som han definierar som Horhallandet mellan
sadana toner, hvilkas samtidiga ljudande orsakar 'svafningar'
eller periodiska storingar i samklangen», framst pa Helmholtz,.
rojer han i fortsattningen en allt storre paverkan av de forskare,.
som ej anse Helmholtz' fysikaliskt-fysiologiska .forklaringar ut
t_ommande utan me:ra. betona den psykiska aktiviteten vid det
musikaliska horandet.1 Sa sager han i artikeln )>Klang» frai11
1884 om fyrklangen att den, ehuru forebildad i naturen, betrak-· 
tas sasom dissonans, vilket narmast beror pa » d_e .. storande· 
'sfafningar', som uppsta vid septimans tiUtrade och -som gora,. 
att tonsinn'et ej ·ka:n uppfatta denna klang· sasonrett· enda har
moniskt helt, utan snarare (enI den' nyaste ratfon:ella harmoni--

. .  . 
. . : . .  

----

1 De framsta ·av dessa forskare voro som bekant 'VOll Oettingen, Riemann 
och Hoslinsky, vilken sistnamnde blev av den storsta betydelsen for Lind
gren. Hostinskys ;)Die Lehre van den musikalischen. Rlangen)) utkom 1879_ 
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la.ran) fatt_ar den sasom en representant for tva treklanger;. 

hvilka da strafva efter formedl�ng genom en narbeslaktad sa
dan. ( 'upplosning') )) . Vi dare heter det i artikeln )> Konsonans » ,. 
att en egentligen (d. v. s. till sin yttre form) konsonant klang 
under vissa forhallanden kan bliva dissonant: »allt beror pa 
_huruvida densamma af den estetiska uppfattningen for tillf all et 
·betraktas sasom en enhet eller en mangfald af klanger. Det
rent fysiska valljudet kan visserligen vara bidragande men icke
ensamt bestammande for begransningen af begreppet konso
nans. )) Lindgren anser Helmholtz' forklaring av mollklangen

· - detta den rationella harmonilarans stora tvisteamne - sasom
el). ))

-;grumlad)) konsonans, uppkornmen av en tvafald av klanger,
for den antagligaste men anmarker dock, att denna forklaring
synes ))hota mollklangens egenskap af konsonans, sa sant kon
sonans ar � klangenheh .1 Han kritiserar skarpt teorierna om
undertonerna och framhaller att dessa ej kunna anses likstallda
med overtonerna, da man ej lyckats med att bevisa dem sasom.
objektivt horbara. Mojligheten av att Riemann verkligen skulle
hava hart undertoner, fornekar Lindgren pa grund av nagra
av honom sjalv utforda akustiska experiment.2 

Utom denna musikavdelning i Nordisk Familjebok skrev Lind
gren en mangd tidningsuppsatser, av vilka en del infordes aven 

1 I studien ))Ronsonans och dissonansl>, (inford i Svensk Musiktidning och 
i tysk oversattning i Mus. Centralblatt och i Allgem. Musik-Zeitung), dar 
Lindgren i allmanhet foljer Hostinsky, klandrar han dock denne _for bris
tande konsekvens i,:::fraga om mollklangens forklaring. Hostinsky, vilken, 
spm bekant, anser ·molltreklangen for en trefald av klanger, sager, att den
sammas fullkomliga konsonans i intet avseende bliver ifragasatt, trots att 
den ej tillater nagon enhetlig tydning. Detta beror pa, att han vid defini
.tionen av begreppet konsonans utgar fran tvaklangen. Om darfor ett ackordl 
kan sonderdela,s i endast konsonanta tvaklanger, ar hela ackordet som sa
-�ant konsonant. (En tvaklang ar konsonant, om dess bada toner inga som 
nagon av de lagre partialtonerna i samma ldang.) Lindgren daremot an
ser, att iiven ett mer an tvastammigt ackords alla toner maste -sasom partial
toner tillhora samma klang for att detsamma skall galla for konsonanL 
Han drager ocksa den fran hans standpunkt riktiga konsekvensen harur och 
fornekar mollklangens konsonans. 

2 Dessa experiment utforde Lindgren sa, att han med pappersryttare pa en 
strangs svangningsknutar visade, att denna strang icke svangde totalt, om 
en sadan hogre ton anslog_s, som bland sina undertoner hade bort hava 
strangens i fraga egenton. Lindgren framlade dessa resultat i Allgem. Mu
sik-Zeitung 1886. Forst senare, 1890, utforde Stumpf samma experiment, 
dock med anvandande av violin i st. f. piano. 



-13,2

i tyska tidskrifter. Dessa sistnamnda utkonuno senare i · bok
form under titeln )) Drei harmo:p.ische Studien>>. I den forsta av 
dessa studier, »Mathematische Massverhaltnisse auf den ersten 
Satz von Beethovens • Eroica angewendeh, anvander Lindgren 
» gyllene- snitteh pa-Eroicans forsta sats och visar sa, h�r i for
mellt hanseende oerhort regelbundet denna ar uppbyggd. Den
andra studien ar den redan namnda >>Konsonanz und Dissonanz».
I den sista, » Ueber das Quintenverbot», behandlar Lindgren ef
ter en orienterande -historisk oversikt forst de tva viktigaste for
klaringarna , som givits angaende kvintforbudet och vilka han
kallar den kontrapunktiska och den harmoniska, och drager se
dan i avdelningen »Erlaubte Quintenfolgen» konsekvenserna ur
Ambros' sats, att kvintfoljder forlora sin anstotlighet under for
utsattning av att de 1) ej innehalla nagra harmonifoljder, som
ej aro samhoriga, och 2) ej strida 1�ot en naturlig d. v. s. f6r
nuftig stamforing. Dessa konsekvenser drager Lindgren »voll
standiger und systematischer als Ambros oder· ein anderer
gethan».1

. Samma ode, - att pa grund av ogynnsannna yttre ·forhallan
den icke kunna fullt utveckla en rik begavning och ej bliva i 
tillfalle att till 16sandet av stora uppgffter fa anvandning for ett 
ovanligt.kunnande - som sa hammat bade Froberg och Lind
gren i deras verksamhet, traff ade ocksa Johan Lindegren. Trots 

oerhorda ekonomiska svarigheter genomgick han akademien, 
dar han bl. a. studerade teori for Berens d. a., och forskaffade 
sig genom sjalvstudier en omfattande icke endast musikalisk utan 
aven allmant humanistisk bildning. Lindegren, som 1881 ut
namndes till musiklarare vid Jacobs Higre -allmanna laroverk i 
Stockholm och nagra ar senare tilltradde kantorsbefattningen vid 
Stockholms storkyrka, vann anseende som en ovanligt fram
staende la.rare och gjo_rde sig kand som Sveriges skickligaste 
kontrapunktiker och baste koralkannare.2 Han tjanstgjorde 

1 Adolf Lindgren, som. mer an de flesta fortjanat en uppmuntran och ell 
erkannande, var varken medlem av eller ens associerad i Mus.ikaliska aka
demien. 

2 Hugo Alfven, Lindegrens storste larjunge, som i Hvar 8 dag (nr 18 
d. 3 febr. 1907) skrev en artikel om Lindegren, tvekade ej, att som. sin
bestamda overtygelse fram.halla, att han inom. sitt omrade vore en av sam
tidens yppersta auktoriteter.

Se aven ,,Johan Lindegren. Hans liv och verksamhet» av 0. Blom i 
ii Kyrkorn.usik och Skolsangi, 1910 nr 24 o. 25. 
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en tid som. Vice la.rare i kontrapunkt vid konservator.iet men 
blev sedermera forbigangen av hovl�_apellmastare Dente;. som for 
att skaffa · sig nodig.a ·kunskaper for lararkallet, genomgick en 
kurs i · kontrapunkt for __:__ Lindegren!1 

Lindegren verkade aven som skriftstallare och skrev ett fler-
tal 1.1ppsatser ( och dikter) i olika musikaliska amnen bl. a. i 
))Necken» och ))Svensk musiktidning». I en av dessa _uppsatser, 
>> Om villkoren for blomstringen af var nationella tonkonsb> ;2 

uppehaller sig Lindegren f6rst vid det. beklagliga i att komposi
tionsstudiet atnjote ett sa ringa anseende i landet, och overgar
sedanr,1till; hur det skona i tonkonsten bast kunde befordras till
den yngre generationen:. >> • • . •  genom fasthallande - eller rattare 

.. aternpphojcmde af den melodiska principen, sasom varande ton
konstens sanna ide och lifsbringande flagt, samt dess Higgande 
till grund for all undervisning i tonsattningskonsten; genom bort
sofrande af det myckna handtverksmassigt ackordliga, som, i 
f6rening 111.ed en nyare skolas svulstiga filosofemer, gor den mo
dei':na s. k. musikteorien i hog grad otillforlitlig och vilsele
dande . .. » Till sist vidr6r han dessa bada punkter, larosystem 
i tonsattning och la.rares kvalifikationer. ·Han framhaller den 
harmoniska mollskalan sasom betydligt ensidig, kyrkotonarter:. 

nas bannlysande sasom skadligt och framstaller till sist som sin 
asikt, att Cherubinis larobok i kontrapunkt stode hogre an t. ex. 
Richters.3 Pa lararen staller han synnerligen hog.a fordringaL 

1 Alfven slutar sin artikel med orden: ,,En gang skall kanske ·nagon af 
den.1 har i lande!, som saken vederbor, vakna till besinning om hvilken oer
hord, oersattlig forlust, Sverige lidit, da det i likgiltighet la.tit en af sina 
mest och egendorn.ligast begafvade soner arbeta bort sitt lif pa tjiinste
mannabefattningar och underordnade smasysslor, i stallet for att hafva satt 
honorn. i tillfalle, att med hela styrkan af sitt geni. och jarnslarka vilja tjana 
den svenska tonkonsteni,. 

2 Den ar inford so'in artikelserie i ·Neck.en 1880 med horjan i nr 2. 
3 

,, Vi ha.Ila f6re att deri 'harinoniska niollsk:ilan' ar, sasorn. grund for 
samklangsbildningen i moll, orn icke abscilut falsk, sa atminstone betydlig t 

ensidig; misstankt red an i teoretiskt af seende, ans taller hon i musikkriorna 
hos de torisattare, hvilka reflektionslo:St folja henne, de mest f6rharjande 
verkningar. Kyrkotonarternas bannlysande ar lik.a sa skadligt. Iriforlivan
det med dem utvidgar nemligen i hogst vaseritlig man synJuetsen, ·medgifver 
de herrligaste, de effektfullaste friheter i klangfargernas esteliska fordelning 
samt larer en att i sangkomposi tion undvika all svartrafflig och skadlig 
kromatik. Vi se oss nodsakade alt stalla Cherubinis konlrapunkliska Hi.ro
hok hogre an t. ex. Richters, lwilken scnare, ell barn af sin !id, s!undom 
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I en anirnn artikelserie, »Melodi och harmoni»,1 framlagger 
Lindegren narmare sin uppfattning om forhallandet mellan »ton
konstens A och O ». Efter att forst tamligen ironiskt hava upp
raknat olika slags musikaliska skriftstallare2 

soker han, att med 
ett yttrande av Thorild: » Konstnarshandlingen ar pa en gang 
kraft, skapande, utatgaende, omedveten och harmoni, tyglande, 
inatgaende, medveten», som motto visa, att den i det andliga 
universum forefintliga tveenigt verkande kraft, som kan kallas 
innerlighetens och frihetens dubbla lag, aven ar verksam over
allt inom tonkonsten, har kallad forinring-foryttring, och saledes 
aven inom melodien och harmonien. »Melodi ar ideens (det 
gudomligas) mest omedelbara sinligt-andliga manifestation. Som 
sadan ar hon ett helt for sig .3 Begreppen innerl!ghet och f rihet

forefinnas hos henne forverkligade i rostens (ton.ens) hojnirig 
och sankning, i dess vexlande styrkegrad.. . Men melodiens 

stutna enhet skulle ej lange droja att som mangfald foryttra 
sig i - harmonien. Aterigen en fornimmelse af den utatgaende
kraften, hvars inatgaende motverkan blef den i de minsta detal
jer tillampliga kontrapunktiska regeln. » Hos Bach4 ar melo
dien over allt narvarande. » Hon ar likasorn. sjalen, hvilken icke 

·b1ott danat den samljudande tonmassan sig till kropp, ·utan jem
val pa hvarje punkt dallrande genomtranger och lifliggor ho.,.

· nom med · sin flagt. >; A ven hos Wienklassikerna gjorde sig den
111.elodiska principen maktigt gallande, i det att de i sina basta
verk aterknoto till ett mer polyfont _skrivsatt. Lindegren slutar 

val knapphandigt affardar atskilligt, hvarpa en god skola maste lagga till
borlig vigt, sasom tva-tre- afvensom fem- och sexstammig sats, kantabla for
menniskorosten afsedde, i hvarandra · slingrande stammor, med samklangs
Tesultat af den finaste sonoritet ... )> 

1 Ocksa i Necken med borjan i nr 5. 
2 Till dessa h6ra ocksa )>�usikaliska materialister, teoretici, de der anse 

all melodi for sin fortkomst tarfva vehikeln af en jemnmulen, pausfri fyr
stammig sats, hvilken alltsa for melodien blir lika oumbarlig som - kryc
korna for krymplingen ... » 

3 Han bestrider, att )>melodien och harmonien endast kunna tank.as i fore
ning med hvarandra - just tvartemot erfarenheten, hvilken 6ppet visar, 
hurusom hvarje sk6n melodi behagar oss just sdsom sddan... Melodien 
ar icke blott det historiskt forsta, hon iir afven det ideelt f6rsta, hon iir 
sjelfva ursprungligheten ... 1> 

4 0. Blom papekar i sin ovan omniimnda arlike1, alt J. S. Bach var den. 
av vilken Lindegren liirde det mesta. 
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;med att beklaga bristerna i kompositionsundervisningen i lan

-0.et · och att har sa ·1itet gjorts for att utbilda de musikaliska an-

:fag, som eventuellt forefinnas.1 

Som avslutning vilja vi gora nagra sammanfattande iakttagel-

::Ser av var midersokning. Na.got djupare musikteoretiskt stu

-:dium syn es icke hava forekommit annat an i ytterst fa fall. Inga

(vi bortse i det foljaride fran Frobergs harmonilara) av de unde:r

:perioden utkomna svenska larobockerna i musikteori aro i den

menin.g originalarbeten, att de utgora frukten av en sjalvstandig

·.forskning. Dar de ej aro direkta oversattningar eller omarbet

::ningar,. hava de till storsta delen sammanstallts efter och hop

·pidckats ur utlandska arbeten. De aro uteslutande praktiska,

-aelementara larobocker, avsedda att meddela "fardighet i begag

_nandet av de vanligaste ackorderi vid preludiering och ackom

:Panjemang. Efter Richter har ingen utlandsk musikteoretiker 

])livit av avgorande betydelse for de svenska forfattarna och

-<lessa hava i siria atbeten aldrig tagit stallning till de stora ny

,-danarna pa den rationella harmonilarans omrade fran senare

.halften av 1800-talet. 
Fraga vi efter orsakerna till denna den musikteoretiska un-

.. dervisningens laga standpunkt i Sverige under -foregaende ar

Jrnndrade, aro val dessa ytterst att soka i (for att annu en gang

-.citera Frigel) svenska folkets obenagenhet och likgiltighet for

::grundligare utbildning, och dari, att sa fa anstrangningar gjor

.. des for att hoja densamma samt slutligen beroende darpa, att

·.man icke beredt\e de fa verkligt sjalvstandiga forskarna tillfalle

· .:att med hela vidden av sin formaga framja den svenska ton-

Jrnnsten.
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