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CARL JOHAN FROBERG 

EN SVENSK MUSIKTEORETIKER 

Av SnG WALIN (Uppsala) 

D
et ar i ar jamnt ett halvt sekel, sedan Sveriges utan gensagelse
mest betydande musikteoretiker under 1800:talet, Carl 

Johan Froberg, bortgick. · Da han emellertid icke endast som 
musikteoretiker utan aven i manga andra avseenden var en man 
over de vanliga matten, har jag trott det kunna vara av intresse 
att lamna en nagot utforligare redogorelse for hans liv och verk
samhet an vad som var mojligt i min uppsats om den musikteo
retiska undervisningen i Sverige under romantiken.1 Att <let dock
icke heller har, inom ramen for en tidskriftsuppsats, kan bli fraga 
om en uttommande skildring av vare sig. hans levnad eller hans 
arbeten, sager sig sjalvt. 

Carl Johan Froberg foddes i Svea Livgardes forsamling i Stock
ho1m den 28 januari 1812. Foraldrarna voro sergeanten i gar
det; Johan Froberg, och hans maka, Maria Christ. Froberg, fodd 
Straberg. Uppgifter fran Carl Johans barn- och ungdom aro 
darefter ytterst sparsamma. Han hade en bror, Frans Teodor, 
som var nagot yngre. Faderh blev efter nagon tid overflyttad till 
flottan och dog som fanjunkare redan ar 1819. Modern lamna
des saledes mycket snart ensam med tva sma pojkar. Vi veta 
ingenting om hur hon drog sig fram eller om den uppfostran och 
skolunderby,ggnad, s9m hon kunde la.ta komma sina saner till 
del. Om Carl Johan redan tidigt visade prov pa nagon musika
lisk begavning eller ej, har icke heller varit mojligt att fastsla. I 
en nekrolog vid hans dod star det endast, att han som· ung idkade 
musikstudier. Hans harndom torde dock icke ha tett sig sardeles 
ljus. Modern forsummade namligen till forman for sin yngste 
son i hog grad sin forstfodde. 

Atminstone en del av Carl Johans musikstudier leddes av den 
1 Svensk lidskr. f. rnusikforskning 1933, s. 126 ff. 
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pa sin tid mycket .bekante cellisten G. A. Gehrman.1 Denne tjiinst
gjorde bl. a. under perioden 1827-38 i hovkapellet. Det iir 
ju mojligt, att det var genom hans formedling, som Carl Johan 
1835 fick anstallning diirstades. Samtidig;t med Gehrman liim
nade han dock Operan och synes diirefter na,gon tid atminstone 
delvis ha slagit sig fram som musikliirare. I denna egenskap fa1-
na vi honom salunda i borjan pa 40-talet hos Excellens J. Nor
denfalk pa Blekhem, en egendom strax utanfor Viistervik. Snart 
nog aterviinde han dock till teatern och var under tiden 1842-
46 ansfalld som cellist i Mindre Teaterns orkester. 

Hiirefter framtriider Frobergs levnad i en nagot klarare dager. 
I mars 1846 reste han till Uppsala, tydligen for att undersoka 
mojligheter:na for att sla ·sig ned dar som musikliirare. I annon� 
ser i Uppsala-pressen heter det niimligen: i, Undertecknad erbju
der sig- att under sitt vistande hiirstiides lemna undervisning pa 
violin, violoncell och piano-forte. Afven onskas utbyte af lek
tioner mot middagsspisning. Johan Froberg, Musikliirare fran 
Stockholmi>. Forsoket synes ha utfallit val, ty i oktober samma 
ar flyttade han dit pa allvar tillsammans med sin mor och den 
11-arige fostersonen, Axel Armand Widerber,g. Redan i novem
ber gav Froberg »med beniiget bitriide af atskillige Musikviin
ner» en musikalisk soare till forman for denne sin fosterson och
elev.2 Hiirvid spelade den unge konstnaren ett tema med varia
tioner av Merk samt tillsammans med sin la.rare ett rondo for tva
violonceller. Dessa bada nummer voro dock, att doma av kri
tiken, av medelmattigt viirde. I ovrigt medverkade Akademiska
kapellet och nagra sangare ur studentkaren, vilkas prestationer
livligt uppskattades av den talrika publiken. Froberg synes sa
ledes ha gjort en lyckad start i Uppsala, i vilken stads musikliv
han skulle komma att spela en icke obetydlig roll.

Mycket snart efter sin ankomst till Uppsala bildade Froberg 
egen familj, i det att han den 14 februari 1847 gifte sig med 

1 Georg Anders Gehrman (f. 1806 i Kopenhamn, d. 1876 i Stockholm) var 
i flera ·repriser anstalld i hovkapellet, vistades pa 40-talet i Norge, dar han 
1847 stiftade · Filharm. sallskapet i Oslo, vars dirigent han en tid var, for
ordnades 1867 till la.rare vid konservatoriet och a:o:sags allmant for en av 
vara framsta cellosolister. 

2 Redan den 14 april star, utan att Frobergs namn dock namnes, en an
nons om en musikalisk soare till forman for den 14-arige pianisten Ludvig 
Norman och den 12-arige cellisten Axel Wider berg. (Wider berg fyllde icke 
12 ar forran i dee.) Norman spelade bl. a. improvisationer over ett av 
publiken uppgivet tema. 
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»Demoiselle» Carolina Sophia Sahlin. Denna »demoiselle» Sahlin
tillhorde den bekanta bruksagarsliikten Sahlin fran Varmland
och var kusin till filosofen Carl Yngve Sahlins fader. Froberg
larde kanna henne i Vastervik redan under sin vistelse hos Nor
denfalks pa Blekhem.1 Familjen Froberg bodde • darefter i flera
ar i smeden Sandbergs gard i Svartbiicken. Frobergs mor shm
nade dock icke liinge i Uppsala utan aterviinde redan i oktober
samma ar till Stockholm.

Da inga brev -eller andra mei-a personliga underrattelser fran 
denna Frobergs forsta tid i Uppsala finnas bevarade, iiro kyrko
bockerna och tidningarna de enda kallor, som innehalla nagra 
upplysningar om honom. Men deras ofta kanske torra och 
knapphiindiga uppgifter, notiser och annonser ge dock en le
vande bild av ,en i sin konst mangsidigt och outtrottligt verk
sam man. Froberg drevs i sitt arbete icke endast av omsorgen 
om sin familj utan iiven av hela sin insfallning till musiken, 
som gjorde att han sag· som en av sina hogsta uppgifter att 
soka hoja den musikaliska bildningen i landet. Till denna Fro
bergs uppfattning av musiken och dess betydelse aterkomina vi 
senare. 

Froberg synes ha haft framgang i sin verksamhet som musik
liirare i Uppsala. Under ar 1849 umg1cks han med planer pa att 
inriitta en musikskofa. I december utgav han en tryckt anmalan 
om alt.den skul1e oppnas fran och med niista a.rs borjan. I den
na anmfilan sager han bl. a., att han finner det gliidjande, att den 
musikaliska bildningen borjade omfatlas med allt ·storre intresse, 
iiven om man hittills · fast sig huvudsal,:.ligen vid ett tomt yttre 
pralande och en till det hogsta utvecklad teknik. Han framhaller 
vikten av att redan fran borjan anlita goda la.rare, varemot <let 
dock ofta syndades. For att i nagon man soka avhjiilpa denna 
brist amnade han, .» som tror sig fran en hogre synpunkt hafva 
uppfattat saval konsten som Lararekallet, och som vagar smick
ra sig, att under sitt vistande inom detta samhalle, sasom La.rare, 
hafva vunnit eU allmiinnare forfroende», 6ppna en musikskola. I 
denna skulle undervisning ges i piano, violin, violoncell, sang och 
harmoniliira. Den mer utbildade eleven skulle beredas tillfiille 

1 _Sophia Sahlin var fodd i Tosse och ·inflyttade darifran till Uppsala. Hon
torde saledes icke ha varit bosatt i Vastervik men kan ju ha varit. pa till
ffilligt besok dar. Hon hade en bror, som var gift med en ankefru Hilde
brand pa Flerohopp, ett glasbruk i narheten av Kalmar, varfor hon ju hade 
nara forbindelser med Smaland. 
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till ))stiindig sammanspelning me.d Vi_olinen, varvid klassiska 
mastares arbeten skulle gas igenom. Genom offentliga bevis 
skulle adagalaggas, att hans metod vore fullt andamalsenlig. Av
giften skulle bli mella_n 10 och 20 rdr. b. Denna gang stannade 
det dock endast vid denna anmalan. Av okand anledning drojde 
det niimligen flera ar, innan skolan verkligen kom till stand. 

Froberg verkade dock icke endast som musiklarare i Uppsala 
utan iiven som utovande konstniir och som arrangor av diverse 
musikaliska evenemang. Fran -och med nyaret 1850 anordnade 
han nastan varje ar under sin forsta sjuttonariga Upps•ala-vistelse 
en eller tva musikaliska soareer, atfoljda av dans. Dessa soareer 
voro mycket omtyckta. Musikprogrammet upptog alltid nagot 
storre orkesterverk och ett flertal sangnummer. Ofta forekom 
ocksa nagon komposition for violin och piano eller for violon
cell eller nagot kammarmusikverk av Mozart eller Beethoven, i 
vilket da Froberg sjalv deltog. Dir. mus. J. A. Josephson med
verkade upprepade ganger som dirigent. 

I maj 1851 anordnade Froberg i Vastgota Nations sal en kurs 
om fem lektioner i de »for praktiken viktigaste delarna af Mu
sikens Akustik och Mekanik». Han behandlade dar bl. a. vagrorel
sen och tonhildningen hos de olika instrumenten. Kursen synes 
ha varit givande och val ordnad. I tidningen Upsala for den 27 
maj heter det bl. a.: » Hr musikdirector Froberg har foretagit �ig 
att halla forelasningar ofver musikens akustik och niekanik. De 
tvanne, som redan hallits, hafva varit mycket populara och vitt
nade om vidstrackta och noggranna studier i amnet samt en inga
lunda allom gifven fardighet att medelst experimenter visa och 
mundtligen forklara tonk-onstens fysiska grundprinciper ... Det 
hela visade, att hr Froberg pa sitt iimne anvandt omsorg, moda 
och kostnad, hvilket fortjenar uppmiirksammas af tonkonstens 
vanner bade har och annorstiides, der hr F. mojligen kan komma 
att repetera dessa intressanta foredrag ... )) 

Forst ar 1856 forverkligade Froberg sina planer pa inriittandet 
av en musikskola. I mars sliippte han ut en ny )) Anmii1an om en 
Musikalisk Laroanstalt i Upsala,,. Han anstaller har forst nagra 
allmanna betraktelser over de skona konsternas betydelse i all
manhet, framhaller sa ater vikten av att viilja en god la.rare och 
redogor darefter for sin uppfattning om hur musikundervisnin
gen bast borde -ordnas. De forsta studierna forefalla ofta nagot 
avskrackande, friimst pa grund av det myckna rent tekniska ar-
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betet. Det aligger lararen att uiidanroja elevens motvilja harfor. 
Ett utmiirkt medel )ifor hagens vackande och underhallande iir 
en fri ta.flam. Elever pa lika och olika utvecklingsstadier bora 
fa komma tillsammans och jamfora sina framsteg och hora lov-

. ord fran kompetenta domare och )igenom ahorandet af de mera 
forsigkomnas prestationer, allt mer och mer goras uppmiirksam
ma pa de behag och de adla njutningar som konsten har att er
bjuda,,. Han haller darfor fore au en andamalsenligt inrattad 
allmiin musikskola vore atminstone for de forsta perioderna av 
det musikaliska studiet vida formanligare an den enskilda under
visningen. En sadan allman musikskola framst avsedd for piano
mus,ik men aven i nagon man for violinmusik amnade han nu in
ratta. For1 att beframja samspelningen med violininstrument 
skulle utom de besfamda lektionstimmarna aven )>extra musika
liska aftonnojen foranstaltas, till hvilka afven elevernas anhoriga 
stundom skola inbjudas». For att skolan skulle komma i gang 
fordrade Froberg, att omkring 40 elever anmfilde sig. I juli synes 
ett tillriickligt antal anmalningar ha forelegat. Han annonse
rade namligen da om att skolan verkligen komme till stand och 
att undervisningen skulle borja den 1 augusti. Skolans lokal var 
belagen Kungsangsgatan 15. Denna musikskola holl Froberg i 
gang till och med varterminen 1863. Inga storre forandringar i 
<less organisation foretogos. Pa hosten 1859 inrattade han en 
siirskild nyborjaravdelning med liigre avgifter och nagot forkor
tad undervisningstid for den enskilde eleven. Skolans lokal flyt
tades efter nagra ar till S :t Pehrsgatan 9 och darifran efter yt
t.erligare nagon tid till W aksalagatan 12. 

Har, i Uppsala, utgav Froberg ett arbete, som pa det allra niir
maste sammanhangde med hans verksamhet som pianola.rare, 
niimligen en larobok i. pianospelning: Grundlagarna for piano
spelets teknik jemte det viisendtligaste af allmanna musiklaran, 
Upsala 1861. Pianoliiraren vid Musikaliska akademin, J. van 
Boom, vitsordade pa det hogsta denna laroboks stora iindamals
enlighet och behovlighet for elementarundervisningen samt re
kommenderade den till musikstudiets fromma till ett sa allmant 
begagnande som mojligt. I allt detta insfamde ocksa Ludvig Nor
man. Redan detta Frobergs forsta mera omfaUaride arbete vi<;ar 
hans striivan att komma bort ifran de empiriska endast for en
staka fall gaUande reglerna och aff aterfora allt till vissa allmiin

·giltiga fornuffsla-gar. Han framhaller i inledningen, att, da den
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spelande i toner ger uttryck at vissa inre tillstand och da fingrar
nas rorelser saledes framkallas av "inre bestiimningar hos sjii
Iem, ett klart uppfattande av detta inre vore nodvandigt och att 
saledes den inre uthildningen eHer, som han uttrycker sig, ))sjfils
gymnastiken" egentligen vore det viktigaste. Men for att genom 
pianospelning kunna ge tillfredsstallande uttryck at dessa inre 
tillstand maste man iiga iiven en omfattande teknisk utbildning. 
Det iir endast denna utbildning det hiir giiller. Ett oeftergivligt 
villkor for att lmnna na langt inom vilket omrade som helst iir, 
att man handlar fullt medvetet, att man saledes vet vad man gor 
och varfor man gor sa eller sa. Detta giiller naturligtvis iiven 
den tekniska fardigheten. Froberg ger darfor i sitt arbete utom 
elementerna av den allmiinna musiklaran och en plan for den 
forsta musikundervisningens bedrivande iiven en riitt omfattande 
beskrivning pa handens och armens benbyggnad och muskelsy
stein, fortydligad medelst avbildningar, jiimte lagarna for deras 
verksamhet. ·Han uppehaller sig iiven vid de forutsiittningar ele
ven maste iiga for att over huvud vara lamplig till musikalisk ut
bildning, samt vid de djupa kunskaper pa skilda omraden liira
ren maste vara i besittning av for att kunna anses lamplig for 
sitt hoga kall. 

I juli 1861 anordnade Froberg en lustresa till Skokloster. I 
samband diirmed gav handelskar�ns sangforening -en >> anspraks
los" konsert i Sko kyrka. Froberg synes ha nedlagt ett icke ringa 
arbete pa att fa denna san-gforening till stand och att utbilda den. 
Redan fore denna lustresa hade han en gang med framgang upp
triitt med densamma, vilket visar att han lyckats i sin striivan. 
Utfarden till Skokloster gynnades av ett stralande viider och var 
i alla avseenden lyckad. Betriiffande sangarna fiiste man sig siir
skilt vid deras goda ))ensemble)), som vittnade lllika fordelaktigt 
om deras egen flit och intresse vid inovningen som om deras 
la.rare, direktor Frobergs skicklighet och osparda · modal). Tva 
ar senare anordnade Froberg, strax innan han flyttade fran Upp
sala, tva nya sad:ina lustresor, den ena ater till Skokloster, den 
andra till ett sangarmote i Sigtuna. 

Om Frobergs privata liv under denna Uppsala-period veta vi 
icke mycket. Fran hans senare besok i universitetsstaden iir det 
bekant, att han umgicks intinit i de ho-gsta kretsarna, sarskilt 
med sin hustrus sliikting, professor Sahlin, som han var mycket 
god van med. Det iir antagligt att detta goda forhallande dem 
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emellan grundlades redan tidigt. Carl Yngve Sahlin studerade 
niimligen under 40-50-talen i Uppsala, diir han disputerade 1851 
och utniimndes till docent 1853. Genom hononi kom Froberg sa

kerligen i beroring med kretsen kring Bostrom och larde sa kanna 
dennes filosofiska system, vilket, som vi skola se, blev av den 
allra storsta betydelse for Frobergs forf.attarskap. Han stod ocksa 
pa mycket god fot med alla studenterna, av vilka han allmant 
kallades ))farhron -och vilkas ofta kanske respektlosa ska.mt han 
med en forstaende humor atergiild,ade. 

I Uppsala foddes Frobergs tre barn, Johan, W ahlhorg och 
Mauritz, det yngsta, Mauritz, den 19 februari 1851. Att Froberg 
icke avhrutit alla forbindelser med Nordenfalks, hevisas darav 
att som en av Mauritz f.addrar star Friherrinnan M. Nordenfalk. 
En annan av hans faddrar var Uppsala studensangarforbunds 
egentlige skapare, den bekante professorn i osterliindska sprak, 
Otto Fredrik Tullberg. 

Froberg fick salunda med tiden en riitt stor familj att forsorja. 
Att detta stundom kostade honom anstrangningar, som ovei:-stego 
hans krafter, framgar av en notis i Upsala Posten i slutet av april 
1859. Denna notis star med anledning av en musikalisk soare 
med dans, som Froberg iimnade anordna i Gillets vaning den 6 
maj. Det framhalles hiir, att han genom forra arets tillstfillning 
hereddes mojlighet att ))genom vistelse vid en badort i betydlig 
mon atervinna sin genom arbete och modor brutna ha.Isa)) , men 
att han iinnu en sommar hehovde vistas vid en badort for att 
hliva fullt aterstiilld. Soaren fortjiinade salunda att bliva val be
sokt, pa grund av saviil iindan;ialet med densamma som de )) for 
bindelser, i · hvilka hiirvarande allmiinhet star till hr Froberg i 
hans egenskap av ovanlig la.rare i musik)). Aven pa andra satt for
sokte Froberg och hans hustru att ,avhjiilpa de ekonomiska be
kymren. I augusti samma ar annonse:rade de salunda om att de 
i inackordering mot en modererad avgift mottoge nagra )>vfilar
tade)) skolgossar, med eller utan informator. >> Om foriildravard 
och en strang uppsikt i sedligt avseende)) utlovades. 

Att faststiilla den direkta orsaken till att Froberg mot slutet av 
1863 sokte sig bort fran Uppsala och nied sin familj flyttade till 
Stockholm, torde vara ratt svart. · Av avgorande betydelse voro 
siikerligen de ekonomiska forhallandena. Mus'ikskofan gick mot 
slutet kanske icke sa bra, som onskviirt hade varit. Konkurren
sen var ratt hard. Ett flertal enskilda musiklarare verkade i sta-
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den. Dessutom uppstod med tiden en del musikskolor vid sida n 
om Frobergs anstalt. Salunda startade en ))Director Musict,s» 
Aug. Wallenberg hosten 1858 en musikskola for pianospelnin§?. 
enligt J. van Booms metod. Den farligaste medfavlaren blev dock 
utan tvivel den av Josephson den 1 september 1862 oppnade mu
sikskolan. Den sakerligen mycket fordrande och dessutom haf
tige Froberg var nog icke heller allltid sa Hitt att vara till lags. 
Han nojde sig ej med vilka elever som helst. Den som utan nagot 
verkligt intresse agnade sig at musikstudier eller icke arbetade 
tillrii.ckligt, blev nog icke langvarig hos honom. I en annons om 
skolan i december 1862 lamnade han den for mangen spelelev sa
kerligen nagot avskrii.ckande upplysningen, att hadanefter ingen 
elev finge bevista hans skola, ))som ej genom ett tillborligt sjelf
studium i hemmet gor atminstone nagot tillfredsstallande fram
steg .. _))_ 

I januari 1862 led Froberg dessutom en mycket svar ekonomisk 
forlust genom en eldsvada. Harvid forstordes utom en del dyr
bara instrument och en stor mangd exemplar av hans larobok i 
pianospelning aven en hel del mobler, som han hyrt av sitt vii.rd
folk. Froberg ansag det nu for sin moraliska skyldighet att at
minstone i nagon man ersatta detta forstorda bohag. For att 
skaffa medel hartill gav han i december samma ar en musikalisk 
soare med dans. Han annonsernde om, att den gavs for valgo
rande andamal, i det att overskottet skulle ga till att ersatta det 
brandskadade. Han hoppades, att allmanheten skulle bista ho
nom "i dessa bemodanden att uppfylla en moralisk plikt; hvartill 
de egna krafterna hittills varit och annu aro otillrackliga)). Detta 
uppvackte tidningen Upsalas stora ovilja. Dess redaktion an
grep Froberg i en langre artikel mycket haftigt for hans tillsfall
ning och framholl, att han av sitt forsakringsbolag fatt en sa 
stor summa, att han ej behovde anlita den allmanna valgorenhe
ten for att klara av sina egna affarer. Froberg, som ansag denna 
artikel vara riktad mot "heder och ara)), forsvarade sitt till tag. 
Redaktionen kom da genast med en ny insandare, dar den yt
terst detaljerat redogjorde for forlusterna vid branden, for de ska
deersattningar; som utbetalats och de forsakririgar, som Froberg 
tagit. Den fann, att hans ekonomiska forhallanden ingalunda 
vor-e sa daliga, ))att han horde gang efter annan och annu ett 

- helt ar-efterbrandolyckarr aberopa denna sa:som skhl-for allm:an" - -
hetens ytterligare pungslaende under valgorenhetens rubrik ... )) .
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Huru harmed an ma ha forhallit sig, maste dessa artiklar ha vackt 
en ratt pinsam uppmii.rksamhet, vilket naturligtvis i sin tur "blev 
en bidragande orsaktill att Froberg lamnade staden. 

I oktober reste dock Froberg forst ensam till Stockholm, sa
kerligen for att undersoka utkomstmojligheterna darstii.des. Re
dan den 16 borjade han i stadens stone tidnirrgar annonsera om 
.att han vore sysselsatt med att organisera en ))Allman Musikalisk 
Laroanstalh huvudsakligen for pianospelning och musikteori. 
Avgiften for fyra timmars undervisning per vecka sattes till 25 
Rdr Rmt i kvartalet. Spelaret skulle omfatta tre kvartal. Tills 
vidare a.toge han sig aven enskilda lektioner, saval a violoncell och 
violin som a piano. Om hans kompetens som larare skulle, i 
fall sa pafordrades, l>Savfil de fiesta af hufvudstadens fornamsta 
Musici som Herrar Musikhandlare benaget lemna upplysning)). 
Froberg hade tydligen under sin Uppsala-vistelse uppehallit kon
takten med Stockholm. Att han icke heller slappt sina f6rbindel
ser med operan, visas dii.rav, att han redan samma ar fick ansfall
ning darstades som la.rare i -piano. I mitten pa november var Sa 
allt fardigt. Den 17 flyttade hela familjen pa allvar fran .Uppsala 
till Nybrogatan 18 i Stockholm. 

Har var ocksa den i januari 1864 pa allvar oppnade musiksko
lans lokal belagen till den 1 oktober 1865, da den flyttades till 
Arsenalsgatan 8,. )>mitt emot RongL Operahuset». Pa hosten 1864 
inrii.ttade Froberg en ny avdelning i. sin skola, vilken avdelning 
skulle utgora ett slags musiklarareseminarium och vars huvud
sakliga andamal skulle vara att uthilda goda och praktiska la.rare 
och lararinnor i pianospelet. Han framholl sarskilt, att de, som 
genomgatt allmii.nna lararinneseminariet med fordel skulle kunna 
anvanda sig av denna avdelning. Da det kan vara av intresse att 
ge atminstone en antydan om Frobergs vidsynta uppfaltning i 
hithorande fragor, skall jag har meddela ett kort utdrag ur hans 
anmalan av denna nya avdelning. )>Det ar en allmii.nt erk.and, 
sorglig sa:rining, att det enskilda musikundervisningsvasendet med 
fa undantag befinner sig i ett langt ifran tillfredsstallande _skick. 
Afven borjar man nu alltmera inse, att inom allt skolvasende, 
koil.sten att undervisa val ii.r en sak, som ford'rar sitt sarskilda 

stadium. Men inom den musikaliska sferen finnes annu hos oss 
ingen hvarken offentlig eller enskild laroanstalt for detta speci
ella andamal. Och det ar for att gora en borjan till afhjelpande 
af denna brist, som undertecknad, hvilken med forkarlek idkat 
3 - 342639. 
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mangariga studier i detta amne, beslutat inrattandet af ifragava
rande afdelning inom sin skola. - Den harfor besfamda, enk
laste kursen, som utom def theoretiska af ii.mnet hufvudsakligen

skall besta i undervisningsofningar, bor kunna genomgas under 
ett arbetsar, och forutsatter icke, i och for sig, nagot vasendtligt 
hemarbete. Med och at dem, som sa onska, kommer i narvaro af 
erkanda auktoriteter utgangsexamen att ha.Has samt betyg att 
m.eddelas. Och pa detta satt hoppas undertecknad att :Hmin
stone i nagon man kunna bereda sa val den allmanna musikbild
riingen, som den enskilde musiklararen vasendtliga fordelar ... ». 
Tyvarr veta vi ingenting om hur forsoket med detta seminarium 
utfoll. Inga annonser forekomma vidare om det. I januari 1865 
papekade han dock, att det i hans skola funnes en sarskild avd,:::1-
ning for undervisning och ovning i elementarsang for fruntimmer. 

Aven i Stockholm foranstaltade Froberg en del :tnusikaliska 
evenemang, till vilka han sasom medverkande lyckades forvarva 
flera av huvudstadens allra fra:insta krafter. Salunda gav han 
tisdagen den 29 nov,ember 1864 ,en musikalisk soare i Hr De 
la Croix' Salong. Utom hovkapellmastare Norman, som dirigera
de, medverkade bl. a. fru Michaeli, mllna Lublin, Hebbe och 
Walin samt hrr Arnoldson, Behrens ooh Rudolf Walin. Annan
dag pask 1866 gav han i samma salong en musikalisk matine 
med Femte Skarpskyttekompaniets av. honom sjalv utbildade 
sangkor under benaget bitrade av fru Mic�aeli, mlle A. Walin, 
hrr C. Behrens och Hedberg m. fl.. I recensionen i Aftonbladet 

· efterat heter det bl. a.: >> Hr Frobergs ma tine ... var genom sitt
inneha.11 sardeles egnad att ansla det talrika aU:ditoriet, som afven 

ljudligen gaf sin belatenhet tillkanna. Konserten inleddes med
tvenne fosterlandska sanger, val och vardadt atergifna af den
kor, som statt under hr Frobergs skickliga ledning, samt hade till
glanspunkt Rossinis skona duo:quis est homo qui non fleret, ett
bland de fa sannt andliga numren i hans vidtberomda Stabat -
som nu utfordes af den fornamsta sopran likasom af den skonaste
alt, man i var hufvudstad far hora ... Konserten afslutades med
nagra charmanta nummer af den store Bellman ... hvilka nu ut
fordes i allmanhet med en varma och pa samma gang precision,
som gjorde all heder saval at den nitiske och for sin konst sannt
lifvade anforaren, som at hans hurtiga och laraktiga elever, det
femte skarpskyttekompaniets sangare ... » Annu en gang upp
tradde Froberg med denna sangkor, namligen vid en folkkonsert
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pa Djurgarden den 1 maj 1868, varvid aven kompaniets musik
kar medverkade. 

Att Froberg var mycket popular i Stockholm, visas av den 

stora anslutningen till den musikaliska matine, som gavs Kristi 
Himmelfardsdag den 30 maj 1867. Konserten gavs »till forman 

for Direktor Froberg, som under varterminen varit hemsokt af 
en svar sjukdom». La Croix' salong var nastan overfylld av 
ahorare. >> ... vi lyckonska uppriktigt den nitiske och skicklige 
musikern till de hedrande bevis pa allmanhetens intresse, som 
detta ovanligt talrika auditorium, synnerligen pa en dag som 
denna, omisskanneligen innebar. Oberaknadt det vackra anda
malet voro de prestationer som under matineen forekommo, ock
sa varda allt erkannande. >>, skrev Aftonbladets recensent efterat. 

Under ar 1867 slu:tade Frobergs anstallning som la.rare vid 
Operan. Sista gangen han annonserade om sin musikskola, var 
pa hosten 1868. Han nedlade nu sin langa verksamhet som mu
sikliirare for att i stfillet starta det foretag, som skulle gora ho
nom kand och uppskattad over hela Sverige, Nya Tea:ter-elevsko� 
lan. Att vid fyllda 56 a.rs alder satta upp en elevskola och pa 
forvanansvart kort tid utbilda en . forstklassig ensemble for att 
darefter i aratal resa omkring i landsorten som ledare for ett av 

. de allra framsta ambulerande sallskapen, vittnar icke endast om 
en ovanlig duglighet utan aven om en sallsynt vitalitet. Froberg 
agde val ocksa mycket goda forutsattnmgar for att lyckas i sitt 
forehavande. I ratt manga :lr hade han ju som musiker och 
la.rare varit knuten till teatetn, vai:"for han naturligtvis var val in
satt i hela den sceniska apparaten. Att han var en skicklig di
rigent och en framstaende pedagog och organisator, visa alla 
hans lyckade musik-soareer, hans forelasningar och de av ho
nom utbildade sangkorernas prestationer. Dessutom agde han 
den karaktarens fasthet och det sedliga allvar, som aro oefter
givliga villkor for att ett foretag, sadant som ett kringresande 
teatersallskap, i liingden skall kunna halla ihop. 

I september 1868 hade planema pa elevskolan mognat. Den 

19 annonserade han: >>Ny Teater-elevskola. Da fraga blifvit viickt 
om bildande af en privat Teater-elevskola, hv'aruti icke allenast 
sadana subjekter, som pa fullt allvar iimna egna sig at teatem, 
utan iifven andra, hvilka hlott sasom aniatorer soka ett agrement i 
utofvandet af ifragavarande konst, ma kunna fa tillffille att er
halla en fomuftsenlig grund och riktning samt profva sina kraf-
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ter, har man trott sig bora gifva o£fentlighet at detta forslag. For
delarne af en sadan skola, riitt organiserad, iiro i alla afseendc:n 
sa· pafallande, att man vagar hoppas detta foretags omfattande 
med ett allmiinnare intresse ... Endast fullt aktningsviirda per
soner komma att emottagas; samt inga barn. En god sangrost 
iifvensom allmiin humanistisk und�rbyggnad iiro afven onsk
viirda egenskapen. Den forsta foresfallningen gavs redan den 
28 oktober pa Ladugardslands-Teatern. Programmet hade fol
jande sammansiittning: 1) no. 7 ! Lustspel i 2 akter, 2) Pehr 
Svinaherde, Svensk folkvisa, 3) Hon iir fran Grenna, Komedi med 
sang i i akt. Forestiillningen riickte fran kl. 7 e. m. till ung. 9.30 

e. m. Jag har icke sett nagon recension av detta forsta framtriidan
_de, men det torde ha varit riitt lyckat, eftersom forestallningarna
sedan foljde med endast sma mellanrum. Programmen utgjordes
·av smarre lustspel och sangstycken.

I november foretog Froberg sin forsta resa med skolan. Lor
dagen den 21 och sondagen den 22 ga:stade sallskapet namligen
Uppsala. Kritiken efterat ger mycket berom at forestallningarna.
Upsala-Posten skriver bl. a.: ))Den vida ofverviigande uppmiirk
samheten och sforsta bifallet tillvann sig den 19-ariga froken
Froberg, som for Thalias konst eger omisskiinliga, framstaende
anlag, och som utforde sina partier med en siik.erhet, smak och . ·
scenisk effekt, som hade hon i flera ar varit fortrogen med til
jan . . . Begafvad saval for den sceniska aktionen som kuplett
sangen kan man af henne vanta vackra framsteg pa cl.en bana
hon betriidt ... )>. Johan Froberg j :r berOmmes ocksa. Mauritz
synes ha varit riitt overdriven men var for ovrigt iinnu for urrg
for att lamna nagot bestamt intryck. I tidningen )> Upsala)> heter
det: ))Forliden Lordag och Sondag hade Upsala teaterpublik nojet
att · gora bekantskap med den nybildade 'teater-elevskolan' fran
Stockholm, hvill,:.en att doma af publikeiis bifallsyttringar iir viil
kommen tillbaka ju forr desto heldre. Vi kunna icke underlata
att komplimentera direct. Froberg saval for bans val' af pjeser,
som valet af sujetter ... )) En del saknade visserligen teatervana,
Irien deras friska och glada satt, deras ungdorn. och prestationer
gjorde ett ovanligt gott intryck. » Fiistmon fran Grenna» gavs pa
ett siitt, som uthardade j�mforelse med vilken forestallning som
helst. Deklamationen var utmiirkt. Aven i birollerna visades
goda anlag, »som under en sa nitisk och skicklig 1edare som dir.
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Froberg, kunna hafva framtiden for sig. Vi tillonska dem alla 
viilfortjent uppmuntran och viilkomna hit». 

Teaterelevskolan gav diirefter hosten 1868 och varen 1869 re
gelbundna forestallningar pa Ladugardslands-Teatern. En del 

. av dessa gestaltades som dramatisk-musikaliska soareer. En sa
dan soare gavs den 21 mars under medverkan av den under Fro
bergs ledning staende Kongl. Norska Gardets Sangforening, var
vid forutom tvenne lustspel aven en duett for sopran och bas ur 
Mozarts )>Figaros brollop)) samt sex korer for mansroster kom
mo till utforande. Ett nummer, som ofta aterkom pa program
men, var det fran tyskan oversatta lustspelet )) Lilla sangfageln» 
till vilket Froberg ))komponerat ny musik i operettstil)). I vil
ken utstrackning denna Frobergs musik verkligen var ))ny,,, ar 
icke bekant. Den sista forestiillningen pa Ladugardslands
Teatern gavs den 18 april till forman for Wahlborg Froberg. Den 
24 maj gavs dessutom en dramatisk-musikalisk soare pa Mindre 
Teatern till forman for Froberg sjalv. 

Den· diiipa foljande vintern synes ha a.gnats at instuderings
arbete, atminstone gavos da inga regelbundna forestallningar. I 
novembe1· anordnade syskonen Johan och Wahlborg Froberg en 
dramatisk-musikalisk soare i De la Croix' salong. Den 30 janu
ari 1870 gav sa Nya Teaterelevskolan i samma lokal en avskeds
soare for att darefter lamna huvudstaden och borja resa i lands
orten. Under den sa foljande perioden, som rackte intill 1876, 
besokte Froberg Sveriges samtliga storre landsortsstiider. I ,10-
vember namuda ar inflyttade han med sin familj till Uppsala for 
att sla sig till ro diir, dels for att ordna med sin dotters utstyrsel, 
- hon gifte. sig -1877 med pastor Backlund fran Jonkoping -
dels och framfor allt for att skriva pa sina musikteoretiska verk.
Redan 1879 reorganiserade han dock, 67 ar gamrnall, sitt sallskap
och gav sig ut pa nya vidstrackta resor, som denna gang utstrack
tes anda till Finland.

De biirande krafterna i sallskapet utgjordes under hela <less 
forsta tid av Frobergs tre barn, Johan, Wahlborg och Mauritz. 
Wahlborg var truppens primadonna. Att hon iigde ovanliga an
lag for scenen och en god sangrost, ha vi redan sett prov pa. Sin 
rost hade hon fatt utbildad vid operan under den tid fadern var 

_ �- _ ·.- Iiir.axe-d.iir.stiides .. J-0han spelade ))forsta-iilskar-e))-roller och var 
for ovrigt en skicklig regissor. Mauritz hade med tiden utvecklat 
sig till en framstaende komiker. Inom det Frobergska siillskapet 
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utbildades dessutom. redan pa Carl Johans tid ·en del av sekel
skiftets m.era bekanta skadespelare. De m.est kanda voro kanske 
Gerda Gronberg-Rove och Axel Ringvall.1 Program.men upptogo 
till en borjan, som. vi sett, huvudsakligen smarre lustspel och 
sangstycken, Snart nog ove:rgick man dock till hela den klas- _ 
siska operett-repertoaren. Da och da gavs ocksa nagot skadespeL 
Salunda uppforde Froberg 1882, da han den 12 november invigde 
Abo Nya Teater, Bjornsons »Ett handelshus»,2 sam.m.a program 
med vilket aven Nya Teatern i Stockholm invigdes. 

Vi ha redan framhallit, att Frobergs teatersallskap var ett av de 
fram.sta pa sin tid. Alla, som amm komma ihag det eller som 
sjalva varit med i det, iiro dari ense, att det aldrig funnits ett sa 
fornam.ligt sallskap som. det Frobergska.3 Detta herodde natur
ligtvis framst pa Carl Johan Frobergs utom.ordentliga egenskaper 
som. manniska och som ledare, men aven i hog grad pa den goda 
hjalp han fick av sin hustru. Fru Froberg reste namligen alltid 
med och ordnade med mat och husrum pa de platser sallskapet 
gastade. De flesta av truppens medlemmar voro helinackorde
rade hos Froberg, vilket hade till foljd, att sallskapet narm.ast 
liknade en enda stor familj, dar » Tant och Farhror» hollo en 
oerhort strang uppsikt. Stod sallskapet salunda moraliskt pa en 
synnerligen hog niva, voro aven dess konstnarliga prestationer 

1 Fru Berta Ringvall har haft den stora - vanligheten, att till mitt forfo
gande stalla vad som finnes bevarat av hennes hadangangne makes pa
borjade memoarer. Det, som finnes skrivet, behandlar just Axel Ringvalls 
tid hos Froberg och ger en levande bild dels av sallskapet och -hur det 
skottes och dels av "Tant och Farbror» Froberg. sjalva. 

2 Denna uppgift har lamnats mig av herr Lindenbaum vid Kungl. Biblio-
teket i Stockholm. 

3 Sjalv har jag traffat manga, som erinra sig Froberg, och ett par skade
spelerskor, som spelat under honom. Albertina Hedqvist, som var med myc
ket lange i det Frobergska sallskapet, berattade, hur det kom sig, att Fro
berg over huvud borjade med sin teaterverksamhet. Genom den redan om
namnda branden i Uppsala hade Frobergs ekonomi blivit alldeles forstord, 
och han hade adragit sig stora skulder, som ii.an icke visste, hur han slmlle 
k_unna betala igen. · En natt dromde han, att han ·skulle starta en teater
skola, varefter ekonomin skulle ordna sig. Att detta ar med sanningen 
fullt overensstam_mande, att Froberg salunda helt plotsligt tog sig for att 
starta. sin elevskola, har bekraftats aven fran annat hall. Han dromde 
denna gang aven sant .. De f6rsta sex aren iv. sallskapets. verksamhet, lam
nade namligen aven _ ett glansande ekonomiskt resultat. (Av ovanstaende 
vill det saledes synas, som om tidningen Upsalas anklagelser mot Froberg 
efter brandolyckan vore fullkomligt oberattigade.) 
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ovanligt framstaende. Detta bevisas kanske bast darav, att Fro
berg icke endast gav ett par forestallningar pa samma plats, for 
att darefter resa vidare, vilket i allmanhet var fallet med de ambu
latoriska sailskapen. Han stannade tvart om. i manader, ibland 
anda upp till ett halvt ar, pa samma stfille. Kritiken faste sig all
deles sarskilt vid det musikaliska inslagets fortraffliga utforande, 
vid korernas goda inovning o. s. v. ))Sa_ som 'Boccaccio', 'Donna 
Juanita' m. fl. operetter gafvos under. ledning af Frobergs fmt 
bildade, musikaliska ora hafva dessa ej gifvits a na:gon svensk 
landsortsscen)), skrev Adolf Lindgren i Svensk Musiktidning vid 
Froberg,s dod 1884. 

Den foregaende framstallningen av huvuddragen i Carl Johan 
Frobergs levnad torde ha givit vid handen, att hari var en i det 
praktiska livet ovanligt verksam man. Han tjanstgjorde i ett par 
repriser som teatermusiker, bedrev en mangarig pa allehanda 
uppslag rik larareverksamhet, anordnade soareer, konserter och 
lustresor, holl forelasningar och utbildade sangkorer for _att till 
si<st under sammanlagt ett tiotal ar fora en kringresande teater
forestandar-es oroliga levnad. Trots allt detta hann han med 
att skriva ett flertal hocker, varav atminstone den sista, hans har
monilara, saval kvantitativt som kvalitativt ar agnad att inge den 
storsta respekt. Visserligen lag han i ett par ar stilla i Uppsala 
for att uteslutande agna sig at denna harmonilara. Men den ar 
icke frukten av enda!st. ett par ar.s arbete. Man vet att Froberg 
redan langt tidigare agnade varje stund han kunde avvara, at 
att skriva. Han stangde da in sig pa sitt rum och fick icke under 
nagon forevandning storas. Nar han arbetade umgicks han med 
nagra slags overjordiska vii.sen, med vilka man kunde hora ho
nom tala . 

Frobergs kanda litterara produktion omfattar forutom de i min 
foregaende uppsats uppraknade verken1 aven ett par uppsatser i 
Ny tidning formusik, varav den ena, i no. 51 1854, utgor en an
malan av den gangna konsertsii<songen i Uppsala, och de andra., 
i n:ris 34, 35 och 37 1855, utgora inlagg i den just da pagaende 
striden kring Musikaliska Akademins om.organisation. Dessa 
sistnamnda uppsatseT inga i nagot utvidgad form i .hans 1855 
utgivna bok, Nagra ord om de skona konsternas betydelse med 
egentligt avseende pa musiken och dess vard inom faderneslan
. det. 

1 A. a., s. 126. 
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Vi ha redan:tjdigare med ett par ord omniimnt ett av Fr6bergs· 
arbeten, narnligen Grundlagarna for pianospelets teknik, vilket 
ju niira sammanhiingde med hans verksamhet som la.rare och 
som foretriidesvis var av teknisk art. Alla hans ovriga hocker aro 
av musikestetisk -0ch -teoretisk natur. Aven den nyss niimnda, 
Nagra ord om de skona konsternas betydelse, innehaller langa ut
redningar om tonkonstens vii.sen, som mynna ut i ett mycket de
taljerat forslag till Akademins omorganisation. Detta forslag av
ser dels att tillgodose behovet av en hogre konstnarlig utbildning, 
dels och framfor allt att hoja organisternas musikaliska niva. 

Vi ha redan tidigare anmarkt, att Froberg pa grund av sin mu
sikuppfattning sag som en av sina hogsta uppgifter, att soka hoja 
den 'musikaliska bildn�gen i landet. Efterstrava:de han i sin 
verksamhet som la.rare, att hos den blivande, ut6vande musikern 
utbilda den ·tekniska fiirdighet, som oundgangligen fordras for na
gon djupare musikodling, ville han genom sina skrifter bibringa 
eri. klar lippfattning om tonkonstens innersta vii.sen och betydelse 
och om behovet av en verkligt grundlig utbildning i musikaliska 
ting. Redan den musikaliska bildningens allmanna standpunkt 
i landet visade med onskvard tydlighet behovet av en sadan 
grundligare utbildning. I en av sina b6cker1 ger han en »pa 
langvarig erfarenhet grundad, trogen skildring af den allmanna 
musikaliska bildningens narvarande standpunkt i Sverige)). 

Pa sista tiden hade intresset for de sk6na konsterna borjat 
sprida sig till aven en storre allmanhet, ja detta i en sadan 
grad, att roster t. o. m. hojts mot denna allt mer tilltagande 
smak for poesi och musik. Den unga kvinnan skulle for sitt 
piano glomma och forsumma ,,de husliga sysselsattningarna 
och de mera varderika bildningsmedel, hvilka man anser i fram
sta rummet vara egnade att dana: henne for sitt hogre af Ska
paren bestiimda andamah. Men ser man niirmre efter hur det 
verkligen forhaller sig med nmsikens stfillning i landet, visar det 
sig, att den langt ifran ar vad den horde vara. Visserligen ar 
musiken upptagen bland laroamnena i vara allmanna skolor, 
men den behandlas ytterst styvmoderligt av saval larare som 
larjungar.. Och inom den privata musikuridervisningen klagas 
det allmant over att musikstudiet behandlas med allt for litet all
var. · Betraffande Musikaliska · Akademin, Sveriges enda offent
liga "musikaliska bildningsanstalt", sa visar sig icke heller dar, 

1 Nagra ord om de skona konsternas betydelse, s. 1 t. o. m. 13. 
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"som skulle Svenska nationen ega ett sa synnerligen varmt in
tresse for den musikaliska bildningern, ty staten hade anda till 
for kort tid sedan pa denna inrattning offrat icke ens sa mycket, 
,,att af densamma kunnat bildas en for orgelnistelevernas be
hof andamalsenlig elementarskola". Musiken syntes dessutom 
hiir i landet icke ens riiknas till skon konst, da utesiutande ma
lar- och bildhuggar-akademin begavats med namnet "de skona 
konsternas akademi". A ven visa svarigheterna. att vid rikets 
forsta universitet sammanhfilla dess allmanna sangforening, hur 
skralt det var besfallt med iiven den rnest elernentara rnusikun
dervisningen. 

Men det nyvackta intresset? Det ar en modesak, som gal
ler mer det tacka an det manliga konet. Unga flickor med var
dad uppfostran maste, om de ha anlag eller ej, tillbringa en 
ratt dryg tid_ vid pianot. Musiken ar ett vanligt sallskapsnoje, 
,,hvars vidmakthallande det allsmaktiga modet gjort till ett vil
kor for den sa kallade bildade unga qvinnan, likasom hon afven 
i rnanga .andra fall icke sallan uppfostras blott till en rodocka". 
Denna kvinnans musikbildning framstar ocksa ofta som ett var
nande exempel. "Ty i allrnanhet bestar den antingen i ett rad
brakande af den sa kallade mirakul6sa skolans i sig sjelfva nog 
andefattiga tonsammangyttringar, eller ock inskranker den sig 
till valsen och polkan sarnt nagra pa dylika rnotiver varierade 
galanteripiecer, hvilka dock saval i rnekaniskt som esthetiskt af
seende foredragas pa ett mindre galant satt.1 Och da stundom 
nagon af de klassiska rniistarnes arbeten forirra sig inom den 
moderna musikbildningens sfer, blifva de d�r vanligen sa illa · 
misshandlade·, att den sauna rnusikvannen hellre onskar dem en 
evig vila, an ett Sa olycksaligt liv.)) 

Aven formagan att bedoma ett rnusikstycke star pa ett myc
ket la.gt plan. En vanlig uppfattning ar, att det som iir verkligt 
skont, rnaste sasom sadant kunna uppfattas av alla aven utan 
foregaende studiurn. Men da nu musiken i verkligheten ar en 
mycket svar konst, som fordrar omfattande kunskaper for att 
kunna ratt forstas, sa foljer av en sadan instiillning, att den 
storre allmanhetens musikaliska omdome inskriinker sig till 
nagra staende fraser, som begagnas for alla ·mojliga fall. In-

-�-
1 Att den.Ii.a fram.sf�1l.Iiing av \-epertoaren icke fu.- alhfor overdriven, fram

gar med onskvatd tydlighet av det rikhaltiga notmaterial fran just denna
tid, som ligger forvarat i Mus. akadem.ins bibliotek under Serie I.
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tresset ar dock nagot storre for .Bellini och Donizetti an for 
Mozart och Beethoven. » Men da de sistnamnda mastarne 
stundom lyckats att periodiskt komma pa modet, pladdrar man 
afven med tillgjord fortjusning om deras ododliga snille o. s. v.; 
men under allt detta rojer sig oftast den fullkomligaste brist pa 
verkuppfattning.)) 

Om salunda under ovan skildrade forhallanden redan den 
for musik hogst obetydligt intresserade maste ha insett nodvan
digheten av den musikaliska bildningens hojande i landet, i huru 
mycket hogre grad skulle detta da icke vara fallet hos Froberg 
med hans uppfattning av musiken sasom ett av de allra framsta 
bildningsmedlen. 

Froberg var i sin konstuppfattning pa intet satt originell. Det 
var icke i sina allmiint estetiska eller konstfilosofiska utred
ningar han astadkom nagot sjalvstiindigt eller miirkvardigt, utan 
i det satt, pa vilket han framstfillde, hur inom musiken kons
tens hogsta fordringar kunde uppfyllas. Adolf Lindgren,. som 
vid mer an ett tillffille sokte fasta samtidens uppmarksamhet pa 
Frobergs musikteoretiska verksamhet, framholl i sin anma
lan av harmonilaran, att Froberg av brist pa systematiska for
studier och humanistisk underbyggnad ofta blev oklar och filo
sofiskt halvliird. Detta galler i alldeles sarskilt hog grad kan
ske just hans framstfillning av musikens innersta vasen och be
tydelse. Men da hela hans verksamhet i musikens tjanst icke 
fullt kan uppskattas och da dessutom hans harmoniliira blir 
fullkomligt oforstaelig och meningslos, om man icke kanner 
till hans instfillning till konsten i allmanhet; skola vi forsoka ge 
en skildring av atminstone huvuddragen av hans estetiska askad
ning och antyda, varifran den ar ham.tad. 

Froberg ar allt igenom • idealist. Den sanna verkligheten ar 
den andliga viirlden, ideernas eviga rike. Konsten ar icke en
dast en sinnenas forlustelse eller ett medel att avbilda vissa yttre 
forhallanden. Dess hoga uppgift ar, att i sinnliga former ge 
en aning om det eviga, en bild av:iden, ,det absoluta varat bak
om sinnevarldens vaxlande foreteelser. Den far salunda i den 
manskliga bildningen sin viktiga plats jam.sides rried vetenska
pen och religion.en. 

Redan i sitt forsta arbete, Nagra ord om de skona konster
nas betydelse, frarn.lagger Froberg denna hoga uppfattning av 
konstens betydelse, aven om han for ovrigt iinnu ej natt den 
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standpunkt han senare intager. Han ror sig har iinnu med mera 
allmant romantiska uttryckssatt. Musiken, sasom foniiirn.ligast 
en 1':.anslans konst, iir alldeles sarskilt agnad .att ge en aning 
om d�t ofattbara . och for tank.en oatkomliga i tillvaron, om 
ideernas varld, om den eviga gudomliga urharinonin. Geniet 
ar den gudabenadade medlaren mellan det andliga och det jor
diska, som med fantasins och den gudomliga ingi.velsens hjfilp 
blickar in i det f;Viga och i konstverket aterger de bilder han 
skadat o. s. v. Froberg citerar flitigt Geijer och aven Amadeus 
Wendt, av vilken hans syn.es ha ront stort inflytande.1

I sitt nasta, huvudsakligen estetiska sporsmal behandlande ar
bele, det )> Upsala studentcorps Allmanna sangforening» tillag
nade haftet, Om tonkonstens betydelse sasorn allmant bildnings
arnne, fran 1867 har Froberg natt den utveckling han aven 
sedermera i sin harmoniliira visar. Han framhaller visserli
gen fortfarande, att musiken ej kan ange t. ex. en viss situa
tion och att den fornamligast talar till kanslan, men bekarn
par nu det drornlika stiimningsmaleriet och det oreflekterade 
hiingivandet at kiinsloruset. Han fordrar i stiillet, att konstniirs
verksamheten skall vara . i hogsta mojliga grad medveten, att 
kansla och tanke skola inga en oupploslig forening. Han sy
nes nu i hogre grad an tidigare ha satt sig in i den Bostrom.ska 
personlighetslaran och i den fran den idealistiska filosofin ut
gangna estetikeii.2 Han hade gjort bekantskap med Moritz 

1 Wendts »Die Hauptperioden der schiinen Kunst», Giittingen 1831, iiver
sattes 1835 till svenska av Carl August Bagge.· Wendt ger hiir en fram
stiillning av konstens historia sasom en ·utveckling av idens stegrade ge
nomsyrning av det sinnliga. materialet, i niirmaste anslutning till Hegels 
iivenledes pa konsthistorien apterade indelning av <let konstskiinas huvud
former i den syniboliska, .den klassiska och den romantillka konstformen 
- dock under samtidig paverkan av rent kristliga personlighetsbevarande
tankegangar.

2 Just vid denna tid hade i Sverige helt nyligen tva arbeten utkommit, 
som ingaende sysselsatte sig med hithiirande fragor. 1856 och 1860 ut
gav Gustaf Ljunggren fiirsta och andra delarna av sitt omfattande verk, 
Framstallning af de forniimsta esthetiska systemerna, som striickte sig 
fran Kant till och med fulliindaren av den fran · den idealistiska filosofin 
utgangna estetiken, Friedrich Theodor Vischer. 1866 utgav Carl Rupert 
Nyblom i Uppsala sin studie, Om innehall och form i konsten. Med ut
gangspunkt fran Bostriims rationella idealism kritiserar han hiir. framst 
den nyare tyska estetiken, som han fann delad i. tva lager, varav det ena, 
med den fran Hegel utgangna Vischer som ledare;-:sliit sig till »substantia»-
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Hauptroanns » Die N atur der Harroonik und der Metrik» och 
framstallningen diir av hur tonkonstens grundelern.ent aro en 
aterspegling av andens allmanna utvecklingsgang och bade sa 
funnit ett medel att fornuftsenligt bestamma tonsystemet och 
dess lagar. 

Da nu konsten, och salunda iiven musiken, enligt Frobergs 
uppfattning har till uppgift att i sinnliga former avbilda rent 
andliga forhfillanden, det absolut harmoniska tillstandet, drog 
Froberg den for en sadan standpunkt riktiga konsekvensen hiirur 
och fordrade, att for musikens vidkommande tonsysternet och 
dess lagar ytterst maste bestammas av dessa rent andliga .for
-hiHlanden. Endast sa kunde fullt tillfredssfallande regler for 
och forklaringar over musiken uppstfillas. E:ridas sa blev-e har
rooniliiran fullt rationell. Ett sadant aterforande av harmoni
och tonsiittningsliirans olika bestiimningar till den absoluta ur
grunden efterstriivade Froberg nu i sitt sista stora arbete, som 
han i enlighet harmed gav titeln »Forsok till grundliiggning af 
en verkligt rationel harmoni- och tonsiittningsliira», vars forsta 
del utkom i Uppsala 1878.1

Froberg iignar icke endast inledningen utan iiven en siirskild 
avdelning av harrn.oniliirans tyviirr endast handskrivna fortsiitt
ning at att uppvisa behovet av en sadan rationell harmoniliira 
och at att jam.fora sin standpunkt med andra forskares.2 D.a det 
kan vara av intresse att se Frobergs insfallning till samtida nm
sikestetiska riktningar, skall jag nagot redogora for denna avdel
ning i handskriften. 3 

Det iir en helt naturlig sak, att varje · forskare vill meddela 
sina upptiickter at andra, vilket dock 9fta stoter pa stora sva-

lismen» och det andra, med den av den Herbartska filosofin influerade Zim
mermann som sin framste forkampe, hyllade »formalismen». Det vill nar
mast synas, som om Frobergs bestamning av »det absolut harmoniska» vore 
ett forsok till den syntes av de Hegelska och Herbartska skolorna·, som 
Nyblom ansag i hogsta grad skulle vara agnad att framja den estetiska 
forskningen. 

1 Kanske avser uttrycket » verkligt rationel» aven att antyda paverkan av 
Bostroms filosofi, som denne ju sjalv kai-akteriserade som »rationell idea
lism»." 

" Sidorna 191-216 av kapitlet »Nagra ytterligare belysningar» i hand
skriften. 

3
• Adolf Lin<lgren avtryckte i Svensk· Musiktidning 1884;· s. -138, det vikti

gaste av Frobergs inledning till harmonilaran. 
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righeter. » I synnerhet ar detta forhfillandet, da ett i sig sjelf 
svarfattligt och rnycket invecklat amne val blifvit redan forut be
traktadt, men endast ur speciela och ofullkomliga synpunkter, 
hvarigenom vissa, pa dessa ofullkomliga askadningar stodda fo
restiillningar och fordomar hunnit inrota sig». Detta iir nu i all
deles sarskilt hog grad fallet inom musiken. Froberg indelar nu 
dessa, som forut »betraktat» tonkonsten, i tre kategorier. Till den 
forsta hora de, som tro det vara omojligt och iiven overflodigt 
»att med tanken genomtriinga tonsiittningens absoluta lagar, samt
anse instinkten och inspirationen utgora tillriickliga ledare for
skapandet och fornimrnandet af rn.usikaliska konstverk». Den
andra kategorins miin iiga visserligen ett visst teoretiskt intresse
men hava dock, pa grund av alla de misslyckade forsok, som
gjorts, fattat misstro och ringaktning for ifragavarande forsk
ningar och iiro darfor »troga att taga del af det, som pa samma
omra.de vidare utvecklas. » Inom den tredje kategorien slutligen
arbetar man med berorn.viird iver och ihiirdighet pa de m_usika
liska teoriernas vidare utvckling men har iinnu icke hunnit ned
tranga till sjiilva kiirnan, varfor man hiir »uteslutande i den
yttre naturen soker forklaringar ofver former, hvilka visserligen
utgora sinliga medel, men likviil afbilda forhallanden och fram
kalla fornimmelser, som till det hufvudsakliga iiro af rent and
lig natur.» (Ett viisentligt undantag utgjorde dock, enligt Fro
bergs asikt, Hauptmann, >> fastan icke heller bans askadning bar
nagon fullt tillfredssfallande klarhet.>>) ·

» De mest svaratkomliga och oftast oatkomliga for ett tankeut
byte rorande ifragavarande forha.llanden aro de, hvilka vi riikna 
till den ofvan · forst niimnda kategorin, och som vi kunna kalla 
de falska idealistema. Dessa skulle mahiinda likviil, just pa 
grund af deras· standpunkt for ofrigt,1 vara liitt ofvertygade om 

1 Harmed avser Froberg sakerligen aven denna skolas framhavande av
musikens metafysiska betydelse, av dess gudomliga ursprung, av dess ovei-
jordiska karaktar. En typisk- anhangare av denna riktning var en av Sve
riges allra mest lasta musikskriftstallare, Carl Abraham Mankell. I sitt ar
bete »Blickar i musikens inre helgedom. Ett bidrag till tonkonstens asthe
tik. Stockholm 1849.» framlagger han i avdelningen »Ofver musikens ad
laste bestammelse», s. 382 ff., sin uppfattning av musikens uppgift. »Dess 
innersta mening ar att vara en ater.spe_gling af det hogsta skonhetsidealet, 
Gud sjelf.» »En ny verld oppnar sig vid musikens ljud, och till urkcillan for 

allt skont, Iwn och bar tonernas mystiska sprak leda oss.» o. s. v. 
Redan tidigt hade till svenska oversatts ett par arbeten av W. H. Wacken-
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nodviindigheten af ett mera omfattande askadningssiitt, om de 
blott kunde formas att taga reda pa hvarom fragan egentligen iiL 
Men i sin blinda tro pa tank,ens oformaga att intriinga inom det
ta, enligt deras mening rent ofverjordiska omrade, sla de, i lik� 
het med vissa, striingdt ortodoxa teologer, doforat till for hvarje 
fornuftig tankeyttring rorande den harmoniska formbildningen. 
Deras orubbliga 6fvertygelse eller rattare forestfillning ar, att 
den omedelbara ingifvelsen fill alla delar omedelbart angifver 
afven den sinliga formen eller forestafvar uttrycket, och att der
for alla vidare lagar och regler iiro i detta. hiinseende fullkomligt 
6fverfl6diga: . . . . Det iir for ofrigt svart att riitt fatta och an
gifva denna skolas egentliga grundaskadning, emedan, till foljd 
af densammas skuggradsla for tank.ens allt for niirgangna inc 
blandning, hennes yttringar aro i allmanhet insvepta i ett niistan 
ogenomskadligt tock en.» 

Mot denna de falska idealisternas blinda tro pa den allena sa
liggorande inspirationens formaga och mot misstron hos den 
ovan niimnda andra kategorins »troga,, anhiingare framhaller nu 
Froberg sin egen uppfattning av teorins och den musikaliska ut
bildningens varde. 

Han finner det miirkviirdigt, hur med erkiinnandet av »ton
konstens genom artusenden gradvisa utveckling kan forenas den 
forestfillning, att hela den musikaliska formbildningen bor och 
kan bestiimmas och forestafvas uteslutande af den omedelbarct

gudomliga ingifvelsen.» Det ar egendomligt, att forst i var tid 
gudabenadade konstniirer uppstatt och att Herren icke redan for 
artusenden sedan "borjat en sadan omedelbar musikundervis
ning, hvarigenom oafsedt alla andra fordelar, iifv.en de stackars 

roder, vilken som bekant jamte Tieck var en av grundlaggarna av hela den 

romantiska musikestetiken, bl. a. 1821 Joseph Berglingers fantasier ofver 

musiken. Har mota oss satser sadana som de foljande: »Den, som under

grafver de skonaste och gudomligaste ting i andans rike med sitt hvarfore? 

och med ett evigt forskande efter orsak och andamil: den bekymrar sig 

egentligen icke om sjelfva tingens skonhet och gudornlighet, utan endast om 

begrepen, sisom tingens gransor och skal, hvilka han inpassar i sin algebra. 

Mim den, som - att tala djerft - anda fran barndomen hanford af en 

allsmaktig drift i sitt hjerta, liksom en dristig simmare styr genom tan° 

karnas haf sin kosa ratt fram till Konstens Fee-slott, den afvarjer modigt 

fran sitt brost tankarna, sisom storande vigor, och intranger i det Alldra

heligaste, och har ett djupt medvetande af de hemligheter, som storm.a in 

pi honom.,, 
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nederliindarne. blifvit besparade sitt mer an tvahundraariga her
kulesarbete med den musikaliska formbildningens utveckling.,, 

Men icke ens for ett sadant musikaliskt snille som Mozart hade 
nu konsten varit liitt. A ven han hade mast flitigt studera sina 
foregangare .for att till sist na sin fullt sjalvstiindiga standpunkt.
Ingen liirer val heller vilja forneka sin skuld till det forflutna. 
Foregangarna ha genom sitt ihardiga sokande och forsokande sa 
smaningom utletat alla de grundformer och tiinkbara kombina
tioner, vilka mojliggjorde den verkligt klassiska tonkonstens upp
spirande. Denna musikens blomstringsperiod kannetecknas av 

· att fantasin hiir sa har lyckats sovra, ordna och genomtriinga
sitt material, "att hon dermed kunde gifva fullt exakta uttryck
at sitt eget vasende.» Men da denna fantasiverksamhet huvud
sakligen leddes av instinkten, sa blev foljden, att, "sedan fanta
sin slutligen ansag sig hafva under alla mojliga former anviindt
och uttomt det henne gifna materialet, och da borjade med for
sok att medelst nya. tonsammanstiillningar vidare utveckla detta,
hon likasom en blind stott emot pa alla hall och fortfarande ta
git det ena felsteget efter det andra.» Sp.ar harav marktes till
och med hos Beethoven, "som genom flera samverkande, men
liga orsaker slutligen nagot forirrade sig i de frammande regio
ner, till hvilka hans efter nya foremal stiindigt trangtande, oro
liga fantasi lockade honom. Tanken hade icke iinnu formatt
nedtriinga nog djupt for att kunna folja fantasin pa de obanade
vii.gar hon vidare betradde, och derigenom hindra hennes ater
sjunkande i ett mern oudigt drommande tillstand."

Ing en vill val dock forneka » fantasins eller den omedelbara
ingifvelsens frihet och betydelse i och for skapandet af verkliga
konstverk, men. lika litet kan den verkligt medvetne betraktaren
forbise nodvandigheten af den klara tank.ens ingripande och ord
nande af fantasins eljest orediga drombilder.,, Denna tankeverk
samhet far dock icke likstiillas med det rent kritiska betraktan
det av ett konstverk. Tanke och kiinsla maste tvart om sam
mansmalta till ett fullstiindigt helt, de maste arbeta gemensamt.
Men for att detta skall bliva mojligt maste tank.en forst komma
till full klarhet om saval den sinnliga formens som ,,vasendets»
innersta natur. Aven for diktaren iir kannedom om sprakets
och meterns natur och bestiimningar nodvandig. "Och ar nu
en sadan narmare kiinnedom, om uttrycksmedlet ovillkor ligeri
nodviindig i och for formbildningen, sa ar klart, att denna in-
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sigt maste under hela diktningen vara till viisendtlig del en fan
tasins ledstjerna.l> Det iir ett orimligt pasta.en.de, att fantasin; 
som ytterst hamtar sitt material fra.n naturen, skall leka blind
.bock med denna l,och endast pa mafa uppfanga de bilder, hvilka 
.kunna tjena henne sasom uttrycksmedel» .1 

For de bildande konsterna kunde ett blott empiriskt studium 
mojligen vara till fyllest, men det riickte icke for tonkonsten, pa 
grund av dess egendomliga i tiden fortlopande natur. ))Har ar 
saledes allt beroende dels af gehorets och dels af det inre sinnets 
storre eller mindre kanslighet for dylika fiireteelser, (tonkonstens 
olika) och nagra objektiva bevis for huruvida de af tonsattaren 
. danade bilderna verkligen hvila eller icke hvila pa fullt natur
lig grund kunna derfor omojlige.µ. uteslutande pa empirisk viig 
astadkommas. » Hartill fordras en sant rationell insikt . 

. 
1 Hum verkligen av behovet pakallat delta kraftiga framhavande av be

tydelsen och nodvandigheten av ett allvarligt studium och· omfattande kun
skaper var, visar ii.venledes Abraham Mankells ovan omnamnda bok, Blic
kar i musikens inre helgedom. 1 avdelningen »Ofver uppfinningen af skona 
melodieri>, s. 13 ff., drager han -formligen i hii.rnad mot allt djupare kun
nande. Som hans asikt framstar, att kunnandet ii.r, om kanske icke direkt 
.till skada, sa dock av underordnad betydelse vid astadkommandet av en 
_vii.rdefull komposition. S. 16, heter del: »Men ii.fven om vi uteslutande 
tanka pa dem, hvilka idka musiken som konst, sa patrugar sig oss den 
anmarkningen, att ingalunda de mangkunnigaste, de i reglorna mest hem
mastadda, de i tonkonstens mathesis djupast invigde, alltid ii.ro de rikaste 
·pa melodier. Himmelens mest ii.lskliga musikaliska forlii.ning, den melo
diska uppfinningsgafvan, tilldeltes fast mera, · helt oforskyldt, sadana, hvil
kas vetande emot de lii.rde mii.nnens endast var barnets. I tonkonstens me
lodiska himmel kommer man, likasom i religionens, endast sasom barn.
Det fordras ett fridfullt, for okonstlad skonhet mottagligt sinne, det fordras
·enfald, for att kunna fornimma den inre sangen, som i lyckliga stunder
vaknar i sjii.len.» S. 18: Skickliga tekniket skapade ofta icke en enda
skon melodi. »Tonsii.tlare av andra rangen, eller utan all rang, skapade
_deremot som oftast herrliga motiver, som hafva fortjusat hela den bil
dade verlden. » S. 19: De svenskar, som skii.nkt oss de vackraste melo
dierna horde ej »till de lii.rde herrarne vid kongl. musikaliska Akademiens
bord, hvilka forsta dubbla kontrapunktens mysterium ... » S. 20: De enkla
okonstlade folkmelodierna hora till det vackraste som nagonsin skrivits.
Salunda utgora i »Preciosa, Hvita frun och Den Stumma de stycken, som
_ii.ro kalkerade pa folkmelodier, glanspunkterna. » Och till sist s. 30: I kontra
punktiskt skickligt skrivna stycken ».kii.nner sig ahoraren vederqvickt, da han
·ater fornimmer barnets glada, oskyldiga joller, d. v. s. en lekande sats, som
melodisk' och skon nii.stan gor litet gii.ck af de lii.rda paradoxerna». Det
anforda torde vara nog.
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Pa sista tiden hade ocksa mycket aktningsviirda forsok inom 
den rationella harmonilaran gjorts, niimligen av dem, som till
horde den tredje och sista av de ovan niimnda musikforskarnas 
trenne kategorier. Med dessa forsok hade dock egentligen foga 
vunnits, emedan man forbisett, att det, som. fordrade en forkla
ring, egentligen vore av rent andlig natur, och i stiillet striivat ef
ter att pa rent naturvetenskaplig grund uppstalla tonsystemets 
och tonsattningens fundamentala lagar. »Pa de fra.gor, hvilkas 
losning narmast intresserar och iir af vigt for musikern, lemna 
dessa naturvetenskapliga ron intet svar. » Da vi i det foljande. 
fa tillfalle att aterkomma till Frobergs kritik av denna )>naturve
tenskapliga)) skola, till vilken han riiknade Helmholtz, von Oet
tingen, Hostinsky och Riemann, lamna vi den hiir a sido. Han 
slutar med att framhalla det obestridliga i att hela hans metod 
vore en » fullkomlig uppnedviindning af den rent naturalistiska)). 
» Vi utga niimligen fran begreppet och uppsoka i naturen dettas
tillampning, da realisterna deremot utga fran naturen och ur
den senare soka hiirleda begreppet. Vi betrakta samtliga ton
forhallandena sasom uttryck for ideela, rent andliga besfam
ningar, da det motsatta partiet icke, trots alla bemodanden, lyc
kats verkligen hoja sig ofver det materiela. l> Han hyser dock
stor aktning for vad denna skola astadkommit. Manga viktiga
detaljer ha genom den bragts i klarare ljus. · Den skall i icke
ringa man bidraga till »en slutlig v.erldigt rationel insigt uti de
musikaliska tonforhallandena och i tonkonstens samtliga fore
teelser.»

Vi overga sa till en kort redogorelse for Frobergs eget bidrag 
till en sadan ·))verkligt rationel» insikt i musikaliska ting.1 

Under paverkan av Bostrom framstiiller Froberg den andliga 
viirlden sasoni en organisk sammanslutning av medvetna per
sonliga vii.sen. In.om varje vii.sen finnes ))andens)) av en oandlig 
miingd olika bestamningar bestaende innehall till mojligheten 
givet. Va.sen.as olikart,. personlighet, bestar dari, att de i enlig
het med ett av evighet bestiimt matt mer eller mindre ldart upp
fatta detta innehall. Slutmalet for varje vasens utveckling iir, 
att det blir sjalvmedvetet sa langt detta iir for detsamma mojligt. 

1 Jag haller mig i det foljande icke strii.ngt till ordningen i hans_ hanno
nilii.ra ulan forsoker. i stii.llet alt ge en sammanhii.ngande systematisk fram
stallning av hans grundaskadningar, sadana de kunna utletas sa val ur den 
tryckta som ur den handskrivna delen. 

4 - 342639. 
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Detta vasendets medvetna tillstand ar harmoniskt, ar den ab
soiuta harmonin. Ju rikare innehallet ar, ju fler de uppfattade 
bestamningarna aro, desto rikare ar ocksa harmonin. Hos Gud, 
dar alla de oandligt manga bestiimningarna iiro klart uppfattade, 
ar harmonin fullkomlig. Det absolut harmoniska, som salunda ar 
endast inom ai1.den mojligt, kan aven beskrivas sasom » det in
nerliga fria enhetsbandeb, det organiska, systematiska. forhal
landet mellan ett givet vasens olika besfamningar. A.ven om va
sena aro fullt personliga och sasom sadana helt olika varandra, 
- finnas dock for dem alla vissa gemensamma kannetecken. Ett
sadant kannetecken ar just detta, att de aro personliga, att de
aro inom .sig avslutade enheter; ett annat, att de atminstone till
mojligheten innehalla en oandlig mangd besfamningar. Abso
lut mangfald i absolut enhet iir salunda grundkaraktiiren for det
absolut harn10niska. Da konsten ytferst maste bestammas av
rent andliga forhallanden, blir darfor detta » absolut mangfald i
absolut enheb den for all konstniirsverksamhet ovillkorligt gal
lande lagen. Denna lag tager nu Froberg till utgangspunkt for
sina vi dare undersokningar.

Konsten skall i .sinnliga former avbilda det absolut harmoniska.
En yttre sinnlig bild kan dock omojligt innefatta en oiindlig
111.angfald. Froberg anser darfor, att denna avbildning av det
oandliga icke kan ske pa nagot annat satt an, » att man uppso
ker det harmoniskas enklaste grundform och siitter denne sa
som utgangspunkt och motif for en vidare, pa . en oandlig ut
strackning hanvisande formbildning. » En sadan harmon:isk
grundform skulle tydligen i.ltgora en av andevarldens oiindligt
111.anga besfanmingar. Da alla dessa bestamningar organiskt
hiinga samman, maste bilden av en han:nonisk grundform· inom
sig kunna utveckla icke endast dess egen individualitet angivande
besfamningar, )) enhets»-b€sfamningar, utan aven sadana, som om
de fullt utvecklas, ge upphov till en helt ny grundform, ))mfu:ig
falds))-besfamningar. Den maste s. a. s. hiinvisa utover sig sjalv
och darigenom antyda: mojligheten av en oan:dlig utveckling. Med
tillhjalp av dylika bilder skulle ett andligt personligt medvetet
vasen kunna avbildas sa, att en harmonisk grundformsavbild
sattes sasom medelpunkt eller enhet och att till denna_ enhet
andra likartade bilder organiskt hanfordes till ett antal, .som m9t-.
svarade vasendets grad av sjiilvmedvetande. Da ett olika ap.tal
bilder kunna hiinforas till samma enhet och vidare olika bilder
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·kunna sattas som medelpunkt, kulle harigenom saval olika si
clor hos ett och samma viisen kunna framhallas som skilda vii
sen kunna avbildas. Skall ett material kunna anses konstniir
ligt anviindbart, maste tydligen medelst . detsamma en harmo
nisk urform kunna avbildas. Ar detta mojligt, kan ocksa en
avbildning av ett av andeviirldens personliga vasen pa nyss be
skrivna siitt iiga rum ..

Froberg anser nu tonkonstens element vara oovertriiffade me
del till att i sinnliga former avbilda en andlig hai·monisk ur
form, varigenom musiken i hogre grad iin de flesta andra konster 
blir iignad att ge en aning om det eviga, _om den andliga viirl
dens harmoniska tillstand. Musiken iir i sina saviil minsta som 
storsta yttringar pa skilda siitt angivna tidsperioder. De olika 
tonerna iiro ett upprepat avgriinsa�1.de av siirskilda tidsavsnitt, 
de olika sviingning.stalen, vilket vi uppfatta som skilda tonhof 
der, tonfoljder taga -en viss tid i ansprak, de metrisk-rytmiska 
formerna iiro pa skiftande satt markerad tid. Visserljgen utgor 
ett musikaliskt konstverk resultatet av ett visst kraftspel i det 
tonerna framkallande materialet, men dessa_ kraftens yttringar -
i och genom materien framtriida .for oss, da de fornimmas me
del.st hors-elsinnet, sasom tidsbesfamningar. I den_ markerade ti-_ 
dens grundformer ser sa Froberg tonkonstens egentliga grund
element. Dessa gr.undformer utgoras a,v den i tva, tre, fyra, fem 
eller sex lika stora delar delade tidsperioden.1 De visa olika si
dor av den harmoniska grundformen, vars bada grundmotsatser 
ju utgoras av -)>enhets))- och »mangfalds,)-bestiimningar. Tva
delningen utgor )) enhets))-bestiimningens grundform, som i fyrc 

delningen hai: natt sitt fulliindade uttryck. Fyrdelningen blir sa 
en >>verklig bild af den fullt medvetne, med sig sjelf enige an
den. )> Tredelningen utgor ))111.angfalds)) -besfamningens grund
form, som i sexdelningen har .natt sin inom ett och samma sy-

1 Tyvarr masle jag avsta ifran alt i detla sammanhang soka lamna en 
redogorelse for hur Froberg kom till delta resullat. En: sadan 1'edogorelse 
mas le namligen, om. den skall vara a,_; nagot som helst viirde och gora 
ra[tvisa at' Froberg, bli ratt omfatlande. Den skulle ,emellerlid ,,isa, alt den 
»talmyslik», for vilken Adolf Lindgren anklagade Froberg, kanske icke var
sa markviirdig eller fullt sa godtycklig, som Lindgren holl den for at_t vara
och att den ivarje fall av Froberg genomfordes med· slor konseln;ens. Fro0 

berg utgar visserligei1 fran Hauptmann men genomfor sina utlaggningar
clock fullt sjalvstandigl. Sarskilt galler delta om lfdningarna av fyra-; fem
och sex:delningarna. 
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stern hogsta rnojliga grad av utveckling. Vid en fortsatt utveck
ling av lllllangfalds))-bestamningen overgar den i sin tur till en 
fullt utvecklad ny )>enhets))-bestamning, och vi ha kommit in i 
en med den forsta likartad och organiskt forbunden ny harmo
nisk grundform. Femdelningen slutligen utgor en for var ofull
kornliga uppfattning nodvandig form, som i sina bada led (2+3) 
,,isar, hur »mangfalds»-bestamningen utvecklar sig ur »enhets»
bestamningen. Den visar det rn.oment, da det garn.la hunnit upp
losa sig i samma grad, som det nya hunnit utveckla sig, » och 
i hvilket moment salunda det forflutna och det kommande jemt 
uppvaga hvarandra och bilda en formedling af bada.)) - - -
>> Detta ar hos dei1 af materien inskrankte an.den det tillstand,
da minnet sasom sorg och hoppet sasom fortrostan verka med
lika kraft, och hvilket tillstand kan kallas den skona sorgen.))
Denna delning tillhor sfiledes egentligen icke det' rent harmo
niska utan ar ei1dast ett formedlingsmoment. Dessa nu i storsta 

korthet beskrivna delningar genomga tonkonstens samtliga ek
ment, sava:Ii ton- och ackordsystemet som metriken-rytmiken.
Men da fyrdelningen utgor den fulfandade bilden av den, om
jag sa far saga, medvetna enheten, i det att i derina delning de
bada grundmotsatserna enhet och mangfald aro pa det innerli
gaste forbundna med och fullstandigt uppga i varandra, maste
varje musikalisk sats, s_aval storre som mindre, ytterst vila pa 
eller konstrueras efter denna delning. 

Ga vi sa forst till tonsystemet, sa ser Froberg i det vilande, 
tonen sedermera framkallande materialet >> en bild af andens 
forsta omedelbara tillstand, da lifvet fullkomligt omedvetet om 
sitt innehall endast sasom mojlighet ar till.» Sattes materialet 
(t. ex. en straug) i rorelse uppkommer en mangfald av olika 
spanningsforhallanden och olika la.gen av partiklarna inorn 
strangen, vilket for densamma atminstone till en borjan innebar 
en viss sondring, som dock, darigenom att strangen vibrerar, 
s. a. s. haller sig inom enhetens ram. I annal fall skulle ju
strangen ga sonder. I och med den genom svangningen avgran
sade tidsperioden, det vill m. a. o. saga i och med den till sin
hojd fullt besfamda tonen, ha vi sa fatt den forsta bi.Iden aY
ett i viss grad levande, d. v. s. medvetet fullt individuellt vasen.
A ven denna forsta bild, denna den enklaste musikaliska satsen
vilar pa fyrdelningen av en viss tidsperiod. Forst i och med strang-
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ens fyra olika rorelsemoment, se fig. 1,1 har namligen denna vissa 
tidsperiod, svangningstiden, avgransats. Skall en viss ton kunna 
galla for den sinnliga bilden av en i det foregaende beskriven 
harmonisk grundform, maste dess svangningstid kunna visas in
nehfilla de tidens grundformer, medelst vilka en harmonisk ur-

4 1 
--------,'>--� 

3 2 
+-- +--

Fig. 1. 

form kan . avbildas. Vi kalla i det foljande den sasom utgangs
punkt satta tonen for grundtonen. Later man samtidigt med 
grundtonen dess overoktav ljuda, delas dess svangningstid i tva 
lika stora delar. Av (over)-duodeciman delas samma tidsperiod 
i tre, av (over)-dubbeloktaven i fyra, av dennes stora (over)
ters och (-)-kvint i fem resp. sex lika stora delar. Oktaven och 
duodeciman bli sa de toniska urformerna for »enhets»-resp. 
»mangfalds»-bestamningarna. Dubbeloktaven och dennes kvint
bli de toniska motsvarigheterna till de fullt utbildade » enhets»
resp. »mangfalds»-begreppen och dubbeloktavens stora ters bi.I
den av »mangfalds»- d. v .. s. kvint-bestamningens utveckling ur
»enhets»- d: v. s. oktav-bestamningen.2 I och med de tre tonerna
i durtreklangen har salunda deras gemensamma grundton vi
sats aga ett en harmonisk urform avbildande innehfill. Denna
treklang kan darfor sagas utgora endast en mer utvecklad form
for den sasom utgangspunkt satta tonen. Inom en fullt avslu
tad enhet visar denna form dock samtidigt genom kvinten,
»mangfalds»-bestamningen, ut ov-er sig sjalv och anger mojlig
heten for en fortsatt utveckling. Men en harmonisk urform star
icke ensam. Den ar organiskt forbunden- ined andra till sitt vii
sen likartade nien dock fullt individuellt bestamda grundformer.

1 Denna och foljande bilder ha ej anvanls av Froberg utan ha infi:irts 
av mig for alt undga mycket omfattande omskrivningar. 

2 Det synes mig, som om- Froberg i sin tydning av lersen vore nagot iri-· 
konsekvent. Visserligen kan tersen, t. ex. e1 i treklangen c1-e1-g1, dar
igenom att den delar dessa toners - i det ytlre oftast kanske icke medkling
ande gemensamma grundtons, C:s, svangningstid, s, i fem lika delar med an
vandande av Frobergs fi:irfaringssatt tankas sasom en fi:irmedlare mellan en 
viss kvint och oktav. Men bur dessa skola kunna siittas i forbindelse med 
g1 och c1, da dessas svanguingstider, 1/s resp. 1/. s, pi intet satt slamma 
overens med de delar, i vilka terseri i delta fall tankes dela s, niimligen i 
3/5 resp. 2/s s. 
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FC:.r att bilden av en harm.onisk urform skall kunna anses till
fredssfallande, maste tydligen aven detta forhallande antydas. 
Detta sker i tonsystemet enklast sa, att kvinten overgar till fullt 
utbildad grundton, varigenom det organiska sambandet mellan 
bilderna, tonikan och dominanten, av• tva harmoniska grund
former uppvisas. Fullstandigast sker det dock sa, att man upp
visar, hur aven tonikan organiskt har uppkommit ur en annan 
bestamning, vilket tydligen angives i och med subdominanten, 
dar tonikans grundton ingar som »mangfalds»-besfamning, dar 
den ar kvint. . Forst -i och med durtonarten ar salunda det har
moniska grundbegreppet fullsfandigt avbildat. 

Som vi papekade tillhor enligt Froberg tersen icke det absolut, 
ellet som han ocksa uttrycker sig, det positivt harmoniska. 
Detta diirfor att i denna ingen av det harmoniskas bada grund
motsatser, »enhets»-resp. »mangfalds»-besfamningarna, aro fullt 
utbildade. Men da den visar sambanc.et under sjalva utvecklings
proceduren mellan oktaven och kvinten, framgar harav dess ut
omordentliga betydelse och hur · forst i och med denna det 
»tomma» kvintintervallet blir »utfyllt» och far en besfamd ka
raktar. Froberg ser nu i molltreklangen endast en mer utveck
lad form for tersbegreppet. Visar namligen den ensamma ter
sen ett stadium i mangfaldens utveckling inom en och samma
enhet, sa visar mollklangen det senare stadiet i en sig upplo·· 
sande enhet och det forsta stadiet i -en sig ur denna enhet ut
vecklande ny enhet, t. ex. c1-e1-g1 har utvecklat sig ur f-a-c1

. Moll
klangen a-c1-e1 visar da senare halften av F-dur och forsta half
ten av C-durtreklangerna. Mollklangen ar sa:ledes lika litet som
tersen en positivt harmonisk besfamning utan iir helt och hal
let bunden vid dursystemets tidliga utveckling och betecknar dar
sjalva sondringen eller m. a. o. just det moment, da det gamla
och det nya s. · a. s. kiimpa om herravaldet. Den blir ett hogre
uttryck for den sorg, som redan den enkla tersen anger, vilken
sorg dock forst i och med molltonarten (med durdom. och moll
subdom.) far sitt mest fullandade uttryck. · Durdominanten vi
sar ,en »ideel» bild av tersens innehall. Den visar, hur aven ter
sen till sitt inners ta vasen iir av rent andlig natut,. hur averi den
har mojlighet att kom.m.a i ett positivt harm.oniskt till?tand, vil
ket dock i och med molltonikan visas sasom annu �j .intratt.
Molltonikan blir sa en bild av ett vid jorden bundet vii.sen; :som
sorjer over att det annu ej uppgatt i den eviga harmonin. Moll-
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tonartens kvint, den ursprungliga durtersen, vars harm.oniska· 
tillstand fornekas, blir sa for Froberg, liksom for Hauptmann, 
molltonartens ideella grundton. Nu fordrar Froberg, for att m.oll
tonarten skall kunna anses fullstandig, men av skai, som icke 
aro riitt klara, aven en mollsubdominant, varigenom molltonar
tens i det yttre upptradande grundton aven framtrader under 
mollkvintens form.1 

Dessa bada nu beskrivna tonarter aro de for Froberg enda 
tankbara .. Harav ar durtonarten, sasom den fullai1dade bilden 
av det absolut harmoniska, den fullt sjalvstandiga. och i alla av
seenden viktigaste. Molltonarten far endast genom sin durdomi
nant betydelsen av ett sjalvstandigt system, varfor aven den, 
fastan den ar ett uttryck for sorgen, pa sitt egendomliga satt ar 
forankrad i det absoluta. Genom treklangens trenne toner ar en 
viss tidsperiods hela »innehall» angivet. Grundtonen, tersen och 
kvinten aro de »tonsystemets trenne grundbestamningar, hvilka 
tillsammans bilda den enklaste musikaliska ackordenheten». Med 
dessa aro inga andra besfamningar in.om en och samma enhet 
organiskt forbundna. :Ours och molltreklangernas besfamningar 
bli darfor sasom tillhorande en och samma tidsperiod ( den for 
dur- resp. mollbesfamningarna gemensamma grundtonens 
svangningstid) de enda konsonanserna. Liksom de tre tonerna" 
grundtonen, tersen och kvinten, aro de ,enda nodvandiga och or
ganiskt med varandra sammanhangande besfamningarna i ackor
dets enkla tonsystem, aro de tre treklangerna, tonikan, subdomi
nanten och • dominanten, likaledes de enda nodvandiga · och or
ganiskt med varandra sammanhangande besfamningarna i det 
hogre ton.system, som t(:marten innebar. I och med dessa tre 
treklanger ar namligen, som vi tidigare antytt, harmonibegrep
pet fullsfandigf angivet. Froberg anser sig nu harigenom ha 
visat, hur endast de enkla dur- och molltreklangerna samt de 
moderna dur- och mollton:irterna aro systematiska inom sig av
slutade men dock pa en fort.satt utveckling hanvisande enheter 
och huru darfor endast dessa bestamningar aro agnade att ut
gora musikens toniska grundelement. Hans kritik av den »na-

1 Froberg synes sjiilv icke ha varit fullt overtygad om det lillfredsstiillande 
i sin tydning av molltonarten. Han borjar niimligen sin utredning ay denna 
lonart pa foljande siitt: » Ur hvad vi nu liirt kiinna, rorande durtonartens 
uppkomst och viisende, framgar afven nastan osokt ·(kursiverat · av mig) · en 
lika tillfredsstiillande _forklaring ofver molltonarten» .. 
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turvetenskapliga" skolan iir just riktad mot detta, att denna en
ligt hans asikt ej lyckats uppvisa nagon besfamt avgriinsad en
het vare sig inom det enskilda ackordet eller inom det ackord
system, som tonarten anger. Denna skola ser i overtonsserien 
durtreklangens forebild och grunden till densammas konsonans. 
Inom denna forebild finnes dock ingen i naturen given begriins
ning. Man har darfor icke heller kunnat uppvisa nagon prin
cipiell skillnad mellan konsonans och dissonans utan har sett 
sig nodsakad att satta en fullkomligt godtyckligt vald besfam
ning, niimligen den naturliga septirnan, sasom ett griinsfall mel
lan bada. Men vore vart ora finkiinsligare an det iir, ,, sa skulle 
vi mahiinda i den sasom musikens urgrund ansedde naturklangen 
iifven fa hora elfva- och trettondelningen o. s. v." "Detta, frukta 
vi, skulle dock falla sig nagot oliigligt for forfaktarna af denna 
naturalistiska teori."1 Lyckades salunda denna skola i och for 
det enskilda ackordet icke uppvisa nagon i sitt system. giv-en be
griinsning, iir dess forklaring av tonarterna lika otillfredsstiil
lande. Den framhaller niimligen som sin asikt, att saviil de 
"antika" som de moderna tonarterna endast iiro ko:;:iventionella 
system, betingade av en viss for handen varande allmiin musi
kalisk bildningsniva och att den princip, enligt vilken dessa sy
stem utveckla sig, icke iir en naturlig utan endast en estetisk. 
Helmholtz jiimfor tonkonsten med byggnadskonsten, vars olika 
stilarter han anser motsvara de "antika" och de moderna tonar
terna .. Detta iir dock fullkomligt oriktigt. De moderna dur- och 
molltonarterna iiro icke betingade av nagon med miinsklighetens 
utveckling viixlande -estetisk princip utan ha med naturnodviin
dighet som en foljd av mansklighetens stegrade sjhlvmedvetande 
sa smaningom utbildat sig men komma, da de redan iiro fullt fiir
diga utomordentliga medel till att avbilda det absolut harmo
niska, i fortsiittningen icke att vidare kunna utvecklas. De iiro 
icke heller uttryck for nagon viss stir "Det tonsystem, som ut
gores af de s. k. moderna, dur- och molltonarterna, utmiirker 
sig icke genom nagon siirskild stil utan innefattar endast full
komligt allmiinna och stillosa uttryck for de grundbesfamningar, 
hvilka i alla tider varit och forblifva de ena och samma for hela 
miinskligheren, (niimligen den harmoniska grundformens be� 

--�---

1 S. Karg-Elert tror i silt arbete Polaristische Klang- und Tonalitatslehre, 
Leipzig 1931, s. 44, »durchaus» pa nio-, elva- och tretton-delningarnas »na-
1.urgewollte Einheitsformen». 
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sfamningar). Af detta, till sin grund oforiinderliga material kun
na en oiindlig mangfald af siirskilda stilar bildas, hvilkas detal
jer naturligtvis maste passa i stycke med hvarandra, sa att 
hvarje stilart i och for sig bildar ett helt, me1i sjelfva tonarten 
saknar helt och hallet ett sadant individuellt uttryck," De "an
tika" tonarterna, som inom �ig icke kunna uppvisa nagot som 
helst slags enhetsforhallande, innefatta diirfor blott ett "oklart 
sokande efter det naturliga, hvilket sokande visserligen har sin 
historiska men ingen vidare, positif betydelse, sedan det sauna en 
gang har blifvit funnit,,. Lika litet kan Hauptmanns 111011-dur
tonart gora ansprak pa rang och viirdighet av sjiilvstandig ton
art. Den utgor endast en tillfallig modulationsform, som nagon 
gang kan anviindas "som uttryck for minuet eller kanslan af 
viisendets fordna strid." "Likviil forrader denna modulation icke 
sallan en pjunkig sentimentalitet, ehuru den, riitt anviind, stun
dom kan vara af stor effekt." Riemann, den 1nest konsekvente 
av skolans anhangare, anser i sin Musikalische Syntaxis (s. 41) 
uppgivandet av <let gamla tonartbegreppet vara en absolut nod
viindighet. Visserligen fordrar iiven han eri viss enhet ( tonali
tet), men den iir sa beskaffad, "att densamma kan inrymma de, 
for ett oforvilladt ora, mest osammanhiingande och missljudande 
tonsammansfallningar." Froberg papekar vidare den stora oenig
het, som rader inom skolan betriiffande en hel del fundamen
tala foreteelser, t. ex. konsonans och dissonans, mollbegreppet 
o. s. v., vilket allt visar, att denna skola iinnu ej torde ha funnit
<let riitta. Sa liinge icke nagon kommer med nagot biittre, an
ser han diirfor sina bestii:i;nningar av tonsystemets grundelement
i hogre grad au den »rn;i.!turvetenskapliga" skolans vara agnade
att visa tonsystemets anviindbarhet for konstniirliga iindamal.
Att bans teori 'icke passar in pa naturklangen vore diirfor mer
ett bevis fifr an emot densammas sanning.

Durtreklangen avbildar enligt Froberg, som vi tidigare fram
hallit, en av andeviirldens oiindligt manga besfamningar, vilken 
diirigenom att kvinten i sin tur kan overga till en sjiilvstiindig 
grundton, organiskt sammanhiinger med likartade fasfan fullt 
individuellt besfamda bildningar. Andeviirldens hela innehall 
skulle tydligen kunna avbildas medelst en oiindlig kedja av med 
varandra forbundna durtreklanger. Hiirigenom skulle visser
ligen en oiindlig mangfald kunna antydas, men detta skulle ske 
i en om den jordiska tidliga utvecklingen paminnande form. Vi 
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skulle fortskrida till ett stiindigt nytt forhallande och icke i na
got avseende fa en uppfattning om. den allt forbindande enheten. 
Ett sadant forfaringssiitt kan tydligen ej anviindas till att ge en 
aning om det eviga, till att avbilda ett andligt harmoniskt vii
sen. Hur detta med tillhjiilp av en harmonisk grundformsbild 
kan ske, ha vi redan tidigare antytt. Till en dylik bild som en
het, medelpunkt, hanforas andra med densamma organiskt for
bundna likartade bilder till ett antal, som motsvarar viisendets 
grad av sjiilvmedvetande:· - Endast gen.om att under hela proce- · 
duren bibehalla en och samma »medelpunkts»-bild kunna vi fa 
ett intryck av ett oforandedigt niirvarande, av det eviga, av »en 
fullt fardig, i saligt lugn hvilande enhet». Med minuets tillhjiilp 
ar detta naturligtvis mojligt aven inom en sadan konst, diir de 
olika besfamningarna, i likhe:t med vad fallet ar inom musiken, 
endast successivt kunna .framtriida. 

.Absolut mangfald i absolut enhet ar grundkaraktai'en hos det 
absolut harmoniska samt den for all konstnarsv-erksamhet abso
lut giillande lagen. For var ofullkomliga uppfattning yttrar sig 
mangfalden till en borjan alltid som en slags sondring. I den 
konstniirliga bilden maste saledes, for att aven enhetsbegreppet 
skall komma till uttryck, den mangfalden angivande sondringen 
hallas inom. en viss ram. Den enskilda vibrationen blir sa for 
Froberg urformen for det satt, pa vilket det absoluta medelst 
sinnliga medel kan avbildas. Sava.I borjan som slutet av en hel 
sviingning hos t. ex. en strang utgores av det lag.e strangen i 
vila intager. Den genom den stillastaende strangen avbildade 
omedelbara enheten kan saledes i och genom svangningen sagas 
ha fatt ett vis st innehall och blivit i viss man »medveten». Ge
nom strangens atergang till sitt vilolage fa vi ett intryck av ett 
evigt oforanderligt narvarande. Vi avbilda pa nytt strangens 

�,-_1_➔ 
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Fig. 1 a. 

svangning, fig. 1 : - _. 0, viloliiget, betecknar salunda det niirva
rande. Det kommande avbildas- sa av en av strangens svang
ningsriktningar, t. ex. 1. 2 blir da eU uttryck for atergangen, for 
tidens -tillbakavridande till utgangspunkten, 3 utgor en hiinvis
ning pa det forflutna och 4 visar, hur det narvarande uppkom0 

mit ur detta forflutna. Vi se har, hur intrycket av det niirvaran" 
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de skulle kunna uppkomrn.a iiven endast medelst en halv sviing
ning, 1 och 2 eller 3 och 4, fastiin det naturligtvis fullstandigast 
sker med tillhjiilp av alla fyra niomenten. 

Genom vibrationen har striingen s. a. s. vackts till liv. Vi ha 
fatt bilden av ett i viss man medvetet vii.sen, en ton, Hur en 
tons hela -»innehalh med tillhjalp av andra toner, treklangsbe
stiimningarna, - kan angivas, ha vi tidigare antytt. Grundtonen -
med dess utvecklade form treklangeri bildar sa en ny enhet, 
inom vilken mangfalden pa ett om striingens vibration pamin
nande satt kan uppvisas. Bottforandet ur jamviktslaget, sond
ringen, motsvaras tydligen hiir av kvintens 6vergang till sjalv
standig grundton eller av den ursprungliga grundtonens over
gang till kvint och atervandandet till jiimviktslaget, enhetens ater
stiillande, av en aterga11g till den ursprungliga treklangen. Vi 
kalla den sasom enhet satta treklangen tonika, T.1 Sondringen, 
den begynnande mangfalden askadliggores -da anting en genom 
forbindelsen T-D eller genom T-S och enhetens aterstiillande 
av D-T resp. S-T. Har visa.r T-D utvecklingen av riya for
hallanden, medan daremot T-S anger atersjunkandet i redan 
passerade stadier. Dominanten betecknar sa det kommande, 
subdominanten det forflutna och tonikan naturligtvis det niir
varande. T motsvarar da O i fig. la, T-D motsvar-ar 1, D-T 
2, T-S 3 och S-T slutligen 4. Vi forsta nu de olika kaden
sernas inneb6rc1. De framstiilla tonikan sasom oforanderligt, 
evigt niirvarande, sasom den for avbildandet av harmoniska for
hallanden nodvandiga medelpunkten samtidigt som dock moj
ligheterna for en mangfald antydas. Vi forsta ocksa varfor den 
fullt·utbildade kadensen, T-S-D-T, iir den verkningsfullaste. 
(Obs.! aven har en fyrdelning.) 

Den andliga -varldens oandligt manga besfarnningar ha en
dast i sitt forhallande till varandra och till det hela nagon be-

:----.___ 

tydelse. Ingen bestiimning kan hiir tiinkas sasom underordnad 
nagon annan, utan alla bestiimningar iiga atminstone till moj
ligheten samma betydelse. Detta ager sin fulla motsvarighet 
inom tonkonsten. Vi ha redan - sett, hur den enskilda tonen forst 
i sitt forhallande till andra toner, hur den enskilda treklangen 
endast i forbindelse _ med andra treklanger, fa nagon betydelse. 
Den enskilda tonen har i tonsystemet liksom den enskilda tre-

1 I det foljande inf6r jag for kortlwtens skull ett modernt hetecknings

satt, som ej anvanfs av Fr61Jerg. 
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klangen endast tre betydelser. Tonen kan vara grundton, ters 
eller kvint, treklangen tonika, dominant eller subdominant. 
Varje ton, varje treklang ager atminstone mojlighet att antaga 
dessa tonens resp. treklangens trenne former. Ga vi sa forst 
till durtonarten, sa utgor ju denna den fullt utvecklade bilden 
av det absoluta harmonibegreppet. Mangfalden askadliggores 
har darav att tonikans saval grundton som kvint genom de bada 
dominanterna upptrada bade under grundtonens och kvintens 
former. En fullstandig uppvisning av tonartens innehall skulle 
dock forst ske, om dess samtliga besfamningar upptradde under 
deras till mojligheten givna former. En sadan uppvisning kan 
aga rum med tillhjalp av tonartens tolv niirmaste sliikttonarter, 
sex pa dominant- och sex pa underdominantsidan. Dessa tolv 
tonarter visa icke endast den ursprungliga tonartens samtliga 
treklanger under saviil tonika- som dominant- och subdominant
formerna, utan i och med dem ha iiven grundtonartens samtliga 
toner upptriitt under grundto1.1s-, ters- eller kvintfo-rmen i saval 
en tonika- som. en dominant- eller subdominanttreklang. · Ar hela 
)>imi.ehallet» i den medelst en viss tons sviingningstid avbildade 
enheten i och med treklangen pa samma tons dubbeloveroktav 
uttomt, anges tydligen det betydligt mycket -rikare ,,innehallet» 
i durtonartens enhet av dessa tolv slakttonarter. Det positiva 
tonsystemet innefattar sa i dess helhet tretton siirskilda durton
arter. ))I och genom de tolf slagttonarterna framtriida grund
tonartens samtliga bestiimningar sasom iifven hvar for sig inne
fattande det hela, d. v. s. sasom afbilder af sjelfstiindiga, person
liga viisenden. Och dermed har sfilunda iifven denna, pa det 
oiindliga hiinvisande mangfald visat sig vara blott en utveckling 
af den ursprungliga grundtonens eller grundenhetens eget, till 
mojligheten gifna innehall." Molltonarten ager icke alls samma 
mojligheter som durtonarten att inom sig utveckla en mangfald. 
De rena nrnlltonarterna utgora inga sjfilvstiindiga. system utan 
stodja sig helt och hallet pa durtonarterna. Molltonarten med 
))idealiserad)) d. v. s. dur-dominant iir helt sluten inom sig sjiilv, 
vilket foljande figur aven utan kommentarer torde visa: 

dur! 
0S-0T- D+ 

moll! 
0
s-

0T- D+
0
s-

0T-D+;
moll! 

0s-
0T- D+

dur! 

Fig. 2. 

6i 

De tidens grundformer, medelst vilka en harmonisk grund
form i treklangen kan avbildas, aterfinna vi ocka inom metri
ken-rytmiken. De metriska formerna· beteckna hiir det allmiin
na, den stomme, som genom de rytmiska formerna far person
lig siirpriigel. Men saviil de n1.etriska som rytmiska · grundfor
merna vila pa ett och samma underlag och iiro diirfor endast 
olika sidor av det ursprungliga metriska elementet. Detta ele
ment utgores liksom inom tonsystemet av den pa nagot vis in
delade tiden. Till de metriska grundformerna raknar Froberg 
diirfor den tva- t. o. m. sexdelade takten. Med ledning aY 
hans tydning av den markerade tidens grundformer forsta vi 
ocksa den innebord han ger at de olika taktarterna. Tvatakten 
motsvarar oktaven, ))enhets)) -bestiimningens grundform, tretak
ten kvinten, det renodlade uttrycket for ,,mangfalds ,,-besfam
ningen. Den fyrdelade takten motsvarar det fullt utbildade 
grundtonsbegreppet, den fem1elade tersen och den sexdelade 
takten slutligen den hogst utvecklade kvintbestiimningen. Med 
dessa delningar iiro de egentliga taktarterna avslutade. Till en
hetens uppriitthfillande maste, atminstone i en sammanhiingande 
musikalisk sats, den sasom utgangspunkt satta taktarten bibe
hfillas. Det �ir den metriska accentens uppgift att angiva takt
indelningen och darmed den i mangfalden fortbestaende 
metriska grundenheten. Denna grundenhet motsvaras inom ton
systemet tydligen av tonikan. Froberg anger icke den skillnad 
i estetiskt varde, som de olika taktarterna kan tiinkas iiga. Om 
den femdelade takten yttrar han sig dock pa foljande siitt: )) Det 
femdelade metrum iir mera siillan anviindt sasom taktmatt. Men 
da likviil molltonarten iir toniskt besfamd af detta tidsmatt, sa 
vill det synas, soin skull_e detsamma, atminstone i denna tonart, 
stundoni afven sasom taktmatt vara ganska anvandbart och ka
rakteristiskt. Och da dessutom just det negativa eller uppned
vanda utgor sa val det komiskas som det tragiskas egentliga 
grundform, sa borde denna negativa taktform afven i durton
arten kunna for vissa karaktersteckningar blifva siirdeles lamp
lig.)) Han ger sa nagra exempel, bl. a.: 

Andante. 

���£=!� 
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De metriska enhetsformerna fa genom de rytmiska bildning
arna en allt storre mangfald och darigenom en allt mer utprag
lad individualiteL Den metriska grundenhetens rytmiska mang
faldning sker under tva huvudformer. ))Forst och framst kan niim
ligen grundmattet ytterligare sonderdelas i en· stor mangfald af 
sarskilda bestamningar, och vidare ingar denna enhet sjelf sa
som bestiimning eller del uti ett mera utveckladt system .. >> Grund-. 
mattets sonderdelning sker efter samma principer, som galla for 
de metriska grundenheterna. Sfilunda kunna de olika taktde
larna i sin tur delas i tva, tre o. s. v. delar. Det ar den rytmiska 
accentens uppgift att for ahoraren nannre klargora dessa yt
terligare. delningar. Harvid kan naturligtvis den rytmiska accen
ten raka i konflikt med den metriska, varigenom en oiindlig 
mangd skiftande bildningar, lampade for de mest olikartade ut
tryck, kan uppkomma. Sadana konfliktbildningar aro bl. a. syn
kopen och upptakten, vilken sistnamndas vasen bestar dari .att 
icke den metriskt forsta bestiimningen far huvudaccenten. Fro
berg framhfiller saledes i likhet_ med Riemann upptaktens orga
niska sammanhang med de pa andra sidan om taktstrecket nar
mast staende bestiimningarna. Det metriska grundmattets rnang
faldning utat sker i och med periodbyggnaden. Denna behand
las ytterst kortfattat av Froberg. Den hor namligen enligt hans 
asikt till den hogre forrnlaran och faller sfiledes egentligen utom 
ram.en for detta hans arbete, som endast behandl,ar grunderna. 
Han framhfiller, att sasom metriska bestiimningar aven de sar
sk.ilda takternas inbordes forhfillarn;len 1:naste bestammas av 
samrna lagar, ,>som galla for den enskilde taktens :eller grund
enhetens egna, dylika mangfald». Men da nu varje, ,,saval 
mindre som storre musikalisk. sats maste innefatfa. ett bestamdt, 
inom sig i nagot afseende- fullstiindigt helt, s_a maste ock IWCll'je

sadan sats ovillko1·ligen pa ett eller annat satt i sin Jielhet rzt

gora, elle1· at.minstone stodja sig pa en metrisk fyrdelning». Den
na naturliga symrnetri kan dock pa flera.satt genornbrytas, t. ex. 
genom att vissa bestiimningar omtagas eller utelamnas, eller sa, 
att den ena bestiimningens slut omvandlas till den andras bor
jan o. s. v. 

I det foregaende ha vi givit grunddragen av Frobergs fram
stiillning av tva av nrnsikens. grundelement, ton- och ackordsy
stemet och n;etrik.en-rytmik.en. Aterstar sa det melodiska ele-
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mentet. Visserligen ar melodin det huvudsakliga medel, varigc
nom det individuella inom tonkonsten tager sig uttryck, vilk.ct 
medfor, att den blir ytterst svaratkomlig for teoretiska resone
mang, men den ager dock aven sina allri1anna ·former och vissa 
principer for sin utveckling, som kunna uppvisas. Froberg sag 
nu i skalan den melodiska grundformen. Metrisk-rytmiskt obe
stiimd saknar den fullstiindigt nagon hogre individualitet. Har 
genomloper endast ett och samma individuum successivt den har
moniska grundformens, tonartens, samtliga bestamningar. Har
av framgar, att aven de melodiska elementen endast sasom ac
kordbestandsdelar aga nagon betydelse, vilket av Froberg ocksa 
vid upprepade tillfallen framhalles. ( Jiimfor harmed Riemanns 

. ))ldangforetradarskap» .1 Se aven nedan vid redogorelsen for 
Frobergs · behandling av ackordforbindelserna.) Aven den rent 
allmanna melodiska grundformeri kan genom att pa skilda satt 
metriskt och rytmiskt bestiimmas pa mangahanda satt indivi
dualiseras. Sa uppkomma motiv. Urmotivet, tonkonstens mest 
allrnanna grundforrn, ij.r den enskilda tonen, sorn i sin bestiirnda 
tonhojd ager en utpraglad individualitet, men som ·dock forst 
genom att metriskt bestiimrnas egentligen far betydelse av rno
tiv. Sarnrnanslutas flera rnotiv till en nagot storre enhet, upp
komrner ett tema. Ett motiv, ett terna utvecklar sitt till moj
ligheten givna· inneha.ll i det ternatiska arbetet, · dar de pa rna.nga
handa satt ombildas utan att darfor bliva helt oigenkannliga. 
Kan saledes inorn en viss enhets rain redan medelst den cn
stiimmiga tonfoljden en betydande rna.ngfald utvecklas, blir 
detta i · an.nu mycket hogre grad mojligt genorn att taga dct 
ackordisk-harmoniska elementet till hjalp. Harigenom kan at 
en och samina ton, som i den enstiirnrniga tonfoljden ar har
rnoniskt entydig, en mycket skiftaiide harmonisk betydelse gi
vas. · Man kan aven forfara ornvant; namligen sa, att man over 
ett givet harrnoniskt underlag pa skilda satt orndanar melodin. 
For studiet av det tematiska arbetet hanvisar Froberg sarskilt 
till Haydns; Mozarts och Beethovens violinkvartetter. 

1 S. 308 i F6rs6k till grundlaggning o. _s. v. heter det: "Hvarje sii.rskildt_
melodiskt moment har endast sasom bestandsdel i _ett gifvet ackord nagon 
belydelse, och di melodin innefattar bestandsdelar ur flera sii.rskilda ackor
der,' aiigif�er 1;011. saledes ii.fven d�ssa ackorder och deras organisk; . sam
hand". 
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Genom uppvisandet av tonsystemets och metriken-rytmikens 
inre struktur och betydelse och av melodibildningens gnmder 
har askadliggjorts, hur musikens element aro ypperliga medel 
till att i sinnliga · former avbilda <let absoluta. Det ar nu kom
positi:irens hoga uppgift att med tillhjalp av dessa medel i det 
enskilda konstverket ge en aning om forhallandena i den eviga 
rent andliga varlden, om den absoluta harmonin. Endast om 
han lyckas med detta, ar konstverket i egentlig mening skont. 
Men det absolut harmoniska bestar i ett visst vasens fornim
melse av sig sjalv och ar darfor i framsta rummet personligt 
och sasom sadant olikt allt annat. Individualitet blir darfor 
for Froberg den hogsta oeftergivliga fordran pa ett konstverk. 
Men for individualiteten kuni1a inga besfamda regler, inga all
mangiltiga normer uppstallas. I den egentliga konstnarsverk
samhet blir konstnaren darfor fullt fri och obunden av nagra 
foreskrifter. Men som. vi redan sett, ges det aven for de andliga 
vasena vissa for alla gallande kannetecken, namligen det absolut 
harmoniskas grundkarakfar, absolut mangfald i absolut enhet, 
den for all konstnarsverksamhet orubbligt gallande lagen. For 
att ett konstverk over huvud taget skall kunna -galla for verk
ligt skont, maste darfor inom detsamma denna lag i varje av
seende vara atfoljd. "Men om <let ocksa ar, och i all tid for
blifver omojligt att strangt bevisa, att <let ena eller andra sa
som konstverk upgifna foremalet verkligen ar skont eller icke 
skont, sa maste likval kunna besfamdt uppvisas, hui·uuida clen

sdsom konstprodukt angifna fOJ'men · cir af sdclan beskaffenlwt,

att ett ueTkligt harmoniskt innehdll kan hos clensamma uam 

mojligt. Ett sadant kritiskt. bedomande maste da besta deruti, 
att man hos <let gifna foremalet formar i detsammas egendom
lighet uppvisa tillvaron eller ock franvaron af det harmoniskas 
allmanna grunclbesti.imningaT, ncimligen absolut enhet i absolut

mdngfcilcl, eller en pd clet oanclliga oafbrutet ilcinuisande mdng

falclig enhet." Aven om saledes <let for konstnarsverksamheten 
viktigaste, individualiteten, icke kan bortlaras, bar dock under
visningen sin stora betydelse. Dels kan den namligen bibringa 
en klar uppfattriing om konstmaterialets innersta natur - for 
Frobergs bidrag i delta hanseende, vad tonkonsten betraffar, ha, 
vi ovan redogjort - dels kan den ocksa visa, hur detta mate
rial kan anvandas, ·utan att man bryter mot den absoluta lagen, 
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enhet i mangfald. De foreskrifter, som i delta avseende givas, 
aro darfor strangt taget de enda, som. konstnaren obetingat 
maste folja, i ovrigt ar ban fullt fri. 

For var ofullk<?mliga uppfattning ter sig den yttre utvecklingen 
sasom en standig vaxling. For att vi medelst sinnliga medel ,skola 
kunna fa ett intryck av det eviga, av en ))fullt fardig, i sahgt lugn 
hvilande enheh, maste naturen ))idealiseras )), d. v. s. vissa sinn
liga former ma:ste sa behandlas, aft de for oss framsta sasom 
oforanderligt bestaende. Vi ha redan antytt, hur Froberg i den 
enskilda vibrationen sag naturens eget satt att ,ge detta intryck 
av <let eviga, och hur i tonarten en viss hestamning, tonikan, 
framstar sasom ett ingen vaxling underkastat narvanmde, samt 
slutligen hur aven inom metriken en kansla av en det hela sam
manbindande enhet diirigenom kan uppkomma, att ett visst 
taktmatt under utvecklingen bibehalles. Men inom ett konstverk 
maste icke endast en tonisk och metrisk enhet vara tillfinnandes 
utan aven en ))estetisk )) dylik. )>En med afseende pa hvarje konst
form vigtig estetisk ,grundsats ar saledes, att den sdsom hufuud

bestamning satte bilden mdste under hela dskddningen vara eller 

forblifva till sin gmnd ofiil'cinderligt clensamme; ty clenne bild 

eller ide utgor just den estetiska enheten. Den sist namnde irme

fattas namligen i den stamning, hvilken forst blifvit satt sdsom 

grundmotif eller grundtema, ocl1 hela den vidare utvecklingen

och mdngfalden utgor enclast en mdngsidigare belysning af 

denne, en och samme m-bilcl eller grundstamning. )> Bibehalles 
denna enhet, star <let den skapande konstnaren .fritt, att efter om
standigheterna bestamma fo.rmens utstriickning. ))Enheten iir 
och forblifver under alla forhallanden densamma, och det ar 
endast belysningen, som ,genom idens eller grundinnehallets olika 
grad af utvecklihg blifver mer eller mindre stark.)) For denna 
belysning kunna tydligen inga regler uppstiillas. Men den P-ste
tiska enheten uppkommer genom forening av de toniska och met
risk-rytmiska elementen och for dessa elements behandling kunna 
vissa allmangiltiga regler givas. Vi ha redan i storsta korthet 
redogjort for Frobergs behandling av <let metrisk-rytmiska ele
mentet, varfor det aterstar oss endast att visa huvuddragen i hans 
franistallning av lagarna for tonsystemets anvandning. 

Andeviirldens oandligt manga organiskt forhundna besfam
ningar avbildas, som vi sett, inom. tonsy-stemet genom en samm-9.n-
5 - 342639. 
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hangande kedja av (dur)-treklanger, dar den ena treklangens 
kvint ai· den andras grundton. Mangfalden avbildas saledes ge� 
nom ackordvaxlingen, som i sin tur astadkommes genom de oEka 
tonernas forbindande med varandra. Lagarna for tonsystemets 
konstnarliga anvandning maste darfor tydligen innefatta besfam
melser for harmonivaxlingen, s0111 Froberg i .storsta allmanhet 
kallar modulation, samt for stamforingen. En av huvudbestam
inelserna for modulationen· ar, att vid densam.ma den sasom 
tonika satta klangen aldrig overgives sasom enhet. Vid utviknin� 
gar till friimm.ande tonarter ligger det darfor vikt daruppa, att 
dessa ej goras sa omfattande, att kanslan for den ursprungliga 
tonikan gar forlorad. En annan grundlag betrii.ffande modulatio
nen ar, att den ej far avbilda sjalva utvecklingen i tiden. For Fro
berg avbildas denna utveckling med utgangspunkt fran f. ex. C
durs treklang genom foljande ackord: C-dur: e-moll: G-dur h-moll 
o. s. v. Av denna anledning anser han ackordfoljden C-dur: e-moll
vara i:nindre tillfredssfallande for det fall att C-durklangen ar 
tonika, och den ej ar forbunden med nagon _fullsfandig utvikning. 
Den visar det »positivas» sondring. Foljden a-111011:C-dur ar dar
emot fullt anvandbar, da den avbildar, hur sondringen upplo-,er 
sig i den positiva, absoluta enheten. En annan mycket viktig 
fraga i samband med -modulationen galle1; formedlingen. Inom 
den absoluta harrn.onin aro de olika hesfamningarna organiskt 
forbundna nied varandra. Modulationen far darfor aldrig sa sam-
111.anfora de olik.a ack.orden, att deras · sammanhang ick.e uppa 
fattas. Ack.ordfoljden maste vara formedlad. Formedlingen be
star dari, »att en viss bestamning i ett gifvet forhfillande pa det 
satt vexlar· form, att denna en och samma indivi1 framtrade1: 
sasom . besfamning afven i ett eller flera andra forhallanden, 
hvilka ·senare salunda aro af den forre formedlade)). Sasom for
medlare kunna hela treklanger eller ocksa endast enstaka toner 
upptriida. Den formviL-tling treklangen resp. tonen under formed
lingen blir underkastad, ar inskrankt till foljande hesfamningar, 
for den forra tonik.a, dominant och subdominant och for den 
senare grundtori., ters och kvint. For att efter Froberg ge ett par 
exempel, overgar salunda, om C-dur ar tonika, vid en utvilming 
till G-dur den ursprungliga dominanten till tonika, vid en over
gang till Ass-dur den ursprungliga toni1kagrundtonen till tonika
ters o. s. v. (Jamfor harmed Riemanns funktionsvaxlingl) Av de 
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olika tonarterna forrada de en narmare slaktskap rn.ed den ur
sprunghga tonikan, som formedlas m.ed lillhjalp av nagon av. 
dennes egna bestanrningar. Salunda ar, med samma utgangspunkt 
som ovan, E-dur, dar tonikatersen overgar till tonikagrundton, 
narmre forhunden med C-dur, an vad fallet ar med t .. ex. A-dur, 
dar endast underdomiDanttersen overgar till tonikagrundton ... Pa 
samma satt hlir ocksa Ass-dur en vasentlig tonikahestamning, 
som pa underdominantsidan molsvarar E-dur pa dominantsidan. 
Hur langt var icke Froberg hiir fran den annars sa vanliga sci1e
matiska rakningen av slaktskap efter antalet gern.ensamma toner! 

Bet:raffande sa sfamforingen, ger Froberg for den ensfal1111liga 
melodin i detta avseende egentligen inga bestammelser. Da den 
enligt hans asikt ar det .framsta medlet till. att ge uttryck for in
dividualiteten, ar den mer eller mindre sin egen lag. Han frame 
haller dock, att aven den bor vila pa ett uppfattbart harmonisk.t 
underlag. Helt a:nnorlunda. blir forhallandet dock i den fler7 

stammiga satsen. Har ha enligt Froberg de olika. stammorna 
till uppgift att omsesidigt belysa varandra och uppvisa v::trandras 
till mojligheten givna innehall. Sa visa i treklangen tersen och 
kvinten grundtone_ns .)>innehalh, liksom egentligen hela den to
niska utvecklingen har till andamal aH antyda tonikagrundtonens 
till mojligheten givna formrikedom. Darigenom att de olika sfani
morna alltsa trada i f6rhallande till varandra, bli de ocksa bund
na och i sina fortskridningar mindre fria an vad fallet ar inom 
den ensamma melodin. Froberg sarskiljer tva slag av flerstam
mighet, den harmoniska och den melodiska formen. Ga vi da 
forst till den harmoniska formen, menar · han darmed sadana 
»tongestaltningar, da de samtidigt framtradande tonerna bilda
eller tillhora bestamda, vare sig dissonerande eller konsonerande,
men alltid i en viss mening sjelfstandiga ackorder, hvilka afven
aro narmare organiskt forbundne med det omedelbart f6regaende
och efterfoljande». · Genom att aven har anvarida lagen absolut
mangfald i absolut enhet, staller han de olika stamforingsreglerna
pa ,saker grund. Ur denna lag framgar t. ex. saval den bestiim
melsen, att vid 6vergangen fran ett ackord till ett annat de moj
ligen forefintliga gemensamma tonerna skola bihehallas i samma
stammor, som aven forbudet mot de flesta kvint� och oktav
parallellerna. Det strider namligen mot mangfaidskravet, om
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tva stam.m.or fa sam.m.a harm.oniska hetydelse i forhallande till 
. varandra i pa varandra foljande ackord.1 

Som en foljd av pa olika satt foretagen sfam.foring uppkom.m.er 

aven dissonansen. Dissonansen tillhor pa intet satt det ah

solut harm.oniska utan ar endast hunden vid vart vid det sinn

liga fangslade ofullkom.liga liv. Da all utveckling till en horjan 
for oss ter sig som. en sondring, £ram.gar dock harav dess stora 
betydelse aven for konsten. Den tillhor em.ellertid i intet avseen
de andam.alet utan uteslutande m.edlet. Pa sam.m.a klara satt, 
som. han definierar hegreppet konsonans: »Konsonerande aro en
dast de enkla dur- och molltreklangernas hestam.ningar, och detta 
icke allenast i grundformerna utan aven i om.viindningarna. », 
( detta sista dock, sasom. vi skola se, med nagon reservation), ger 

han en fullkom.ligt entydig definition pa dissonans: »Dissoneran
de a.ro ater alla de tonforbinde1ser, hvilka innefatta och sam.tidigt 
angifva flera dylika treklanger». De i m.usiken forekommande 
och berattigade dissonanserna besta daruti, »att bestamningar, 
hvilka sasom. positift harmoniska tillhora sarskilda tidsperioder 
( d. v. s. durtreklanger), under utvecklingens lopp kom.m.a i kon

flikt med hvarandra, derigenom. att de fram.h}ida och soka gora 
sig gallande under ett och_ sam.m.a tidsmomenb>. Harav fram.gar 
saledes, att dissonansen icke endast sasom sondring har sin be-

1 Om kravet pa· harmonisk formviixling iir uppfyllt, kan Froberg atmins

tone i en del fall tillata parallella kvinter t. ex. i fiiljande fall (Harmoni
laran, s. 116 ex. 81 b): 

���IBJ-i I 0 . Jl 
------ =+- -e-

-e- ?7 

L_J J I J . J I 0±--H
Kvintfi:iljden cl1-a1 

: c1-g1 iir lillaten. Har fortskrider niimligen den ena 

stiimman fran underdominanters- till tonikakvintbestiiinning och den andra 
fran »positif dominantqvint- till tonikabestamning». 

Adolf Lindgren har ingaende sysselsatt sig med Friibergs i handskriften 

mycket. omfattande · framstiillning av kvint- och oktavparallellerna, vilken 

framstatlning han skattade mycket hiigt. Se Svensk Musiktidning 1884, s. 
131 och 155. I den i min fiiregaende uppsats, a. a., s. 132, omniimnda 

studien Ueber <las Quintenverbot, har Lindgren for egen del tillgodogjort 

sig resultaten av Friibergs forskningar pa delta omrade. 

69 

tydelse utan att den aven kan tjana till att narm.re askadlig

gora de olika bestam.ningarnas organiska sam.manhang. Den 
blir sa befryndad med tersen och m.ollhegreppet. >> Dissonansen 
ar saledes i allm.anhet, likasom 111.olltreklangen och m.olltonarten, 

endast en sarskild form for tersbegreppet. » Froberg £ram.haller 
ocksa, att m.olltreklangen egentligen ar en dissonans men forkla
rar dess milda verkan i dissonant hanseende bero darpa, att 
ingendera av de bada tidsepoker, durtreklanger, vars ena tids: 
epoks utveck-ling ur den andra den avbildar, ar fullt utvecklad. 
Eli de dii.remot fullt utbildade, t. ex. f-a-c1-e1-g1, blir ocksa disso
nansen mycket skarp. Men da dissonansen icke tillhor det ab
solut harm.oniska, ma,ste alltid en m.ojlighet lii.m.nas oppen for 
dess upplosande i ett konsonerande forhallande. Anslas hela 
tonarten pa samma gang, finns det enligt Froberg ingen sadan 
m.ojlighet. Harvid astadkomm.es »icke allenast en forfarlig dis

sonans, eller riittare, diskordans, utan all rnojlighet for en verk
lig upplosning af detta infernal:rska . m.issljud ar afven derm.ed 

afskuren . . . Detta ii.r saledes icke nagot uttryck hvarken for en 
verklig tid eller for den verkliga evigheten, men afbildar troget 
den af fantasin uppdiktade eviga olycksaligheten». Med utgangs
punkt harifran fordom.er han totalt foljande stalle i Beethovens 
3 sym.foni, vilket stiille han anser visa, att aven det storsta snille 

utan nagon verkligt »rationell» insikt stundorn kan bega rniss

tag: 

I 

��1, corttfFI E - ct/41�) 

Tyvarr kunna vi icke uppehalla oss vid Frobergs pa fina de

taljer rika framstallning av de tre slagen dissonanser, septim- och 

septnonackorden, forhalhlingar och genorngangar, och deras be
handling. Hans systernatiska och sjalvstandiga behandling av 
septimackorden ornnamnes i mycket erkannande ordalag av 
Lindgren saval i Aftonbladet (14 december 1878) sorn i Svensk 
Musiktidning (15 juni 1884). Det av Riemann inforda hegreppet 
skenkonsonans ar han aven inne pa, utan att dock nanma nam
net. Harmonilaran sid. 163 heter det: »Man finner saledes, att 

-·-
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afven cl.et i sig sjelf konsonerande ackordets egna bestamningar 
kunna under rorelsen antaga eller komma uti en sadan stallning 
till hvarandra, att de framtrada sasom. tillhorande flera siirskil
da tidsforhallanden, och derigenom dissonera» . Detta kommer 
.dock enligt ham asikt huvudsakligen i £raga endast vid sext- och 
kvartsextackorden pa dominanten. 

Vi namnde ovan, att F1�oberg indelade flerstiimmigheten i den 
harm.oniska och den melodiska formen, 6ch att han med den for
ra menade en sadan, diir de samtidigt ljudande tonerna · kunna 
sammanforas till antingen kon.sonerande eller dissonerande men 
i varje fall i •viss man :.sjalvstiindiga ackord. Det ar nu ldart, att 
aven under denna s1st namnda form de olika sfa111111orna kunna 
bilda sjalvstiindiga melodier. Stegras nu detta darhan, att aven 
sadana bildningar uppkorn111a, som ej kunna galla for egentliga 
ackord, uppstar den melodiska form.en. Har moter oss tydligen 
alterationen. Men aven denna ar i viss man bunden av det ackor
diska. )> Endast sasom en n1.ed det forevarande pa ett eller annat 
satt forbunden grundtons-, ters- eller qvintbestamning kan afven 
det 111.elodiska mo111entet ega nagon betydelse: Visserligen kun
na de ,sa111Hdigt framtradande eller sammantraffande tonern·a 
vara af den beskaffenhet, att de icke sinsemellan bilda nagot 
verkligt sam111anhangande eller sjelfstandigt ackord; men de 
maste dock tillhora eller utgora besfamningar i vissa sadana, fast
an sci.rskilclo ackorder, hvilka senare, sa val i det forevarande en
skilda, som i det hela aro och framtrada sasom verkligt organiska 
bestandsdelar. » Genom att sa i den flerstammiga satsen varje 
stamrna utbildas till en egen sjalvstandig melodi, uppstar den 
hogsta musikaliska formen, den kontrapunkliska. Varje slam
ma ger har pa ett fullt individuellt satt och i sin man uttryck at 
den sasom utgangspunkt satta estetiska enhetens till mojligheten 
givna innehall, och de olika stammorna belysa pa ett det mest 
fullandade satt varandra. Harigenom kan salunda icke ·endast 
den storsta m:'i!ngfald astadkommas, utan kan at det hela givas 
aven den mest utpraglade personlighet. Han frnmhaller kraf-

. tigt det imiterande skrivsattets varde. For bedrivandet av de 
kontrapunktiska ovningarna anbefaller Froberg efter Richter 
tvenne forfaringssatt. Det ena iir, att med utgangspunkt fran en 
homofont skriven, pa fqrband harmoniskt besfa111d fyrsfammig 
sats, garna en koral, pa skilda satt figurem de olika stammorna. 
Det andra ar, att i den tva- eller trestammiga satsen utan forega-
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ende harmonisk konception ova sig i ett rent kontrapunktiskt 
skrivsiitt. Nar dessa bada satt natt sin hogsta fullandning, mo
bs de och s111alta samrnan. En verkligt god kontrapunkt kunde 
lika garna vara uppko111111en ur en given harmoniutveckling, so111 
en fulliindad harmonisk sats kunde ha tillko111mit genom ett fritt 
melodiskt arbetssatt. Froberg antager har termerna harmo11i 
och kontrapunkt >> sasom till sin grund identiska)). For vidare 
studier i detta a111ne hiinvisar han till Ri.chters larobocker. 

Harmed skulle var framsfallning av grunddragen i F-robergs 
harmonilara vara avslutad.1 Den utgor hans livsverk, i detta ords 
djupaste mening, och var foremalet for hans storsta intresse, aven 
om ogynnsamma yttre forhallanden tvingade honom in pa helt 
andra verksamhetsfalt. Den svarlosta uppgift han satt sig fore,. 
var att soka visa, hur musiken vore agnad att at manniskorna ge 
en aning om det eviga, 0111 den gudomliga urbarmonin, samt att 
giva de for anvandandet av tonkonstens element absolut orubb
ligt gallande lagarna. A ven 0111 ban over allt ar odmjuk infor 
sitt hoga varv, framskymtar det dock har och dar, hur .han glii
der sig at de resultat han vunnit. )> Ehuru forfottaren redan i de 
tankeaskadningar, hvilka i detta arbete blifvit delgifna, haft och 
bar en rik beloning for de mangariga anstrangningar, som detta 
djupare nedtriingande till am.nets bjerterotter kostat honom, sa 
ligge:r det likval i sakens natur etc. » Under de ofta stora svarig
heterna har ibland en solglimt genomtrangt molnen »samt med 

1 Di jag i denna framsfallning, sorn. jag tidigare fran1hillil, icke foljt 
ordningen i Frobergs arbete, skall jag for att ge en· bild av hur han dispo
nerade innehillet, har meddela avdelningsrubriker och de sidor, dar de sti. 
Forord, s. III (t. o. m. VIII), Inle.dning, s. 1, 1. avd. Forsok att finna ton
systemets absolula grund, s. 9, 2. avd. Om intervallerna, s. 37, 3. avd. Ton
systemels grundformer praktiskt-teoreliskt belraktade, s. 58, 4. avd. Ti!l
falliga· harmonibildningar, s. 161, 5. avd. Om metern och rylmen, s. 217, 
6. avd. Om melodin, s. 276, 7. avd. Om modulation, s. 353, (Den tryckla de
len slutar helt tvart med s. 408 och iivergir direkl i handskriften, hdskr.).
I denna avdelning fiirekommer, hdskr. s. 184, en »Slutiifversigt af tonsatl
ningens rationela lagar i deras sammanhang», . lyvarr for ling att har med
lagas, samt vidare, s. 191 ff., hans framlaggande av sin slandpunkt i for
hallande till andra skolor, »de falska idealisterna», den »naturvelenskap
liga» skolan o. s. v. och ytterligare. en detaljgranskning och krilik av flera
av Marx' och Lobes isikter samt Lill sist en i harmoniskt avseende ypper
lig analys av den mycket omtvistade inledningen till den sisla av de kvar
tetter Mozart tillagnade· Haydn. Sista avdelningen, den 8., hdskr. s. 327, har
till overskrift »Om harmoniseringen af gifna melodier. Gnmddragen af enkla
kontrapunklen.» I-Idskr. slutar med s. 416.
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ett underbart, forklarande .sken belyst den oandliga., heliga ur
grund; i hvilken andens och naturens lagar aro innefattade ... i,. 
Om de frukter han under sitt arbete samlat aro -av ,den art, iisom 
de for hon om vis at sig vara, sa har hans arbete i · det skonas och 
sannas tjenst da icke varit alldeles forgafves.i, o. s. v. Adolf Lind
gren, vilken, som vi flera ganger haft tillfalle att framhalla, gjor
de mycket for att fa Froberg kand och som livligt uppskattade 
och beundrade honom, liknar dock hans harmonilara vid en 
torso, ickc endast kvantitativt utan aven kvalitativt.1 Om Lind
gren med en »kvantitativ» torso avser, att icke hela verket blev 
tryckt, ma detta uttryck vara berattigat. Men att annars kalla ett 
av.slutat arbete pa 408 trycka och 416 med liten stil ytterst fi:itt 
handskrivna sidor en torso forefaller nagot markvardigt.2

• Lika
sa torde det vara en nagot hard dom. att kalla hans harmonilar:a 
for kvalitativt en torso, om man darmed avser dess egentlig,a in
neha.11. (Detta har den foregaende framstallnin:gen forsokt att i 
nagon man visa.) Menar man daremot Fro:bergs framstallning.s
satt, ar denna dom fullt rattvis. Froberg har namligen, darige
nom att han i sin uppstallning i huvudsak foljt ett frammande 
arhete, Richters harmonilara, och darigenom att han vill gora sitt 
verk till ha.de en teoretisk och praktisk larohok, hlivit ytterst 
tungla:st. Hans egna nya och sjalvsfandiga spekulatiorrer finnas 
utspridda over allt och maste fran de mest skilda hall plockas 
sam.man, for att man skall kunna fa nagon sammanhangande, 
motsagelselos bild av hans askadning. Han har icke liksom 
Riemann vagat helt hryta med det gamla utan dras fortfarande 
med t. ex. generalhasbesiffringen, fastan hela hans verk pa det 
mest overtygande satt visar densammas oanvandharhet till att 
angiva de olika hesfamningarnas organiska sarnmanhang. Dett<a 
ar naturligtvis en stor brist. Men om man verkligen gor 'lig 
besvar med att forsoka satta sig in i hans tankegangar, maste 
man, vilken uppfattning man an ma ha av hans filosofiska in
stallning, och aven om man sakerligen maste tillsta, att hans fi
losofiska framstiillningskonst ej kan ha.Ila stand infor en fack-

1 Se Den musikteoreliska undervisningen o. s. v., a. a., s. 129.
2 Denna handskrift i lilet kvartformat ar utomordentligt vacker och vi

sar vilket oerhort arbeie Froberg nedlagt pa delta verk. Den ar renskri
ven efter pa ofta sma papperslappar nedkastade anteckningar, sorn. fort
farande finnas i privat ago. Lindgren kande hevisligen till liven denna 
handskrivna del. 
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man, - trots allt detta maste man dock erkanna, att han fran 
sin utgangspunkt forfarit med en oerhord konsekveri.s. Detta 
maste t. o. m. en sa avgjord motstandare till hans forf:aringssatt 
som Lindgren erkanna. Frobergs uppfattning ger at de musi
kaliska foreteelserna en beundransvard enhetlighet och ett or
ganiskt sammanhang, som bortsett fran a11a filosofiska resone
mang aga sitt stora varde. Ut ifran den i tva delar delade tids
perioden bygger han upp icke endast hela tonsystemet utan aven 
hela metriken-rytmiken. Genom sin besfamning av det absolut 
harmoniska far han den ,enligt hans egen asikt enda for hela 
det konstnarliga skapandet orubbligt, for alla fall och for alla 
titler gallande lagen: absolut mangfald i absolut enhet, i, som 
icke hindrar oss fran nagon sann frihet, men dock bevarar 
oss fran hvarje falsk sadan». Att han aven kommit till rent 
musikaliskt anvandbara resultat framgar av det foregaende. 
Inom ramen for hans harmonilara skulle en mycket hogt 
utbildad musik kunna blomstra. Det storsta felet hos ho
nom ar dock kanske, att hans musikaliska varld trots detta ar 
for· trang. Den ar helt inskrankt till en enda period och till 
en, som vid hans tid dessutom i mangt och mycket redan var pas
serad, niimligen den 1iVien-klassiska. Det mesta, som kom fore 
den, maste han fran sin synpunkt anse aga egentligen en
dast historiskt viirde, .smnt det, som kom efter, for forfallsfore
teelser.1 Vi ha redan sett, hur detta ager sin tilliimpning t. o. m. 
pa den senare Beethoven. Sa stod Froberg fullkomligt friim
mande for sin egen tids musik, for vilken han icke har ord nog 
bittra.2 Han namner icke med ett ord Wagner. Han yttrar sig
aldrig niirmre over forhallandet mellan ol'd och ton i musik. 
Den rena instrumentalmusiken iir for honom den egentligen enda 
tiinkbara. Molltonarten behandlas av honom ytterst styvmo
derligt och dess anvandharhet inskrankes i hog grad. Sa visar 
sig iiven hiir, hur vanskligt det iir, att vid bedomandet av ton-

1 Samma uppfaltning, att musiken efter vVienklassikerna forfallit, ger
liven J. A. Josephson uttryck at i sin »doktorsavhandling)), Nagra momen
ler till en Karakteristik af den nyasle :i\fosiken, Upsala 1842. 

2 Med anledning av en av Lobe framkastad fraga, om icke i en fram
tid en tonsattare skulle kunna komma alt kanna sig manad alt .b6rja med 
en tonkombination, som Froberg totalt fordomer, yttrar han bl. a. foljande: 
»Likval horde det val da hafva hetat: i en icke langt aflagsen framtid -
ly en sadan brist pa sann harmonisk kansla och smak kan endast vara
den nu pagaende konslperioden forbehallen _ .. » 
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konstens foreteelser, och ::i Lt vid uppstiillandet av lagarna for de
samma, anlagga annat an rent musikaliska synpunkter. -Man 
stelnar liitt i en viss .form, under det att utvecklingen redan har 
passerat en. · Men for sin striivan att ge en metafysisk tyd
ning at musiken kan Froberg lmappast ankla.gas. Han var har 
enda,st ett barn av sin tid. Man m.aste tviirt om ge honom 5in 
oforstallda beundran for det satt, pa vilket han loste sin uppgift, 
och S0111 avvik.er Sa formanligt fran de annars allt for vanliga 
ma:ttlosa kansloutgjutelserna. Och hur skyhogt star icke hans 
verk i fraga om sjalvsfandig spekulativ forskning och riikedom. 
pa originella uppslag over samtliga de andra verk pa detta 0111-

rade, som under 1800-talet utkommo i Sverige! 
Handskriften ar daterad 1881-1882. Det ligger frestande niira 

att antaga att detta 1882 skrevs den 28 januari, den dag, da Fro
berg fyllde 70 ar. Den enda vederhMtiga recension hans harmo
nilara fick, gavs av Lindgren i Aftonbladet och i Svensk Musik
tidning.1 For ovrigt blev han i detta avseende sa gott som. full
stiindigt ihjaltigen. Dar han icke. rent av ansags for rubbacl, 
holl man honom for a priori omojlig att forsta och gjorde aldrig 
ens ett forsok att satta sig in i hans system. Med vaken psyko� 
logisk blick for forhallandena pa detta omrade i Sverige lat Fro
berg oversatta J1ela sin. harmoni- och tonsattning,slara till tysKa. 
Denna oversiittning kom av brist pa medel nalurligtvis aldrig ut. 
Den finnes fortfarande i behall i privat ago. 

Endast tva ar efter avslutandet av harmonilaran gick Froberg 
ur tiden. Den 15 maj 1884 dog han i lunginflammation under en 
tea,tersejour i Viistei·vik. Fyra ar darefter foljde honom hans 
lmstru i graven. Teatersallskapet overtogs av sonerna. 

Bilden av Carl Johan Froberg visar en man med kanske icke 
direkt vackra men karakteristiska och kraftigt skurna drag. Han 
skildras sascim riitt storvuxen. Han var en oerhort godhjiirtad 
miinniska med ett hiiftigt uppbrusande humor, diir vreden dock 
forsvann lika hastigt, som den kommit. Han var en utpriiglad 
personlighet med en renhet i karaktiiren, som adlade hela hans 
liv. Trots de ofta stora ekonomiska bekymren tappade han dock
aldrig model utan var stiindigt full av nya ideer och uppslag.
H�ms aktenskap torde ha varit siillsynt lyckligt: Hans hustru

1 Aftonbladet d. 14 dee. 1878 och Svensk Musiktidning d. 15 juni 1884. 

For recensionen i Necken nr 5 1880, har jag tidigare redogjort, Den musik

teoretiska undervisningen etc., a. a., s. 127. 
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stod standigt hjiilpande och upp:inuntrande vid hans sida. Fast
an moraliskt mycket sh·anga voro makarna Froberg dock inga 
»trakmansar». De deltogo i sina sujetters festligheter icke en
dast for att overvaka, att allt gick riitt till, utan aven diirfor, att
det roade dem. De iigde ocksa i hog grad formagan att stiilla
det glatt och trevligt for sin omgivning. Med tiden skaffade sig
Froberg en omfattande saval musikalisk som allmant humanis
tisk bildning. Hans skrifter visa, att han i hog grad foljde med
och tog stiillning till de nyaste stromningarna pa sitt speciella
omrade, musikteorin. Hans produkion och hela verksamhet visa
en spekulativ begavning och en arbetsformaga langt utover de
vanliga · matt en.

Aven om Frobergs m.usiikestetiska uppfattning och hans tyd
ning av tonsystemets innersta natur kanske ieke ha visat sig be
sitta det viirde, solil han sjalv tillmatle dem, ii.r det dock djupt 
b.eklagligt, att han vann sa litet beaktande pa detta omrade. Han
ville fa miinniskorna att taga konsten, och sarskilt da musiken,
pa storre allvar, iin vad de i allmanhet gjorde, och Iara dem att
inse, att den hade en viktig plats att fylla i livet, och att den darfor
maste vardas. Mitt i en tid, som hangav sig at genikulten uch
tron pa inspirationens oinskriinkta makt, framholl han dessutom
det allvarliga studiets, det telmiska och teoretiska kunnandets
stora hetydelse for all djupare musikalisk bildning. Med nagot
liten uppmuntran hade han utan tvivel kunnat bliva en betydande
faktor i arbetet till musiklivets fromma, i langt hogre grad iin
vad detta ltunde bli fallet i hans verksamhet som teaterledare.
Det lander diirfor det foregaende arhundradets musikaliska Svc
rige till foga heder; att. det lat en man av Frobergs kapacitet ssm
la.rare och teoretiker i dessa hans egenskaper passcra sa gott som
obeakfacl.
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