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MEDDELANDEN OCH RECENSIONER 

EMIL TROE.ACK 

E
n av den svenska musikhistoriens hangivnaste arbetare har
skattat at forgangelsen. Den 24 oktober bortgick Emil Troback, 

kammarniusiker i hov1rnpellet. 
Det var varen 1925, da jag forsta gangen fick ett besok av Troback. 

Han ha.de utforskat, att hovkapellet m6jligen kunde rakna sin be
gynnelse fran 1526, och det skulle saledes aret darpa bli 400 ar, sedan 
denna musikinstitution tagit sin borjan. Hovkapellets medlemmar 
ville darf6r utgiva en festskrift utgorande en historik av kapellets 
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oden genom seklerna. Man hade tankt sig en bok ungefar som Musi
kaliska Akademiens festskrift. Det forelag redan listor over kapell
medlemmarna for hela tiden, men man ville ha hj alp med den histo
riska framstallningen. 

Ett dylikt arbete syntes mig i borj an val svart. N og hade jag sj a.Iv 
tillrackligt material for att nagot sa nar utarbeta de tva mellersta 
arhundradenas historia, men den aldsta och sista tiden ingavo mig 
allvarliga bekymmer. Det visade sig emellertid snart, att Emil 
Troback ej stannat vid oversiktliga studier utan gatt till grunden och 
kontrollerat listorna ar efter ar och med seg uthallighet forskat efter 
originalkallorna. Sarskilt slog det mig med hapnad, vilket rikt staff 
han fatt fram fran 1500-talet. Jag visste av egen erfarenhet, vad 
det ville saga att samla musikmaterial fran denna tid. Vad det sista 
arhundradet betraffade, voro forhallandena dar de rakt motsatta. 
Materialet var for rikhaltigt och kravde komplettering med andra 
handlingar, som Iago utanfor de egentliga kapeIIistorna. Lyckligtvis 
hade vi nyligen i museet avslutat konsertstatistiken for huvudstaden 
under 1800-talet. Darigenom hade hovkapellets musikverksamhet 
fatt en viss relief. Troback visa de sig emellertid aven har vara upp
giften val vuxen, han samlade mate:rial fran alla hall, ej minst fran 
privatpersoner, och lyckades darigenom fa fram djupare kulturhisto
risk bakgrund. 

Darmed var emellertid ej allt gj ort. Allteftersom arbetet framskred, 
kompletterades det · undan for undan genom nya handlingar, som 
han hade Iyckats fin:ria. 

Nar sa boken var fardig, borj ade ett nytt arbete av helt annat slag. 
Det gallde pengar for· att fa de dryga kostnaderna tackta. Nu fram
tradde en annan oskattbar sida hos Troback. Han arbetade lika 
intensivt for att fa subskribenter. Det var, som hade han aldrig 
gj ort annat. Aldrig horde jag honom klaga over mod;m. 

Da jag nu hlickar tillbaka pa det for mig ytterst modosamma aret 
1925, kan jag knappt forsta, hur allt gick i las. Det var ju sa utom- , 
ordentligt kart tid till utarbetandet - 400 a.rs musikhistorfa, ar fran 
ar, ar ingen smasak. Men nar jag tanker pa den gode Emils alltid 
glada och fornojda ansikte, sa forstar jag hemligheten i hans garning. 
Det var hans entusiasm och varma for saken, som gjorde all moda Hitt. 

Nar boken var slutford, bad jag honom/ntraget fortsatta med nya 
uppgifter. Jag foreslog den svenska /:��ementsmusikens historia.
Det vore nagot for honom, som hade praktisk erfarenhet pa omradet. 
Han borjade ocksa, men stoffet var alltfor heterogent och kringspritt. 
Tva goda forarbeten kunde han dock snart framlagga: stadsmusi-
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kanternas. historia i huvudstaden och M. G. de la Gardies musikka
pell, bada tryckta i Svensk tidskr. f. musikforskn. 1929 och 1930. Ett
och annat bidrag till regementshistorien sag ocksa dagen i musikbladen.
Nagra ar efter 1926 traffade jag ater samman med Troha.ck. Nu gallde
det Bellman-museet, som han samlat pengar till. Det var samma
entusiasm som forut. Musikhistoriska museets verksamhet foljde
han med varmt intresse, och det var alltid ett noje att samtala med
honom om gjorda forvarv. 

Nu ar han borta, och den svenska musikforskningen saknar i honom
en av sina flitigaste och trognaste medarbetare. 

Tobias Norlind. 

(Emil Troback var fodd 22/5 1875 i Vallarum i Skane; blev elev vid konserv. i
Stockholm 1892; tog musikdir.-examen 1900; medlem av hovkapellet som kontra
basist fr. 1908; dirigerade om somrarna fr. 1913 omkring 15 ar framat kapell 
vid Malens havsbad; var i yngre ar militarmq.siker i Gota livgardes musikkar 
och Vastgota-Dals regeinente.) 
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