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T o b i a s N o r I i n d : Syst�matik der Saiteninstrumente. I. Ge
schichte der - Zither. Musikhistorisches - Museum, Stockholmi _
1936. - 300 sp. - 4:o. 

Detta arbete utgor forsta delen av ett stort anlagt verk, som asyftar
en framstallning av alla kanda musikinstniment, och dep.na komrriet
�tt gr:unda sig pa det i Musikhistorista_museets i. Stockholm Instru
mentarkiv befintliga materialet, sorn omfattar beskriv11-ingar pa om�.
kring 40 000 instrument, vilka aro ordnade efter ett botaniskt system
>>in Familien, G:rupperi, Gattungen und Artem. ·

Den forsta delen innehaller 1 400 av de 12 000 arterna och 315 ·mu�
strationer - av stranginstrl).menten enbart komma 1 500 exemplar
att avbildas ..

Indelningen av instrumenten. grundar -sig pa_ forfatfarens upps;its
Musikinstrumentensystematik (Sv. Tidskr. f. Musikf., 1932, s. 95__:
123). Norlind har har sokt genomfora en familjeiridelning av instrui
menten i. anslutr.1Jng till. Hornbostel-Sachs' _ system, men i stall et for
detta systems 4 huvudgrupper: Idiophone, Membranophone, Chor
dophone och Aerophone, har Norlinds 3: Autophone, Aerophone och
Chordophone, i det han- sammansla:r Idiophone och Membranophone
till en huvudgrupp, for vilken han anvander den fran Mahillon lanade
beteckningen Autophone. Familj er:nas antal ar enligt ·N orlind 50.
Chordophone, till vilka cittr9!na �ora,. indelas i enkla och samman
satta. De enkla aro cittror och harpor, de sammansatta spjutlutor,
violer, lqtor och gitarrer. Cittrorna omfatta 6 familjer (35-40):
Aeolsharfe, Musikbogen, Stabzither, Rohrenzither, Brettzither o·ch
Klavier·i -I· forsta delen av Systematik der Saiteninstrumente kalias
den 35:te • fami!jen vVindchordophone med 2 >>Gattungem: primitive_
Windchordophone och Aolsharfe. Den 40:nde familjen Klaviere har_
icke medtagits i denna forsta del.

De flesta i den forsta delen behandlade instrumenten aro uto:rn
europeiska:- Bland de europeiska markas eolsharpor (fam. - 35) ,s_amt
en · del a:rter- av burribasen (fam. 36) och braddttrorna (fam.- 39).

Till familjen _39 raknar_ Norlind aven Trumscheit, sv. marintrumpe
ten, som. har forklaras ha uppstatt ur monokordet, under det att C:urt
Sachs i ·Handbuch q_er Musikinstrumentenlmnde uppfor Trumscheit
under sammarisatta Cho:rdophone och fo:rklarar, att det trtgatt fran
de· kirgisiska. och tatariska tanbur-instrumenten._ Tidigare har Nor
lind hyst sympatier"for· Sachs' asikt om rnarintrumpetens ursprung,
som synes av .hans fra:i:nstallning i Bidrag till marintrumpetens .historia
(Svensk tidskr: f. :musikf., 1922), dar han'.£. 97 omnamner recensentens
uppsats om marintrumpeten (Svensk tid§kr. f. musikf., 1919) och bl. a.:
sager, att recens�nte;ri >>ri�rmast ans1ut�r sig till den aldre uppfattnin
gen; enligt vilken - instrumentet utvecklat sig ur monochordet», och·
dar:efter yttrar: i>Det ar ·ej min rriening ·au har soka bevisa riktigheteu
av Sachs' teori, utan endast att taga fram nagra asiatiska typer, vilkal
synas stodja hans bevisforing.>> Aven i dct foljande framtrada dessa
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Norlinds: sy:inpatier for Sachs' asikt i Eri bok . om Musikinst:ruinent 
(Lund 1928), dar det s .. 20 om marintrumpeteri heter: >>Sannolild har. 
detta instrument inlrnmmit fran Asien under senare :medeltiden, da: 
det foretradesvis fick o'tlling i Tysklandi>, och i Musikinstrumenten..: 
systematik (1932), dar marintrumpeten aterfirines under Kurzgeigeri 
(fam. 45), varvid Norlind anfor: >>Eine -Nebenform, die vielleicht den 
Querriegellauten einzureihen ist ( die meisten· haben die Saite oberi 
auf dem Korpi.ls befestigt); ist die Marintrompete.>> Det synes ocksa 
va:ra med en viss resignation,: som forfattaren i Systematik der Saiten...:: 
instrumente nodgas ansluta sig till ett harledande ur monokordet:· 
i>Alle alten Quellen bezeichnen das Trumscheit als ein Monochord,
nur jiingere Quellen aus den1 20 Jh. wollen es als ein asiatisches.
Halsinstrument auffassen. Es erscheint aber richtiger, sich deh ·alteri
Schriftstellern anzuschliessen. Es ist uns namlich noch nicht gellin.::.
gen, ein Halsinstrument zu finden, an das wir ankniipfen kOnnteri.•
Nur als Monochord (mit 1 oder mehreren Saiten) lasst sich die- Ent-'
stehung naher erklaten.>>
- Redan- fore Norlinds offentliggorande av uppsatsen om Musikirt�
strumentensystematik ha· forsoken att indela instrumenten efter etf
botaniskt ·system mott opposition. Karl Nef anfor exempelvis i. sitt
arbete: Geschichte unserer Musikinstrumente, Leipzfg 1926: >5Damit
ist gesagt, wie wir die Geschichte der Musikinstrumente auffass·err:
wollen, ·.es soll hauptsachlich darauf ·ankommen zu zeigen, wie die
Klange_ zu ihrer Zeit sich fiigen und passen. Auf ihr inneres Leben:
kommt es hauptsachlich an. Ich halte es fur einen Irrtum_, wenn man
die Musikinstrumentenkunde als Naturwissenschaft behandeln will,'.
etwa wie _die Botanik oder die Zoologie, wenn. man bei den Tonwerk-"
zeugen aussere Zuge.; Ahnlichkeiten· der Erscheinung voranstellt,
statt in erster Linie Charakter und v\Tirkung des I-Ganges zu b(:fachten.>>
Emellertid maste man nog for ·en klar och praktisk uppsta:llning averi.
taga hansyri till instrumentens yttre kannetecken, och da Nef sjalv
skall giva· en framstallrting av instrumenten, ser h'an sig >>aus padagogi-·
schen Griindem hodsakad att taga shi tillflykt till den gamla indel
ningen i blasinstrument, stranginstrument och slaginstrument. Nor
linds system, sorr:t' jU' f huvudindelningen nara ansluter sig till Horn...,
bostel-Sachs' · och soni i ovrigt innehaller sa · manga vardefulla och be
aktansvarda synpunkter, torde med sin formrikedom vara det lamp.:.:
ligaste for ett jattearbete som denna >>Systematib, och da det dar.:.
j amte ar latt overskadligt, bor det icke villa den vid andra system
vande nagra svarigh'eter.

De svenska kallor, som kunna anvandas for_ de kommande delarna· 
av No:dinds arbete, torde erfara. en vasentlig okning, da i synnerhet 
etnograferna i Goteborg adagalagga en intensiv verksamhet. i fraga· 
om musikinstrumenten., DH kan sarskilt erinras om K. G. Izikowitz' 
utmarkta avhandling: Musical:'and other sound instruments of the 
South American Indians, ·Gotebotg 1935 (433 s., 265 bilder), ·som re
dan· haft stor framgang i utlandet och dar slagit igenom (se t. ex. A. 
Schaeffner, ·Origine des instruments de musique, Paris 1936). 

1 Tryckf�l for ,'de�»-
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Forfattaren har pa ett fortjanstfullt satt framhallit de i svenska 
samlingar befintliga instrumenten, sarskilt Musikhistoriska museets 
och Nordiska museets, men aven Riksmuseet och museerna i Goteborg, 
Harnosand och Visby samt de svenska enskilda samlingarna ha sina 
representanter i forfattarens arbete. Om man emellertid for de kom
mande delarna skulle anfora nagot onskemal, sa vore det, att Riks
museets samlingar av etnografiska musikinstrument, som Iara vara 
storartade, komme mer i beaktande, och att illustrationerna, sa vitt 
mojligt, i annu hogre grad hamtas fran de svenska samlingarna. Ett 
>>Chinesisches Psalterium>> (sp. 197) och ett >>Psalterium im Kasten>>
(sp. 210) ha atergivits efter Claudius' katalog, vilket kan anses mindre
lampligt, darfor att det finnes utmarkta exemplar av dessa instrument
i de svenska samlingarna - illustrationer ur Claudius' katalog bora
for ovrigt knappast annat an undantagsvis reproduceras, da de redan
forut aro kanda, alldenstund denna katalog pa sin tid kostnadsfritt

· utdelades till alla tankbara museer och samlare.
N orlinds Geschichte der Zither gor ett vederhaftigt och gediget

intryck. Instrumentbeskrivningarna aro i allmanhe;t exakta, illustra
tionerna utmarkta och litteraturhanvisningarna utomordentligt tal
rika. Arbetets speciellt svenska laggning, som :rhojligen ytterligare .
kan framhavas i de kommande delarna, har naturligen ett visst natio
nellt intresse, och det bor i detta sammanhang framhallas, att Sverige
under de senare aren, framfor allt genom Norlinds och Izikowitz'
arbeten, ryckt fram i allra framsta ledet bland. de musikinstrument
forskande landerna, varvid samtidigt de delar av Sveriges bestand
i fraga om antika europeiska instrument och etnografiska instrument

!> 

vilka behandlas i dessa arbeten, blivit kanda i utlandet. Och det ar
verkligen betydande sam1ingar musikinstrument, som finnas i vart
land. Om man namligen overblickar musikinstrumenten i Musik
historiska museet, Nordiska museet och Riksmuseet i Stockholm,
Goteborgs museum, Kulturhistoriska museet i Lund, Halsingborgs
stads museum och andra museer och betydande privata samlingar,
torde man komma till det resultatet, att vart land med hansyn till
musikinstrumentbestandet knappast overtraffas av nagot land un
dantagandes Tyskland, och det vore forvisso onskvart, .att de delar
av detta vardefulla instrumentbestand, som icke aro kanda i utlandet,
kunde genom fortsatt utgivande av Norlinds Systematik bli tillgangliga
for den internationella forslmingen och darigenom gagna denna pa
ett synnerligen verksamt satt.

Norlinds storartat planlagda arbete rorande instrumentens syste
matik bleve, av forsta bandet att cl.oma, ett vardigt och monumentalt
verk inom instrumentalforskningen, vilket skulle giva Sverige en be
staende rangplats inom denna forskning - om nu · detta verk kan
fullbordas. Forfattarens grundliga kunni,Iiet inom musikhistorien
overhuvud och sarskilt rorande musikinstr11menten, hans energi och ena
staende arbetsformaga, som visat sig kun/na astadkomma en rad om
fattande, vardefulla arbeten, gor, att mail med tillforsikt torde kunna
avvakta fortsattningen och fullbordandet av detta verk, om icke de
ekonomiska forutsattningarna svika. Ty det ar ldart, att ett dylikt
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arbete, trots dess formaga att uppstalla problem och egga till nya 
specialforskningar, icke kan na en sa stor forskarkrets, att det med
for ett eff ektivt ekonomiskt resultat, utan det heir naturligen till de 
vetenskapliga verk, som bora ifragakomma, da det galler understod 
av det off entliga. 

Daniel Fryklund. 

John Ferns t r  6 m; Di�trich Orgemester. En bok om Buxte
hude. Lund 1937, 135 s., kr. 3: 50. 

Den protestantiska musikvarlden hyllade forliden var trehundra
arsminnet av den i Lubeck verksamme organisten och tonsattaren 
Dietrich Buxtehudes fodelse, som man i allmanhet forlagt tm 1637 
och Hfilsingborg. I anledning av detta jubileum har en av de i derina 
stad verksamma musikerna, intendenten John Fernstrom, utgivit en 
liten biografi pa Gleerups forlag - det enda storre litterara bidraget 
till den store mastarens hyllning pa svenskt omrade. - Den lilla boken 
vill framtrada utan alla pretentioner, den ar en gard av karlek till 
en ma.stare som betytt sarskilt mycket for forf. sjalv som praktiskt 
utovande musiker. Samre ska.I kunna verkligen foreligga och avensa 
samre hyllningar. Intet vore lattare an att pa.visa svagheter, vilka for 
fackmannen ligga i oppen dag, men boken kan anda bli till nytta for 
svensk musikpublik och saknar ingalunda sina fortjanster. 

Forf. skildrar ·i anslutning till Stahls lilla arbete det man vet eller 
lean gissa om den skanske >>glyttens>> forfader, barndomsar och omgiv
ning i det pa den tiden annu danska Hfilsingborg, diskuterar en del 
nyare arkivforskningars ganska losa hypoteser om Buxtehudes fodel
setid och -ort, >>en av dessa tvistefragor, som alskas av alla historiker, 
men vars besvarande egentligen ar betydelselos>>. Jag skulle tro, att 
det mindre ar historiker an lokalpatrioter som har aro verksamma. 
Mellan danska och nordtyska musikintressenter fores det tydligen en 
seg dragkamp om a.ran att fa rakna den store mannen som sin. · Mig 
synes konflikten lika onodig som den, huruvida Handel bor raknas till 
eJ;1gelsmannen eller tyskarna. For var och en som ar inforsatt i barock
tidens musiksociologiska forhallanden star det klart, att Buxtehude 
under alla forhallanden ar foretradare for en nordtysk-borgerlig musik
lmltur, som agde sin giltighet lika val pa skandinavisk som pa tysk 
botten: i den man de rent sociologiska forutsattningarna overhuvud 
funnos harfor. Forf. har ocksa sjiilv genom sina i>anteckningar om 
miljom (s. 22 f) samt annorstades indirekt antytt detta forhallande, 
ehuru rubriken >>I frammande land - Buxtehude kommer till Lubeck>> 
skvallrar om forf:s sympatier for den >>danske>> Buxtehude. 

Da talet fallP-r pa Buxtehudes musikhistoriska roll, inflytelserna pa 
hans stil och typiska drag i hans faktur blir forf:s handlag genast 
osakrare. Hj alplosheten vid valet av litterara radgivare yttrar sig i 
flera sidor hopplost urmodiga citat ur Mankells musikhistoria fran 
18641 Funderingarna i a:nslutning till Pirro om Hamburgoperans 
stilistiska betydelse for abendmusiken aro ytterst diskutabla, aven 
om det ar otvivelaktigt, att gemensamma stilistiska traditioner sam-

14-378635. 
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manbinda mysterieoperan, oratoriet och kyrkokantaten. For"- en kan
nare av evangeliepolyfonerirtgens utveckling i dramatisk anda till 
Bach-Neumeisters operamassiga kantater innebar dylika gemensam
ma drag inga overraskningar. - Den slutsats forf. gar betraffande 
dateringar av bevarade Buxtehude-kompositioner med ledning av de 
beromda musikalierna i Uppsala universitetsbibliotek aro orimliga. 
Gustav Diibens dad 1690 innebar pa intet satt nagon terminus ad quern 
for de i >>Diibensamlingarna>> bevarade Buxtehude-verkens komposi
tionstid; denna · egenskap tillkommer daremot artalsuppgifterna pa en 
del manuskript, vilka i regel torde hanfora sig till tidpunkten for av
skrifternas tillkomst. Starka ska.I tala for, att familjen Diiben aven 
efter Gustav d. a:s dad uppeholl forbindelserna med mastaren i Lubeck. 
Dennes ryktbarhet var dessutom alltfor grundad for att man ej i Stock
holm skulle inforliva hans verk med hovkapellets och Tyska ky;rkans 
repertoar, oberoende av Diibens vanskapsforbindelser. Des. k. Duben
musikalierna aro (val att marka!) ingalunda endast hovkapellmastarens 
personliga notbibliotek, om vi ocksa pa forskningens nuvarande stand
punkt ej forma avgransa deras proveniensforhalland�n. 

Bokens sista sidor aro agnade nagra• stilstudier, illustrerade av ett 
flertal notexempel. Man kan skanka erkannande at forf:s allvarliga 
stravan efter lattbegripliga och sakliga varderingar. Han skiljer sig 
dari fran de sedvanliga amatorskildringarnas hermenevtiska ordkram 
och manga lasare skola sakert dra verklig nytta av hans bole Dar
med ar ej sagt, att denna stilexpose ar sarskilt lycklig. Nagra anmark
ningar maste goras som exempel: framstallningen av B:s forhallande 
till harmoniken ar motsagelsefull (jfr ss. 100 och 114!), terminologin 
brokig och delvis oriktig. Att omvandningen av ett tema kallas >>evo
lutio>> har jag aldrig hart. Vi bruka darmed mena melodisk fort.spin
ning. S. 96 (liksom i registret) talas om teoriverk av Hohn ( !). Kan
ske avses Halm, fastan man ej forstar, vad han har i sammanhanget 
att skaffa. - Mangen hapnar sakert over uttrycket s. 102, att B. 
ager nagot som Bach saknar ( !): >>den mangsidighet for vilken intet 
manskligt ar framinande>>. Man skulle frestas kalla det for musikalisk 
blasf emi, om man ej anade, att det atminstone delvis orsakats av den 
till sina verkningar ofta olycksaliga och mekaniska uppdelningen av 
ma.stare pa en linear och en harmonisk musikstil, varvid Bacli kom
mer att bli sittande mellan tva stolar. Buxtehude begagnar sig av mn
gefar den ackordik ( !) som st.od Bach till buds>> (s. 101) men ar a andra 
sidan en ma.stare som beharskar den >>spekulativa teori ( !) vilken ne
derlandarna givit eftervarlden i arv>> (s. 97). I vissa fall skiljer sig hans 
kontrapunkt fran en Palestrinas endast i >>en del intervallforhallanden 
i de melodiska fortskridningarna samt de rytmiska forhallandena vid 
nagra ligaturer» (s. 97). Forf. kroner denna stilanalys med en antites: 
Buxtehude >>ar icke linear, han ar icke klangk6Jorist, han iir ingenting, 
men han ar allb> ... (s. 102). Varfor maste 6an komma med sa grans
losa overdrifter? Och varfor maste man Lgora problemen sa svara? 
Det ar ju klart, att B. som en akta barockkonstnar anstar med otaliga 
tradar ar bunden vid det stora arvet fran gangna epoker, nederlandska 
kanonkonster, Palestrinastil, venetiansk stamflatning, nordtysk orgel-

211 

konst etc., men han ar dessutom och framst en musikalisk foretradare 
for den till maktfaktor vordna stadsbefolkningens kulturskikt, dar 
dansmusiken, sallskapsvisan och den protestantiska koralen bestamde 
form och stil och dar stadsmusikanter, tornblasare, organister och deras 
larlingar samt stadsskolornas sjungande gymnasister utgjorde organen 
i en fri och smidigt anpassbar uppforandepraxis. 

Carl-Allan Moberg (Uppsala). 

W i I h e I m P et e r s o n - B e r g e r : Festskrift den 27 tebrua ri 
1937. Natur och Kultur. 304 s ., Sthlm 1937. 

Till den bekante tondiktarens 70-ars-dag den 27 febr. 1937 forelag

en statlig festskrift, som avsag att i lika man utgora en hyllning och

tack fran tonsattarens manga vanner och beundrare inom landet och

ett forsok. att i en knippa uppsatser fanga bilden av den mangsidiga

och fangslande personligheten Wilhelm Peterson-Berger. 
For redaktionen ha svarat professor Ernst Arbman, bibliotekarie

Gosta Morin, skriftstallare Sten Beite och direktor Einar Rosenborg.

Redaktorerna ha heder av sitt verk i alla de avseenden de kunnat be

harska dess utformning. Att bokens innehall ej desto mindre i manga

partier blivit av medelmattig kvalitet har sin framsta grund dari, att

den musik.historiska forskningen annu ej lagt grunden till det svenska

Pantheon, dar bidragsgivarna velat stalla upp tonsattaren Peterson

Berger, darnast pa en viss missuppfattning hos somliga medverk.ande

· av en festskrifts egentliga karaktar, som ingalunda innebar en devot

och kritiklos bugning i sfoftet infor iestforemalet. 
Da det gal1er en andligen sa mangsidig man som Peterson-Berger,

maste utgangspunkterna skifta vid en betraktelse av hans personlighet

och livsverk, varvid de litterara och musikaliska givetvis trada i for.

grunden. Med fragor rorande P.-B. som litterar personlighet syssla

nagra uppsatser i festskriften; storsta vardet synes mig fil. dr. Ruben

G:son Bergs ordstudier aga, aven om belaggssVillenas talrikhet kanske

utgor en viss stotesten hos otaliga lasare; i gengald far man en tillf or
litlig bild av de stilmedel det fruktade market P.-B. begagnat som
ordkonstnar. 

Andra uppsatser syssla med jubilaren som >>kulturpersonligheb> och

soka belysa hans forhallande till konstens och litteraturens storman
liksom till den folkliga odling och svenska natur P.-B. sjalv kant sig
st.a nara, i alldeles sarskilt hog grad den .nordiska folktonen och den
norrlandska naturen. - · Formedlande till de mera musiktekniskt be
tonade studierna star fil. lie. Bertil Carlbergs utmarkta oversikt over

den kanske centralaste och under alla forhallanden allmannast kanda
delen i P.-B:s livsgar:ning, kritikerverksamheten. Uppsatsen· formar
sig skickligt till en omfattande aterblick pa sekelskiftets musikaliska

stromningar i det uppblomstrande Stockholm och blir pa sitt satt ett
stycke svensk musikhisto:ria fran en utomordentligt intressant och
forvirrande rik stilbrytningsperiod. 

Bland uppsatserna om P.-B:s kompositioner behandlar S. Beite
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instrumentalverken, C. Berg musikdramerna, F_. H. Tornblom roman
·serna och J. Norrby korer och kantater. Medan S. E. Svensson fast
sig vid de harmoniska problemen for att vinna nagra sakra stilkriterier
.syssla:r Gottfrid Berg med den s. k. folktonen i 'P.-B:s musik. Bak
grunden, mot vilken jubilarens tonsattargarning bor avteckna sig,
om vi vilja veta dennas verkliga natur, skulle utgoras av en ingaende
analys av hogromantikens brytning pa svenskt omrade. Men hur
langt avlagsna vi annu aro fran kunskapen · om en sadan, _ torde vara
sorgligt valbekant for varje studerande pa omradet. Denna brist pa
t.alas ocksa av Svensson i inledningen till hans bidrag. Sarskilt smart
samt gor den sig pa.mint, da det galler att folja utvecklingen av den
svenska monodin, saval i dess lyriska utpragling inom lieden som i
dess dramatiska form pa operans fa.It. Vad veta vi f. n. om denna dju
pare nationella linj e som for binder sallskapsvisan fran Ahlstroms
dagar med lieden hos Geijer och Lindblad a ena sidan, P. U. Sten
hammar, 0. Bystrom, Hoijer, Dannstrom m. fl. a den andra och med
den yngre >>romans>>-typen hos en Soderman, Sjogren, Stenhammar,
P.-B., Alfven, J. Eriksson m. fl.? Franska och italienska motivtyper
fran arhundradets · borjan blandas med smaborgerligt tyska, frikyrk
ligt anglikanska och hogromantiskt patetiska och asymmetriska; det
folkloristiska ·uppteckningsarbetet fran romantikens borjan bidrar i sin
tur med nordisk folkvise-melodik, ej sallan i av upptecknarna till
rattalagt skick. Det litterara underlagets stil undergar som bekant
lika patagliga forandringar. Var i allt detta virrvarr av stilkorsningar
ar den typiskt svenska tonen, d. v. s. forbindelsen mellan svensk text 
och svensk melodik, som finkansligt avlyssnar ordens skiftande valorer, 
ej minst deras rytmiska egenart? Samma fragor pa dramatiskt om
rade ! - Vad som hitti.lls skrivits, av G. Jeanson om Sodermans bal
ladtyp och '\Vennerbergs Gluntar, av Svensson om Sjogrens vokal
verk, ar en tacknamlig borjan till sadana undersokningar. Den enkla 
sanningen ar emellertid, att vi alltj amt sakna nagot sa nar sakra kan
nemarken pa en svensk stil. I vad man Soderman ar en typiskt natio
nell tondiktare och P.-B. ·upptagit hans mantel ar alltsa ett problem·
som ar for tidigt vackt.

En sa intellektuellt anlagd musiker som P .--B. med dennes omfat
tande litterara produktion bakom sig har givetvis gjort manga · ut
talanden, som aro av betydelse for en forstaelse av hans :inusikaliska
intentioner. Overhuvud ar ju det ibland omstandliga och subjektiva
resonerandet om konstproblemen ett typiskt romantiskt kannemarke,
som P .-B. delar med talrika foretradare for denna stilepok, i vilken 
han huvudsakligen hor hemma. Da nu komponisten t. ex. forklarat, 
att Arnljot maste vara homofont och Domedagsprofeterna polyfont i
stilen, darfor att ingent.ing annat verkligen skulle kunna ge uttryck
at deras musikdramatiska ethos, sa intresserar ;-:°ss naturligtvis detta 
uttalande i hog grad, daremot ingalunda, da de;t i annan form framfores
av Curt Berg utan skymten av nagon barkraftig motivering. Samma
uppsats sysslar ocksa med recitativet, saluntla ett centralt problem,
Trots forf:s kategoriska pastaende: >>Peterson-Bergers recitativ ar i
svensk musikhistoria nagot helt nytt, helt originellt, kanske den vik-
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tigaste nationella vinst var musik gjort under det senaste kvartsekleh 
gives inte den minsta forklaring (ej ens ett notexempel!) till detta 
djarva pastaende, vars riktighet eller oriktighet har icke kan diskuteras. 
- Pa liknande satt - forfar Beite i sin breda hermenevtiska skildring 
av instrumentalverkan, dar likvfil atskilliga notexempel ge framstall
ningen en intressantare prag�l utan att for den skull hoj a dess sakliga 
varde. Det panegyriska elementet framtrader oholjt pa bekostnad 
av en kritisk vardesattning som skulle utmynna i atminstone ett fi5r
si5k till utvinriing av stilkriterier. Men sadana kunna helt naturligt 
icke uppstallas annat an·.med anvandning av stilkritisk metod.

Annorlunda forfar Svensson, som efter talamodsprovande och tids
rovande utdestillering av harmoniska typer, fortskridningar och ka
denstyper i deras forhallande till textsammanhangen anger den roll 
harmoniken spelar i P.-B:s vokala lyrik som interpretationsmedel och 
i vilka avseenden den nordiske mastaren har ar originell och skol
bildande. 

Festskriften, som fatt ett vardat och pakostat utforande pa Natur 
och Kulturs forlag, avslutas med en brett anlagd, omsorgsfull och 
va.Ikommen bibliografi av dr. T. Fredbarj. 

Carl-Allan Moberg (Uppsala). 

C a r 1 E. R o s e n q u i s t : Orgelkonst. Handbok i orgelkannedom. 

C. W. K. Gleerup, Lund. 1937. 

Gladjande nog kan man konstatera, att intresset for kyrkomusiken 
ar i standigt stigande. A ven i vart land har man under de senaste 
aren erfarit den okade forstaelsen for denna konstart, samt det vaxan
de kravet pa andamalsenliga kyrkoorglar. Behovet av nyare litteratur 
inom modern svensk orgelvetenskap ar darfor behovlig, och det ar 
med gladj e man halsar varj e nytt tillskott, aven om detta icke skulle 
motsvara ens forvantningar. 

Carl E. Rosenquists: »Orgelkonst. Handbok i orgelkannedom>>, ar 
ett gediget arbete, som vittnar om forfattarens fulla fortrogenhet 
med instrument.et och dess vard. Boken ar till stor del disponerad 
efter nutida tyskt monster med huvudvikten forlagd till pipverket. 
Forst behandlas i korta drag orgelverkets huvuddelar,. varpa forfat
taren ingaende (pa ett 70-tal sidor) redogor for orgelns alla olikartade 
piparter, deras konst.ruktion, klanguppbyggnad, mensurer, m. m. Ett 
sarskilt kapitel behandlar de forut i svensk orgellitteratur oftast fi:irsum
made alikvotstammorna. I likhet med >>Handbuch der Orgelkunde>> av 
Ellerhorst, klargores fysikaliska, matematiska och mekaniska element 
och funktioner i Rosenquists handbok pa ett fortjanstfullt satt. Under 
benamningen >>Funktiom behandlas orgelns olika klangliga egenskaper; 
deras kraft, intensitet och fyllighet i enlighet med H. H. Jahnn's mo
clerna synpunkter. Kapitlet >>Dispositiom ar en god vagledning for den 
som huvudsakligast agnar sig at utforandet av de tyska orgelklassiker
na. >)Olika orgelformen> gar liksom foregaende kapitel i orgelreform
rorelsens anda, men, borde icke dessa fragor ha behandlats mindre 
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erisidigt? Helt sakert skulle bciken icke ha forlorat pa en jamforelse 
mellan t. ex. engelskt och franskt orgelbyggeri i vara dagar. 

De· olika luftladornas och balgarnas konstruktion beskrivas darpa 
ldart och koncist, kanske nagot for kortfattat, med hansyn till ny
borjare i amnet. Spelbord, traktur, registratur, m. m. behandlas ·dar
emot mera ingaende. Slutligen overgar forfattaren till >>Orgelns upp
stallning>> och >>Orgelns· vard>>, tva kapitel, soni sakert bli av stort in
tresse icke blott for 6rganistkaren, utan aven for forsamlingarnas kyrko
rad, da det gfiller om- eller tillbyggnad av deras instrument. Bokens 
varde forhojes av ett rikhaltigt, omsorgsfullt valt bildmaterial och var
defulla tabeller. 

Gunhild Schedin. 

S v a n  f e 1 d t, Ni Is, Sang- och visbok. Stockholm 1936. XI, 
162 s. Haft. 7: 50. 

Nils Svanfeldt har sedan Hinge vunnit ett rattvist erkannande som 
en utmarkt tolk av svensk folkmusik. Sin hangivenhet for denna 
m�sik - sa tydligt framtradande redan i hans livfulla, genommusi
kaliska foredrag - har han nu ytterligare bevisat genom att precis 
som sangare fordomdags samla och utge sin repertoar. Hans visbok 
vill han ha betraktad >>som recepten i Dr. Hagdahls kokbok», d. v. s. 
alla sangerna aro provade i hans >>eget. kok och val befunne>>. Det ar 
en vink till den kritiska Iasaren att icke anlagga en for snav matt
stock vid bedomande av urvalet och atergivandet av :riottexten. Svan
feldt 6nskar icke att hans visbok skall nagelfaras som >>musikhistoriskt 
arbete - knappast som en antologi over den· numera bortglomda 
svenska sangen eller visam. Haller man detta i minnet, sa bor a 
andra sidan- sagas ifran, att · Svanfeldt ingalunda saknar historisk 
blick. Naturligtvis kan man ibland hysa avvikande meningar betraf
fande urvalet - vad ha egentligen nagra sanger av Bellman att gora 
i visboken - och red_igeringsprinciperna. Men huvudsaken ar att 
Svanfeldt jamte redan kanda melodier och visor bjuder pa sa· mycket 
nytt eller i alla handelser ganska svaratkomligt material. Vern kanner 
egentligen numera till melodien till den vackra herdevisan >>Ack, Da
mon mig tyckes, att vintern ar Jang>> ell er har en forestfillning om de 
medeltida djaknesange:rna, hamtade ur finlandaren Ruutas Piae can
tiones? Svanfeldt har flitigt ost ur aldre kallor och aven utnyttjat 
L. Chr. ,iViedes handskrivna samlingar i vitterhetsakademien. Tro
ligen ar han den forste i modern tid, som a nyo publicerat nagra poli
tiska visor fran slutet av sjuttonhundratalet. Adolf · Fredrik ar, sa 
otroligt det an kan la.ta, den svenska regent, som flitigast sysselsatt 
folkpoesien. De av Svanfeldt medtagha tre visorna hanfora sig till 
de haftiga partistriderna vid 1768 och 1769 a.rs riksdagar, och · aro val 
knappast· fullt njutbara utan en ingaende komirientar, som har · dock 
saknas. - _ · ( 

Allt som ant ar Svanfeldts visbok vard att beaktas av den allman
het, som ager intresse for var aldre folkpoesi och vismusik. Det ar en

215 

bok, som man garna onskar satta i handen. pa den uppvaxande ung-
9-omen, dock ha.1st sed�n den efter oversyn och gallring komm�t ut i
en ny prisbillig upplaga. 

E. Sundstro,m.

N o r .s k · m u s i k k g r a n s k n i n g. Meddelelser fra Norsk Sam
fund for musikkgranslming - Norsk musikksamlings venner. 
Oslo 1937, 80 s. 8:o. 

Norsk samfund for musikkgranskning - en motsvarighet i vart 
- vastra granhland till Svenska samfundet for musikforskning - har

i sin nu i forening med Norsk musikksamlings venner utgivna forsta 
· arsbok i den inledande uppsatsen hugfast tioarsminnet av Norsk mu
sikksamlings grundande. Tio ar av en vetenskaplig institutions till
varo pakalla kanske i regel icke en aterblick, men haller man i min
uet, att det fore :musiksamlingens tillkomst .icke fanns ett enda veten
skapligt musikbibliotek i Nprge, forstar· man, att norska musikhisto
riker och ovriga gynnare. av norsk musikkultur icke onskat la.ta den 
forsta tioarsdagen passera under tystnad. Tanken att for Norge skapa 
ett musikbibliotek, som kunde gagna den vetenskapliga forskningen, 
vacktes redan vid mitten av 1800-talet av tonsattaren Otto Winter
Hj elm, men. det var icke denne utan den aven i Sverige kande skol
mannen och musikhistorikern 0. M. Sandvil{, som blev samlingens 
egentlige grundlaggare. I borjan av 1921 kunde han salunda till uni
versitetsbiblioteket i Oslo overlamna grundstommen till det bibliotek, 
som senare erholl benamningen Norsk musikksamling och som sedan 
1927 ha.Hits tillganglig for allmanb.eten i en sarskild lokal inom uni
versitetsbiblioteket. .For narvarande forfogar samlingen over bl. a. 
ett storre antal s. k. monumentaupplagor, .d. v. s. dels samlingsverk 
av. aldre musik, dels kritiska sammelupplagor av mera kanda tonsat
tare (Bach, Beethoven, Berlioz, Chopin, Handel,, Mozart, Palestrina 

_m._ fl.). Man har aven lagt vikt vid att anskaffa autografer av ledande 
norska tonsattare, och representerade. av dessa aro Svendsen, Grieg 
Sinding m. fl. Trots att sjalvfallet annu betydande luckor i bestanden 
av musikalier och musiklitteratur atersta att fylla, forefaller den unga 
institutionen att redan ha med frangang havdat sin betydelse for norsk 
musikhistorisk forskning. Av arsbokens innehall i ovrigt lagger man 
marke till en samling hittills opublicerade brev fran Rikard N ordraak 
till medlemmar av familjerna Sanne och Hornbeck, utdrag av en dag
bok, ford av Johan Svendsen under en res a till Island 1867 samt Sand
viks redogorelse for folkmusikforskaren L. M, Lindemans annu icke 
utgivna melodiuppteckningar. Torbjorn Knutsen har i en kort .upp
sats skildrat Alois Ha.ha som teoretiker. F. 6. forekomma oversikter 
over den .senare musikhistoriska forskningen i Norge, Danmark, Sverige 
och Finlanq., bibliografiska notiser m. m. 

E. Sundstrom.
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Aldre svensk musik, utg. av Gunnar Wennerbergs-Sfillskapet 1-4. 
J. H. R o m  an: Sonata a· tre (g-moll), Violinkonsert d-moll, 
Sinfonia per la chiesa (F-dur-d-moll). Bearb. av H. Rosenberg. 
Nord. M.-forL i distribution, Stockholm 1935. 

Det forsta intrycket vid det narmare betraktandet av Romanns1 verk
sadana de har och i ett fatal andra nytryck foreligga, domineras, det 
tvingas man tillsta, av en allt annat i skymundan stallande kansla av 
skam. Den musikintresserade delen av den sven_ska nationen och sar
skilt da de, som i synnerhet under senare ar sa ivrigt verkat for svensk 
musik, maste spontant fraga sig, huru den skatt vara✓forfader inom 
musiken lamnat oss i arv egentligen blivit behandlad. Skulle det icke 
for var tid med dess sa patagliga stravan att ateruppvacka intresset for 
tidigare skeden inom musikhistorien kunna uppstallas sasom ett skont 
mal, att smaningom fa den i vida kretsar inrotade vaneforestallningen 
att begreppet >>svensk musil{)) sa gott som helt ta.ekes av var egen tids 
tonskapelser ur varlden, m. a. o., att man i det allmanna musikmedve
tandet finge blicken oppen for det faktum, att ocksa vi i Sverige aro i 
lycklig besittning av en i sanning ingalunda foraktlig'samling av musik
minnesmarken fran svunna tider. Minnesmarken av sadan halt, att de 
forvisso fortjana ett battre ode an det att sasom blott och bart doda 
minnen sekler igenom ligga bortglomda i bibliotekens gommor. Att 
draga fram denna aldre svenska musik i ljuset, giva den tillffille att 
bereda sig plats i hjartat hos en storre musikpublik, det torde kunna 
anses sasom en kulturuppgift. Var musikodling skulle darigenom 
vinna det oskattbara stodet att bakom sig hava en fast tradition. 

Vad nu narmast galler Johan Helmich Romann, maste man ju sta 
svarslos infor den fragan, huru det varit mojligt att denne ma.stares 
verk sa lange lamnats sa gott som helt obeaktade. For narmare 200 ar 
sedan (1767) sade Abr. M .. Sahlstedt i sitt >>Areminne>> over Romann i 
Riddarhuset: >>. . . mangfaldige andre storre och smarre Compositio
ner, tala ewardeligen til hans heder, och gora hans namn ododligt. 
Under sin alderdoms landtlefnad, har han annu componerat ganska 
mycket,.som ligger i Manuscript, och wantar at tillika med alt det ofriga, 
blifwa af nag on Kannare samlat i et werk, til heder for Swenska N atio
nen . . .>> Med stor tillfredsstallelse maste man darfor ha.Isa det faktum, 
att under senaste tid omsider nagra verk av >>Den sve:riska musikens 
fadern sett dagen i nytryck. Pa Gunnar Wennerbergs-Sallskapets 
initiativ har namligen utgivandet av en ny publikationsserie paborjats, 
med titeln >> Aldre svensk musik». De fyra forsta banden av detta arbete 
ha helt a.gnats Romann, vars ovan anforda instrumentalverk harigenom 
sannolikt for forsta gangen utkommit i tryck. Ma det vara tijlatet att 
omedelbart giva uttryck at den forhoppningen, att, vad ror Romann, 
man icke later det bero harvid, utan att fas�era mojlighet gives att
publicera ytterligare nagra verk ur mastaren.� omfangsrika produktion. 

1 Angaende stavningen av na�net, se: bre� i U. B. stallt till lVI. Liden
och dedikation till en sonat i Abo akad.-bibl., bada med R:s egenhandiga 
namnteckning; (sallsynt). 
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Detta sa mycket hellre som J. H. Romann ju dock betecknar en av de 
absoluta hoj dpunkterna inom var musikhistoria. 

Triosonaten i g-moll ar enligt anteckning av P .. Frigel a handskriften 
skriven for en besattning bestaende av >>2:e oboer och bass>>, medan 
stammorna bara paskriften >>Oboe o vero, flauto traverso;>. Emellertid 
torde aven har det antagandet hava fog for sig, att, sasom sa ofta hos 
Romann, mastaren tankt sig sina bada alsklingsinstrument, violin och 
oboe, alternativt. Detta har aven bearbetaren tagit fasta pa, och dess
utom utformat bas-stamman till enbart cembalo-continuo. Till sitt 
skaplynne ar detta verk en utpraglad kyrkosonat, sadan denna utfor
mats av Vitali-Corelli. Det inledande Largo ar salunda latt imiterande 
och uppbyggt efter det karakteristiska modulatoriska schemat T-P� 

· D-T, vilket for ovrigt i stort ar genomgaende for alla satserna. Det
foljande Allegro, verkets tyngdpunkt, ar i huvudsak fugerat, dar ocksa
basen medverkar i det tematiska vidareforandet. Efter ett kort men
betagande sarabande-artat Andante i parallell-tonarten, foljer sa det
avslutande Presto assai i 3/8-takt, i ett friskt, fugerat vaxelspel de kon
serterande instrumenten emellan.

Att Romann, som ju genom sina utrikesresor kom att sta i kontakt
med nagra av datidens ledande musikcentra, ej lat sig darmed noja att
enbart odla de havdvunna musikaliska formerna, utan ock sjfilvstan
digt medverkade till en fortsatt vidareutveckling av de givna formele
menten, darom kunna bl. a. saval denna triosonat som i an hogre grad
violinkonserten i d-moll vittna. Denna >>Concerto a 5 strom.>> - solo
violin samt strakorkester - ar efter neapolitanskt monster tresatsigt
uppbyggd i Allegro, Andante (tranquillo), Allegro,. och uppvisar, i all
synnerhet den inledande satsen, utpraglade drag, som visa han mot den
kommande sonat-formen. Det inledande Allegro oppnas salunda ome
delbart med det energiskt storslagna huvudtemat, som efter solovio
linens forsta temaexposition leder over till det mera lyriskt ha.Una,
melodiskt kontrasterande sidotemat i parallelltonarten. Efter genom
foringen, som verkningsfullt hearbetar det givna tematiska materialet,
foljer sa pa sedvanlig plats soloviolinens kadensi varpa satsen avslutas
med repris av huvudtemat och ett kortare, coda-liknande avsniU. Det
kantabla Andante, i B-dur, har genom vacker melodisk fortspinning
forlanats karaktaren av en sjfilvstandig mellansats, kan salunda ej
sagas enbart tjana sasom en forbindelselank mellan de bada yttersat-,
serna, nagot som ju annu denna tid var en vanlig foreteelse. Den
samma for Romann sa karakteristiska storlinjigheten i formen praglar
ock den avslutande satsen, vilken ger verket dess konstfulla avrundning.
- Som bekant aga vi rorande tillkomsttiden full visshet blott om ett
fatal av Romanns verk. Icke minst vad galler denna violinkonsert vore
det givetvis av synnerligt intresse om en eventuell undersokning har
utinnan kunde giva besked.

>>Sinfonia per la chiesa» i F-dur-d-moll foreligger har i en av H.
Rosenberg starkt bearbetad form. Den ursprungliga besattningen ar
enligt o:r.iginalet >>Violino 1:o e Oboe (unis.), Violino 2:o, Fagotto e 
Basso>>; redan P. Frigel gjorde den emellertid till foremal for en bear
betning och i den nu utgivna upplagan har bearbetaren >>tagit fasta pa 
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verkets sakrala, 'orgelmassiga' karaktar och har darfor velat ge verket 
en instrumental utfor.mning, erinrande · om orgelns klangmojligheten. 
Detta har givetvis medfort betydande omgrupperingar av det givna 
materialet, vilket, jamte vasentliga kompletteringar, uppdelats pa fol
jande orkesterbesattning: >>Oboe, Fagotto, Viol. I div., Viol. II div., 
Viola div., Vcl, Basso; Organo . (ad lib.)>>. Ocksa har aro satserna tre: 
Andante, Grave, Fug.a, dar dock mellansatsen inskrankts till ett mycket 
kort mellanspel i 3/2-takt .. I detta verk moter oss Romann fran en helt 
annan sida; vi se har fullt tydligt huru mastarens >>lectioner hos Fux>>, 
en av datidens storste inom kontrapunktiken, hara frrikt. Yttersatserna 
aro namligen bada utformade sasom fugor, dar de olika temata i strang 
kontrapunkt och med utomordentlig konstfullhet flatas om varandra. 
Inledningssatsen med sina tre kontrasterande oavlatligt imiterade hu
vudmotiv, dar kvartintervallet uppbar rollen av melodiskt och harmo
niskt fundament, har ieke minst denna omstandighet .att tacka for sin 
karva, stolta resning. 

Alla har namnda verk aro. utgivna i bearbetning av Hi 1 d i.n g 
R o s e n b e r g, som dessutom utar.betat violinkonserten for. violin 
och piano i form av ett >>klaverutdrag>>. Resp. originalpartitur, vilka 
emellertid icke, som av det. korta foretalet till violinkonserten vill fr:am
skymta, aro Romanns autograf, utan senare verkstallda avskrifter, 
hava helt eller delvis . i faksimile bifogats bearbetningarna. Salunda 
meddelas originalpartituret till sinfonian i sin helhet, en atgard som 
maste hallas for denna utgavas stora fortjanst. >>Bestammande for ur
valet i denna serie aro konstnarliga och vetenskapliga synpunkten, 
anfores i inledningen till de, korta biografiska data, som forutskickats 
varje verk. Med all respekt ·for det arbete som nedlagts pa denna ut
gava, nodgas man dock, aven om man endast betraktar bearbetningen 
som sadan, draga i tvivelsmal, att saken i princip .tjanar pa ett forfa
ringssatt sasom det har tillampade. Ty aven, om man ser bort fran de 
ovan namnda, av bearbetarens intentioner betingade, kompletteringar
na av det melodiska materialet i originalet, hade man kanske ej vantat 
sig att i ett verk sasom detta fran barockens tidsepok finna gestaltnings
anvisningar sasom: >>Orgeln bor for att ej fordunkla stamforingen forsik
tigt registreras med 16-1 och 4-fotstammon, eller >>Fernwerk>>1 • Dessa 
och andra dock sa vasentliga detaljer la.ta sig svarligen forena med de
inom nyeditions-praxis alltmera betonade kraven pa objektivitet och
stilrenhet, de viktigaste betingelserna for ett originaltroget atergivande
av tonverken. 
. Har anforda erinringar kunna dock pa intet .satt fortaga huvudin
trycket av ett ge.diget arbete. Envar, som nagot litet kanner for denna 
adla aldre svenska musik, emotser med mycket. stora forvantningar de 
utgavor, som komma att bilda fortsattningen pa detta under sa gynn
samma auspicier paborjade samlingsverk. 

1 Kurs. av anm. 

.Ake A.hlen.
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