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METODISKA PROBLEM INOM SVENSK MUSIK-
-"5 

HISTORISK FORSKNING 

Av STIG WALIN 

.�F; or allt vetenskapligt arbete spelar det tillampade arbetssattet, me
L toden, en avgorande roll. Ett ratt fattande av det metodiska·laget 
inom nagon viss vetenskap ar en oundganglig forutsattning for ett 
:resultatrikt arbete darinom. Forskaren maste pa ett eller annat satt 
taga stallning till de metodiska problem som mota inom hans speci
ella omrade. Detta galler aven den historiker som agnar sina krafter 
at den svenska musiken. I det foljande skola vissa sidor av det meto
diska problemlage belysas, som ar utmarkande for svensk musikhis
torisk forskning.1 

Denna disciplin behandlar mansklig kultur. Den faller inom ramen 
for de v_etenskaper som sammantagits under beteckningen >>Geistes
wissenschaftern>, den andliga kulturens vetenskaper. Bland dessa till
hor den, som namnet anger, de historiska. 

Ordet >>historiai> har i gangse sprakbruk ingen, enhetlig betydelse. Vi 
kunna med detta uttryck mena ett visst skeende, ett, som G. Aspelin 
uttryckt qet, 2 >>sammanhang mellan skiftande handelseforlopp enligt 
tidsschemat foregaende-efterfoljande>>. Men aven en pa ett eller 
annat satt beskaffad framstallning av ett dylikt handelseforlopp kun
na -vi beteckna med ordet historia. Framf6r allt galler detta om fram
stallningar, som berora handelseforlopp i det forgangna. En historiker 
sysslar nastan alltid med det forflutna. Olika tiders historiker ha gj ort 
detta pa mycket olika satt. Det blir darfor en vansklig uppgift att 
formulera en tillfyllestgorande definition av det begrepp historia, som 
avser inte de historiska handelseforloppen utan framstallningen av 
dessa. Den kande hollandske kulturhistorikern J. Huizinga har a.gnat 

1 Efterfoljande rader utgora e_n omarbetning av ett H. T. 1937 i Musikhistoriska 

foreningen i Uppsala hallet foredrag. 
2 >>Historiens problem. Utvecklingsfilosofiska studier,>, Sthlm 1926 s. 119. 
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en intressevackande specialstudie at har berorda problem.1 Han kriti
serar sasom for tranga tva definitioner av resp. E. Bernheim och W. 
Bauer, vilka bada, som bekant, skrivit mycket anlitade historieveten
skapliga larobocker. Efter att ha utvecklat just detta, att man under 
tidernas l_opp p� mycket olika satt befattat sig med det forgangna, 
ger Huizinga sjalv foljande definition av begreppet historia: >>Ge
schichte ist die geistige For_m, in der sich eine Kultur tiber ihre Ver
gangenheit Rechenschaft gibt.»2

_ Harunder falla alla de olika satt, _ pa 
vilka folken sysslat med redan timade handelser, forntidens mytdikt
ning lika val som vara dagars historieskrivning. Det utmarkande for 
denna. ar, som Huizinga framhaller, att den sker i en kritisk-veten
skaplig form. For oss hojer sig en historisk framstallning over det rent 
anekdotmassiga, publicistiska berattandet, endast om den ar fra:i;n
sprungen ur kritisk-vetenskaplig forskning. 

Med var specialiserade tids samtliga v_etenskaper har den historiska 
forskningen det gemensamt, att den ur den oandliga mangf alden. av 
skiftande foreteelser utvaljer endast vissa for en narmare bearbetning. 
Det historiska bearbetningsmaterialet, det historiska arbetsstoffet har 
en rriycket egenartad beskaf�enhet. Historikern kan inte, som i all
manhet naturvetenskapsmannen, utan vida;re gripa fatt i sitt stoff 
och borja bearbeta det. Tvartom ar for honom vagen till stoffet ofta 
ytterst lang och besvarlig. Hans material, vissa handelser i ett visst 
forflutet, finns inte mer pa samma satt som naturen. For att fa fram 
det i en for vidare fo_rskningar anvandbar form maste historikern, som 
Huizinga papekar,3 foretaga en egenartad och modosam bearbetning 
av de historiska minnesmarkena. � 

Detta for all historievetenskaplig framstallning nodvandiga mate-; 
rialsamlande och -bedomande har alltsedan Niebuhrs. och Rankes 
grundlaggning av den moderna historieforskningen under _1800-talets 
forra halft utvecklats till en vitt forgrenad specialvetenskap, ka.11-
forskningen med kallkritikeri, som inom sig rymmer ett otal metodiska 
problem av storsta betydelse. Ingen historisk framstallning, som vill 
gora ansprak pa vetenskaplighet, ar :inojlig utan en ingaende kritisk 
granskning av det material som .skall laggas till grund for framsta.11-
ningen i fraga. For att underlatta en s_adan kritisk granskning och 
gora den sa fruktbar som mojligt har den historiska kallforskningen 
sjalv utbildat eller ocksa i sin tjanst tagit en lang rad hjalpvetenskaper, 

1 >> Uber eine Definition des Begriffs Geschichte>>, >>\Vege der Kulturgeschichte>>,
lVIiinchen 1930 s •. 78 ff. 

2 A. a. s. 86. 
3 »Aufgaben der Kulturgescl1ichte>>, a. a. s. 16. 
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som historikern inaste forsta att pa ett ratt satt begagna sig av, kro
nologi, paleografi, numismatik o. s. v.1 

Kallforskning med kallk:ritik utgor en grundbetingelse naturligtvis 
aven for allt musikhistoriskt arbete. Jamte allmanhistoriska hjalp
vetenskaper har forskaren har till sin tjanst vissa discipliner, som an
passats speciellt efter det musikhistoriska arbetsmaterialets egenart. 
Hit hora sasom nagra av de viktigaste de forskningsgrenar som befatta 
sig med notskrifterna och instrumenten. For musikhistorikern utgora 
aven musikestetiken och musikteorien granndiscipliner, som han inte 
ens pa inaterialsamlandets och kiillkritikens . stadium far negligera. 
Som C.-A. Moberg framhallit i sin uppsats om >>Tobias N orlind o.ch 
svensk musikhistorisk forskning>>2 har pa fa undantag nar insikten om 
kallforskningens grundlaggande betydelse f orst sent vaknat till liv hos 

1 dem som inom vart land a.gnat sig at musikhistoriskt skriftstallarskap. 
L Till nagra problem, som berora kallforskningen pa speciellt svenskt 

omrade, aterkomma vi liingre fram. 
En historikers materialsamlande ma nu ske enligt alla konstens reg

ler och vara forenat med den skarpaste kiillkritik, sa blir det i alla fall 
oanviindbart for en historisk framstallning, om det inte fyller vissa 
andra fordringar. Vad dessa ga ut pa, har Hui'.binga pa ett ypperligt 
satt antytt i sin redan namnda studie >>Aufgaben der Kulturge
schichte>>.3 Han pavisar, hur ett planlost gravande i arkiven eller an
norstiides inte ger nagot brukbart historiskt stoff. Kallforskningen 
maste tvartom fran forsta b6rjan bedrivas planmassigt, i en viss rikt
ning. Man maste atminstone i stora drag ha bestamt, vad det ar ·man 
vill at, redan innan man borjar letandet. Forskaren maste i viss ut
strackning ha bilden av �ett ordnat sammanhang klar for sig for att 
over huvud taget kunna borja med materialsamlandet. Och redan i 
och med detta vaxer den _historiska insikten fram, mognar deri histo
riska kunskapen. Det historiska stoffet ar sa beskaffat, att det, om 
det over huvud taget skall ge nagra upplysningar, maste fraga·s om 
nagonting. >>Auch die vollstandigste und beste Uberlieferung ist an 
sich stumm und amorph. Geschichte liefert sie erst als Antwort atif 
die Fragen, die man an sie stellt.>> Det ar meningslost att huvudstupa 
storta sig over stoffet, att borja bearbetningen av det utan att veta, 
vad det ar man egentligen saker dari. Man maste vara besjalad av 
onskan att fa veta nagonting bestiimt. Skall nagot av varde komma 

1 Jfr .de oversiktliga inledningskapitlen med rikhaltiga litteraturhanvisningar 
hos S. E. Bring: >>Bibliografisk handbok till Sveriges historia>>, Sthlm 1934 s. 1 ff. 

2 STM 1929 s. 5 ff. 
3 A. a. s. 16 ff.

4-428648.
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fram, maste fragorna stallas klart och tydligt. >>Wo keine klare Frage 
ertont, klingt kein Wiss en als Antwort. W o die Frage vag ist, bleibt 
die Antwort vag>>. Och Huizinga finner, att det historiska kallmate
rialet genom olampliga och likgiltiga fragor ofta tvingats att ge sa
dana svar, att man skulle vara ha.gad att vanda pa ett bekant ord
sprak och sucka: >>Zehn Toren vermogen mehr zu antworten, als ein

Weiser fragen kann.>> 
Egenarten hos det historiska arbetsmaterialet och dettas bearbet:

ning medfor ytterst betydelsefulla konsekvenser for de historiska forsk
ningsresultaten. Det kan inte bestridas, att ett och samma historiska 
staff ger helt olika upplysningar, om det bearbetas med olika avsikter. 
Inte endast materialet i sig utan aven den enskilde historikerns for
maga att fraga och hans intresseriktning vid fragandet spela en av
gorande roll for den historiska kunskap han far om en viss foreteelse i 
det forgangna. Visserligen har det alltsedan Rankes dagar gallt sa
som en huvuduppgift for den historiska forskningen att faststalla, >>wie 
es eigentlich gewesem>. Men att detta trots alla hjalpvetenskaper en
dast i viss utstrackning ar mojligt, ger t. o. m. en flyktig eftertanke 
vid handen. Hur mycket av manniskornas forgangna ar det inte, som 
ar for alltid forsvunnet och som darfor aldrig kan nas av den histo
riska forskningen ! For en del epoker och omraden aro kallorna sa 
sparsamma, att forskaren maste pa egen hand fylla ut luckorna och 
pa eget bevag konstruera sammanhang for att over huvud taget 
kunna astadkomma en historisk framstallning av skeenden inom dessa 
epoker och omraden. Men vad afl:iet, som bestammer, hur detta sker? 
I andra fall floda kalloma sa rikt, att historikern omojligt kan beakta 
allt vad de innehalla. Han maste gora ett urval. Men vad ar det, som 
bestammer detta urval? Vad ar det, som ger den plan, enligt vilken 
historikern bedriver sitt materialsamlande? Vad ar det, som over lm
vud taget avgor arten av de fragor han staller till kulturminnesmar
kena fran det forgangna? Det vill synas, som om mojligheterna for en 
objektiv forskning vore mindre inom de historiska vetenskaperna an 
inom naturvetenskaperna. Visserligen ar detta, att man insamlar sitt 
staff efter en redan fran borjan. uppgjord plan, att man staller vissa 
bestamda fragor till det, inte liktydigt med att man redan fran borj an 
ocksa bestamt vilket resultat man skall komma till, vilket svar man 
skall fa. Men det kan inte fornekas, att inom de historiska disciplinerna 
den enskilde forskarens personliga laggning, intresseriktning och fra
gestallningar ge storre mojlighet at variation av forskningsresultaten 
an inom naturvetenskaperna. 

Med utgangspunkt fran dylika resonemang har det statt heta stri-
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der om hufuvida de. historiska vetenskaperna verkligen skulle fortjana 
beteckningen >>vetenskaper» eller inte. Framfor allt fran de >>exakta>>
naturvetenskapernas hall har man velat g6ra gallande, .att de vore 
alltfor osystematiska och deras resultat alltfor >>inexakta>> for att de 
skulle kunna upptagas i de egentliga vetenskapernas skara. 

Under paverkan fran en dylik kritik ha historiker av facket, socio
lager och andra pa olika satt gjort forsok att narma de historiska 
forskningsmetoderna till de.naturvetenskapliga. G. Aspelin har sasom 
karakteristiskt for historikernas tankearbete urskiljt a den ena sidan 
>>fixering eller faststallande av opj ekteb, a den andra sidan >>syntetise
ring eller det enskilda foremalets forenande med andra obj ekter till
en helhetsbild>>.1 Hos de naturvetenskapligt influerade historikerna gar
fixeringen ut pa att finna sadana drag som gora det mojligt att i syn-

1 tetiseringen inordna obj ekten under pa ett eller annat satt beskaffade 
allmangiltiga lagar. De historiskt eiiskilda fallen bli har till exempel 
pa dessa lagars verkningar. Det finns olika typer av en dylik rationa
listiskt fargad historieskrivning. En typ ar utpraglat naturalistisk. 
Hithorande forskare soka med stod av diverse naturvetenskapligt ori
enterade discipliner forklara den ofta komplicerade beskaffenheten av 
de historislfa foreteelserna och skeendena. De✓ s6ka visa, hur de be
tingas av visserligen egenartade men darfor inte mindre allmangiltiga 
naturlagar.2 En annan typ tar pa'ett eller annat satt beskaffade psy
kologiska lagar till hj alp for att forklara den historiska gestaltningen. 
En tredj e typ representerar den historieskrivning som resulterar i den 
rena form- och problemhis±orien. Har losas de kulturformer, som utgora 
historikernas utgangsmaterial, fran sin bundenhet vid jorden och be
traktas helt inom sin egen, ideella varld, dar inte naturen utan fornuf
tet harskar. Inte natur � utan i foreteelserna sjalva inneboende rent 
sakliga formlagar ar det, som for denna typ i sista hand bestammer 
historiens gang. De i verkligheten upptradande historiskt enskilda 
fallen bli till mer eller niindre lyckade exempel pa dessa formlagars 
verkningar. I slaktskap med de namnda satten for historieskriv
ningens bedrivande sta.F aven typologien. Den saker sammanfatta de 
historiska skeendena inom ramarna for vissa typer. 

Men det finns aven ett annat satt att skriva historia. Det finns 
historiker, som med sin forskning efterstrava nagot helt annat an upp
stallandet av allmangiltiga lagar. Deras fixering gar ut pa att fa fram 

1 A. a. s. 143. 
2 Jfr E. Rothacker: >>Logik und Systematik der Geisteswissenschaftern, Miin

chen 1927 s. 123 (>>Handbuch der Philosophie>> utg. av A. Baumler o. lVI. Schroter, 
>>Abt. II: Natur. Geist. Goth).
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det enskilda objektets egenart och deras syntetisering ·avser att sa 
installa detta objekt i dess omgivning att just denna.egenart blir for
staelig. De mena, att egenart, individualitet ar det egentligen utmar
kande for varj e historisk foreteelse och att denna inte later sig for
klara eller begripa genom nagra allmangiltiga lagar. Med tillhjalp av 
de i egentlig mening historiska metoderna kan den daremot forstas.1 

En bestamd historisk form, en enskild mansklig kulturmanifestation 
ar inte helt och hallet resultatet av vare sig natur-, psykologiska eller 
sakliga, formella .fornuftslagar. Den ar tvartom uppkommen genom 
ett vaxelspel mellan dessa lagar och upphovsmannens egen sarprag
lade skaparkr.aft. Och den historiska forskningens andamal ar att ge
nom klarlaggandet av detta vaxelspel skapa forstaelse for kultur..., 
manifestationens i fraga individualitet. Motstandarna till den natur

,:

vetenskapligt fargade historieskrivningen syssla i sina metodologiska 
verk just med denna mot det individuella inriktade historieforsk:nings 
kunskapsteoretiska, begreppsmassiga och. logiska egenart. Dilthey, 
Rickert och manga fler ha darigenom forsokt stalla historie- liksom 
den andliga kulturforskningen over huvud pa helt egen grund och 
klarlagga dess speciella arbetsmetoder. De ha darvid energiskt havdat, 
att deras discipliner likaval som de naturvetenskapliga fortjanade 
namn av vetenskaper. Och de ha i talrika verk praktiskt visat frukt
barheten hos sitt tillvagagangssatt.2 Den forskningsmetod somstravar 
mot det allmangiltiga benamnde Rickert den naturvetenskapliga, den 
daremot som i framsta rummet beaktar det individuella, kallade han · 
den kulturvetenskapliga. Den skola-i.Iiom histori�forskningen, som ar
betar i denna mening kulturvetenskapligt, har framfor andra kallats 
den >>historiska>>. Dess valsprak ar Rankes beromda yttrande: >>Jede 
Epoche ist unmittelbar zu Gott und ihr Wert beruht garnicht auf 
elem, was aus ihr hervorgeht, sondern in ihrer Existenz selbst, in ihrem 
eigenen selbst.>>3 

1 Jfr har Rothackers utomordentligt klarlii.ggande framstallning, a. a .. s. 119 ff., 
1>Das Verstehen in den Geisteswissenschaftem>. 

2 Med knapphandiga litteraturhanvisningar finnas har beri:irda problem an
tydda hos E. Li:innroth: 1>Modern .historievetenskapi>, >>Vetenskap av i dag>> utg. av 
G. Aspelin o. G. Turesson, Uppsala 1940 s_. 166' ff. De aro utfi:irligare behandlade i 
G. Aspelins redan namnda studier >>Historiens problem>> och i E. Rothackers >>Logik
und Systematik der Geisteswissenschaftem>. Det klassiska verket ar H. Rickert:
»Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung
in die historischen ,Vissenschaftem, 2. uppl. Tiibingen 1913; de viktigaste tanke
gangarna hari aven i densammes >>Kultunvissenschaft und Naturwissenschaft», 3.
uppl. Tiibingen 1915.

3 Liksom dessa >>Geisteswissenschaftlen kommer aven G. Aspelin i slutet av 
sina studier fram till individen, till personen sasom en faktor, vars utomordentliga 
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De historiska obj ektfixeringarna och ..:syntetiseringarna kunna allt
sa forlopa mycket olika och de historiska framstallningarna darigenom 
fa helt skilda karaktarer. Men olikartade historiska verk kunna aven 
uppkomma pa sa satt att namnda akter agnas at olika eller atminstone 
pa olika satt avgransade obj'ekt. Som vi senare skola redogora narmare 
for, sa kan historikern, hur han an i ovrigt arbetar metodiskt, ur det 
historiskt forgangna utvalja mycket olika stoffomraden till bearbet
ning. 

Vad ar det nu, som bestammer det satt, pa vilket den historiska 
·framstallningen utformas i de enskilda fallen? Vad ar det, ha vi redan
fragat, som bestammer arten av de sammanhang historikern stundom
konstruerar mellan handelser i det forflutna, eller det urval ha:ri i andra
fall maste g6ra bland kallorna, eller den plan, enligt vilken han samlar
sitt material, och de fragor han staller till det? Som vi redan fram
havt, ar den bestammande i alla fallen i mycket hog grad historikern

· sjalv. Hans intresseriktning och personliga Iaggning spela en avgo
. rande roll for det satt, pa vilket hans historiska arbete blir utformat,

saval med hansyn till det material det behandlar, · som till metoden 
for materialbehandlingen. Som Rothacker narmare utvecklat i och 
med uppstallandet av sin >>Satz der Bedeutsamkeit»,1 befattar sig man
niskan i ena eller andra riktningen blott med sadant som vackt hen
nes intresse, som forefaller henne betydelsefullt och beaktansvart._ 
Men darvid ar att marka, att grunden till att hennes intresse i de en
skilda fallen blir vackt, och att arten av de foreteelser hon anser be-· 
tydelsefulla, ku_nna variera i en mangfald olika avseenden. 

Anledningen till att en historisk forskare befattar sig med ett vissf 
bestamt staff, kan ligga dold djupt i hans eget inre och sammanhanga 
med hans hela laggning, med strukturen av hans andliga jag. Av nagon 
i sista hand outgrundlig anledning har nastan varj e historiker ett mer 
eller mindre starkt begransat omrade, vars utforskande Iigger honom 
alldeles sarskilt var.mt om hjartat. Den ene agnar sig helst at politisk, 
den andre at ekonomisk eller kulturhistoria, en haller sig f6rnamligast 
inom medeltiden, en annar;i inom romantiken o. s. v. Men amnesvalet 
kan ocksa bero pa en tillfallighet, pa en rent yttre omstandighet. Det 
ar inte alltid den enskilde forskarens sa att saga vasensmassiga intres
seriktning som blir avgorande for det material · han upptar till be-

betydelse for de historiska skeendena forskaren maste beakta, och anlmyter dar
vid medvetet till det personlighetsbegrepp som utgjort karnpunkten i svensk filo
sofi fran E. G. Geijers dagar (jfr a. a. s. 237 f.). 

1 S. 84 ff. i >>Geschichtsphilosophiei>, Miinchen 1934 (>>Abt. IV: Staat und Ge
schichte>> i den redan namnda >>Handbuch der Philosophie>>). 
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handling. Stundom kunna de yttre forhallandena vara sa beskaffade, 
att han foranledes agna sitt intresse at nagonting, som han sjalv ur 
ren forskningssynpunkt innersr- inne finner mindre tilltalande · eller 
givande. Hur manga ganger har det inte hant, att tvingande ekono
miska skal, befordringshansyn m. m. bestamt amnet - och inte den 
vetenskapliga intresseriktningen l 

Kan en forskare i fraga om stoffet av olika anledningar rora sig 
inom vitt skilda omraden, sa visar han sig. betraffande det satt, pa 
vilket aven olika stoff behandlas, alltid betydligt mera begransad. 
Visserligen kan det stundom vara svart att komma till klarhet om en 
metods innersta karaktar. Men en noggrann provning av en och sam
ma forskares arbetssatt vid olika tillfallen visar for det mesta, att han 
metodiskt atminstone i vissa avseenden sfandigt forblir densamme, 
aven om han i ovrigt skulle adagalagga den storsta mangsidighet. 
Detta sammanhanger med att metodvalet i langt hogre grad an am.:. 

nesvalet bestammes av en faktor, som hos en och samma manniska · 
i regel ar underkastad endast ringa vaxlingar. Vi avse den innersta 
beskaffenheten av hennes personlighet, hennes andliga laggning, hen
nes installning till universums olika foreteelser, hennes · satt att be
trakta livet och dess vaxlingar, med ett ord hennes varldsaskadning. 
Som Rothacker och andra overtygande visat, spelar denn�en avgo
rande roll aven for det vetenskapliga metodvalet. 

Men vetenskapsmannen bestammer inte ensam over sitt verk och 
dess utformning. Det finns, som vi redan inledningsvis berort, en vik-

. tig medbesfammande: stoffet, arbetsmaterialet. Forskaren ma av vil
ken anledning som helst ha foretagit si-tt amnesval, men i och med det 
att detta ar gjort, kan han inte langre arbeta fullt fritt. Det valda ut� 
gangsmaterialet uppstaller alltid sjalvt vissa metodiska fordringar, 
som han maste foga sig i, · om hans arbete skall ga framat och kunna 
gora ansprak pa·vetenskaplighet. Detta galler aven det vid olika till
fallen valda historiska arbetsmaterialet. Det paverkar utifran sig sjalvt' 
varje fas i historikerns arbete, fran den allra forsta kallforskningen till 
den slutgiltiga bearbetningen, fran fixeringens begynnelse till synteti
seringens slut. Vi papekade tidigare, hur historikern maste i viss ut
strackning ha bilden av ett ordnat sammanhang klar for sig, redan in
nan han borjar letandet efter sitt stoff. ben historiker som har for
magan att redan fran forsta stund kanske blott aningsvis uppstalla de 
ratta sammanhangen, de· som visa sig overensstamma med det verk
liga materiallaget, har i arbetshanseende ett langt forsprang framfor 
alla andra. 

Historikern moter under sitt arbetes gang en mangfald skiftande 
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foreteelser. Han mater manniskornas varld, enskilda manniskor och 
olika gemenskaper av manniskor. Han stater pa den manskliga ska
parkraftens olika manifestationer, kulturlivets vaxlande former, fore
teelserna i den varld, som kallats den >>objektiverade>>.1 Och till sist 
kommer han ocksa i beroring med j orden, den fysiska varlden, vid vil
ken manniskan med �itt gorande och latande ar bunden pa ett sa 
mangfaldigt satt. Han har nu rikt skiftande mojligheter att soka sitt 
studieobjekt inom dessa tre olika >>varldar». Han kan folja den enskil-

. des liv och folkens oden. Han kan syssla med den manskliga kulturens 
bildningar. Han kan klarlagga det avsnitt av historien, som utspelas 
inom ett visst geografiskt omrade eller .en viss tidsperiod. I alla fallen 
maste han, sedan han val besfamt sitt stoffomrade, anpassa sitt vidare 
arbetssatt efter dess sarskilda forhallanden. 

Om historikerns primara stoffbegransning ager rum bland den 
manskliga skaparkraftens skiftande manif estationer, all ts a inom den 
objektiverade varlden och efter inom denna gallande formkategorier, 
sa uppkomma. talrika sarpraglade historiska discipliner, var och en 
med sina sarskilda av stoffets egenart betingade metoder, statshis
toria, rattshjstoria, konsthistoria o. s. v. Dessa metoder ha dock ofta 
endast langsamt anpassat.s efter de i varj e sarskilt fall radande mate
rialforhallandena. Inte minst galler detta inom musikhistoriens om
rade. 

Alla musikhistoriker likna varandra atminstone i ett avseende, nam
ligen dari att de inom den objektiverade varlden gjort en stoffbegrans
ning till de musikkulturella foreteelserna. Musikhistorikern har_ tagit 
till sin uppgift att behandla den del av den manskliga kulturen, som 
tonkonstens historia utgor. Han vill avtvinga minnesmarkena fran 
det forflutna upplysningar om musikaliska forhallanden. Hans kall
forskning gar ut pa att finna sadant material, som kan ge dylika upp
lysningar. Musikaliskt likgiltigt stoff befattar han �ig inte med. Men 
forst sa smaningom kommo forskarna pa musikhistoriens omrade tiU 
full insikt om att deras speciella arbetsmaterial, genom vars utvaljande 
ur det historiskt forgangna de skilj de sig fran alla andra historiker, 
utgjorde ett bestamt omrade i den objektiverade varlden, musiken 
sjalv, de musikaliska formerna. Och brukbara undersokningsinstru
ment, som utformats uteslutande med tanke pa en bearbetning av 
detta material, gayo f6rst den moderna rent musikaliska stillarans 
metoder. Men dessa ga inte langre tillbaka i tiden an till artioncl�na 
narmast omkring sekelskiftet ar 1900. Aran av deras forsta · utarbet
ning tillkommer en skara mer eller mindre renodlade formhistoriker, 

1 Jfr G. Aspelin a. a. s. 2 ff. 
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som Torde sig huvudsakligen i de musikaliska formernas egen varld 
och sokte uppdaga och formulera dess speciella lagar. Pa den nya stil
och .formhistoriska forskningens grund ha verk sadana som H. Rie
manns musikhistoriska arbeten och G. Adlers >>Handbuch der Musik
geschichte>> uppvisat dell' musikhistoriska vetenskapens karakteristiska 
egenart. Varje historiker, som ur det forgangna till behandling utvaljer 
musikkulturella minnesmarken, maste, om han skall na nagot :rnusi
kaliskt vardefullt resultat, kanna till och kunna begagna sig av denna 
musikaliska stillaras annu langt ifran slutgiltigt utformade begrepps
apparat. Detta, aven om han inte skulle anse den rena stilforskningen 
vara musikhistoriens sista ord. 

Kan alltsa pa grund av stoffets egenart en musikhistoriker inte ar
beta pa samma satt som t. ex. en konst- eller en rattshistoriker, sa 
framtvingar .det speciellt musikhistoriska arbetsmaterialets rikedom i 
sin tur ytterligare diff erenser i arbetsmetoderna. Pa olika satt fore
tagna stoffbegransningar inom det musikaliska helhetsomradet ha 
sina nodvandiga konsekvenser i metodiskt hans�ende. _Den rena in
strumentalmusiken erbjuder helt andra ·metodiska problem an den 
rent vokala tonkonsten. En inusikbiograf kan inte arbeta pa samma 
satt · som en musikalisk lokalhistoriker o. s. v. 

En musikhistoriker, som av en eller annan anledning besttat sig 
for att agna sina krafter at den svenska musikhistorien, har i och med 
detta beslut gjort en bestamd begransning i fraga om sitt arbetsmate
rial. Han faster sig endast vid de kulturbildning�r som sammanhanga 
m:ed musiken och bland dessa ater endast vid dem som omfattats av 
eller pa annat satt haft beroring med det svenska folket.1 Men kan 
han inom det sa utstakade stoffomradeifuora sig helt fritt eller upp
staller det svenska musikmaterialet sjalvt metodiska krav, dem han 
maste foga sig i? -

Svensk musikhistorisk forskning uppstaller som sitt slutmal en i 
mojligaste man fullstandig musikhistorievetenskaplig framstallning 
av samtliga de foreteelser och. skeenden i det forgangna som berora 
d·et svenska folkets musikliv. Det kan darfor synas, som om den fol
jande diskussionen borde agnas framst at fragan om pa-vad satt en 
historisk framstallning av den svenska musikodlingen i dess helhet 
skulle goras med hansyn tagen till materialets eventuella egenart.2 

1 En bestamd aven geografisk begriinsning av s-i:.offomradet behaver han dare
mot inte · principiellt gora. Hans undersokningar komma dock att till sin huvud
sakliga del rora sig inom de geografiskt avgransade omraden, som bebos eller be
botts av svenskarna och som vi kalla Sverige. 

2 Ett framlaggande av samtligt for svensk musikhistoria ifragakommande ma
terial sku1le aven kunna ske i musiklexikonets form, sa som detta efterstravats i 
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Ett pa sin tid. epokbildande modernt forsok att ge en totalbild av 
svensk musikkultur gjordes vid detta; sekels borjan av T. Norlind 
med den ar 1901 utgivna >>S:vensk musikhistoria>>, vars 2. upplaga ut
kom 1918. Sedan dess har ingen ny, hela omradet behandlande svensk 
musikhistoria sett dagen. Detta beror :framst darpa att. den grund
laggande kallforskningen annu ett kvarts sekel efter utgivandet av 
detNorlindska verkets sista upplaga trots delvis stor livaktighet·dock 
inte givit sadana resultat, att en ny sammanfattande· framstallning 
_ur ren materialsynpunkt kan anses fullt motiverad eller ens_ genom
forbar. Inte stoffets egenart alltsa utan la.get inom den musikhistoriska 
disciplinen i Sverige uppstaller en mycket bestamd onskan for det at 
svensk musikhistoria agnade vetenskapliga arbetets bedrivande, nam
ligen den att detta arhete tills vidare inte agnas de allomfattande mu
sikhistoriska overblickarna, hur efterlangtade dessa an ur manga syn
punkter kunna vara, utan at forskningar, som bereda marken for dy
lika overblickar. Den med. Sverige sysslande musikhistorikern befin
ner sig annu i den lyckliga belagenheten att det for hans gaming opp
nar sig talrika helt eller nastan helt obrukade falt. Tillvagagangssatten 
for dessa fa.Its forsta brukande synas darfor bora bli huvudtemat for 
en diskussion om >>metodiska problem inom svensk musikhistorisk 
forskning>>. 

Va.gen for alla stora sammanfattande historiska verk har banats 
framfor allt av pa olika satt avgransade specialstudier. Dessa ha 
skankt den fordjupade kunskap om skiftande detaljer i det historiska 
skeendet, utan vilken den sammanfattande framstallningen skuUe 
s. a. s. hanga i luften, _ utgora en forfattarens godtyckliga konstruktion.
A ven de stora allmanna musikhistorierna vila pa den fasta grund som
talrika specialarbeten lagt. Det ovan anforda visar, att det for svensk
musikhistorieskrivning framstar som en bjudande nodvandighet
att medelst omsorgsfulla monografiska studier skank'a den okade de
taljkannedom som utgor en nodvandig forutsattning for en f ornyad,
berikad och fordjupad helhetsuppfattning av var musikhistoria.

Det finns manga olika i3-rter av musikhistoriska specialarbeten. De 
har avsedda uppkomma genom gransdragningar pa det till musiken 
avgransade stoff omradet. 

Norlinds allmanna musiklexikon. Men lexikonets uppgift iir inte i forsta hand att 
skiinka kunskap om historiskt sammanhangande skeenden utan att snabbt. ge 
upplysningar om de mest skiftande foreteelser. Stoffet ar darfor har inte ordnat i 
cnlighet med nagot slags historiskt sammanhang u_tan efter alfabetiskt pa var
andra foljande up:12slagsord. Detta hindrar inte, att man under de oJika uppslags
orden - ger aven omfattande historiska overblickar. 
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Musikhistorikern kan gora den forsta begransningen av sitt stoff 
inom den objektiverade varlden. Bland de musikaliska konstformerna 
sjalva men ocksa bland de institutionella och tekniska hjalpmedel 
manniskan skapat for sin musikodling, kan han valja utgangspunkten 
for sitt arbete. Instrument, notskrifter, musikaliska undervisnings
anstalter, konsertvasende, opera, lied, symfoni, fuga o. s. v. kunna pa 
en mangfald olika satt bilda det centrum, till vilket hans kallforskning 
och materialbearbetning hela tiden hanfora sig och utifran vilket dessa 
akter erhalla det sammanhang och den planmassiga begransning, var
forutan, som vi tidigare framhallit,' ett erhallande av historisk kun
skap ar en omojlighet. J. Wolfs >>Geschichte der Mensuralnotation von 
1250-1460!), den av H. Kretzschmar utgivna serien >>Kleine Han(\
bucher der Musikgeschichte nach Gattungern> med >>Geschichte des 
Instrumentalkonzerts>>, >>Geschichte der Motette>> o. s. v. aro ett par 
exempel pa musikhistoriska monografier, som uppkommit genom 
gransdragningar inom den ·obj ektiverade varlden. 

Musikhistorikern kan forbli inom de behandlade formernas eget, 
over det j ordiska upphoj da rike och alltsa arbeta rent form- och 
problemhistoriskt. Men han kan ocksa f6lj a de f6rbindelser som finnas 
mellan detta rike och manniskorna och den verklighet, i vilken dessa 
leva. Detta har dock, sarskilt i fraga om de musikaliska konstWrmerna, 
inte sallan skett pa ett mycket ensidigt satt. Den musikhistoriska 
forskningen har namligen ofta foljt dessa forbindelser endast i en 
riktning. Den har ofta beaktat endast de faktqrer som varit verk
samma vid konstformernas i fraga tillkomst, vid deras skapande, 
d. v. s. kompositoren eller den folkgemenskap, ur vilken de uppstatt,

c:!, och de tillstand i den fysiska varlden som radde vid och utovade in-
flytande pa detta deras skapande. De ha ofta ensidigt sysslat med den
musikaliska produktionen. Men som jag pa annat hall framhavt,1 sa
utgor denna endast den ena· halften av en musikkultur. Den andra
halften bilda de akter som syfta till att ge de musikaliska formerna
tonande gestalt och att darigenom gora dem till levande kulturfakto
rer. Dessa akter kunna sammantagas under beteckningen den musi
kaliska reproduktionen. Gar den musikhistoriska forskningen med ut
gangspunkt fran de musikaliska formerna utanfor den obj ektiverade
varlden, sa maste den, om den skall undvika anklagelsen for �nsidig
het, agna sin uppmarksamhet inte endast at dessa formers produktion
utan aven at deras reproduktion. Ett framhavande av detta ar, som
vi strax skola se, av sarskild betydelse for den med svenska musik
forhallanden arbetande forskaren.

1 i>Beitrage zur Geschichte der schwedischen Sinfonik,>, Sthlrn 1941 s. 2. 
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En musikhistoriker kan ocksa valja utgangspunkten for sitt arbete 
bland manniskorna sjalva. En sadan utgangspunkt har varje med 
endast ett visst folks musikhistoria sysslande forskare redan i den me
ningen tagit att han, hur han an i ovrigt bedriver sin verksamhet, dock 
alltid hanfor denna till den av folket i fraga bildade gemenskapen. 
Men denna folkgemenskap kan uppdelas pa olika satt och tillater dar
for aven inom sig olika utgangspunkter. Musikhistorikern kan t. ex. 
beakta de olika samhallsklasser, av vilka folkgemenskapen i regel be
star, och skildra den musikkultur, som har den ena eller andra klassen 
till sin speciella barare. Ett exempel pa en dylik monografi har E. 
Preussner givit med sin >>Die burgerliche Musikkultur». Men musik
forskaren kan ocksa borja sitt arbete fr_an en punkt, som ligger a:µnu 
langre in i samhallsorganismen, den enskilda manniskan. Av musik
kulturens skiftande foreteelser kan han agna sig at dem som skapats 
eller pa annat satt omfattats av endast en enda manniska. Betraktar 
han denna manniska i totaliteten av hennes liv och gaming, sa tar 
hans arbete formen av en biografi. Den musikhistoriska forskningen 
kan, som bekant, uppvisa talrika musikerbiografier. 

Musikhistorikern kan slutligen gora den primara stoffbegransningen 
med utgangspunkt fran forhallandena i den (j ordiska) verkligheten. 
En musikalisk lokalhistorikers kallforskning och materialbearbetning 
hanfora sig hela tiden till ett visst geografiskt begransat omrade och 
ga ut pa att sprida klarhet over dess musikhistoria. Har han inte dra
git aven andra granser for sin ·verksamhet, sa soker han klarlagga sitt 
omrades hela musikkultur genom al_la de titler hans forskning kan na. 
Men hari kan aven inskranka sig till endast vissa delar av denna mu
sikkultur, till vissa former av den eller vissa tidsperioder av dess his
toriska forlopp. Liksom lokalhistorikern fran ett geografiskt begran
sat omrade sa utgar den musikaliske >>epok»-historikern fran en viss 
kronologiskt avgransad tidsperiod och utforskar p:1 olika satt dess 
musikaliska forhallanden. Da allt historiskt skeende utspelas i tiden, 
sa anvanda historieforskarna sarskilt garna tidsindelningar for at� pa 
ett oversiktligt satt ordl).a aven sadant staff, som ej primart ar be
gransat till nagon viss tidsperiod. A. Scherings monumentala >>Musik
geschichte Leipzigs>> och A. \Veissmanns >>Die Musik in der Welt
krise>> ma sta som exempel pa musikaliska lokal- och >>ep9k»-historier. 

Vi ha inte tagit till var uppgift att har avvaga de eventuella musik
vetenskapliga for- och nackdelarna hos de olika genom herorda st�!f
begransningar uppkomna arterna av musikhistoriska speciafarbeten. 
De ha alla ve�ksamt bidragit till utforskandet av viktiga partier av 
musikhistoriens stora omrade. Vi vilja i stallet forsoka att i korthet 
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besvara den fragan, vilka arter som aro-bast agnade att sprida ljus 
over de dunkla skedena i den svenska musikhistorien. 

Da var kannedom om svensk musikkultur uppvisar talrika luckor, 
sa kan det som ett allmant och trangande onskemal for varj e aven 
specialinriktad - svensk musikhistorisk forskning galla, att den i hog 
grad agnas at det forsta och i manga avseenden betydelsefullaste mo
mentet i all historievetenskaplig verksamhet: den grundlaggande kall
forskningen med kallkritiken. Var an historikern pa svenskt musik
omrade valjer det centrum for sitt arbete, som ger detta dess mono
grafiska karakter, overallt skall han finna, att det aterstar mycket att 
gora for den grundlaggande kallforskningen, det allra forsta material
samlandet. Detta maste, som vi redan papekat, alltid forbindas med 
kallkritik. Denna gar ut pa inte endast att tids- och ortsbestamma 
kallan eller pa att faststalla dess upphovsman utan aven, och kanske 
framfor allt, pa att klarlagga tillforlitligheten av de upplysningar den 
skanker om det forgangna. En kritisk granskning _ av det for svensk 
musikhistoria ifragakommande kallmaterialet avser att utarbeta de 
delar, som i fraga om var musikkultur omtala, >>wie es eigentlich gewe
sem. Har mater forskaren manga svara men aven lockande uppgifter. 
I det foljande skola vi efter hand berora en del av dem: ,-,__J 

A ven om var kannedom om den svenska musikhistorien ar brist
fallig och en framtida forskning darfor kan komma att i ena eller 
andra avseendet andra grundvalarna for den metodiska diskussion vi 
har fora, sa kan man dock redan nu med sakerhet saga sa mycket, 
att de olika arterna av musikhistoriska specialarbeten inte alla ha 
samma mojligheter pa svenskt omrade. c2 

Svensk musikodling visar utstrackning bade i rummet och tiden. 
Svenska musikaliska lokal- och >>epok»-historier aro darfor ur stoff
synpunkt mojliga. J a, monografiska studier, som ag:r:i-as ett grundligt 
och i mojligaste man fullstandigt utforskande av enskilda orters mu
sikkultur eller, sasom C.-A. Mobergs >>Fran kyrko- och hovmusik till 
offeptlig konserb>, av musikforhallandena inom enskilda tidsperioder, 
tillhora utan tvivel de allra viktigaste hjalpmedel vi aga, for att oka 
vara kunskaper om vart musikaliska forflutna. En lokalhistoriker 
skall darvid utan tvivel ofta finna, att hans material blir sa rikt, att 
han maste gora ytterligare stoffbegransningar, till tiden, till - de be:

handlade kulturforeteelserna o. s. v. Och aven en >>epok»-historiker 
kan av samma anledning tvingas till inskrankningar av det arbets
omrade han fran borjan avgransat at sig. Men for vissa, sarskilt aldre, 
perioder av var musikhistoria flyta kallorna sa spars amt, att varj e 
som helst fran borjan foretagen begransning av omradet for kallforsk-
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ningens bedrivande utover den," som den faststallda tidsperioden sjalv 
ger, skulle pa ett hogst olyckligt satt forsvara eller rent av omojlig
gora musikhistorikerns arbete . .En forskare inom dessa perioder far 
vara glad och tacksam for varj e kallfynd·, som ger over huvud. taget 
nagon musikalisk upplysning. Inte endast hans -materialletande utan 
aven hans kallkritik sattes har ofta pa svara prov. Det kan vara vansk
ligt, for att inte saga omojligt, att avgora, vilka upplysningar t. ex. 
ett enstaka instrumentfynd, en bild i en litterar kalla, en .berattelse 
i sagans form o. s. v. ger om den verkliga musikkulturen. 

Den svenska folkgemenskapen har under historisk tid .inte endast 
bestatt av enskilda individer utan ocksa varit uppdelad i olika sam
hallsklasser. Sa fort de manskliga bararna av var musikkultur fr.am
trada ur det forgangnas dunkel, kan darfor den svenska. musik:
historieskrivningen taga olika forhallanden inom. den manskliga ge:
menskapen till priniar utgangspunkt for verksamhetens bedrivande. 
En stoffbegransning, som foretages utifran nagon viss samhallsklass 
som centrum, a:r, dar den ar mojlig att genomfora, overallt lycklig ur 
resultatsynpunkt. En monografisk behandling av den till kyrkliga 
kretsar, till hovet och adeln, till borgare och bonder knutna sarskilda 
musikodlingen ger, .som T. Norlinds >>Svensk folkmusik och folkdans>> 
visar, ytterst karakteristiska och betydelsefulla upplysningar om det 
satt, pa vilket svenskt musikliv gestaltas. Detta kan i .viss mening 
naturligtvis alltid -sagas aven om monografier, som agnas enskilda i 

, Sverige musikaliskt .verksamma manniskor. De visa den enskildes 
musikaliska insats pa svenskt omrade, de enskilda uppehallande, om-. 
gestaltande eller nyskapande cellerna i var musikkulturs stora sam
manhang. Men trots detta kan dylika biograHskt inriktade monogra
fiers varde for den svenska musikhistoriska forskningen i manga fall 
framsta sasom ganska problematiskt. 

En av historikerns storsta faror.ligger ju .i att drunkna i d-ttaljer. 
For att undvika detta maste han valja sadana utgangspunkter for sitt 
arbete, som tillata overblickar over ett storre omrade, som gora det 
mojligt att se en mangf�ld foreteelser under en enhetlig synvinkel. 
Skall det alltsa ur sa att saga ren kraftsynpunkt Iona sig for en histo
riker ::3.tt gora en enskild manniska .till centrum for sin forskning, sa 
maste denna manniska vara en sadan som satt djupa spar efter sig i 
det historiska skeendet, som givit hela period er deras sarpragel · och 
folkens liv de:ras innehall, som lett manniskornas.oden. Nar man inom 
den >>historiska>> skolan, dar man ju tillmater det individuel1a en sa 
ofantlig betyd�lse, agnar sig at den enskilde manniskoindividen, sa_ 
sker detta dock endast i fraga om personer, vilkas historiska verk-
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samhet haft stora matt. W. Dilthey behandlar i >>Das Erlebnis und 
die Dichtung>> inte dussinforfattare utan Lessing, Goethe, N ovalis och 
Holderlin, och den av E. Biicken utgivna serien av musikerbiografier, 
>>Die grossen Meister der Musik>>, befattar sig, som redan namnet an
ger, inte med vilka kompositorer som helst i den stora hopen utan
med sadana, vilkas historiska verkningar pa musikens omrade aldrig
upphort att gora sig gallande, med J. S. Bach, Handel, J. Haydn,W.
A. Mozart, Beethoven o. s. v. Det kan inte fornekas, att den svenska
musikhistorien ar ganska fattig pa i musikaliskt avseende stora per
sonligheter. Sett fran den enskildes synpunkt har var musikkultur till
star de.I gestaltats genom samverkan av enskilda manniskor, som var
for sig givit sin pragel at en ofta forsvinnande liten del av det stora
hela. Inte sallan endast med star moda hopkomna monografier, som
agnades dessa enskilda barare av var musikodling, skulle darfor, at
minstone musikhistoriskt sett, ge mycket ringa utbyte och betyda
sloseri med dyrbar forskarkraft. Men det finns nati�rligtvis undantag.
Det finns aven pa svenskt musikomrade maktiga gestalter, vilkas
verkningar stracka sig over vida omraden. Monografiska, anda till
fullstandiga biografier stegrade behandlingar av dessa undantag ut
gora en hederssak for var disciplin. Over J. H. Roman, Fr. !3'erwald,
A. Soderman m. fl. har det redan skrivits svenska biografier men
nagra av dem fortjana ett fornyat och fordjupat beaktande. L. Nor
man, J. N. Eggert och andra vore aven de varda hela biografier.

Musikhistorikern kan till sist aven pa svenskt 'omrade gora forete
elser i den obj ektiverade varlden till centralpunkter for sin forskning. 
Han kan agna specialstudier at de anstklter som traffats och at de, 
hj alp med el ·som an van ts for att hos ass ge musiken tonande gestalt. 
Han kan syssla med t. ex. de privata musikuppforandenas organisa
tion, off entligt konsertvasende, svenskt instrumentbygge och not:

tryck,.- svensk musikhandel o. s. v. o. s. v. Dylika specialarbeten aro 
nodvandiga och ge upplysningar om mycket vasentliga detaljer i var 
musikkultur. T. ex. H. Boives >>Nagra svenska lut- och fiolmakare 
under 1700-taleb> (>>Fataburem> 1921) och P. Vretblads >>Konsertlivet i 
Stockholm under 1700-taleb> utgora· var och en pa sitt omrade varde
fulla monografiska bidrag till svensk musikhistorisk forskning.1 Det
samma galler om t. ex. Morales-Norlinds >>Kungl. Svenska musikaliska 

1 Om Vretblads verk hor till arten form- och prob1emhistoria med >>konsert

vasendeb> som primar utgangspunkt eller till arten lokalhistoria med >>Stockholm,> 

som forsta fixeringsobjekt framgar inte fullt tydligt av vare sig forordet eller in

.ledningen. 

\ 
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akademiem>, som behandlar ett avsnitt av det musikaliska bildnings
vasendets historia i Sverige. 

Men forskaren kan ocksa, som C.-A. Moberg i sin avhandling >>Uber 
die schwedischen Sequenzem>, ga direkt till sjalva karnan i varje mu
sikodling, musiken sj alv, och bedriva sitt arbete med nagon av dess 
skiftande former som centrum. Ga vi nagot narmare in pa de problem 
han darvid mater pa svenskt omrade, sa visar sig den fulla betydelsen 
av det tidigare gjorda papekandet, namligen att en levande musik
kultur inte endast bestar i produktion utan aven i reproduktion av 
musik. 

Vi taga som exempel en musikhistoriker, som agnar sig at operan 
pa svenskt omrade. Genom en ingaende kallforskning och kallkritik 
har det lyckats honom att ur biblioteken leta fram alla musikdrama
tiska verk, som komponerats av svenskar eller mojligen av i Sverige 
verksamma utlanningar. Han agnar dem en grundlig formell och sti
listisk undersokning och be.stammer dem sasom pa det och det sattet 
beskaffade exemplar av den musikaliska konstform, som gar under 
beteckningen opera. Ar han en ren formhistoriker sa nojer han sig med 
detta. Men annars lamnar han den obj ektiverade varlden. Genom en 
mer eller mindre djupt trangande behandling av de enskilda komposi
torerna so�er .han forklara eller skapa forstaelse for de enskilda ver
kens egenart. A. ven om musikhistorikern i fraga stannar har, vill ingen 
bestrida mojligheten av att han givit ett kanske mycket betydelse
fullt bidrag till svensk musikhistorisk forskning. Men han har inte ut
tommande behap.dlat sitt amne, ope.ran pa svenskt omrade. Han har 
inte ens klarlagt de svenska operornas hela betydelse for var musik
historia. Denna betydelse ligger ju inte endast dari att de blivit kom
ponerade av svenskar utan bestammes aven av i vad man de blivit 
uppforda inom Sverige. Historikern beaktar· da detta och klarlagger 
samtliga framforanden av de svenska verken pa svenska operascener. 
Den bild han med utgangspunkt fran en sadan allsidig be.handling av 
den inhemska produktionen tecknar av den svenska operaodlingen, 
blir ganska nedslaende. Den visar inte endast ett mycket ringa antal 
verk utan aven, att dessa verk uppforts mycket sallan, ja, att de, i 
likhet .med Berwalds >>Drottningen av Golconda>>, kanske aldrig fram
forts. Men later forskaren pa den svenska operans omrade inte den 
inhemska produktionen utan reproduktionen bestamma granserna for 
sitt material, da blir bilden av den svenska operaodlingen genast en 
helt annan. Da visar det sig, att denna odling stundom varit ·mycket 
livlig, fastan den till storsta delen inte omfattat inhemska utan ut
landska verk. En forskning, som helt forbiser de talrika och stundom 
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glansande uppforandena av dessa utlandska operor, ger en mycket 
ofullstandig och ensidig bild av operan pa svenskt ·omrade. 

Vad ovan sagts om operan, galler aven en mangfald andra musik
former. Svenskarna ha visat en ringa produktiv men i stallet ofta liv
lig reproduktiv verksamhet. Odlandet av en viss musikform har till 
sin omfattning ingalunda bestamts av det egna skapandet. Sa maste 
varj e musikhistorisk forskning, for sa vitt den vill ge en allsidig be
lysning av de musikaliska konstformernas odling hos oss och in.te ut
tryckligen begransar sig till den inhemska produktionen, till mycket 
stor del agna sig at verk, som inte komponerats av svenskar utan av 
utlanningar, som kanske aldrig satt sin fot pa av svenskar bebodda 
omraden. Detta staller mycket bestamda krav pa kallkritiken. Musi
kalier, som, kanske i egenskap av krigsbyte, forts till vart land men 
dar aldrig kommit till musikalisk anvandning, ge inga andra upp
lysningar om svenskt musikliv, an att de pa sin hoj d antyda rikt
ningen av ett forefintligt musikintresse. Utlandska musikverk, som 
hos oss aldrig blivit uppforda, ha intet egentligt varde for var musik
kultur, annat an mojligen ett- pedagogiskt. Da vara bibliotek gomma 
delvis utomordentligt rika skatter av utlandska kompositioner, blir 
det darf or en huvuduppgift for den med svensk musikhist�ia syss"" 

lande kallkritiken att klarlagga, i vilken omfattning dessa musikverk 
hos oss verkligen fatt tonande gestalt eller pa annat satt musikaliskt 
nyttjats. Kan det konstateras, att detta. aldrig ·skett, har den at 
svensk musikhistoria agnade forskningen ingen lmledning att ytter
ligare befatta sig med dem, de ma vara aldrig sa rikt givande for rent 
formhistoriska eller pa en viss mastareJnriktade biografiska under
sokningar. 

Den ovan forda diskussionen har visat, att den svenska musikhis
torien oppnar mojligheter for ett flertal olika arter av musikalisk:;t 
specialarbeten. De annu obrukade falten av var musikkultur kunna 
angripas pa olika satt, aven om vi i en del fall pa grund av materialets 
egenart hade anledning att uppstalla vissa bestamda onskemal for 
hur detta skulle ske. Forde vi denna diskussion vidare och late den 
galla aven en allomfattande svensk musikhistorieskrivning, skulle vi fa 
anledning att syssla med en rad andra problem, som inte upptagits till 
behandling i clet foregaende. Men detta faller utom ramen for den 
uppgift vi har satt oss fore. 

I enlighet med intentionerna inom modern musikhistorievetenskap 
over huvud taget syftar aven den svenska musikhistoriska forsk
ningen, vilken utgangspunkt den an tar for sitt arbete, till att na 
fram till karnan i varje musikkultur, musiken sjalv, de odlade musi-
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kaliska forme:r:na. Men ofta maste den stanna, innan den natt detta 
mal. I manga fall kan man endast konstatera, att musik blivit upp
ford, kanske t. o. m. vem som uppfort den eller pa vems tillskynclan

och med vilka hjalpmedel detta skett, men man kan omojligt fa nagon 
klarhet i vad som kommit till uppforande. Hat blir. det naturligtvis 
ocksa omojligt att gora utblickarna over var musikkultur.fran nagon 
punkt inom de musikaliska konstformernas eget rike. Detta maste ske 
fran nagon annan del av den objektiverade varlden eller fran nagot 
helt annat skikt av den svenska kulturhelheten. 

Det med utgangspunkt fran ett visst, pa ett eller annat satt beskaf
fat centrum insamlade och kritiskt granskade svenska musikhistoriska 
materialet uppstaller for sin slutgiltiga bearbetning inga andra meto
diska fordringar an vilket annat musikhistoriskt material som helst. 
Musikhistorikern har pa svenskt omrade samma mojligheter som pa 
annat hall att inordna de historiska tillstand och skeenden, om vilka 
hans kallor ge upplysningar, under pa olika satt beskaffade allman
giltiga lagar eller typer, eller att arbeta fram och skapa forstaelse for 
deras individuella egenart. Han kan forfara antingen natur- eller kul-
turvetenskapligt i Rickerts mening. Vilken metod han valjer, be-
stammer inte stoffet utan hans egen andliga· habitus.1 

Vi ha harmed kommit ater till forskaren. Vi ha hittills behandlat 
svensk mu·sikhistorieskrivning uteslutande med utgangspunkt fran 
stoffet. Som avslutning vilja vi namna nagra ord aven om hur den 
svenska musikhistorien ter sig fran forskarens synpunkt och, vilka 
mojligheter den erbjuder historiker med skilda intresseriktningar. 

Forskaren skall finna, att arbetsfalten pa den svenska musikkultu
rens omrade ofta, liksom den svenska naturen, aro hardbearbetade. 
Kallorna aro svaratkomliga. Va.gen till stoffet ar inte sallan lang och 
besvarlig och gar over omraden, som ha mycket litet med musik att 

i Vilka skilda resultat, som erhallas genom metodiskt· olika behandliilgar av 
primart i stort sett samma utgangsmaterial, visa tva sadana standardverk som 
Adlers redan namnda >>Handbuch>> och den av E. Biicken utgivna >>Handbuch der 

Musikwissenschafl». Jamfor t. ex. de delar, som behandl:;i. den vasterlandska ton
konsten med varandra. I bada arbetena bilda den europeiska musikens former 
stoffets karna. Men hos Adler aro de indelade efter stilperioder och konstrormer, 
hos B'iicken framst efter lander och folk och enskilda ma.stare. Hos Adler ar sa
lunda Beethovens kompositoriska gaming uppdelad pa de olika avsnitten om 
instrumentalmusik, om opera, lied o. s. v. Hans verk inom dessa former bli till 
stadier i deras utvecklingsgang. Hos Biicken aro kompositionerna sammanforda 

inom ramen for ett kapitel, som helt agnas den store mastaren. Har bildar 
Beethoven sjalv det centrum, utifran vilket hans tonskapelser betraktas. For
fattarna hos Adler ha atminstone till tendensen arbetat naturvetenskapligt, de 
hos Bi.icken kulturvetenskapligt i Rickerts mening. 

5-428648. 
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skaffa. En historiker, som inte har kraft eller talamod att ga denna 
langa, men ofta spannande, vag, kommer for visso aldrig att gora na
gon mer betydande insats inom svensk musikhistorisk forskning. Vi
dare kan det inte for:q.ekas, att var.musikkultur i manga avseenden ar 
fattig. Den visar ofta brist pa egna bildningar. Den skapar endast sal
lan nagot egentligt nytt. Den begagnar i star utstrackning utifran la
nade, ofta endast obetydligt omgestaltade former. Den har ingen rike
dom pa stora banbrytande gestalter. Den forskare, som framst ar in
riktad pa markvardigheter, pa stora glansande former, pa geniala ska
pelser och valdiga personliga insatser, kornmer darfor att pa svenskt 
omrade ofta bli bittert besviken. Inte heller Iara historiker med vissa 
specialbetonade intresseriktningar anse svensk musikhistoria som ett 
givande arbetsfalt. Detta galler t. ex. den rene musikaliske form
historikern. Ger han sig in pa svenska musikforhallanden, sa lagger 
han alltfort tonvikten, inte pa det svenska, utan pa den musikform 
han for tillfallet sysslar med. Men den svenska fprmmanif estationen 
visar ofta inga markligare drag. Den utgor inte sallan ett kanske en
dast enstaka och mindre. lyckat exempel pa en pa annat hall talrikt 
och mycket battre belagd form. Den har, kanske som regel, fatt sin 
histo:riska gestalt under medverkan av en individ, som inte i nagon 
hogre _ grad overrumplats av det fornuftets >>list>>, varn(ed den rene 
formhistorikern alltid maste laborera for att forklara de ideella for
mernas verkningar i denna var jordiska varld. Ett dylikt material 
kan inte erbjuda formhistorikern nagot av storre _intresse. Undantag 
finnas dock. T. ex. Romans och Franz Berwalds kompositoriska gar
ning och stora delar av var bevarad�folkmusik tillata en rikt giva,.nde 
aven rent fo�mhistorisk behandling. En annan forskartyp, som pa 
svenskt omrade har endast begransade mojligheter att vinna full till-
fredsstallelse med sin gaming, ar, som vi kunna forsta av vad tidigare 
redan anforts, den utpraglade musikbiografen. Det ar alltsa mojligt, 
det skall inte fornekas, att musikhistoriker av vissa laggningar pa 
grund av det svenska musikmaterialets beskaffenhet over huvud taget 
helt avhalla sig fran att syssla med svensk musikhistoria. Det ar ocksa 
troligt, att dylika forskare, om de av nagon yttre anledning tvingas 
att befatta sig med svenska musikforhallanden, inte skola finna den 
arbetsgladje, som ar en nodvandig forutsattning for en i djupaste me
ning fruktbar forskning. 

Men om den kraft, som driver musikhistorikern till den svenska 
musikkulturen, heter karlek till Sverige, da blir forhallandet genast 
ett helt annat. Da ror sig forskaren pa det svenska omradet inte for 
att fa tillfalle att syssla med fullandade tonskapelser eller andra mu-
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sikkulturella former eller for att mota musikaliskt banbrytande per
sonligheter, utan for att vinna kunskap om just suenskt musikliu. Da 
mater han betydelsen av de foreteelser han stater pa, inte sa mycket 
efter deras saklig-formella beskaffenhet som fastmera efter den roll 
de spela for den svenska musikodlingen. Ar denna karlek till Sverige 
levande och stark, da finner han ocksa kraft att ga aven de langsta 
och besvarligaste vagar, som leda till stoffet. Och lyckas han efter en 
·sadan modosam vandring klarlagga kanske endast en enda ringa men 
forut okand detalj, sa fylls han av-gladje. Han har kommit ett steg
narmare slutmalet: kunskap om och forstaelse for det musikaliska
inslaget i den svenska kulturen.
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