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JAN VAN·BOOlVI 

Av TOBIAS NoRLIND (Stockholm) 

I. 

D
en svenska romantiken kan knappast uppvisa :ri1er an tva piano
mastare: Edv. Passy och Jan van Boom. Den forre representerar 

narmast den aldre romantiken, den senare den yngre. Passy tillhor 
den engelsk-ryska skolan med Field, v. Boom den, tyska med Hum
mel._ Eada voro pa sin tid de ledande pianisterna i huvudstaden, 
Passy pa 1820-taleti, v. Boom pa 1830-talet. Eada upptradde aven som 
kompositorer och lamnade i denna egenskap efter sig en tamligen 
universell produktion, omfattande saval pianostycken och solosanger 
som kammarmusik och orkestersaker. Ocksa till operan strackte sig· 
badas int�essen, om an med ringa framgang. En viss 1ikhet erbjuder 
badas produktion dari, att de begynna med virtuosa verk, fantasier, 
variatiorter och potpourrier over bekanta tema, men sedan strava 
fram.at mot· de klassiska formerna, sonat och solokonsert, for att till 
sist arbeta sig in i de gamla polyfona f�rmerna i strang fugasats. 

Passy var 18 ar aldre an v. Boom och fodd i Stockholm av franska 
foraldrar 1789. Han borjade sin virtuosa bana redan 1804 och slutade 
den 1842. Van Boom var hollandare men kom i unga · ar till Stock
holm, dar han sedan stannade. Han begynte sin konsertverksamhet 
som 17-aring, 20 ar efter Passy och slutade den 5 ar senare an deime� 
Passys glan�tid omfattade aren 1820-35, v. Booms 1830-:-45. Eada 
voro sokta· la.rare och utbildade en mangd elever.2 

Med avseende pa den egentliga betydelsen bada fingo, far dock, 
trots den arbetsamhet och energi Passy inlade, v. Booms verksamhet 

1 I Mus. akad:s minnesruna over Passy heter det: >>denne aldrige. korrstnar, 
som en gang hos oss var den ypperste pa sitt instrument.,> 

2 Huvudkalfan for Passy,_,a r annu blott nekrologen i: Mus. akad,? Handlingar 
1870/71 s. 46 ff. Se i ovrigt Norlind-Troback, Hovkapellets historia; biogr. _i Nor� 
linds musiklexikon, vV. Bergs handskrivna musiklexikon i Mus. Akad:$,bibl. m. fl. 
andra kfillor (Heimdal

l 

1830, M. Rosens JVIinnesblad). 
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a:nses ha varit · mera genomgripande. For den romantiska pianbstilen 
kunna v. Booms solostycken raknas till de fullt representativa och 
fortjana annu att framforas. 

De· biografiska meddelandena om Jan v. Boom aro fa .. tDen ut
forligaste l:5iografien ar vV. Baucks minnesruna i Mus. akad:s Hand
lingar 1872/73. I mitt lexikon har· jag darjamte givit en oversikt over 
ha11s verksamhet, och Julius Rabe har a.gnat honom en utforlig-bio
gtafi nied·kompositionsforteckning i Svenskt biogr. lexikori.1 

Angaehde v. Booms harstamning meddelar Bauck (1873), att han 
tillhorde en ansedd' artistslakt, var fodd i Utrecht 15/10 1807 men upp
vaxte i Amsterdam, >>dit han overflyttade och dar hans foraldrar annu 
leva>>. Fadern, Jan van Boom, omnamnes i Fetis' lexikon som en 
>>flfi.tiste distingue et compositeur p_our son instrument». En del tryckta
kompositioner av honom uppraknas aven.2 Han sages vara fodd i Rot
terdam 1773 och skulle alltsa 1873 ha varit 100 ar gammal. Viottas
hollandska musiklexikon3 har emellertid d. 17 / 4 1783 som hans fodelse
datum. Intet av dessa lexikon har dock nagot meddelande om hans dad ..
Viotta namJier aven en yngre son, Herrman Marin van Boom, f. 9/2 

1809, som, antagligen pa brodern Jans tillskyndan, blev medlem av
Mus.· akad. 1860 och enligt akad:s.anteckningar dog 1883. Han var lik
soin fadern flojtist och foretog·Iiksom denne konsertresor. Nagra kom-·
positioner · omtalas dock ej.

Om den sedermera svenske pianisten Jan van Boom namner Bauck 
( och aven flera lexika), att han utbildats under Hummel och Mos·che
les. Da B. redan vid 17 a.rs alder konserterade i Stockholm och kort 
darefter bosatte sig dar, maste undervisningen av dessa ber6mda 
la.rare he.It f6rlaggas till Jans forsta barnaar, savida man ej ma for
utsatta, att Jan fran Sverige sedan f6retagit studieresor under som
rarna, da ej konserter eller pianoundervisning hindrade. 

B:s offentliga verksamhet som pianist omfattar nagot mer an 20 ar 
och avslutades tedan 1847, da han var 40 ar. Hans forsta framtradande: 
i Stockholm skedde 2�/11 1824 pa en konsert till f6rman for klarinettis
ten Addner, Crusells favoritelev. B. spelade da ett tema med varia
tioner av Ries. Han hade da nyss fyllt 17 ar. Sannolikt fortsatte B. 
sina konsertresor, i utlaridet sedan, ty forst 4/3 1826 framtradde han

1 Andra kortare biografier i A. Ahnfelts Europas konstnarer (1887); nekrolog 
i Svea 1873; W. Bergs musiklex. (ms) i Mus. akad. 

2 En del av dessa syp.as snarare tillhora sonen med samma namn. De av fadern 
torde alla vara tryckta i Amsterdam eller Rotterdam. De utgoras mest ·av Airs 
varies (themes. varies), rondeaux, clanser m. m; 

1 

3 H. Viotta, Lexicon der Toonkunst (1881, 83, 85).
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anyo i den svenska huvudstaden och nu med storre verk, sasom en 
konsert av Field samt ett tema med variationer av Humme.L -Sanno-: 

likt bosatte han sig forst detta ar i Stockholm (.de flesta svenska lexika 
ha 1825). B:s nasta framtradande var 14

/10 1826, da han medverkade i 
en komposition >>La sentinelle>> av Hummel >>for piano m. fl. instr.>> 
For ovrigt upptog programmet ett verk med orkester av,Ries: >>Sven
ska visor med variationer.>> Dessforinnan hade B. 26/ 9 la.tit hara sig i 
Goteborg och kallas da annu blott >>fortepianist fran Amsterdam>>.1 

Hans beslut · att definitivt sla sig ned i Sverige tycks saledes vid den 
tiden annu ej vara fattat. 1827 deltog han emellertid i icke mindre an 
8 soareer, en del tillsammans med violinisten August Berwald, broder 
till Frans. De foljande aren medverkade han tamligen regelbu:qdet i 
de mindre konserterna men omnamnes nastan aldrig mer an 2--:-3 
ganger per sasong.2 En·och annan gang framtradde B. aven tillsammans_ 
med orkester i virtuosa verk.3 

Efter en konsert 19/ 3 1837 drojde det hela 5 ar, 'innan han anyo lat 
hara sig. Man kan mojligen tolka denna ianga tystnad sa, att hans 
�gentliga utbildning till kompositor och pianist i den storre stilen da 
agt rum och ej fore hans 17:de ar. Visserligen omtafas juldagen 1838 en 
stor vokalkomposition ( en massa), men kvar bli i alla f�ll hela 4 ar, 
som han ej ar namnd. Utlandska lexika papeka talrika konsertresor i 
utlandet (bl. a. i Danmark), men kanske avses darmed turneerna 1824 
och 1825. Det kan dock synas ratt egendomligt, att verkligen hela hans 
utbildning till saval forsta-rangs-pianist och universell kompositor i 
piano, kammarmusik och orkester helt skulle forlaggas till hans tidiga 
ynglingaar, 17-19 ar, helst da alla lexika sa starkt pointera hans stu
dier for Hummel och Moscheles. Att han som son till en kompositor 
tidigt satts till instrumentet och fatt handledning i tonsattningskonst, 
ar nag naturligt, men anda kan 16-arsaldern ej vara tillracklig, da det 
galler full utbildning bade till utovande musiker och kompositor. Nagra 
svenska la.rare torde ha_n sak_erligen ej ha haft, med undantag av Frans 
Berwald, men darom senare. 

Var formodan, att han just omkring 1840 rest ut och vidare for-

1 W. Berg, Bidr. t. mkns hist. i Goteborg (1914) s. 162.
2 Under 1828 framtradde han 3 ganger, sedan 1829 blott 1 g.; 1830 namnes han

ej; 1831: 2 g.; 1832: 1 g.; 33 ej alls; 34: 1 g.; 35: 1 g.; 36 ej; 37: 2 g. Om konserten 
15/4 1831 sager tidn. Heimdall (s� 67): ,>B. utforde en musikpjes af Hummel med sin 
kanda ovanliga konstfardighet, men med nagot minqre jamnhet och hallning an 
vanligen.•> 

3 12/
2 28 konsert av "\Veber; 29/4 32 konsert av Kalkbrenner; 19/3 37 Introduktion

och Rondo av Ch. Mayer (m. ork.). 
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kovrat sig som Iliusiker, · bestyrkes av de konserter han sedan gav. 
Forut under perioden 1826-37 ha.de han mest spelat verk av aldre 
ma.stare soni Ries, Hummel, Herz, Kalkbrenner, Charles · Mayer, 
C. M. v. Weber och Field, nu darefter fr. o. m. 1842 de nya stora piano
telmikerna och · bravurkompositorerna Thalberg, Liszt och Chopin.
Att han fran Stockholms horisont direkt hoppat in i denna nya betyd
ligt mera kravande stil, forefaller foga troligt. Ett annat vagande ska.I
ar, att han just 1842 med ens framtrader som kompositor ej blott med
smarre pianostycken utan med stora verk i sonatform och t. o. m. i
orkestersaker. Omedelbart efter borjade aven hans stora period med
kammarmusik, sanger, opera och pianostycken i sonatform. En
del av dessa trycktes ej langre pa Stockholmsforlag utan utkommo
hos Breitkopf & Hartel i Leipzig, Schuberth i Hamburg eller Schott
i Mainz. Allt detta kan tyda pa att han med ens t:rat� i"kontakt med det
kontinentala Europa.

Redan hans forsta konsert i den nya perioden 6/ 3 1842 ar marklig, 
enar · han da i Stockholm introducerade ett av Chopins storre och 
_svarare verk: f-mollkonserten. I Dagl. AIIeh. star o:in den nye obe.:. 
kante tonsattaren: 

>>Aftonbladets konstdomare vet att om honom beratta, att han val ar
snillrik och poetisk men tilJika 'en oborstad och halfra pohiack'. Na:tur
ligtvis vaga vi ej ja:fva detta omdome, men om sa ar, kunna vi ej annat 
an a konstens vagnar tacka hr -v. Boom som utan att borttaga nagot af 
det poetiska i kompositionen, Iikval visste att i sitt foredrag sa skickligt 
doija det 'oborstade och halfraa' dari; ty sadana egenskaper pryda 
aldrig konstnaren.>> 

v. B. tyckes saledes ha lyckats ratt val som Chopintolkare, och han
upprepade konstverket ett ar senare (4/ 4) utan nagon sarskild protest
mot >>den oborstade polackem. Liszt vackte mindre forvaning, men sa
blev ocksa endast hans transcription av Schuberts >>Gretchen am
Spinnrade>> utford. Thalberg representerades av en fantasi over
Rossinis >>Moses>>. Viktigare for bedomandet av B:s nya utveckling an
dessa voro dock v. Booms egna verk: 6/ 3 42 en >>Ouverture for star
orkestern och 4/ 4 43 en solosang >>Slumrerskam (sjungen av Gunther).

Efter dessa bada konserter blev det anyo en paus pa 4 ar. 1847
upptradde B. ater och nu ej mindre an 4 ganger, dock huvudsakligen
som medverkande i kammarmusik samt ackompagnator till violin
sonater. Endast nagra fa operaparafraser av· Thalberg ocli S.oFinslw
kommo med vid sidan om. Mera betydelsefullt ar, att han fortfarande
lagger mest vikt vid sina egna verk. En fantasi over. Donizettis

11-438478. 
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>>Anna Bolena>> tillhor mera de aldre virtuosa v�rken me,n till de i
nya stilen kan raknas en pianotrio (uppf. 26/1 47).

Den 30/ 3 1847 ar definitivt sista gangen som B. later.hara sig offent
ligt. Darmed slutade hans verksamhet som utovande pianist. Endast 
som la.rare bidrog han sedan till pianospelets forkovran. Orsakerna 
till att han redan vid 40 a.rs alder lamnade sin pianistiska bana, 
kunna ha varit manga. Sannolikt hade han tidigt trottnat pa att blott 
vara virtuosen. De langa pauserna pa sista tiden tala harfor. Framfor 
allt maste dock hans verksamhet som kompositor sattas som viktigt 
skal for hans tillbakatradande som exekutor. SlutJigen har val aven 
elevtillstromningen med tiden blivit honom · overmaktig, sa mycket 
mera som han kort efter blev pianola.rare i Mus. akad:s undervis
ningsverk. 

Som pianovirtuos hade han hyllat de da mest omtyckta komposi
torerna av fransk, tysk och engelsk skola. Hummel, Moscheles och 
Ries voro under forsta tiden de popularaste, sedan Kalkbrenner, 
Herz, Field och Charles Mayer. Forst i sista perioden framtradde de 
yngre, sasom Thalberg, Chopin och Liszt. Med dessa hade han 
ocksa kommit allt narmare de gamla klassiska mastarna: Mozart och 
Beethoven. Arterna av pianoverk under forsta tiden voro: tema med 
variationer, operaparafraser, rondo brillant och en eller annan dans; 
under senare: pianosonater, pianokvartetter, pianotrior, violinduor 
samt storre impromptus m. m. Den ytliga salongsstilen kom sale
des med tiden att ersattas av gedigna:r:e klassisk musik. 

I st. f. det solistiska pianostycket agnade han nu kammarmusiken 
storre uppmarksamhet. Hans forst offentliga pianokvartett op. 6 av 
1843 ar tillagnad >>a ses amis E. Schlegel, Agrell, Gillberg et Moberger», 
vilka fyra da utgjorde en av datidens basta kammarmusikensembler.1 

Den egentliga kammarmusiken dyrkades mera privat hos de rika 
borgarna, dar aven amatorer medverkade. Dar tycks B. ha haft sina 
basta vanner. Till dem horde pa 40- och 50-talet: bruksagare Wallis, 
vinhandlare Schlegel samt grosshandlarna Ludvig Petre, Joh. And. 
Wennberg och Sievers. Dar torde han ha la.tit hara sig till langt in pa 
50-talet.

B. omtalas aven som medlem i flera foreningar och sallskap samt
som nitisk frimurare. Da han forblev og ift, kunde han sa mycket mera 
odelat agna sig at sallskapslivet. Han avled i Stockholm 19/ 3 1872.

1 Norlind-Troback, Hovkap:s hist. s. 166 f. Om kammarmusikodlingen i Stock
holm vid denna tid se: Hillman, Fr. Berwald s. 83 f. 
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IJ. 

Van Boom torde redan pa 1830-talet ha varit en mycket sokt la.rare 
i pianospelning. Bland hans t1dig.are elever kan raknas Geijers d'otter 
Agnes, som 1840 namnes bland lektionstagarna.1 Pa 40-talet utbil
dade han bL a., Ludvig Norman och pa 50-talet aven Hilda Theger
strom. Jamt_e sina privata elever hade han .sedan dem han handledde 
vid Musikaliska akademien.2 

B. blev 1844 medlem av Mus. akad. och intog diir redan fran borjan
en bemarkt plats som representant for de nya stromningarna. De 
fronderande oppositionsma:rinen_ voro utom B. iiven Cronhamn -
akad:s senare sekreterare - och konsertmastare Randel i hovkapellet. 
Redan ett ar efter· sitt intra.de protesterade B. tamligen skarpt, till
sammans med dessa tva, mot den konservativa _och dilettantiska 
andan i akademien. Frans Berwald, som da vistades i Stockholm, 
hade inlamnat en skrivelse till K. M. med begiiran om reseanslag. 
Han anklagade diir akademien for .bristande foretagsamhet. Skrivelsen 
remitterades till akademien, som_ i en amper forsvarsskrift tillbaka
visade alla beskyllningarna. 3 Samtidigt klandrade man skarpt Ber
walds reformiver. Mot denna nedsattande dom over var kunnigaste 
o_ch genialaste kompositor framtradde mi de tre och betonade Ber-: 
walds stora fortj anster samt stall de sig helt pa hans sida rorande aka
demiens alltfor ringa arbetslust. 

Akademiens forsvarare sokte komma undan genom att skylla pa 
institutionens svaga ekonomi, som ej tillat den att verka for under
visningen i onskad omfattning. Sarskilt gallde denna ursakt piano
undervisningen, dar B. givetvis var fackmannen. Pianospelet hade 
aldrig varit foremal for akademiens siirskilda intresse. Med undantag 
for det alira forsta aret 1772 hade ingen klaverlarare anstallts forran 
1814, da den tamligen obetydlige Petter Askengren antogs. Efter 
4 ar verksamhet ersattes denne av den likaledes svagt utbildade 
Thomas Bystrom, vilken innehade tjansten till 1833. Sedan dess hade 
ingen sarskild pianola.rare forekommit. B. kunde saledes vara i sin 
fulla ratt, nar han forebradde akademien bristande intresse for detta 
viktiga amne. 

Da akademien urskuldade sig med att de saknade penningar, erhjod 
1 Geijers brev till hans hustru (1923): br. av 24/11 40 (s. 374). 
2 Bland dessa kan sarskilt namnas Richard Andersson, som spelade vid minneshogtiden i Mus. alrnd. Ahnfelts Konstnarslexikon framhaver aven ett kvinnligtnamn: Ida Aqvist, f. Hjort. Aven namnes kompositoren Jakob Ad. Hagg.
3 Morales-Norlind, Mus. akad:s hist. s. 87 f. 
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sig B. att gratis :Haga sig amnet. Forst nu skred man antligen till 
handling och begarde hos K. M. medel till inrattandet av en piano
klass; vilk:et aven beviljades, och B. kunde alltsa fran 1848 anstallas 
som ordinarie la.rare. Intill 1867 skotte han ensam denna maktpa
liggande syssla. Sedan hade han till hjalp Oscar Bolander. 1859 erholl 
B. professors titel. 1861 innehade han stipendium for att i utlandet
studera pianoundervisningens metoder. Samma ar skankte han aka
demie?- 1 000 kr. till ett stipendium, dar ran tan skulle utga till nitiska
pianoelever. I testamente bestamdes sedan, att hela hans tamligen
betydande notbibliotek skulle tillfalla akademien, dari inbegripet
aven hans egna kompositioner.

_ Sina nya intryck fran studieresan jamte sina egna livserfaren
heter som pianopedagog samlade han till en bok, som han kort fore 
sin dod utgav. 1868 hade namligen akademien upptagit tanken att 
utgiva larobocker och skolor for de olika instrumenten.1 B. tradde 
kort darefter fram med sin pianoskola, vilken trycktes 1870. Denna 
bok kan ge en god forestallning om hans pedagogiska principer. 
Pianoskolan ar som han sager i inledningen, >>ej beraknad for den 
egentliga elementarbildningen utan for ett nagot mera framskridet 
stadium i pianospelningem. Slutorden skulle kunna ge oss forestall
ningen, att han blivit alldeles stockkonservativ pa gamla dagar. 
Han ber namligen sina larjungar val akta sig for >>falska profeter, 
som begagna den lojliga skylten av en ny metod och modern skola>>: 
>>For att annu mera upphoja sitt falska kram, pasta de, allt annat an
deras s. k. nya metod ar gammalmodigt ... Man skulle lika val kunna 
kalla det gammalmodigt, att manniskan ·gar pa tva ben, men detta at 
dock det enda ratta sattet att komma framat; sa ar ock forhallandet 
med den ratta undervisningsmetoden for pianospelning ... Det ar 
harmed som med sanningen, den blir heller aldrig gammalmodig.>> 
Han rekommenderar som exempel pa >>ratb> metod Ph. Em. Bachs 
>> Uber die wahre Art das Clavier zu spielen», Hummels >>Anweisung
zum Pianofortespiel» och Plaidys >>Tekniska studier». Sedan tillagger
han: >>Sjalv elev af den utmarkte Hummel, som ater var elev af Mozart,
hvilken senare kanske varit den finaste pianist varlden a.gt, har jag,
nar exemplen varit andamalsenliga och viktiga, .begagnat nagra sadana
af denne ma.stare>>.

I sina anvisningar har han'.-tillagt ett _ och annat om lamplig littera
tur. Sasom goda studiekompositorer namnas: Seb. Bach, Mozart, 
Mendelssohn, Beethoven, Clementi; Kuhlau, Heller, Hunten m. fl. 

1 Morales-Norlind, Mus. akad:s hist. s. 111. 
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samt· darjamte en del svenska kompositorer: Balick, Hallstrom;· 
Berens, men markligt nog anbefaller han ej ett enda verk av sig 
sjalv: Som monster i ·gott pianospel namnas: Thalberg, Dreyschock, 
Door, Tausig, Jaell och Rubinstein. Som goda ma.stare i >>poetiskt 
:uttryck» kommer efter Mozart ·och Beethoven i forsta hand Chopin, 
vars impromptus och nocturner sarskilt framhavas. A ven Mendels
sohns Lieder ohne Worte rekoinmenderas. Som representant for 
>>starkh> spel sattes Liszt. >>Brillanta kompositioner» finnas, enligt B.,
framfor allt av Liszt och Thalberg, men hogst av alla komma dock
Chopin och Henselt. Moscheles namnes blott en passant.

Pa alla stallen framhaves touchen som pianospelets allra viktigaste 
del: >>Allt vad man vill uttrycka, eller vad kompositionens anda och 
foredrag kraver, sasom: det milda, kanslofulla/vernodiga, kla:gande, 
avensom det kraftfulla, storartade, heroiska m. m., allt detta ligger i 
touchen, varfor jag ej nog kan tillstyrka eleven att genom omsorg och 
noga aktgivande pa sina studier, i tid tillegna sig densamma.>> 

Av allt detta framgar tydligt, att han ej ensidigt haller pa det bra
vurmassiga. Tvartom synes det >>poetiska uttryckeb ha varit det hogsta 
for honom. Markligt ar, att han sarskilt framhaver Henselt-pianissi'"° 
mots framste. Hans ideal synes Chopin ha varit, och da han i forsta 
hand namner dennes impromptus, hat man dar aven nyckelh till 
hans egna framsta pianoverk, vilka likaledes utgoras av impromp
tus ( darjamte en nocturne op. 81 i Chopinstil). 

Av pianoskolan att doma, kan man ej klaga over att B. tillslutit 
sig for de >>moderna>> eller de senrbmantiska kompositorerna. Emeller
tid finnes ett brev fran Frans Beqvald till B., som visar, att de gamla 
vannerna fran 40-talet blivit vara:hdra gramse.1 B. far dar bl. a. hora, 
att _ han visserligen ar >>en duktig och solitt utbildad pianist efter 
Hummelska skolan», men: >>Himmelen ville, att Hummel skulle fodas 
1778 och hans efterfoljare Ignaz Moscheles 1794 _:__ bada studerade 
hos Albrechtsherger i \Vien. Att pianospelet sedan denna tid under-

- gatt en mangd forandringar ligger uti sakens natur. Det kan saledes
varken laggas mig eller nagon annan' till last, att just ifragavarande
skola eller metod ej behagar mig, att jag finner den foraldrad och alls
icke overensstammande med det fortjusande romantiska element,
som Beethoven, Mendelssohn, Schumann; Gade m. fl. forstode att
inlagga uti sina tonverk. Eller tror kanske bemalte herre, att Chopin,

1 A. Hillman, Fr. Berwald (1920) s. 83 ff. (s. 87). Egentliga orsaken till fiend

skapen torde ha varit, att Berwald i •Aftonbladet uttalat en 6nskan, att en >>Verk

ligt stor pianist matte bosatta sig i Stockholm> (s. 86). 
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Mendelssohn, Henselt, Liszt behandlade pianot pa samma ·satt som 
Hummel och Moscheles.>> 

Har namnes Henselt ater men som motsats till B:s pianoideal. 
Berwald forebrar B., att han ej tagit hansyn till >>det fortjusande ro
mantiska elementet» hos de nyare pianisterna. Denna brist pa for
staelse for det fina kanslofulla spelsattet aterkommer aven i Baucks 
karakteristikav B. som utovande pianist: >>For den finare musikaliska 
poesien agde hans spel foga uttryck; det vackte alltid beundran, sallan 
hanforelse. Hans konst hade egentligen blott en riktning: det var den 
breda, praktiga stilen, uppburen av glansande klangeffekter, och detta 
omrade beharskade han fullkomligt.>> 

Det ar mycket mojligt, att motsagelsen mellan a ena sidan Ber
wald-Baucks uppfattning om B:s pianlstiska monster och a andra 
sidan B:s eget ideal berodde pa en forandring i hans vasen under de 
sista aren. Sakerligen stod pianoskolans framstallning i full overens
stammelse med B:s davarande overtygelse; elj est skulle han ej pa det 
ena stallet efter det andra framhava touchens vikt for uttrycket. 
Aven B:s beundran for Chopin maste ha varit fullt akta. I de tryckta 
verken aterkommer for ovrigt standigt uttrycket: >>espressivm>. 

Genom hela pianoskolan skiner dock igenom en viss fariseism, 
nagot som val har haft till folj d, att han stott andra for huvudet. 
Hans bergfasta tro pa sig sjfilv, hans sakra overtygelse, att endast 
han besatt det ratta forstandet rorande pianoundervisningens meto
dik lockade till motsagelse. Det var nog ett utmarkande drag hos B., 
att han som ren energimanniska gick alltfor haftigt tillvaga och for 
bryskt ville driva igenom sina principer. Baucks allmanna karak
teristik av B. som la.rare visar detta pa ett eklatant satt: 

>>Van Booms talent var i en viss riktning hogst betydande; han var
bade i utovning och i Iara ma.stare uti sin konst. Hans hela konstriktning 
vilade pa grunden av den solidaste metod, genomford med obojlig kon
sekvens, och harutover utvecklade sig otvunget den lika storartade som 
ofelbara teknik, vilken alltid utmarkte hans foredrag och den han aven 
forstod att, i man av deras olika gavor, bibringa· sina larjungar. Ocksa 
hava de manga pianister, vilka, utgangna · ur hans skola, upptratt pa 
Musikaliska akademiens hogtidsdagar m. m., oftast utmarkt sig genom 
fardighet, alltid genom sakerhet. Hans stundom barska vasende injagade 
hos dem ingen skrack, emedan de visste, att det utgick fran hans lynne, 
ej fran hans hjarta; delta yttrade sig i den samvetsgranna omsorg, var
med han vardade deras musikaliska bildning och overvakade deras 
forsta steg pa den offentliga banan.>> 
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III. 

Som kompositor framtradde B. under ett 40-tal ar med verk inom 
nastan alla grenar fran pianostycke och solosang till kammarmusik, 
or kesterstycke och opera. Aven om de ej alla kunna raknas till mas
terverk, visa de dock en ren stil och full beharskning av den kompo
sitoriska tekniken. Fa av hans samtida kunna uppvisa en lika saker 
formbehandling . .V ad som i viss man hindrat verkens popularitet, ar 
den betydande pianistiska fardighet de forutsatta. Bauck sager litet 
forklenande om ·kompositionerna, sedan han betonat B:s breda, prak
tiga pianospel, uppburet av glansande klangeffekter: >>Hans ej fataliga 
kompositioner bara samma karaktar: de aro ej framsprungna ur snillet 
men effektuera, nar de finna exekutorer, som forma 6vervaldiga dem.>> 
Vill man i vara dagar framfora dem pa konserter, utgor alltid den 
storsta svarigheten att finna en pianist, som tekriiskt beharskar dem. 
Aven den solidaste exekutor maste nedlagga betydande arbete, innan 
han kan konsertmassigt framfora dem. Detta galler ej sa mycket de 
aldre salongsverken, som latt kunna overvinnas med litet Schule der 
Gelaufigkeit a la Czerny, .:utan mera de senare av Chopin influerade 
improptus m. m. Till dem hor givetvis aven den stora pianokonserten 
med orkeste.r. 

Gransen mellan de olika stilarterna utgor tiden omkring 1840, 
da B. flera ar ej upptradde. offentligt. Som forut papekats, innebara 
dessa 6vergangsar en viss omsadling i uppfattning: fore 1840 spelade 
han mest salongsmassiga bravurnummer, efter denna tid mera djup-

. gaende verk av ny skola, sasorri Chopin och klassikerna .. Ocksa fick 
kammarmusiken huvudintresse} i den senare perioden. Jag har redan 
framhavt, att B:s utbildning till pianist och kompositor ar nagot gat
lik . Skall hela hans skolning forlaggas till tiden fore bosattningen i 
Stockholm, maste den ha avslutats fore hans 18:de ar. Mot detta an
tagande star den breda, manliga stil och klassiska formbeharskning, 
som just utmarka verken fran 40-talet. Ga.tan later sig skenbart 16sas 
gen om ett brev, som. Berwald 28 / 6 1856 skrev till B. 1, da vanskapen 
dem emellan hade upphort: 

>Nar jag for ungefar 13 ar sedan kom i narmare beroring med dig,
var huvudanledningen dartill ditt uppvaknande intresse for musikens 
konst. Med·,noje undervisade och vagledde jag dig pa kompositions.:. 

banan. Manga trevliga stunder tillbragte vi tillsammans inom artist
livets sfar . . .  Den ovillkorliga tacksamhet, som du var mig bade for 
undervisning och betydande tjanster skyldig, skanker jag dig.>> 

1 Hillman, Berwald s. 84. 
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Orsaken till forandringen i skrivsatt skulle saledes ha berott- pa 
Fi'ans Berwalds undervisning. Denna handledning i den hogre kom
positionsstilen skulle enligt brevet ha skett »ungefar» 13 ar fore 1856, 
alltsa omkring 1843. Berwald kom till Sverige i april 1842 och · bod de 
fr. o. m. juni ett ar i Nykoping, sedan i Stockholms skargard (.A.Jfvik) 
till varen 1844 ( eller hosten 1843), darefter i Stockholm. I maj 1846 
lamnade han huvudstaden och aterkom forst i maj 1849.1 Forlagger 
man inflyttningen till Stockholm till h6sten 1843, vilket ar det tro
ligaste, skulle undervisningen ha begynt omedelbart efter denna tid. 
Emellertid hade redan 1842 ouverturen for orkester uppforts. Piano
kvartetten forelag tryckt hos Breitkopf & Hartel fore hasten 1844 
och maste _ saledes ha komponerats allra senast varen samma ar. 
Mycket talar for att aven kvartette:ri tillkommit fore hasten 1843. 
Sakerligen · ar denna mogna och · formellt valutforda· komposition ej 
resultat av de pa hosten 1843 nyss b6rjade studierna for Berwald. 
Ett annat bevis for att B. redan dessforinnan kommit fram till de stora 
vokala formerna; ar massan, _ som utfordes - juldagen 1838. Som jag 
langre fram skall soka bevisa, torde aven hela operan ha skrivits fore 
Berwaldperioden. 

Det ar ej min mening att har forringa den stora betydelse Frans 
Berwald sakerligen haft for B:s senare breda kammarmusikstil, men 
nagon >>angehender Schuler» som tonsattare var B. ej, da Berwald 
fick hand om hans vidareforkovran. Snarare kau pianotrion, som ut
fordes 1847, anses som examensprov efter Berwalds undervisning. 
Chopinstudiema maste aven forlaggas till tiden fore 1842, och for 
B:s stora pianostil, sadan den f6religger fardig i de manga impromp
tus ha dessa studier varit av genomgripande betydelse. Fa vi ej antaga 
studieresor i utlandet omkring 1840 - de utlandska forlagen, som 
sedan dominera for hans verk, bora val ha f6rutsatt personlig hanvan
delse till Leipzig i samband med resa - maste vi falla tillbaka pa B:s 
egen inre utveckling. Hans sega uthallighet och kraftfulla energi 
kunna ju utvisa, att han aven som :r:en autodidakt skulle ha natt ma.let 
att bli en solid kompositor, helst _som hans larareverksamhet och 
exekutorskap som pianist maste ha underlattat det inre egna arbetet. 

Att till tiden bestamma alla B:s verk later sig ej gora. Dels fore
ligga flera endast i handskrift2

, dels ha de numrerats tamligen oregel
bundet. Sista opustalet_ ar 8:t_:. Har hela produktionen omfattat ett

1 Se vidare: Hillman, Berwald s. 4.5 ff. 
2 Mus. akad:s bib1.; uppraknade i J. Rabes biogr. i Sv. biogr. lex.; dar aven de 

- flesta av hans tryckta verk. Hans utgivna kompositioner aro aven foretradd.a i 
· k. bi.bl. uch Musikh. mus:s bibl.
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80-tal verk, ar det hogst egendomligt, att blott ett 30�tal forsetts med
opusbeteckning. Vad som ytterligare forsvarar oversiktligheten ar,
att ej mindre an 4 aro dubbelnumrerade.1 

B:s forsta :kanda tryckta komposition >>Introduction et variatiorn>, 
har opustalet 7, och dessa anmalas som nyutkomna i Stockholm 
1827.2 Han var da blott 20 ar gammal. Dessa variationer skulle saledes 
mycket val kunna galla som hans forsta, atminstone offentliga, tbn
sattning. Emellertid ar den stora pianokvartetten, som trycktes 1843 
och med sakerhet komponerats vid 40-talets borjan, forsedd med 
opustalet 6. Nasta numrerade verk ar tre polkor op. 12. Denna dans
form blev forst kand i Stockholm 1845 (mahanda av en eller annan 
utlandsresande redan 1844).3 De - for ovrigt ratt intressanta - sma
danserna kunna saledes om6jligt ha komponerats fore 1844. Piano
trion op. 14 utfordes 1847 och tillhor val Berwaldstudiernas tid 
1843-46. Samma oregelbundenhet i datering och numrering formar
kes vid de sista verken: de bada marscherna op. 77 och 78 trycktes 
1867, Pilgrimssangerna op. 80 1863, Nocturne op. 81.1864. Det tidi
gast kanda aret ar saledes 1827, det sista 1867. Dessa 40 ar innesluta 
f6ljaktligen hela hans produktion. De flesta och st6rsta tillh6ra 40-
och 50-talet, men de mognaste och basta (impromptus och piano
konserten) 60-talet, savida vi ej fa utga ifran, att dessa ocksa tillkom:.. 

mit tidigare. Att B., som Berwald vill la.ta paskina, med aren blivit 
senilare, kan dock ej uppratthallas. Tvartom visa de sista de basta 
dragen och aro sallsynt friska och val tankta. 

-Den naturliga indelningen av hans produktion kan lampligen ske
efter instrumentala och vokala verk. K vantitativt dominera piano
kompositionerna. De utgora ett 40-tal, om man aven vill rakna dit 
nagra fa· for orgelharmonium ( eller piano) och tva arrangerade mar..:. 
scher op. 77 och 78 (urspr. for ork.). 

Till de aldsta och samtidigt mest salongsrriassiga hara variatione:tna 
och fantasierna over kanda melodier saint operaparafraserna. Hit 
h6ra op. 7;16, 20, 40, 624 och nagra utan opustal som Fantasien i ·ess 

-
1 Op. 17. Rondo f. p. o. ork. - Gr. Caprice i C moll; op. 50 Gr. va]se. - Sanger 

vid piano; op. 74 Impromptu nr 4 - Benedictus; op. 75 Impromptu nr 5 -
Concert-allegro. 

.
2 Tryckta tva ganger: 1. ggn hos Ostergren-Hirsch; 2. ggn ho_s Schuberth, Ham-,

burg. Endast i det senare trycket finnes opustal angivet. 
3 Om polkans aldsta hist. i Sv. se: T. Norlind, Dansens hist. (1941) s. 112. 
4 Op. 7 Introd. et var:s i a moll; op. 16 Introd. et var:s i ess moll; op. 20 Fantai

sie brilL sur des airs nat. G dur; op. 40 Beaute mus. Fantaisie; op. 62 Trois fant:s 
Pazdireks - Univ.-Hdbuch d.•-1\IIklitt. namner aven op. 33 Fant. et var:s sur l'air >>Le 
Boristhene,> f. flojt o. ork. (Schott, Mainz), som Fetis' lex. upptager bland faderns 
komp. 
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moll och fantasien >>Ruhe und Unruhe>>. De aro alla virtuosa med starkt 
bravurartad teknik, vilken visar avgjort storre fordringar an den av 
honom som monster satta Hummel-stilen. Den pa 1830-talet vanliga 
Capriccio-formen har B. tre ganger upptagit: op. 17 (c moll), 64_ (a 
moll) och utan opus (Ess dur). Dans och marsch, som eljest under den 
tiden 6verfl6da hos alla salongskompositorer, aro emellertid svagt 
representerade: endast 2 ganger danser -. op .. 12: tre polskor och op. 
50 grande valse '- och 2 ganger marscher (i arr. op. 77 och 78; for 
ork. utan opus). Till Chopin-stilen hora sedan konsertetyderna op. 
45 och utan opustal. Eada samlingarna aro mycket intressanta stu
dier, om de an ej kunna ma.ta sig med den polske mastarens. Till de 
av Chopin influerade kan aven raknas hans nocturne i Ass dur (tryckt 
1864). Ett svagt stycke i den gangse tonmalningsgenren ar op. 22, 
>>Frithiof pa haveb>, som sannolikt, trots det relativt hoga opustalet,
ar ett ungdomsverk, troligen fran Tegnerfeberns dagar pa 20-talet.
Till de sma tillfallighetsstyckena hora: Feuillet d'album, Preghiera
for physharmonika (Ass dur) op. 67, ldylle i B dur op. 69, Andante
for orgel >>i andlig stih (Ess dur). De flesta av dessa finnas blott i
handskrif t.

Hogst sta de sex Impromptu-verken.1 I pianoskolan namner B. 
bland Chopins verk rnrst dennes Impromptus, och helt sakert har 
han just velat folja demi sina egna likbenamnda stycken. De kunna 
tryggt rekommenderas till de av vara pianister2

, vilka onska spela 
pianoverk av svenska aldre kompositorer utan att sanka sig ned till 
de alltfor lattspelta smastyckena av Geijer och A. F. Lindblad -
for att inte tala om Otto Lindblads bleka pianoalster. 

Som intressanta arbeten i strang stil kan till sist namnas hans 4-
stammiga >>Essai sur la fugue>>, sannolikt fran hans senare ar. De visa 
honom sasom den 1.vrigt studerande mannen, med lust att tranga in 
i alla stilarter, aven de for en utovande pianist mera fj arrliggande. I 
pianoskolan rekommenderar han sarskilt studiet av Seb. Bach. 

Av de storre formerna har han endast foga odlat pianoson&ten men 
sa mycket mera sparat denna form for kammarmusiken. Endast tva 
pianosonater finnas, op. 18 och en utan opus; dartill kan sedan laggas 
en sonat for orgelharmonium op. 68. Hans sonat op. 18 ar ett mycket 
gott exempel pa hans breq�, pomposa, har och dar tamligen effekt -

1 Op. 63 La fontana; op. 65 Impr. espressivo; op. 73: 3me impr.; op. 74: 4me 
impr.; op. 75: 5me impr.; op. 82. Le desir. 

2 A Musikhist. museets historiska konserter ha flera av v. Booms storre piano
kompositioner med framgang upptagits och sarskilt hans impromptus vunnit er
kannande. 
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frillt patetiska, pianostil, »uppburen av glansande klangeff ekter», 
som Bauck sager. Beethoveninflytandet ar har omisskanneligt. Den 
kan mycket val framforas a konserter i vara dagar.1 Sista satsen ar 
sarskilt ·tacksam. Sonaten torde fa raknas till Berwaldtidens basta. 

B. var pa 40-talet en mycket anlitad pianist i kammarmusiken
semble, och sakerligen deltog han med start intresse i de fornama 
borgarnas kvartettsamkvam. Detlag saledes nara till hands for honom 
att skriva verk inom denna konstart. Som jag redan papekat, har han 
sjalvstandigt kommit in i denna stil utan hjalp av annan tonsattare, 
inen denna anpassning utesluter darfor ej, att Berwald givit honom 
en ratt god handledning, da det gallt vidare forkovran i denna tam
ligen svara konstform. Endast tva verk utgavos i tryck: en piano
kvartett op. 6 (1843)2 och en pianotrio op. 14 (1847). I manuskript 
finnas emellertid ytterligare en trio och en kvartett samt darj amte en 
violinsonat. Till de mera salongsmassiga hara slutligen en fantasi 
over motiv ur Trollflojten for flojt (el. vo) och piano i B dur op. 31, 
en fantasi for flojt o. p. · over motiv ur Vattendragaren i G dur op. 
53 och en ·Fantasi for piano och violoncell (el. violin) op. 61. Givetvis 
intager pianostamman i alla dessa kammarmusikverk en framtra
dande plats, meri det konserterande spelet mellan strakarna ar dock 
val tillgodosett, och allt visar en erfaren ensemblespelare, som noga 
aktgivit pa klangverkningarna. 

Till sist ma ej forglommas hans bada stycken for piano och orkester. 
Ett rondo brillante i E dur op. 17 har sannolikt blott tillkommit som 
virtuosnummer efter Mendelssolms monster. Mera betydande ar hans 
stora >>Concert-symphonie>> op. 24, som med mycket bifall ·utfordes 
1862. Den svenska pianoproduktionen ar ju ej sarskilt rik pa dylika 
verk3

, och B:s kan ej raknas till de samre. I pianistisk bravurstil 
overtraffar ·den givetvis Berwalds nu ej sallan spelade konsert men 
ligger mahanda som ren tonsattning nagot nedanfor. Sakerligen skulle 
ett konsertupptagande av detta verk vara en intressant nyhet och 
kanske vinna en blaserad nutidspubliks ej allt for stora ovilja. Den 
manliga, kraftfulla stilen med pampas bravur, som sa val passar B:s 
kynne, ger konserten en viss modern anstrykning, helst som sjalva de 
tekniska svarigheterna ej hara till de vardagligaste pianofigurerna. 
Konserten kraver en verserad tekniker, som maste ha arbetat sig in 
i stilen och uttryckssattet. 

1. Hord med noje vid · MM:s hist. konserter.
2 Utforlig recension i Stockholms Musiktidning 1843 nr 1 o. 2 (Pellegrino).
3 Bland de aldre kunna- blott namnas tva pianokonserter (m. ork.) av Passy

(i h moll och D dur) och Fr. Berwalds pianokonsert. Alla tre aro otryckta. 
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For orkester ensamt har B. skrivit flera iritressanta verk. Det basta 
ar ouverturen (h moll) till operan Nacken, vilk.en han aven tankt sig 
som sj alvstandigt konsertstycke. Sannolikt var det denna ouverture 
som uppfordes 6/3 1842. Darjamte skrev han >>Concert..,ouverture>> i a 
moll, aven den f Br stor orkester. Nar denna uppforts, ar obekant. Ett 
Concert-Allegro med Introduktion · i d moll op. 75 uppfordes 9 / 5 1868 
och. biev da synnerligen val mottaget. Till de mindre hara sedan 
Introduktion >mr 1» i g moll, en Marsche triomphale och en- Parad
marsch. l\fojligen var det denna senare, som under titeln Festmarsch 
utfordes av 2. livgardet 11/ 5 1869. B. ar i allmanhet mycket grundlig i 
sin instru:rnentering och utarbetar sina orkestersaker mycket effekt
fullt. Som akta romantiker vill han garna la.ta .instrumenten solistiskt 
framtrada och >>konversera>> med varandra. Da. dessa drag sarskilt aro 
utmarkande for operan, sparar jag ett narmare ingaende i detalj er 
till detta verk. 

B:s vokala produktion ar avgjort svagare. Sol�sangerna aro fa och 
alltfor torftiga i ackompagnemangen. Markvardigt nog har B. ej 
fallit undan for fr�stelsen - som Liszt - att skriva >>pianostycken med 
sang>>. Tvartbm visa dessa tunna sangalster en nastan primitiv piano-: 

behandling. Har och dar ar harmoniken intressant och aven diktens 
innehall ratt karakterisliskt pointerat. En egenhet ar aven, att B., 
som i sina pianosaker nastan aldrig blir sentimental, i sangerna alltfor 
ofta hemfaller at kanslopjunk. Hans mest bckanta sang, >>Maria 
Stuarts bom, frl\n 1844 (tillagnad Jenny Lind) ar i detta hanseende 
typisk. De flesta solosangerna aro fran 40-talet. Forutom nyssnamnda 
Jenny Lind-s�ng och samling solonummer ur operan Nacken,1 om
fattar produktionen fran denna tid en >>Flaggsang>> (1840), en sang 
>>Slumrerskam (1843) och en samling >>Vinterblommon> (1846). Till hans
sista kompositioner hara >>Pilgrimssanger» op. 80 (1863); sannolikt
aven komponerade pa 60-talet. I vara dagar klinga dessa sanger all
deles for matta (mojligen med u_ndantag av »Tiggargossern> 1846),
men pa sin tid voro de ratt omtyckta och sjongos ofta i hemmen. De
popularaste torde ha varit >>Maria Stuarts bom och >>Slumrerskam,
som annu pa 70-talet ofta sjongos, aven pa konserter. Sareget nog
har B. ej alls odlaf manskva:rtetten utan ackompagnemang. Helt

1 ,,Walda sanger ur Neckern, 2 Mtn a 3 sgr vardera (J. C. Hedbom, Sthlm): 1.

Thyras cavatina i 1. a.: Du spada· afundsvarda knopp; 2. Garmins aria i 3. a.: 
Hur omt jag Thyra alskar; 3. Ebb as romans i 1. a.: Da ur moderns trogna hand. -
4. Thyras aria i 3. a.: Jag sag min mor; 5. Olofs coupletter i 1. a.: Graharsmannen 
stodd pa stafven; 6. Garnims aria i 1. a.: Har ingen an pa jordens rund. - ,>Maria 
Stuarts bon,> rec. i Sthlms Mktidn. 1844.
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sakert stod han som kammarmusikspelare denna grupp qV amator
sangare helt fjarran. En hymn ·for manskor med orgelackompagne
mang finnes bevarad; aven en jubelk.antat for mansroster med orgel 
kan utvisa, att han mycket val beharskade korstilen men ej i a cap
pella-form. En sorgkantat vid prins Gustafs dad for solo, kor och orgel 
kan tj ana som exempel pa hans behandling av korverket som cyklisk 
form. Liksom alltid a:r den formella behandlingen · solid och saker, 
men den ger oss ej · nagon storre behallning. 

Av visst intresse ar hans rent kyrkliga produktion. Hans stranga, 
allvarliga viisen forde honom over till den andliga musiken, och de 
manga verken.for orgel eller harmonium visa, att han garna skrev for 
kyrkan. Redan juldagen 1838 uppfordes med Jenny Lind och Belletti 
som medverkande en massa. Tyvarr ar denna ej bevarad, men san
nolikt aro nagra smastycken rester av denna eller senare b.eatbet
ningar av enskilda nummer: Halleluja for mansroster med ·orgel, 
2 valthorn, 3 basuner och pukor (C dur); Benedictus for solo, blandad 
kor och orkester (op. 74: 1848); Credo for blandad kor och orgel 
(Ess dur). Som helhet visa dessa en god kyrklig anda men ha foga 
inre varma och la.ta sig knappast med fordel utforas i var tid. Som en 
intressant studie kan slutligen raknas ett arrangemang av Cherubi
nis beromda reqviem for orgel el. piano (tr. 1863).1 

Alla dessa kyrkliga verk utvisa ett starkt intresse for den hogtid
liga kyrkomusiken. Redan, forut har papekats hans sinne for det 
pomposa, effektfulla. Kanske blottar denna bojelse for yttre glans 
och stat en viss svagheti hans vasen. Det finnes tva bilder av.honom: 
en teckning av Maria Rohl fran 18332 och en foto i helfigur fran 1860-
talet3. Eada ge en ratt god forestiillning av personligheten. Ungdoms
bilden visar en soignerad ung man med salongsmassigt utseende och 
fina varldsmannadrag. Foton fran hans senare ar visar mera av kraft 
och energi, men aven dar lyser igenom gentlemannen med val vardad 
kladsel och medvetet behagfull stiillning. Sammanstalla vi detta med 
titlar och tillagnan pa hans publicerade kompositioner, finna vi aven 
dar ett skarpt sinne for yttre pral. En mangd verk aro tillagnade 
kungliga och furstliga personer eller darner av hog adel.4 Pianoskolan 

1 B. utgav aven en »Sammlung beliebter Stucke aus den '\Verken von Beetho-
ven, Handel und Mozart», i 2 hftn. 

2 Sv. biogr. lex. art. v. Boom s. 450. 
3 Foto i MM; se Morales-Norlind, Mus. akad:s hist. s. 91. 
4 Se bl. a. Fantaisie du couronnement tillagn. Oscar I; op. 22 Frithiof pa hafvet 

tillagn. danske konungen Fredrik VII; op. 24 Gr. Conc.-symph. tillagn. hollandske 
konungen Wilhelm III; op. 20 Fant. brill. tillagn. prinsessan Louise av Sverige
N orge; op. 7 tillagn. grevinnan Fersen, f. Bonde. 
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ar forsedd med en svassande tillagnan till akademiens .preses, hertigen 
av Ostergotland (sedermera konung Oscar II). 

I Berwalds brev 18561 framlyser dennes misshag over den forne 
vannens lust att briljera: >>Att en person med min karaktar varken 
kunde gilla ditt krypande i frimurarlogen eller din j akt efter ordens� 
tecken, var helt naturlig.>> Hans manga uppmarksamheter med kom
positioner vid sarskilda tillfallen hade belonats med riddartecknet 
av Vasaorden 1850 och Nordstjarneorden 1869 - bada pa den tiden 
ratt sallsynta utmarkelser till musiker. Utover dessa svenska hade 
han sedan en hel del utlandska ordenstecken, alla antagligen resultatet 
av dedikationer av kompositioner (bl. a. danska Dannebrogorden och 
hollandska Ekekroneorden). Sitt ledamotskap av Mus. akad. glom
mer han aldrig att utsatta pa sina verk (aven orden·sutmarkelserna). 

Ma vi emellertid se bort £ran denna ordens- och titelsjuka. B. var 
en gedigen man, som med mycken energi arbetat sig upp till en 
allmant aktad stallning. Sasom ensam ungkarl maste han soka sa.11-. 
skapskretsarna, och vad var da naturligare an att han sokte sina 
umgangesvanner bland den formogna bo:rgarklassen, dar kanske 
ordenshungern ej var alltf or sallsynt. 

IV. 

Van Booms markligaste verk, operan >>Nacken eller Elfspeleb>, 
aterstar att omtala. Den hade ·endast ringa framgang och uppnadde 
blott 4 representationer (11-19 .maj 1844). Man har av detta faktum 
dragit den slutledningen, att verket var tofalt misslyckat och alldeles 
·utan betydelse. Det kan dock sattas ifraga, om ej denna enligt titeln
>>romantiska opera>> anda utgor ett ratt viktigt led i den svenska natio
naloperans historia.

Alltsedan den romantiska litteraturens genombrott i Sverige hade 
man dromt om ett svenskt teaterstycke, som i sig skulle forena alla 
de drag man ville finna i ett rent- fosterlandskt stoff. Da hela rikt
ningen ursprungligen uppstatt i Tyskland, folj de man de principer 
man dar uppstallt. Amnet skulle hamtas ur folksagnen eller folksagan 
och musikaliskt sett vara grundat pa folkvisan och folkdanse11. AIL 
mogen pa landet skulle vara med och uttala sin karlek till hem och 
bygd. Kampen mellan gammal och ny tro, hedendom och kristendom, 
skulle bilda grundvalen. Vi:ixlingen mellan overnaturligt och verkligt 
horde vara karnan och ge denna rysning for trolska makte:rs spel, som 

1 Hillman, Berwald s. 84. I brevet heter det bl. a.: »Ditt lojliga sjiilvberom ... 
din sjalvforgudande cgenkarlek ... din blinda, egoistiska egenkarlek». 
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-horde utgora sj a.Iva stegririgen i handlingen, eller som Weber uttryckte
det: de olika karaktarerna hos de handlande personerna skulle fram
ga >>aus allem jenes gespensterhafte, fabelnde Leben, dessen siisse
Schauererregungen das Eigentiimliche des Marchenhaften sind>>.

Folkvisa, folkdans och folksagn skulle forenas och bilda grunden for
en inhemsk opera,. sa tankte de tyska diktarna och komposito:rerna
med E. T. A. Hoffmann, Weber, Spohr och Marschner i spetsen.
Det nya stycket framgick ur det 'tyska sangspelet onh upptog manga
sardrag fran detta.1 Revolutionstidens skrackopera med fangelse
scener och befrielse fick ge uttryckssattet for >>die siissen Schauer
erregungem. Man tankte pa Beethovens >>Fidelio>> och Chenibinis
>>Vattendragarem och >>Lodoiska>>. Webers >>Friskyttem> (1821) blev det
forsta genomgripande verket, Marschners >>V ampyrem> (1828) och >>Hans
Reiling>> (1833) gavo an den ratta romantiska stilen. Sarskilt. den
sistnamnda operan hade folksagneus >>Berggeisb>, som langtade efter
forbindelse med manniskorna utan att forsaka sin overnaturliga kraft.
Handlingen kunde pa sa satt >)Sich verlieren ins Unabgrenzbare>>, sam
tidigt som >>das Damonische, Schaurige>> kunde fora in i >>das Reich
des Wunderbarem.

I Sverige hade forst Livijn sokt overfora denna romantiska stil till 
.nationell grund, och folkvissamlarna Drake och Eggert hade bemodat 
sig att finna den ratta musikaliska form en. 2 Tiden var emellertid da 
annu ej mogen, och den sveI,1.ska folktonen stod oss alltfor frammande . 
Annorlunda var forhallandet pa 1840-talet. Arwidsson hade just av
.slutat sina Fornsanger (1842), Dybeck hade begynt med sina folk-

. visaftnar, de folkliga teatrarna gavo skadespel med bygdemusik. J. N. 
Ahlstrom arrangerade folkvisor och folkdanser for vadevillerna, och 
J. W. Soderman, 0. de Wahl, G. Stolpe, E. Becker och flera andra 
fortsatte med folklig scenmusik. Anders Selinder studerade folkdan
serna koreografiskt och inforde stiltrogna danser for scenen.3 Marken 
var saledes val forberedd for en folklig opera i romantisk anda. Slut
ligen tillkom ett mycket betydelsefullt moment, att kungl. scenen 

. just da forfogade over de yppersta krafter: Jenny Lind, Gunther, 
Belletti, Dannstrom m. fl. Det hade blivit pa modet att ga pa k. 
teatern, och man kunde foljaktligen ha rad till att kosta pa en dyrbar 
·utstyrsel till operorna.

Man onskade ocksa garna upparbeta en nationell opera. Da Saf-

1 Bl. a. har den romantiska operan efter sangspelet den talade dialogen. I v. 
Booms Niicken ar denna dialog starkt framtradande. 

2 Irmg. Leux-Henschen, Eggert. STM 1942 s. 115 m. fl. st. 
3 Norlind, Danseris hist. s. 128. 
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stroms lilla debutpjas >>Fiskarstugam> 4/1 44 gavs, heter det i Stock
holrns Musiktidning (12/1 44): >>La.tom oss ej avskracka utan upp,
muntra vara inhemska kompo_sitorer, aven om deras arbeten ej skulle 
ta.la li.ritike:ns .strangare granskning; och vi hoppas, att den dag skall 
randas, "da den ·Svenska Scenen med ara och stolthet skall genljuda 
av fosterliinclska toner.>> 

Da detta skrevs, var redan v. Booms >>romantiska opera>> under in
ovning, och premiaren var utsatt till d. 26 jan.1 Direktionen av k. 
teatern hade anskaffat >>briljanta och kostbara dekorationer», och 
man lade stor vikt vid ett omsorgsfullt instuderande. Man nodgades 
emellertid uppskjuta premiaren till varen, da man ej ansag sig riktigt 
fardig med allt. Forst 11/ 5 gavs stycket. B. hade fatt sin text av gross
handlare Josef Henrik Meijersson,2 som val erhallit sina basta ideer 
fran den folkliga vadevillen. B. hade formodligen aven sjfilv med
verkat vid styckets utformning. 

Man byggde pa den gangse sagnen om N_acken, som med sin musik 
lockar manniskor till sig men aven lar bort sin konst at spelman, som 
hanga sitt instrument under en bro.3 Sagnen om spelmannen, som 
tvingar alla att dansa, var sedan gammalt forbunden med Nacken, 
som givit melodien till den magiska dansen.4 I en del varianter av folk
visan >>Den bergtagna>> var Nacken det foralskade naturvasendet, 
som lockat en flicka till sitt underjordiska rike.5 Afzelius' dikt >>Djupt 
i haveb> hade satt fantasien i rorelse omkring >>havets kung pa deman
tehallem, och melodien hade forbundits med den magiska dansen. 

Operans amne var saledes redan fran borjan tillrattalagt av sagn 
och visa: 

Tva alskande, Thyra och Garnim, skola fira brollop, men Nacken 
har darat flickan. Rolf, en spelman, ar Garnims rival och vill hamnas. 
Ur denna urcell utvecklar sig nu stycket. Tre persongrupper uppsta: 
Thyras grupp med modern Ebba och dennas j amnariga fortrogna 
Marta; Garnims grupp med vannen Johannes och en deltagande blind 

1 Om vi utga ifran att operans premiar forst var satt till jan. 44, maste operan 
ha antagits senast hasten 43, och komp. maste da sannolikt ha paborjats aret innan. 
Den pa konserten 6/3 42 utf6rda >>Ouverture for stor orkesten kan nappeligen ha 
varit nagon annan an operans inledningsstycke. Un.der dessa forhallanden kan 
Frans Berwalds »undervisning,> ej haft nagon betydelse for v. Booms sceniska verk. 

2 Enligt F. A. Dahlgrens Sthlms theatrar (1866) s. 654 dog Meijersson i Upp
sala 1844, alltsa s. a. som premiaren a hans opera. 

3 Om Nacksagnerna se T. Norlind, Dans och musik i svensk folktro, Studier i 
sv. fklore (1911) s. 94 ff. 

4 Ibid s. 119 ff. 
5 T. Norlind, Den naturmytiska folkvisan i Sverige, St. i sv. fklore s. 224 ff. 
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gubbe Olof;1 Nackens grupp med en >>tjansteande>>. Slutligen till
komma tva korgrupper: lantfolk och naturandar. De sena're aro av 
flera olika slag: ljusalfer, · svartalfer, dvargar · och resor. -Angaende 
namnen var man tydligen annu vid preniiaren ej alldeles klar. Ljus� 
alferna kallas namligen i texten disor, och de tre andra sammanfattas 
sedan under benamningarna: >>sjojungfrur och neckan>. 2 Handlingen 
omfattar · tre akter: 

I. akten: en by vid en sjo. Man forbereder de ungas brollop och Iiam
ner en del gavor man tanker skanka. Thyra' ar nedstamd och vill upp:.. 
soka en grotta, som hon lange svarrnat for.. Rolf. orntalar Nacken och 
p.ans boning nara grottan. - Scenen foryandlas till grottans omgivning.
Thyra plockar vallmor ornkring ingangen, faller i somn och sjojungfrur
sjunga en slumrnersang for henne.

II. akten: Nackens tronsal. Nacken ar omgiven av siha andar och
befaller sin tjansteande att bista. Nacken ar foralskad i Thyra och soker 
forma henne att bli hans maka. Hon vagrar, och Nacken tillgriper da 
andra medel an loften om karlek och rikedom. I tva tabla.er visas henne 
forst de anhorigas sorg, sedan hennes alskades forening med en anna:i;i 
brud. Da Thyra anda fasthaller vid ·att fa korn_ma darifran, velmar 
Nackens hjarta, och han later henne fa aterga till jorden. 

III. akten: sarnma seen sorn i I. aktens borjan. Johannes lyssnar till
Rolfs monolog och sang om hur han amnar spela Nacklaten och pa sa 
satt roja de andra ur vagen samt rycka Thyra till sig� Johannes beslutar 
gora hans plan om intet. Folket kornrner, och Rolf sjunger och spelar 
upp >>Nackens polska>>. Alla gripas av den magiska dansen, rneri Johan
nes har vax i oronen och rycker instrumentet ur Rolfs hander, sliter san
der strangarna och krossar fiolen. Rolf flyr. - Scenforandring till grot
tan sorn i I. aktens slut. Nacken visar sig med sina andar. Havets kung 
h'ar resignerat och sjunger nu i stallet om dygdens valde: >>Nar karlek 
gar i dygdens fjat, dess tjusning nar oandlighet.>> Han bekanner t. o. rn.: 
>>Ej alla forunnas att andar fa skada, dar manniskor verka, kan Nacken
ej rada.>> Darmed forsvinner han i vagorna, och nian far i stallet se Thyra,
Sorn just uppvaknar. Folket sjunger en tacksagelsebon for Thyras radd
ning. Rolf kommer och springer in i grottan for att annu gang fa sin
fiol starnd av Nacken, men grottan rasar och begraver honoII1. Nacken
:visar sig an.yo och uttalar straffet over Rolf: >>Till avgrunden forutan
skoning, ned till de ondas boning.>> Sedan deltager han och andarna i
folkets gladj e over att faran ar over: 1>Skyddsanglar vid er sida, ga, de
fralsa er ur mangen fara.>> Alla �junga till sist: >>Den brottslingen straffat
har oskulden lont; han seger oss skaffat, och dygden han kront. >>

Amnet iir tacksamt nag.for mus.ikalisk behandling men erbjuder ej 
tillrackligt till T6rlig handling och har heller ingen egentlig stegring. 

1 I hdskr. text�oken i k. teatern heter gubben Lucas. 
2 Textboken :fomes i 2 ex. i k. teaterns bibl. och flera strykningar och andringar 

finnas dar. Tryckt text utgavs 184� (avviker pa flera stallen fran den hdskrivna). 

12-438478. 
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Visserligen fanns >>jenes gespensterhafte, fab{?lnde Leben» och >>die 
si.issen Schauererregungen», men span11:ingen uteblev and4, eftersom 
Nacken vis.ar sig vara.en tamligen ordinar ande, som i hog grad res
pekterar >>dygden». Han var t. o. m. beredd att forbanna spelmannen; 
som dock aberopar ·sig _pa hans makt. Egentligen blir hela andesvar
men omkring Nacken litet blandad. Bade ljusalfer _och svartalfer 
finnas dar, och tydligen kommer Rolf till de senare. Men da de ej aro 
qen dygdige Nackens vanner, forstar man ej, vad. de ha for uppgift 
-som folje till _havets kung. Kritiken sager ocksa om Selinders ballett:
vi hemstalla >>Om det icke strider mot hans eget sk6nhetssinne att la.ta
ljus- och svartalfer dansa med varandra; i vilken mytologi har Hr S.
last, att de goda och de onda makterna umgas med varandra pa sa
fortrolig fot?>>1 

A ven karaktarsteckningen av de andra personerna ar svag och visar
ingen psykologisk utveckling. Dartill kommer, att flera personer aro
alldeles onodiga, t. ex. moderns fortrogna Marta., Garnims blinde van2 

och Nackens tjansteande. Den tacksammaste rollen blir Rolf, som
emellertid endast ar tecknad som kall och hansynsl6s forradare utan
nagra sympatiska egenskaper. vid sidan om de grymma. Koren har
textligt sett intet nytt att saga, allt ar blott bekraftelse pa vad de
andra redan sagt.3 Meijersson var tydligen ej nagon lamplig textfor-

. fattare. Vi kanna ej heller nagon-annan libretto av honom.4 Men just
den romantiska operan ·kravde saval en kunnig, rutinerad scentek
_niker som aven en verklig skald. E. T. A. Hoffmann sager: >>Eine
wahrhaft romantische Oper dichtet nur der geniale, begeisterte
Dichter, denn nur dieser fi.ihrt die wun_derbaren Erscheinungen des
:Geisterreichs _ins Leben». Tyvarr erholl den svenska romantiska operan
aldrig en sadan skald. 

Trots det daliga textliga underlaget innehaller Booms musik flera 
fangslande partier.5 Till dessa kunna framfor ant raknas k6�erna och 
danserna. Dessa spela en sa dominerande roll, att solisterna endast 
sallan komma till sin fulla ratt. Till operans musikaliska fordelar h6r 

1 Sthhns· Mktidn. 1844 nr 21 s. 3. 
2 Olof (Lucas) tycks ha inlagts for att fa tillfalle att utnyttja ¥,inmanssons 

briljanta- bas. 
3 Ett genomgaende svaghetsdrag i den romantiska operan aven i Tyskland ar 

korens chablonmassiga behan,dling. Hogst sallan far den en sjalvstandigare stall
ning och tjanar blott att bekriifta vad nagon person redan sagt. 

4 Dahlgren uttalar s. 150 en formodan, att M. mojligen aven oversatt stycket 
>)Broderna Stix,>, men denna formodan atertages i tillagget s. 598. 

5 Partituret i 4 bd. i kt:s bibl. ·Det forut meddelade utdraget, som tryckts 
(6 -:solos gr), kan blott ge en svag forestallning om operan i dess helhet. 
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aven det ritomordentligt vardade instrumentala och ·orkestrala ·under
laget. Har framtrader om nagonsin Booms sakra instrumentala klang
sinne. Tyvarr uppbars detta intresse · for ackompagnemanget ej av 
motsvarande skarpblick for den vokala klangfargen. Solopartierna ha 
samma svaghet som hans roinanser och · solos anger, namligen att vara 
melodiskt intressel6sa. Under det orkestern utvedclar all sin prakt 
och ej ens forsmar solistiska bravurnummer, ar sangen tamligen enkel 
. utan framtrandande koloraturpartier eller rytmiskt livfulla fraser. 
Koloraturen inskranker sig till smischablonmassiga kadenser, som ej 
illustrera sjalva det psykologiska. Korerna aro visserligen goda om
vaxlingsnummer och ej utan dramatisk effekt, sarskilt i and'.ra akten, 
men den· polyfona uppbyggningen ar torftig och visar ej nagon for
trogenhet med den k6ristiska vokala klangtekniken. 

Den tyska romantiska operan hade arvt den gamla opera serians for
karlek for solistiska instrumentala inslag. W ebers >>Friskytten» kan 
tjana som exempel pa dylika hovligheter mot orkestermedlemmarna. 
-B. gar langt ut6ver sin tyske foregangare. Redan i ouverturen, som for
·6vrigt ar ett av operans allra starkaste nummer, finnes ett inlagg for
2 solokenthorn.1 I Thyras forsta arietta far flojten ett tacksamt vir
tu6s hallet solonummer; i duetten mellan Thyra och Garnim i f6rsta
akten inlagges ett valthornsolo. I balletten i 2. akten, soin ar mycket
utf6rlig med icke mindre an 6 numiner, 2 har forst violinen ett solo
parti, sedan ha ater kenthornen ett solo. Men ej nog harmed, flera in
strument fa framtrada solistiskt tillsammans. I tablaerna har flojten
ett solo ackoinpagnerat av oboe och fagott. I 3. akten f6rekomnier i
de tre sista numren en mangq solopartier for flojt och klarinett (nr 18),
klarinett, corno och fagott (29) och sist solo for klarinett (30). Hartill
kan laggas effektfullt instru:inenterade partier, dar trablasarna upp
trada i langa partier for sig. Givetvis i en Nackopera maste harpan
spela en star roll. Sista numret, Slummerk6ren, i 1. akten har till en
kor av � sopr. och 2 altar en orkester pa 4 corni, harpa och strak
ensemble; samma ensemble aterkommer i 2. aktens 1. nummer. I
nr 16 i 2. akten sjunger >>en anderosb> till enbart harpa; Thyras svar
har sedan i motsats hartill blott strakar. Ett paradnummer av forsta
ordningen ar nr 26 >>Djupt i haveb> med sallsynt fin orkesterbehandling .
Man skµlle nastan 6nska, att detta nummer skulle bli ett monster for
effektfull orkestrering av en folkmelodi. Sakert ar, att detta stycke

1 Troligen ej utfort; i part. i::iverstruket. 
2 Baletten utgi::ir ett:sarskilt band i kt. Den tyckes ha varit foremal for maiJ.ga 

omarbetningar och aterfinnes i en annan redaktion i bd 2 av part. Manga stryk
ningar ha foretagits. 
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ej skulle forfela sin verkan vid en konsert i vara dagar. Att harpan 
har en framtradande plats i denna Nackmusik ar mindre mark
vardigt, men kompositoren har forutsatt, att ej alla orkestrar aga 
tillrackligt skicklig harpist, och han skriver darfor: >>i b:rist pa harpa 
spelas ovanskrivna solo for flojt och klarinett; 2. klarinetten kan spela 
melodien.>> I allmanhet tycks B. ha sarskilt foredragit flojt ·och klari
nett, och flera effektfulla stallen finnas for dessa bada >>romaritiska>> 
instrument. Da saval fadern som brodern voro flojtvirtuoser kan for
karleken for virtuosa flojtpartier i orkestersaker latt forklaras. 

Som naturligt ar, har solosangen fatt en mycket fyllig orkesterram. 
Det klagas ocksa i tidningen over att rosten hade svart att tranga 
igenom den stora instrumentmassan. A ven om vi nu for ti den aro 
mera vana vid starkt ackompagnemang, synes dock anmarkningen 
mangenstades ha varit berattigad, savitt vi kunna doma av parti
turet. Mycket kan ju ocksa· ha berott pa de utforande krafterna, vilka 
voro de allra yppersta; sannolikt voro dessa ocksa maktiga att tranga 
igenom ett star kt orkestertutti. A ven i ett annat hanseende formarker 
man, att B. redan fran borjan utgatt ifran solister med ovanliga rost
resurser. Sa har Thyra ofta sangpartier pa toner upp till c3

, och ibland 
kan forekomma ett langt i flera takter uthallet h2 i fortissimo. Skalan 
upp ·och ned i tva oktaver i de manliga partierna hor val aven till 
hogt spanda fordringar. Markligt ar emellertid, att B. trots detta ej 
faller for frestelsen att lagga an pa sangbravuren med koloratur, 
da eljest datidens operor ej brukade spara pa dylika agremanger. 
40-talet iir ju Bellini- och ]VIeyerbeeroperornas glanstid.

Rollbesattningen ar over huvud mycket glansande: for de fyra
huvudrollerna: Jenny· Lind (Thyra), J. Gunther (Garnim), I. Dann
strom (Rolf) och Belletti (Nacken). Hartill komma: fru Froslind 
(Ebba) och Fredr. Gust. Kinmansson (Olof). De andra aro talroller: 
fru Car. Sofia Bock (Marta) och Johan Soderberg (Johannes). For 
ovrigt ar det mest yngre krafter. Olof Strandberg, som da nyss fram
tratt, hade tj ansteandens parti. I tablaerna traffa vi huvudsakligen 
elever: Fr. A. de Lemos ( en prast), frkn Selma Bergnehr ( en brud), 
Lars Gustaf Kinmansson, Edv. Swartz, E. Rosengren, dansosen m:lle 
S. M. Daguin, m:lle Frischman, m:lle Julia Widerberg, m:lle Aurora
Wilh:na Osterberg (fru Strandberg sedan).1 

Markligt nog hade man foga_ att saga om Jenny Lind, som just ar 
1844 stod pa hoj den av sitt svep.ska sangarrykte. Kritiken ar for-

1 En 1ista over alla i ·baletten medvetkande ar inlagd i den hdskr. tex.tboken.

En del av dessa persoricr aterfinnas ej hos Dahlgren och torde saledes ha varit 

eleve:-, som ej sedan fatt engageman.g. 
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ovrigt ratt. valvillig. Stockholms mus_iktidning, som skanker operan_ 
ett utf6rligt omnamnande1, uttalar sig forst om kompositoren och 
namner sedan nagot om utforandet: 

>>Hr v. Boom har annu icke nagon fullstandigare kannedom om
teatern och vad som dar i avseende bade pa anlaggning av det hela, 
melodier, rytm, m. m. erfordras; men om vi salunda nodgats anmarka, 
att musiken i dramatiskt hanseende saknar de egenskaper, som den bort 
aga, (vi undantaga Rolfs roll, sasom den mest lyckade) sa ar det ett noj e 
for oss att namna, det denna komposition, betraktad sasom rent musi
kalisk produkt, ager manga fortjanster. Den har i allmanhet en adel 
och ren stil, flytande, ehuru icke i allmanhet originella, melodier, och ett 
ytterst vardat och utarbetat ackompagnemang. Sasom exempel pa vad. 
vi sagt vilja vi anfora Thyras Cavatina i forsta akten med sitt flojtsolo, 
Garnims aria, den livliga koren av folket, duetten emellan m:lle Lind 
och hr Gunther samt sjojungfrurnas kor i samma akt, den senare halften 
av Thyras recitativ och aria m. fl. andra nummer i andra akten, Garnims 
aria och bonen i tredje akten. Ouverturen och balettmusiken aro bland 
de vackraste musiknummerna i hela pjasen. I den senare forekommer 
ett ganska vackert violinsolo, vilket likval icke forskonas av konsert
mastaren Berwalds foredrag. A ven forekommer ett kenthornsolo, som 
med mycken fortjanst utfordes av hr Granberg .... Vad kompositionen 
i sin helhet betraffar, sa nodgas vi anmarka, att den saknar denna grund
farg, som borde genomgatt det hela, den andas intet nordiskt;· Nackens 
polska, som bade kunde och i vart·tycke horde utgjort grundideen, star 
dar isolerad utan samband med det ovriga. Genom denna brist pa enhet, 
pa grundkaraktar astadkommes intet totalintryck; effekterna aro en
dast av en forflygande verkam. 

Just denna sista kritik traffar karnan. Operan var trots sitt roman-
. tiska amne ej nationell. Det fanns ej nagra kanda folkliga melodier 
utover polskan, och danserna' hade inga gamla la.tar. I detta han
seende stod den langt efter flera andra nationella stycken, sasom Du 
Puys >>Foreningem (1815), J'ohan Fredr; Berwalds >>Ett national
divertissement» (1843) och >>En majdag i Va.rend>> (1843). Boom hade 
eljest god kannedom om vara foll{.visor och folkdanser. I variations
verken for · piano anviinder han dem med stor forkarlek. Endast i 
operan tycks han sa langt mojligt ha foredragit egna melodier. Kriti
kens slutomdome ar darfor ovanligt valvilligt: >>Vi sluta var anmalan 
med den innerliga onskan att pjasen, genom nodiga forkortningar,2 ma 
kunna hallas uppe pa scenen, sa mycket hellre som den ar en svensk 

1 Rec. i Sthlms Mktidn. 1844 nr 21. 
2 I rec. omtalas, att 1/3 av musiken strukits. I part. i kt. kan man vidare studera

omfanget av strykningarna, vilka ej minst drabbat den talade dialogen (se tx.

bkn). Dessa djupt ingripande forkortningar ha just haft till f51jd, att sjalva den 

psykologiska ledtraden pa flera stallen alldeles avklippts. 
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produkt; detta bleve da en uppmuntran for andra tonsattare att 
forsoka sig i samma vag>>. 
· Operan nedlades emellertid redan efter 4 representationer, och nagot

nytt f6rs6k till nationalopera gjordes ej pa lange. Det blev i stallet
sangspelet, soni fick ersatta den stora operan i svensk folkton. Frie
bergs >>Ljungby horn och pipa>> (ursprungliga titeln >>Skogsfrun»,
1853) blev val det i amnesval narmast staende stycket, men detta
skrevs ej for huvudstaden utan for Norrkoping.1 Dahlberg-Randels
>>Varmlanningarne>> (1846) fyllde tills vidare behovet av ett national
stycke. Forst med Hallstroms >>Den bergtagna>> (1874) nadde man
antligen upp till den stora operan, men da var romantikens tidsalder
slut, och nya stromningar hade inkommit fran fransk efterromantisk
opera.

Aven om saledes v. Booms f6rs6k till svensk nationalopera ej biev 
det man lange larigtat efter, fa vi dock ej f6rgl6mma, att han var den 
ende, som under romantikens egen tid vagade framfora en start 
anlagd opera over svenskt am ne. 

i Ett sagospel >>Ljungby horn och pipa,> med musik av P. C. Boman uppfordes 
pa kt. 1858 men gavs blott 3 ·ganger. 
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