


SAMFUNDSMEDDELANDEN 

A N D R A  N O R D I S K A  
MUSIKFORSKAR1MÖTET 

DEN 10- i 2 JUNI 1954 avhölls i Stockholm-Uppsala det andra nordiska 
musikforskarmötet, anordnat av  Svenska samfundet för musikforsk- 
ning i Stockholm i samarbete med Institutionen för musikforskning 
vid Uppsala universitet. De ekonomiska förutsättningarna hade ska- 
pats genom bidrag av statsmedel samt anslag och stöd från städerna 
Stockholm och Uppsala. 

Mötet öppnades torsdagen den 10 juni kl. 10 i Kungl. Musikal. Akad:s 
stora sal med e t t  hälsningsanförande av  Samfundets ordförande, som 
särskilt hälsade välkomna representanter för statsmakterna, de under- 
stödjande kommunerna, musikakademien, musikhistoriska museet, pres- 
sen och en rad andra musikaliska eller musiken närstående organisa- 
tioner, Fylkingen, Föreningen svenska tonsättare, Landsmålsarkivet i 
Uppsala, Musikhögskolans elevkår, Musiklärarnas riksförbund, Radio- 
tjänst, Riksförbundet Sveriges musikpedagoger, Svenskt visarkiv och 
Sveriges spelmäns riksförbund. 

“Det är naturligt)) - yttrade ordf. i sitt hälsningstal - “att man i 
e t t  ögonblick som detta låter minnet stanna inför gestalter som har 
varit betydelsefulla för vår forsknings framväxt i Norden. Män som 
Angul Hammerich och Erik Abrahamsen i Danmark, Adolf Lindgren 
och Tobias Norlind i Sverige, verkar ej längre bland oss. Men det ä r  
typiskt för vår vetenskapsg ens späda ålder i Norden, att pionjärer i 
Finland som professorerna Ilmari Krohn och Otto Andersson alltjämt 
är i full vigör, ehuru Krohns höga ålder och Anderssons vistelse i USA 
tyvärr har gjort det omöjligt för oss att ha dem hos oss nu. Vi saknar 
också uppriktigt professor Knud Jeppesen i Århus, det internationella 
musikforskande sällskapets mångårige president och tidskriftsledare, 
som av  utländsk resa och examinationsarbete tvingats a t t  avstå från 
att komma till oss. Hans frånvaro ä r  en mycket kännbar förlust för 
detta möte. Ej heller har vi fått  avbetala vår skuld till en av våra för- 
nämliga värdar vid Oslo-mötet, bibliotekarien Öyvind Anker, som be- 
finner sig utomlands. - Med så mycket större glädje mottar vi därför 
andra ledande personligheter på vårt  område från Danmark, Finland 
och Norge. Mötesbestyrelsen har bland dem enhälligt utnämnt e t t  
hederspresidium, bestående av  3 ämnesrepresentanter från vardera lan- 
det: från Danmark Musikhistoriska museets chef Godtfred Skjerne och 
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professorerna Larsen och Schiörring, från Finland docenterna Väisänen, 
Lagercrantz och Rosas, och från Norge fil. doktorerna Sandvik och 
Eggen och docenten Gurvin. Må de bilda det gremium, varur vår kon- 
gress hämtar sin näring och sitt skydd! , , . Vi kan tryggt kalla oss för 
en arbetande kongress. Vårt program är fyllt av föreläsningar, diskus- 
sioner och demonstrationer, Vi har med avsikt undvikit parallella före- 
läsningsserier och kunnat göra detta därför a t t  vi nu samlas kring två 
- långt i förväg utvalda - frågekretsar, som fått  dominera program- 
sammanställningen: 1) koralboksfrågan, som fått  sin praktiska lösning 
på folkmusikalisk grund i Finland och Norge, i Sverige nåt t  en skenbar 
och ganska odeciderad avslutning och i Danmark är brännande aktuell 
med det nyligen framlagda förslag, som prof. Larsen varit med om a t t  
signera; 2) det eviga skandinaviska ämnet, folkmusikens utforskning, 
som ligger alla kretsar nära om hjärtat men som ingen tänker på a t t  
ge e t t  ordentligt handtag och som ytterligare försvåras, ja nära nog 
omöjliggöres, av brist på enhetliga metoder, centraliserade samlingar 
och systematiserade kartotek. Upprättandet av Svenskt visarkiv med 
lic. Olrog som chef måste hälsas med stor tillfredsställelse som e t t  första 
försök i vårt land a t t  inhämta grannländernas försprång.)) 

Mötesprogrammet upptog - i anslutning till den sålunda skisserade 
planen med 2 speciella problemkretsar - följande föredrag: 

1. Folkmusikaliska problem 
Cand. mag. E. Dal (Köbenhavn), Tanker om fuldförelse af udgaven 

Teol. dr E. Kurki-Suonio (Helsingfors), Betydelsen a v  de andliga folk- 

Prof. C.-A. Moberg (Uppsala), Lobetanz och vallåt. 
Doc. A. O. Väisänen (Helsingfors), Gemensamma drag och olikheter i 

finsk och svensk folkmusik. 
Härtill slöt sig en rad meddelanden och diskussionsinlägg den 10 juni 

kl. 16-17.30. Det första var doc. O. Gurvins (Oslo) om nya metoder 
för mekanisk upptagning a v  folkmusik. Med hjälp av  ljusbilder och 
magnetofonband gav talaren en sensationell översikt över de nya möj- 
ligheter som yppar sig a t t  mäta tonhöjd, intensitet och rytmiskt för- 
lopp såsom kurvor på e t t  notlinjesystem. Om sin metod meddelar doc. 
Gurvin närmare upplysningar, som återfinnes under “Meddelanden och 
aktstycken)) i denna tidskrift. 

Bibl. Ö. Gaukstad (Oslo) och fil. d r  S. E. Svensson (Uppsala) behand- 
lade problem i samband med en lexikalisk katalogisering a v  (folk)- 
melodier. Inlägg gjordes också av prof. Arnholtz (Köbenhavn) och doc. 
Väisänen. 

Registreringen a v  melodier har i vår tid blivit allt mera brännande, 

“Danmarks gamle Folkeviser)). 

melodierna i Finland för den finska koralbokens struktur. 
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j u  större samlingar vi fått av musik, främst folkmusik och koraler, men 
även konstmusik i flerstämmiga sammanhang - framhöll mötesordfö- 
randen inledningsvis. Behovet a v  översiktliga register är både en 
biblioteksmässig och musikvetenskaplig angelägenhet. Men meningarna 
går i sär om vilka fordringar man skall ställa på e t t  melodiregistrerande 
system. Den bibliotekstekniska vägen löper från Bäumkers och Zahns 
systematisering efter texter och dessas metriska struktur över Oswald 
Kollers tonbokstavsnotering av  melodins första 5-6 toner med bort- 
seende från tonrepetition, till Nenie Bridgmans (Bibl. Nat. i Paris) an- 
vändning av siffror för de exakta intervallerna (oberoende av  melodins 
utgångspunkt) med + för intervaller högre än och - för intervaller 
lägre än utgångstonen = O, Th. Darts (Jesus coll. i Cambridge) halv- 
tonsintervall-siffror, vilka är understrukna, om de anger fallande inter- 
valler, och bibliotekarien Öyvind Gaukstads system, som även det ut- 
går från intervallsiffror men fasthåller vid beteckningen 1 för grundton, 
2 för sekunden, 3 för tersen etc. och utgår från ettstrukna oktaven som 
normalläge med tillfogande av  tonartsbeteckning efter siffer-incipit. 
Däremot har Ilmari Krohn (vid besvarandet a v  den a v  IMG år 1900 
utlysta prisfrågan om “bästa metoden a t t  lexikaliskt ordna folk- och 
folkliga melodier efter deras melodiska, ej textliga, beskaffenhet))) och 
Väisänen tagit större hänsyn till melodiernas helhetsstruktur. 

Det var denna sistnämnda linje - fast med helt andra hjälpmedel 
- som också Svensson fullföljde i sin redogörelse för en systematiserad 
melodianalys på katalogkort. Han sammanför på nålkortet uppgift om 
melodilinjens form, kvintspänning etc. men avstår helt från försök till 
identifikation enbart på grundval av  melodiincipit. - Den folkmusika- 
liska problemkretsen fick också sin tonande belysning i samband med 
AB Radiotjänsts mottagning på Kungsgatan 8, studio 2, där företagets 
outtröttlige och skicklige ledare av  folkmusikupptagningar, fil. kand. 
M. Arnberg, demonstrerade och kommenterade nyare inspelningar på 
detta fält. 

2. Koral boks f rågan 
Musikdir. H. Göransson (Stockholm), Aktuella koralfrågor i Sverige. 
Doc. I. Lagercrantz (Helsingfors), Notskrift och uppförandepraxis i 

äldre luthersk koraltradition. (Lästes ej på grund a v  doc. Lager- 
crantz’ frånvaro.) 

Prof. J. P. Larsen (Köbenhavn), Hovedtræk i dansk koraludvikling i 
nyere tid. 
Koralboksfrågan mera indirekt belysande, vetenskapliga föredrag: 

Univ.adj . H. Glahn (Köbenhavn), Michael Praetorius’ “Musae Sioniae” 
belyst som kilde for den protestantiske meloditradition o. 1600. 

Mag.art. S. Sörensen (Köbenhavn), J. H. Schein: “Opella nova” - 
monodi og koral. 
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Mag.art. U. Teuber (Köbenhavn), Richard Crassots psalter (1564) på 
Kungl. Musikal. Akad:s bibliotek. 
Vid den anslutande diskussionen av  koralfrågor fred. den 11 juni kl. 

16.30-18.00 redogjorde fil. dr  O. M. Sandvik (Oslo) för situationen i 
Norge, teol. dr  Kurki-Suonio och mag. G. Gräsbeck (Abo) för läget i 
Finland. Diskussionen animerades främst av prof. Larsens och dir. 
Göranssons föredrag. Det positiva uppslaget hos den förre var tanken 
på gemensamma formuleringar a v  e t t  antal stamkoraler i de nordiska 
folkens koralböcker. 

I anslutning till mag. Teubers föreläsning tidigare sade sig prof. 
Arnholtz vilja föra en reaktionär talan och varna för en uniformitet 
som dödar varianternas charm samt jämförde företeelsen med radions 
likriktande inverkan på dialekterna. Prof. Larsen, som avvisade mag. 
Teubers kritik av koralboksförslaget i Danmark som en fyrstämmig 
körsats överflyttad till orgel, framhöll gentemot prof. Arnholtz, a t t  
uniformiteten dock vore en fördel i de s.k. stamkoralerna. Tyvärr före- 
ligger stora språkliga svårigheter på finskt område a t t  ansluta en koral- 
bok till övriga nordiska länders framhöll dr  Kurki-Suonio, som påpe- 
kade, a t t  finskan äger så få korta ord, a t t  man ej utan vidare kan över- 
taga germanska melodier. 

Även i dir. Göranssons föredrag förordades en fast kärna av  koraler, 
kring vilken nyare förtoningar kunde lagras alltefter deras förmåga att 
med tiden vinna förankring i församlingssången. I diskussionen fästes 
dock mera vikt vid föredragshållarens verkliga eller förmenta åsikt, att 
melodiavfattningen bör bestämmas i anknytning till äldsta kända källa. 
Häremot opponerade både adj. Glahn och mag. Teuber. Den förre tog 
i viss mån avstånd från den nya tyska koralboken, som han ansåg vara 
utsprungen ur e t t  romantiskt och akademiskt intresse för det historiska. 
Olika förklaringsgrunder finnes för den rytmiska utformningen alltefter 
melodiernas olika ursprung. I svensk koralsång saknade adj. Glahn tre 
ting: tempo, korta upptakter och tretidiga melodier. Mag. Teuber fram- 
höll att melodin i sig själv omkr. 1500 är arytmisk; e t t  sekel senare 
börjar man samla melodier men noterar endast själva råstoffet. Det var 
tonsättarnas sak att rytmisera, och det fanns fasta regler för linje- 
början och -slut. Prof. Moberg anknöt till Teuber i kritiken mot en 
genomgående anknytning till äldsta kända läsart och framhöll - med 
stöd av  doc. Lagercrantz’ förhandsreferat av sitt vid mötet ej upp- 
lästa föredrag - a t t  skäl talar för, att de gamla koralmelodierna inga- 
lunda sjungits så rytmiskt invecklat som man kunde tro av äldre av- 
fattningar. 

Sedan Gräsbeck fastslagit, a t t  John Sundbergs harmoniseringar i 
koralboken för Finlands svenska stift ej ä r  bindande för organisterna 
och prof. Larsen betonat, a t t  förhållandet var detsamma vad de danska 
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harmoniseringarna beträffar och sedan dr  Sandvik tacknämligt fäst 
uppmärksamheten på paroditeknikens betydelse som medel a t t  tillföra 
koralboken goda melodier (av folklig typ), var mötet (på prof. Arn- 
holtz’ tillskyndan) moget a t t  t a  ställning till den stora tanken i prof. 
Larsens föredrag: den nordiska siamrepertoaren. På prof. Larsens fråga, 
vilka organisationer som kunde tänkas vilja stöda arbetet på denna sak, 
svarade prof. Moberg från Svenska samfundets för musikforskning sida 
positivt och hänvisade till det arbete som gjorts inom Collegium musi- 
cum i Stockholm och det provhäfte som där förbereds. Mötet tillsatte 
e t t  utskott för a t t  redigera texten till en resolution i ärendet, vilken 
antogs dagen därpå, på Drottningholms slott. Den har följande lydelse: 

Det andra nordiska musikforskarmötet i Stockholm-Uppsala diskute- 
rade vid sin sammankomst den 11 juni 1954 frågan om koralsångens 
utveckling i de nordiska länderna. Man konstaterade därvid a t t  ut- 
vecklingen beklagligtvis medfört, att en och samma koralmelodi sjunges 
på mycket olikartade sätt  i de nordiska kyrkorna och uttalade önske- 
målet att söka motverka den tendens till upplösning av  den gemen- 
samma nordiska grundvalen, som här gör sig gällande. Man beslöt en- 
hälligt att anmoda mötets ordförande a t t  förbereda tillsättandet av et t  
internordiskt utskott med uppgift att utarbeta en grundläggande koral- 
samling, omfattande den centrala lutherska melodirepertoaren, vilken 
kan tjäna som utgångspunkt för framtida publikationer i de enskilda 
nordiska länderna. (För koraldiskussionsreferatet har undertecknad a t t  
tacka fil. kand. Folke Bohlin, Uppsala.) 

3. Övriga föredrag 

Fil. lic. I. Bengtsson och handskriftsexpert R. Danielsson (Stockholm), 
Handstilar och notpikturer i Kungl. Musikal. Akad:s biblioteks 
Roman-samling . 

Lektor E. Eggen (Ringsaker), Eit  norsk Amen til Olavssekvensen Lux 
illuxit laetabunda. 

Doc. R. Engländer (Uppsala), Bellmans musikaliska teknik. 
Prof. N. Schiörring (Köbenhavn), En svensk kilde til belysning af “Les 

24 Violons du Roi”:s repertoire. (Publ. ovan, s. 26-37.) 
Till skönheten och avspänningen från det arbete, som genomgången 

av  ovan refererade program vittnar om, bidrog de två konserterna och 
tre mottagningarna under mötet. Collegium musicum bjöd i Statens 
historiska museum på en konsert efter följande program: 

Francisco Correa de Arauxo: Tiento LII a cinco, de primero tono för 
(ca 1581-1663) orgel Bengt Hambraeus 

Claudio Monteverdi: I1 Combattimento di Tancredi e Clo- 
(1567-1643) rinda, Striden mellan Tancred och 
10-647636 
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Clorinda, dramatisk kantat för 3 solo- 
röster, instrumentalensemble och ge- 
neralbas (1624) 
Testo: Gerdi Keil, Tancred: Sven-Erik 
Wikström, Clorinda: Ingrid Eksell; 
Lars Frydén och Tullio Galli, violin, 
Gert Crafoord, viola, Bengt Ericson, 
gamba och Harald Göransson, cem- 
balo. 
Assaggio g-moll för soloviolin. Tre sat- 

Tre satser för kör a cappella (1953) 
Lauda, anima mea - Laudabo Domi- 
num - Psallam Deo 
Fyra körer till dikter av  Åke Nilsson 

Tidens pelare - Havet - Uppbrott 
- Efteråt 
Kammarkören. Solist: Margareta Hal- 
lin-Boström 
Dirigent: Eric Ericson 

Johan Helmich Roman: 

Vagn Holmboe: 
(1694-1758) ser. Lars Frydén 

(f. 1909) 

Ingvar Lidholm: 
(f. 1921) (1 953) 

På Drottningholmsteatern, som demonstrerades för mötets deltagare 
med sedvanlig finess och skicklighet av intendenten fil. lic. G. Hille- 
ström, utförde operasångerskan Elisabeth Söderström, sopran, och pia- 
nisten Gunnar Hallhagen, båda i kostym, 5 av H. Ph. Johnsens “24 
oder af våra bästa poeters arbeten)), 1734, omramade av J. Wikmansons 
stråkkvartett i d moll, spelad av  Kyndelkvartetten (dvs. O. Kyndel, 
C. Aumere, Å. Hedlund, F. Bramme) och J. Haydns Divertimento i 
D dur för baryton, viola, violoncell, spelad av Cl. Genetay, Å. Hedlund 
och F. Bramme. 

Utom AB Radiotjänsts mottagning, som redan omnämnts, gav Stock- 
holms stad en deliciös mottagning på Stadshuset, där borgarrådet Rag- 
nar Tomson var charmant värd, och Uppsala universitet samlade kon- 
gressen i universitetshusets trivsamma källarkafé (Alma), där rektor, 
jur. professorn Å. Holmbäck välkomnade i hjärtligt uppskattande orda- 
lag och jämte sin maka var skickliga ciceroner i universitetets och 
dômens storslagna lokaliteter. Ehuru ej inbegripet i programmet hann 
Olle Scherwin demonstrera den utomordentliga kororgeln som tillvann 
sig berättigad uppmärksamhet hos de talrika orgelsakkunniga mötes- 
deltagarna. 

Ytterligare ä r  att nämna, a t t  kongressen sände telegrafiska häls- 
ningar till Ilmari Krohn, som genom sin son, teol. dr  E. Kurki-Suonio, 
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framförde en välgångshälsning till mötet, till Otto Andersson, som från 
San Francisco i Californien telegrafiskt lyckönskade kongressen, och 
till Knud Jeppesen, som efter sin hemkomst till Danmark i personligt 
brev till Samfundets ordf. uttalade sitt tack och sitt livliga beklagande 
av, a t t  han ej haft tillfälle a t t  närvara. - Må det till sist vara under- 
tecknad tillåtet a t t  till alla medverkande vid och för vår kongress, 
ingen nämnd och ingen glömd, uttala e t t  hjärtligt tack för allt arbete, 
omtanke, skicklighet och självuppoffring, som de ådagalagt och som 
betydde en frisk källa till stimulans och glädje för mötets ordförande, 

Carl-Allan Moberg 


