y^^

TOBIAS NOKLIND

ALLMÄNT MUSIKLEXIKON
I.

AL
DO

Y

\^

,vuocu>c

^

ALLMÄNT

MUSIKLEXIKON
AF

TOBIAS NORLIND
FIL. DR,

DOCENT

I

LITTERATUR- OCH MUSIKHISTORIA

VID LUNDS UNIVERSITET

I.

(A— Lajarte)

WAHLSTRÖM & WIDSTRAND

•

STOCKHOLM

PAPPERSLEVERAi^TÖR: LESSEBO PAPPERSBRUK
TRYCKT HOS IVAR H^GGSTRÖiMS BOKTR. A. B.,

STOCKHOLM

1916

FÖRORD.
anmälan, som åtföljde
Iden
att åt fackmusikern och amatören ge en handbok,
lexikons uppgift
de första häftena, bestämdes Allmänt musik-

till

:

musikaliska konstformernas historia och konst-

omfattande såväl de

termernas betydelse som lefnadsteckningar af svenska och utländska musiker.

Därjämte utlofvades en historik öfver melodierna i HsefiEners koralbok samt
Omfånget bestämdes till omkring
en historik öfver mera kända operor.
10 häften ä 64 sidor eller ungefär detsamma som första upplagan af Rie-

manns tyska
mötesgå
c.

16

Äfven utlofvades

supplement med

ett

och förkorta en

del.

För att kunna

önskningar pä fullständighet har dock

högsta möjliga

tillfredsställa

ett tilläggsband beslutats omfattande

kom-

större öfversikter af musikför:nas verksamhet, fylligare historik öfver

inlämnadt musikhistoriskt material, som här,

positioner m. m.

En

utrymmesskäl,

kunnat tillgodogöras, kommer

ej

tilläggsband torde
tillägg

Under
grund

del

kunna

och rättelser har

för

andras

art.

ständiga

ett eller

annat

år.

Listan öfver

Lexikon redogöres närmare för de principer, som legat

Ehuru

i

mån hänsyn

högsta möjliga

tagits

dock stora afdelningar måst utarbetas som

En

originaluppsatser.

möda har

ej

sparats

af

Detta

att där medtagas.

anledning häraf tagits så kort som möjligt.

härvarande bok.

samlade, stå följaktligen

Ingen

om

föreligga färdigt

med

forskningar, ha

till

tillägg och rättelser.

stanna vid 17 häften endast genom att utesluta

blifvit möjligt att

flera artiklar

till-

önskningar beslöts dock snart en utvidgning

uttalade

häften.

Det har

För att

lexikon samt Schyttes nordiska musiklexikon.

flera

stor

att finna

bibliotek och enskilda samlare

så

få

att

del
i

af

de

till
till

själf-

som här äro

uppgifter,

andra musikaliska uppslagsböcker.

exakta

uppgifter

som

möjligt,

och

ha ständigt rådfrågats. Från lefvande musiker

ha egenhändiga uppgifter infordrats och

för nyligen aflidna nära anhöriga

anlitats.

Då ännu

så

ningen, har det

litet
ej

förarbeten

gjorts

Skandinaviens musik och musiker så
lyckats

beror

oss

detta

Främst

på denna punkt
till

dr.

ringa

stå bland dessa de

turläsningen.
fil.

ej

Angul

inom den nordiska musikforsk-

varit en lätt sak att få fakta och upplysningar rörande

få

grad

som

-

fylliga,

som kunnat

fylligare uppgifter

önskas.

Om

än hos andra

på de hjälpare lexikonet haft att
frivilligt åtagit sig att

Dessa äro: professorn

i

musikhistoria vid

Hammerich, organisten och

ordf.

i

det

lexika,
tillgå.

hjälpa vid korrek-

Köpenhamns

norska

univ.,

org. -föreningen

Lars Söraas, Bergen, professorn vid kungl. konservatoriet, Sthlm, organisten

Gustaf Hägg,

har hjälp

jiir.

kand., musikförfattaren Godtfred Skjerne, Kphn.

Äfven

korrekturläsningen erhållits från: musikdirektören och musik-

till

författaren Otto Andersson, Hfors, bibliotekarien vid Musikaliska
C. F. Hennerberg, Sthlm,

amanuensen vid

kgl. biblioteket

fil.

akademien

kand. E. Sund-

En värdefull hjälp erhölls äfven af fil. dr. Georg Reiss,
Med råd och anvisningar ha i öfrigt biträdt: professorn i musik-

ström, Sthlm.
Kristiania.

historia vid Hfors univ.,
skriftställaren

dr.

fil.

Ilmari Krohn, organisten Julius Foss. Kphn,

och musikförfattaren

Sandberg, Sthlm, öfverläraren

Helge

baron C. von Plåten, Rom, ekon. -inspektören vid
Sthlm, E. Petterson, kassören vid k. t:n, Sthlm, J. Svanberg och

O. M. Sandvik, Kr:nia,
k.

t:n,

operarepetitören vid

k.

t:n,

Kphn,

S.

Levysohn.

här få uttala min stora tacksamhet för

en mängd andra ha bistått

med

all

Till alla

dessa ber jag

visad välvilja och hjälp.

råd och dåd, och ber jag äfven

Ännu

till

dessa

få uttala mitt tack.

Rörande konsertstatistiken, som meddelas i
Det hade varit min lifliga önskan att
ordas.

slutet,

få

hade mycket kunnat

den fullständigare, men

dels var materialet ur tidningar och tidskrifter för litet

Hvad uppförda

arbetet alltför tidsödande att få slutfördt redan nu.
beträffar af sågs ej köruppföranden

och utdrag ur operor.
ej

medtagas

i

någon

med

pianoackomp.,

orig. -sättning.

ej

verk

heller ouverturer

Ofta uppförda, allmänt kända verk, kunde likaledes
större utsträckning.

med
Kammarmusiken måste

symfoniska verk och stora körverk
i

homogent, dels var

Tyngdpunkten
ork. af

skulle lägges på

nyare tonsättare, uppförda

uteslutas såsom alltför vidlyftig.

Sedda ur synpunkten af blott påbörjade arbeten, hvilka med allmänhetens bistånd kunna fullständiggöras, kunna de kanske ändå hafva en
viss uppgift att fylla.
stor

tacksamhet och

Alla tillägg och rättelser mottagas fortfarande

med

skola på bästa sätt tillgodogöras för tilläggsbandet.

De, som redan insändt en del uppgifter, hvilka

vara öfvertygade om, att

allt

ej

här medtagits, kunna

insändt material på bästa sätt skall vinna

beaktande vid det följande bandet.

Lund och Östra Grefvie

i

juni 1916.

TOBIAS NOBLIND.

A.
durskalan; förut förVid tonhöjdsbeteckning afser stor bokstaf stora oktaven,
liten bokstaf lilla, ostrukna oktaven, a'
eller ä ettstrukna, a" eller ä tvåstrukna
Vid tonart betecknar ofta stor
o. s. v.
A
bokstaf A dur, liten a moll. (A ^
a moll.) I Riemanns
dur; a Jl eller a *?
durackordet på a, °a
ackordskrift är a
Stråkinstrumenten
mollackordet på d.
ha i allmänhet en sträng stämd i a:
violinen den andra, violan och violoncellen den första samt kontrabasen den
Klarinetten
tredje, räknadt uppifrån.
ar ofta stämd i a.
Stämgaffeln stämmes i Sverige i likhet med Frankrike och Tyskland i a.
England har däremot c-stämning. Man
utgår vid a-stämningen från ettstrukna

A, sjätte tonen

sta tonen

i

=

=

+

Tonhöjden på denna var under 1800Mus. ak. skrifver

a.

talet länge obestämd.

om

normalstämgaffeln 1873 (Mus. ak:s
Handl. 1873): "Man vet att alla lyriska
teatrar, musikkonservatorier och konsertsällskap begagna stämgaffel af olika
tonhöjd, skiljaktig ofta inom samma inrättning, sä att, enligt uppgift i ett vetenskapligt arbete, Pariseroperans stämgaffel skulle stå en half ton högre än

De flesta af Sveriges äldre
år 1823."
kyrkoorglar äro stämda i korton, som
ligger en half ton lägre än den vanliga
orkestertonen. För att råda bot härför
nedsatte franska regeringen en kommitté 1859 (efter förberedande möte 1856)
och med ledning af dennas undersökningar i frågan bestämdes som normaltonhöjd ettstrukna a med 870 svängningar i sekunden vid -f 15 gr. Cels. (ungefär V* ton lägre än den dåvarande normaltonen i Sveriges kgl. orkester). Den
10.11.1873 utgaf Mus. ak. i Stockholm
cirkulär angående normalstämgaffeln,

men

först 1885

på allmän internationell

Wien antogs Parisertonen
som normalton (Se härom äfven handl.
konferens

i

A

i

i

riksarkivet).

ä

(it.)

=

A.
Aas,

skalan.

Ab

efter, på, till, för.

(fr.),

altstämman.
Ingeborg. Se Oselio,
alto,

(lat.), af,

Abaco,

Gina.

från.

Evaristo Felice

dall',

Verona 12.7.1675, t i Miinchen 12.7.
1742; berömd violinist; lefde 1696—1701
f.

i

i

Modena och

blef 1704

kammarmusiker

i
Miinchen;
hofvet till Briissel efter slaget
vid Höchstedt; 1715 vid återvändandet
till Miinchen konsertmästare.
A. är måhända den främste kompositören inom
1700-talets italienska kammarmusik och
står som sådan vid Corellis sida.
Af
hans verk kunna nämnas: op. 1 Tolf
sonater för violin och violoncell; op. 2
Tolf kyrkokonserter för fyra stråkinstrument; op. 3 Tolf kyrkosonater för
tre stråkinstrument; op. 4 Tolf kammarsonater för violin och violoncell; op. 5
och 6 konserter för flere instrument. De

(violoncellist)

hofvet

vid

följde

sistnämnda (op. 6) finnas bl. a. i Uppsala
bibi.
A. Sandberger i Miinchen utgaf
1900 ett urval af hans kompositioner
(Denkm. d. Tonk. in Bayern).

A
A

ballata

battuta

(it.),
(it.),

i

balladstil.

efter taktslaget,

i

tem-

po.

Abbey,

John,

22.12.1785

f.

i

Whilton

(England), t 19.2.1859 i Versailles; berömd orgelbyggare; studerade först hos
Erard i Paris; var sedan sin egen; byggde en mängd orglar hufvudsakligen i
Frankrike (Paris och landsorten). Var
den förste i Frankrike, som använde

pneumatisk mekanism.

Abbandonamente

(it.),

själfullt.

Abbandono, c o n, innerligt.
Abbassamento (it.), sänkning, aftagande i tonstyrka; a. di m a n o, handens
sänkande vid taktslag, händernas korsning vid pianospel; a. di v o c e, röstens
sänkande.

Abbatimento
rande.
Abbatini,

(it.),

nedslag vid takte-

Antonio Maria,

f.

i

Ti-

Abbellimento
ferno

1605,

c.

—Absolut

t därst. 1677; kapellmästa-

kyrkor i Rom; berömd kompositör af romerska skolan; skref mässor, motetter, hymner, madrigaler samt
operor (Dal male il bene, Rom 1654,
lone, Wien 1666); var behjälplig vid
Kirchers Musurgia. I Uppsala förvaras
en del tryckta och handskrifna (tabulatur) kompositioner af honom.
Abbellimento (it.), melodisk utsmyckre vid flera

ning.
(lat.), abbreviamenabbreviazone (it.), förkort-

Abbreviatur
t

o

(it.),

Not-

ning, förkortningstecken. Se äfven

skrift.
Abeille,

Lu

reuth, t 2.
hof organist

d

i

w

i

g,

1838,

3.

f.

20.2.1761

i

Bai-

konsertmästare och

Stuttgart;

berömd virtuos
mängd kompo-

sin tid; skref äfven en

på

sitioner (konserter, pianostycken, sångspel, sånger).

Eufrosyne,

Abrahamson,

f.

Leman,

Stockholm, t i Göteborg 7.
2. 1869; sångerska; utbildad 1852—55 för
Julius Giinther; debuterade 1855 å kgl.
f.

24. 3.

teatern

1836

i

som Pamina

i

"Trollflöjten"

med

lysande framgång; tog därefter lektioner

musik

förr tämligen allmänt; de bästa af hans
kompositioner äro de för gamba. Af
hans verk finnas i Uppsala bibi.: "6 sym-

ouverturer" och "6 kvartet-

fonier", "6

samt dessutom i handskrift: "6 sonater" (L M. 11 b och 12: 1). Hans bio-

ter"

Burney.

grafi skrefs af
3.

Lu

d

w

i

g

A.,

f.

14. 1.

1834

i

Eckarts-

berga (Thiiringen), f 13.8.1895 i Miiuchen; violinvirtuos; elev af Ferdinand
David, konsertmästare och professor i
Miinchen; skref en violinkonsert, en stor
violinskola, etyder m. m.
Abendroth, Irene, f. 14. 7. 1872 i Lemberg; berömd koloratursångerska; debuterade 1889 i Wien som Sömngångerskan;
sedan anställd i Riga, Miinchen, Wien
och slutligen år 1900 i Dresden. Roller:
Leonora i "Trubaduren", Rosina, Nattens
drottning m. fl.
Abert, J o s e p h, f. 2L 9. 1832 i Kochowitz i Böhmen; kapellmästare i Stuttgart 1867 88. Af hans kompositioner
äro särskildt bekanta: c moll-symfonien

—

(1852), c

dur-symfonien

(1894,

"Friihlings-

symf."), symf. dikten "Kolumbus" (1864)
samt flera operor (Astorga, Kung Enzio,

för

Ekkehard m.

med utomordentlig framgång; vann
nya triumfer året därpå i Wien; ingick

A., den förres son, f. 25.
Stuttgart; studerade först klassisk filologi (1897 dr phil. i Tiibingen), sedan musikhistoria i Berlin, 1902 docent
(nu prof.) i musikhist. i Halle; skref bl.
a. värdefulla arbeten om den grekiska

Duprez i Paris; 1858 anställdes hon
vid Teatre de Oriente i Madrid, där hon
debuterade som Elvira i "Ernani", äfven
här

sedan äktenskap med köpmannen och
mecenaten Aug. Abrahamson (grundaren
i Göteborg,
där hon länge utgjorde centralpunkten
för musiklifvet. LMA 1868. Aug. A,
skänkte efter hennes död till Mus. ak. i

af Nääs' slöjdskola); vistades

Stockholm 25,000 kr., som under namnet
"Fru Eufrosyne A:s gåfvofond" skulle
användas till stipendium åt sångelever.
A bene placito (it.), efter behag.
August, f. 1717 i Köthen,
1. Abel,
t 25. 8. 1794 i Ludvigslust; framstående
violinist; elev af Benda; anställd i åtskilliga orkestrar i Tyskland (Braunschweig, Sondershausen, Berlin m. fl.);
skref etyder för sitt instrument och en
"sinfonia a 8 voci" (1766).
2.
a r 1 F r i e d r i c h A., f. 1725 i Köthen, t 20.6.1787 i London; den förres
ännu mera berömde broder; en af sin
tids skickligaste
gambister (viola di
gambaspelare) skref symfonier, ouverturer, kvartetter, konserter och sonater,
som åtnjöto stort anseende och spelades

K

;

2.

fl.).

Hermann

3.1871

i

och medeltida musiken: "Die Lehre vom
Ethos in der griech. Musik" 1899 och
"Die Musikanschauung des Mittelalters",
1905.

Ab

initio (lat.), från början.

Abréger

(fr.),

förkorta.

motsats till proDessa båda namn ha
först framkommit med nyromantikerna
och tillhöra således tiden närmast efter
1840-talets strid mellan Mendels1830.
sohnianare och Schumannianare framhäfde ytterligare motsatserna mellan de
båda riktningarna. De flesta symfonikerna efter Sehumann ha hyllat program-musiken (Liszt, Strauss); för den
absoluta musiken står Brahms såsom
den förnämsta representanten (se vidare

Absolut

musik,

grammusik.

programmusik. Absolut
medvetande, förmågan att

tongenast

igenkänna en viss tonhöjd. Det a. tonmedvetandet har ofta blifvit framhäfdt

3

Abstrakt

som höjdpunkten af musikalisk begåfning, något som dock ej på långt när är
Flera af våra främsta musiker
haft denna förmåga och å andra
sidan flera af de i musikaliskt hänseende otillräckliga ha ägt den. Tyvärr ha
riktigt.

ha

ej

ägnat

musiken,

flera

personer

blott

emedan ett a. tonmedvetande ansom ett oomkullkastligt bevis

setts

sig

åt

på eminent musikalisk begåfning. En
grundlig undersökning i detta ämne är
Otto Abrahams "Das absolute Tonbewusstsein" i Sammelb. d. IMG. III, 1901.
Abstrakt, långa, smala träspjälor i en
orgel, hvilka löpa från tangenterna till
vällbrädet och väderlådan samt öppna
caneellventilen, så att luften kan tränga
i piporna.
Abstraktur, gemensamt namn på den
mekaniska spelregeringen, som öfverför
tangenternas rörelser till spelventilerna
i en orgel.
Se orgel.
Abt, Franz, f. 22. 12. 1819 i Eilenburg,
t i Wiesbaden 31. 3. 1885; omtyckt sångkompositör; kapellmästare i Bernburg
och Ziirich (1841); 1852—82 hof kapellmästare i Braunschweig. Antalet kompositioner af honom är synnerligen stort
(mer än 400 verk). De flesta utgöras af
sånger af de mest skilda slag från 1
soloröster till körer. Peters förlag har

in

—

utgifvit

ett

litet

Äfven har han

urval:

"Abt-Album".

en del pianokompositioner. De flesta af hans arbeten äro i en något förfinad salongsstil
af sentimental efter mendelssohnsk riktskrifvit

ning.

Ac

A

... se

äfven ak...

alla capella (äfven
kyrko- eller kapellstil;
sång utan instrumentalt ackompagnement, så som sångerna sjungas i påfliga
capella

(it.),

capella),

i

kapellet.

A

capriccio

(it.),

nyckfullt,

i

tempo

ef-

ter behag.

Acc, ackompagnement.
Ace ... se äfven ack...
Accarezzevole (it.), smekande.
Accel., accelerando.

Accelerando

(it.),

med

tilltagande ha-

stighet.

Accent, accentuation, betoning, eftertryck; se a k s e n t.
Aecentus-sång, motsats till c o n c e ntus; a. betecknar inom den katol-

ska kyrkan sången företrädesvis på en

—Acis
ton

(parlandorecitation)

;

hufvudsakli-

gen använd vid föredragandet af psalmerna; ännu förekommer a. vid mässandet i svenska kyrkan, t. ex. vid uppläsandet af nattvardsmässan, kollekten, m.
m. Se T. Norlind, Sv. musikhist. s. 8.
Accentus ecclesiastici, se f öreg.
Acceso (it.), eldigt.
Acciaccato

(it.),

våldsamt,

häftigt,

vildt.

Acclaccatura

(it.),

förslag,

sammanslå-

ende; ett gammalt spelmanér, som skilde
sig från kort förslag därigenom, att
hjälptonen anslogs samtidigt med hufvudtonen, men endast sista tonen hölls ut.
Accidents, signes accidentels
(fr.), tillfälligt försättningstecken; 1ignes accidentels, hjälplinjer öfver
och under notsystemets fem linjer.

Accolade (fr.), accolata (it.), klämmer, som förbinda notsystemen med
hvarandra.

Accomodera, inrätta, iordningställa.
Accomp., accompagnement,
ackomp.
Accopiato (it.), bundet.

se

Accord, se ackord.
Accordando, accordante, accord a n t o, stämma öf verens; accord are,

stämma;

accordatore,

accordör,

stammare.
Accorde de petite sixte majeure (fr.),
första ömvändningen af förminskade treklangen t. ex. d-f-h af h-d-f.
Accorde de sixte ajoutée (fr.), terskvintackord i förening med stora sexten
t. ex. c-e-g jämte a.
Accordion, äldre namn för dragharmonika (s. d.).
Accordoir (fr.), stämhammare, stämgailel, stämhorn (för orgel).
Accrescendo, se crescendo.
Acharius, S i 1 v i o, f. 1.3.1858, t 20.1.
1880 i Åsele; musikstudier i Berlin under
Kiel i komposition och Barth i pianospel.
A. hade mycket stora anlag och
skulle helt säkert som tonsättare blifvit
en af våra bäste, om ej en tidig död
ryckt honom bort. En pianokomposition
trycktes i musikbilagan till Sv. Musiktidn. 1881.

A c k t é.
Acis och Galathea;

Achté, se

operatext,

hufvudsakligen bekant genom Händels
opera 1710 och 1719 till text af Gay, Dryden etc. I Stockholm uppfördes A. under

Ack — Ackordpassage
tiden 1773—80 9 gånger på Bollhusteatern som "heroisk ballett i 3 akter",
orden af L. S. Lalin, musiken "dels ny,
dels af Händels opera Acis och Galathea

samt andra berömde mästares arbeten
utsökt och i ordning satt" af Lalin; några körer och andra partier hade komponerats af H. F. Johnsen. Dansen var
Se äfven
anordnad af L, Gallodier.

—

Kasper o. Dorothea.
Ack! attisyndvislumre, psalm

parodien:

Hieffner 450; motsvarar i koralpsb.
går tillbaka till tysk koral

450;

1697 nr 295;

(Zahn
Wort)

Erhalt uns Herr bei deinem
från 1540-talet; kan påvisas i

350:

Sverige på 1630-talet (Kalmar);

i

Dan-

mark redan 1569 (Thomissön).
Ack! blif hos oss o Jesu, psalm
120; Hajffner

Ack!

hänvisar

döden

mel.

till

hafver

99.

hädan-

ryckt, psalm 344; Heeffner hänvisar
till mel. 21 a; samma psalm i koralpsb.
af 1697 nr 331, har egen mel., som ej låter
påvisa sig vare sig

i

tysk littera-

sv. el.

tur.

Ack,

Herre,

dig

förbarma,

Hfeffner 374; mel. motsvarar
nr 26 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till
hugenottpsalmen nr 6: Seigneur, quivoit
ma peine; förekommer i Lobwassers
öfvers. 1542. (Zahn nr 2266); kan påvisas

psalm

374;

(Kalmar).
Ack! hjärtansve; psalm 98; Haffner 98; mel. motsvarar nr 154 i koralpsb.
af 1697; går tillbaka till tysk koral
(Zahn 1915: O Traurigkeit, o Herzeleid)
af 1641, hvilken i sin tur hvilar på ka-

i

Sverige

fr.

tolsk tradition

måhända som
baka

till

m.

o.

1630-talet

(Bäumker I, 223); torde
koral kunna följas till-

sv.

år 1658 (Beckman).

Ack! huru plågas jag; psalm
364; Hseffner

hänvisar

till

mel.

160.

Ack! hvad är dock lifvet här,
psalm

457; Haeffner

hänvisar

till

mel. 231.

Ack! hvar skall jag tillflykt
finna, psalm
mel.

177; Haeffner

hänvisar

till

70.

Ack, Jesu Krist! mig nåd bete,

psalm

470; Haeffner

hänvisar

till

mel.

280 a.

Ack, jordens barn! vår
psalm

414;

Haffner

tid,

motsvarar
går tillbaka

414; mel.

koralpsb. af 1697 nr 39;
tysk koral (Zahn 7651 a: Da Christus
an dem Kreuze hing) af 1553; kan påvisas i Sverige på 1630-talet (Kalmar).
i

till

Ack, min själ! haf gladligt
mod, psalm 231; Haeffner 231; saknas
i

utländska koralböcker; kan ej påvisas
före 1795; i tryck först hos Haeffner 1808.

Ack! re'n

i

unga åren,

Hasffner hänvisar

mel.

till

Ack! vi äro alle

psalm

346;

30.

Adams

barn,

Haeffner 44; mel. motsvarar i
koralpsb. af 1697 nr 218; går tillbaka till
tysk melodi (Zahn 8187: O du armer Judas) af 1534; kan påvisas i Sverige på

psalm

44;

1630-talet

(Kalmar);

i

Danmark redan

1569 (Thomissön).

Ackompagnement

afser

numera

det be-

ledsagande instrumentet såsom vid sång
pianostämman eller också en hel orkester såsom vid konsertstyckena för ett
soloinstrument med orkester. Inom den
vokala musiken utgör a. det melodien
följande harmoniska underlaget.

Inom

den polyfona musiken har a. ej sällan
uppstått så, att i en flerstämmig sats en
melodi uttagits och utförts af ett soloinstrument (eller sång med underlagd
melodi), under det att de andra stämmorna spelats å ett instrument t. ex.
piano eller orgel. Detta polyfona ackomp. fanns särskildt talrikt under 1500talet, och det beledsagande instrumentet
var då hufvudsakligen luta. Under 1600-

som konst, i synnerhet genom operan. Man skref härvid
antingen ut en melodistämma, till hvilken en basstämma jämte mellanstämmor
skulle fritt uppfinnas, eller också en basstämma med sifferbeteckning, och till
denna jämte de på denna byggda ackorden improviserade solisten sin melodistämma. Den besiffrade basen (generalbasen) är fullt utbildad under andra
hälften af 1600-talet och är inom kyrkan
definitivt upptagen vid orgeln genom
koralpsalmboken af 1697. Hundra år senare klagas allmänt, att konsten att ackompagnera väl upphört hos kyrkomusikerna, och med det begynnande 1800talet blir a. en konst som uteslutande
tillhör kompositören, ej den utförande
musikern.
Ackord, betecknar numera endast en
samklang af toner, förut (på 15- och 1600talet) äfven samklang mellan instrument
af samma slag (t. ex. en kvartett af diskant-, alt-, tenor- och basviolin).
Ackordpassage, arpeggio, figureradt ackord.
talet utbildade sig a.

5

Ackordlära
Ackordlära. Se Harmonilära.
Charlotte, f.
1. Ackté-Strömer,
14. 11. 1850 i Uleåborg; högt aktad sångerska; 1867—69 elev af E. Mechelin i
Helsingfors, 1869 af Massé i Paris, 1870—
71 af Fredrika Stenhammar i Stockholm,
sedan 1872 åter af Massé; debuterade 21.
11. 1873 i Viborg som Lucia; var sedan
med Bergboms operasällskap i Helsingfors, där hon i 5 år sjöng Azucena, Lucia, Norma, Lucrezia, Rachel i "Judinnan", Rosina i "Barberaren", Zerlina i
"Fra Diavolo", Valentine i "Hugenotter-

Emmy

na", Leonora i "Fidelio", Pamina, Donna
Anna, Agatha m. fl. partier. 30. 6. 1875
gift med kapellmästaren Lorenz Nikolaus Ackté (1835—1900); 1875—76 och 1880
81 företog hon en studieresa till PaLeipzig, Dresden och Berlin. I
ris,
Sverige uppträdde hon 1877 på Göteborgs teater tills, med Signe Hebbe,
Fritz Arlberg och Leonard Labatt i
"Trubaduren". Med A. begynte 1873 en

—

lysande tid för Helsingfors teater, och
hon utgjorde länge dess främsta stöd.
Allt sedan mannens död har A. ledt den
af honom år 1883 grundlagda klockareoch orgelnistskolan i Helsingfors. Som
lärarinna i sång har A. utbildat flera
sedan ryktbara sångerskor, däribland i
främsta rummet sina båda döttrar Aino
A. och Irma Tervani. Genom en hösten
1910 inrättad operaklass vid teatern i
Helsingfors har A. sökt tillfredsställa
det växande behofvet af dramatisk utbildning för finska hufvudstadens sångartister.
2. Aino A.-R e n v a 1 1,
f.
23. 4. 1876 i
Helsingfors; dotter till Emmy A.-Strömer; berömd sångerska; erhöll första utbildningen af modern; vid 18 års ålder
deltog hon med modern i en konsertturné
genom de flesta finska städerna; på hösten 1894 for hon till Paris och antogs
till elev vid konservatoriet därst.; 1897
erhöll hon första priset i operaklassen.
S. å. engagerades hon vid st. operan i
Paris och debuterade som Margareta i
"Faust"; efter denna erbjöds hon ett
engagement på tre år under tämligen

gynnsamma

villkor.

Bland

roller,

som

anförtroddes henne kunna nämnas: Julia i Gounods opera och Elisabeth i

"Tannhäuser"

(1899);

efter

att

1902

ha

uppträdt som Nedda i "Pajazzo" vid dess
premiére på st. operan utnämndes hon

—Adam

Bland andra
operan kunna nämnas: Elsa
i
"Lohengrin", Hermine i "Cloche du
Rhin", af S. Rousseau, Benjamin i Méhuls "Josef", Thisbé i "Orsala", af bröderna Hillemacher, titelrollerna i Duvernoys Helle och Glucks Alceste samt
till

"Officier d'academie".

roller å

st.

Magyane

i Reyers, "La statue".
År 1901
ingick hon äktenskap med jur. professorn H. Renvall i Helsingfors. 1904
var hon engagerad vid Metropolitan

—

operan i Xew-York och har sedan som
gäst uppträdt på en mängd europeiska
scener samt äfven verkat som konsertsångerska med lysande framgångar. I
Helsingfors har A. varit en nitisk främjare af den inhemska musiken och verkat för en inhemsk opera med egna
finska artister i stället för ryska eller
utländska. Den 2. 10. 1911 var i detta fall
ett märkesår i Finlands teaterhistoria.
Denna dag uppfördes å Alexanderstea-

med

tern

uteslutande inhemska krafter

Massenets "Navarresiskan", med A. själf
i
titelrollen.
Hon hade själf ledt regien vid denna teater. Sedan dess har
hon utfört hufvudrollen i operan "Acté",
af Joan Manen. Till Sverige har A.
kommit flera gånger bl. a. 16—24. 10. 1903,
då hon uppträdde på kgl. teatern i
Stockholm som Margareta i "Faust",
Elisabeth i "Tannhäuser", Julia i Gounods opera och Elsa i "Lohengrin". I
okt. 1908 återkom hon och uppträdde
först på en konsert i Mus. akad., sedan
Efter
i
nov. som Salome och Tosca.
framgångsrika konserter i London återkom hon till Stockholm hösten 1911 på

hemresa
3.

I r

Helsingfors.
A. Se I. T e r v a n

till

ma

i.

Acte de cadence (fr.), slutfall, tonslut;
äfven efterslag vid drill.
Acnta (lat.), en spetsig, skarpklingande orgelstämma; äfven kallad S c h a r f f
och M i X t u r, från hvilken senare den
dock skiljer sig därigenom, att den alltid innehåller en ters. A. är en 3 5-korig blandad stämma.
Adagletto (it.), litet, kort adagio; mindre långsamt tidsmått än adagio.

—

Ad

(lat.), till,

på.

Adagio, allvarligt, måttfullt, långsamt;
står som tidsmått mellan Larghetto och
Andantino. A. assai, di molto, pes a n t e, mycket långsamt.

L Adam, Louis,

f.

3.12.1758

i

Elsass;

Adam— Adelsköld
t 8.4.1848 i Paris; framstående pianist
och pedagog; 1797 1843 lärare vid pariserkonservatoriet och utbildade som sådan flera sedan berömda pianospelare
och pedagoger, däribland Kalkbrenner,
Hérold, Chaulieu m. fl. samt ej minst
sin son Adolf; skref en pianoskola, som
1826 öfversattes af Czerny till tyska och
redan 1798 en metod för fingersättning.
2. A d o 1 p h
A., f
24. 7. 1803 i Paris,
t därst. 3.5.1856; berömd operakompositör; fick sina första insikter i operakomposition genom Boieldieu. 1829 uppfördes hans första opera "Pierre et Catherine" på opera comique; sedan följde
flera andra, hvaraf "Postiljonen från

—

.

Lonjumeau" (1836; i Stockholm första
gången 1839) är det otvifvelaktigt bästa
arbetet.
Af andra operor ha i Stockholm utförts: "Xiirnbergerdockan" (f.
ggn 1853), "Alphyddan" (f. ggn 1837),
"Bryggaren i Preston" (1840), "Den döfve" (1854), "Toreadoren" (1857— 58) samt
de två balletterna: "Gisella" (1845) och
"Miranda" (1846). Inalles skref han 53
arbeten för teatern, de flesta för opera
comique. Hans fruktbaraste period infaller mellan 1830-^6. År 1848 blef han
lärare i komposition vid konservatoriet.

Äfven som

han upphans död utkom hans "Souvenirs d'un musicien" med själfbiografi,
1859 andra bandet ("Derniers souvenirs").
Biografier utgåfvo Halévy o. A. Pougin.
Adam af Fulda, betydande komponist,
som lefde ungefär mellan 1440 och 1500;
skref ett värdefullt musikalisk traktat
(1490), som upptagits i tredje bandet af
skriftställare har

trädt; efter

Gerberts Scriptores.
Adam de la Hale, f. 1240 i Ärras, t
1287 i Neapel;
framstående trubadur
(trouvére) från trubadursångens sista dagar.
Hans första mera bekanta arbete
var "Le jeu de la feuillée", utfördt c.
1262 i Ärras; det andra, som skapade
hans rykte utöfver Ärras' gränser, är
herdespelet "Le jeu de Robin et Marion",
skrifvet för franska hofvet i Neapel 1285.
Såväl testen som musiken är här af en
sällsynt färgprakt och friskhet.
Arbetet har, försedt

med modernt ackompag-

nement, förmått tjusa t. o. m. ett modernt öra. Coussemaker utgaf 1872 A:s
arbeten och J. Tiersot försåg 1896 herdespelet

med ackompagnement.

bearbetning

utfördes

det

i

I denna
Ärras vid

minnesfesten för A. Utförlig beskrifning af det berömda arbetet utkom 1895
Äfven utanför Ärras
i Revue du Nord.
har spelet blifvit gifvet i senare tid,
framför allt på 1880- och 90-talen.
Adams, Thomas, f. 5.9.1785, t 15.9.
1858 i London; framstående engelsk organist; kallades på sin tid "orgelns
Thalberg". Komponerade fugor, fantaorgel samt variatio-

sier, interludier för

ner och stycken för piano. Om honom se
Musical Times Sept. 1899.
Addison, J o h n, f 1765, t 30. 1. 1844, berömd engelsk kompositör; ägnade sig
först efter sitt giftermål med den framstående sångerskan Miss Willems på allvar
åt musiken; var en tid kapellmästare i
Dublin; efter en kortare vistelse i Liver.

pool slog han sig ned i London bl. a.
som musikhandlande; skref för Covent

Garden-teatern m. fl. teatrar. Ett oratorium 'Elias' uppfördes 3. 3. 1815.
Af
hans dramatiska arbeten kunna nämnas: "The sleeping beauty" 1805, "The
russian
imposter" 1809; "My Aunt"
1813.
Han uppträdde äfven som violoncellist, kontrabasist och sånglärare.
Additional keys (eng.), tillagda tangenter; i engelsk pianomusik beteckning för, att stället skall utföras i 4strukna oktaver.
Addolorato el. C o n d o 1 o r e, smärtsamt, vemodigt.
Adelburg, August Ritter von,
f.
1. 11. 1830
Konstantinopel t 20. 10.
i
1873 i Wien; framstående violinist; elev
af Mayseder 1850 54; väckte stort uppseende på 1860-talet; skref äfven violinetyder, sonater, kvartetter och operor.
Adelerantz, Carl
Fredrik, f. i
Stockholm 3.2.1716, t därst. L 3. 1796;
arkitekt och hofintendent; tog en verksam del i 1700-talets musiklif i hufvud,

—

staden; blef efter studier i Frankrike
anställd vid slottsbyggnaden; sedan hof-

intendent 1750, öfverintendent 1757, direktör för hof kapellet 1764; verkade ifrigt för inkallandet af franska teatertruppen 1753; blef direktör äfven för
denna trupp.
Adelsköld, Claes Adolf, f. i Nolhaga vid Alingsås d. 7.9.1824; t 1.10.
1907; militär och ingenjör samt äfven
intresserad musikvän och kompositör af
sånger och psalmmelodier; underlöjtnant 1844; löjtnant 1852; kapten, major;

.

Adelsvärd
af sked 1875; tog en verksam del

i

1850-

järnvägsanläggningar; riksdagsman och liberal politiker 1876 93;
äfven litterär författare (Lefuadsteckning öfver John Ericson, Utdrag ur mitt
dagsverks- och pro diverse konto m. fl.).
Adelsvärd, Erik S e t h, f 1813, t å
Adelsnäs d. 30.7.1868; friherre, öfverstekammarjunkare; har på mångahanda
sätt främjat tonkonsten i Sverige som
mecenat; bl. a. bidrog han med en frikostig gåfva till mus. ak:s orgelverk;
på sin egendom Adelsnäs underhöll han
ett af egendomens tjänstemän och arbetare bestående musikkapell, hvilket stod
under ledning af direktör Böhme; äfven
åt hjälpbehöfvande musiker var hans
o.

60-talets

—

.

hand alltid öppen. LMA 1857.
A deux mains (fr.), för två händer.

Adgo

=

adagio.

ett piano med stämgafflar
strängar. Klaviaturen står i förbindelse med en hammarmekanism, som
anslår en rad stämgafflar; omfånget
vanligen 5 oktaver F-f^ Tonen är svag
men ren och af en underbar mild beslöjad färg. Ett a. i instrumentalmuseet

Adiaphon,

i

st. f.

Köpenhamn har beteckningen:

DeutFabrik, Fischer uud
Fritsch, Leipzig (Patent 1882).
Tyvärr
vann instrumentet ej den utbredning
det förtjänat; hör numera blott till de
många experiment inom instrumentfabrikationens område, som ej vidare
utvecklats af brist på intresse från alli

sche

Adiaphon

mänhetens

Adirato, vredgadt.
i

kantors eller or-

Mähren;

framstående musikhistoriker; 1878 dr. juris i Wien; 1880
dr. phil. på en afhandling om de historiska grundklasserna i det kristna västerlandets musik; 1881 docent i musikhistoria vid universitetet i Wien och
1885 professor i musikhistoria och musikteori i Prag; 1898 E. Hanslieks efterföljare

i

som

ord. professor

i

samma äm-

Wien; grundade 1884 tillsammans
med Chrysander och Spitta Vierteljahrsne

i

schrift

fiir

"Denkmäler

tionell

lif

en interna-

för

katalogise-

randet och utgifvandet af de medeltida
musiktraktater, som ännu äro otryckta.
Såsom bidrag till den nyare musikens
historia har han 1904 utgifvit en synnerligen god Wagnerbiografi.
Adlerbeth,
Göran, f.
21. 5. 1751 i Jönköping, f å Ramsjöholm
7.10.1818; statsman och skald; intresset
för musiken vann han särskildt vid
operan och har förvärfvat sig en aktad
plats inom musiklifvet under Gustaf
III:s tid genom författandet af texten
till Naumanns opera "Cora och Alonzo",
med hvilken k. teatern invigdes 1782.
Under åren 1771 77 var han Musikaliska akademiens sekreterare.
Ad libitum (ad. Ii b.), efter behag;
långsammare eller snabbare efter behag; brukas äfven om ett instrument,
som allt efter önskan kan undvaras.

Gudmund

—

=

Ado

adagio.

Adornamento

utsmyckande.

(it.),

A

due, tvåstämmigt, el. stycket bör
utföras af två personer; a due s t r omenti, a due corde öfver dubbelnoter i violinstämman betyder, att de
få delas mellan spelarna.

Adufe (arab.), tamburin.
Ad una corda, på en sträng; på piano:

med

pianissimopedalen.
la majeur, eng. a major),
tonart med tre ^ för c, f och g (fiss moll
spel

A

dur

(fr.

parallelltonart).
rett

ganists frånvaro förrättar dennes tjänst.
Adler, G u i d o, f. 1.11.1855 i Eibenschiitz

han 1909 kallat till
sammanslutning

rien

Advokaten Patelin,

sida.

Adjuvant, den som

— Aeneas

Musikwissenschaft;
der Tonkunst in

leder

Österreich". A:s hufvudsakliga skriftställarverksamhet har rört sig om medeltidens
musik, för hvilken gren af musikhisto-

akt;

1

i

buff aopelibretton efter en fransk

från medeltiden, bearbetad af

fars

De

Leuven och Langlé (Maitre Pathelin),
fritt öfversatt af E. G. KathofE (några
originalverser tillagda af D. Hwasser
och J. Jolin), musiken af J. Foroni; gifven å kgl. teatern 8 gånger under år

på 70-talet samt 1894,
Göteborgs teater gafs stycket

1858 (återupptagen

Å

1908).

gången

första

Ae

.

,

.,

Aeg
Laujon,

I

se

1873.

äfven

E

.

.

operabalett
öfversättning

é,

i

1 akt,

af

G.

orden af
G.

Adler-

musik ordnad af H. F. Johnsen;
uppfördes å rikssalen i Stockholm 1774,
som divertissement i skådespelet "Birbeth,

ger Jarl och Mechtild"; upptogs 1775
å Bollhuset som själfständigt stycke.
Aeneas i Cartago, opera af Josef

Kraus;

seDido och Aeneas.

Aeoline

8

Aeoline, en 8 fots rörstämma i orgeln,
endast förekommande i pedalen; har sitt
namn af eolsharpan.
Aeolodikon, klaviaturinstrument med
stålsträngar, hvilka bringas att ljuda
genom luftens inverkan (vindharmonika); flera experiment gjordes med instrumentet i början på 1800-talet; blef
så småningom ersatt af vårt nuvarande

En

harmonium.

öfvergångsform
mellan ae. och harmonium är Aelomelodikon, där strängarna ersatts eller förstärkts

med

slags

ett

i

i

pianot

inpassadt

katolska missaler an-

vändt i st. f. unison.
Aequisonus (lat.), lika klang, enklang
mellan toner af lika höjd.

Aequo animo

(lat.),

med

lugn, mått-

Af hjärtat hafver jag dig
kär, psalm
mel.

Aerophon,

Harmonium.

se

utelämnande af konsonanterna

genom

(a-e-u-i-

ibland förkortas samma ord: HaVa,
HaFah, hvilket då vid melismerna i slutet på en mässtext har samma betydelse
som Aevia.
[Den] Afbrutna offerfesten,
Das unterbrochene Opferfest, skådespel
a);

1

i

orden af

3 akter,

ggn

i

Wien

Haeffner hänvisar

till

Af himlens här den Högstes
makt, psalm

140; Haeffner 140; motsvarar nr 140 i koralpsb af 1697; kan ej påvisas i utländsk källa och saknas äfven
i svensk före 1697.

är, psalm
rar nr 132

Haeffner 63; mel. motsvakoralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk koral (Zahn 346: Vom
Himmel hoch da komm' ich her) af
1539; kan påvisas i Sverige fr. o. m.
1619 (Rhezelius) och i Danmark 1569
(Thomissön).

J.

63,
i

rikedom

fröjd, psalm

Aevia, förkortning af halleluja

med sång

221;

221.

Af

fullt.

gifven

der du bist der helle Tag) af 1565; kan
påvisas i Sverige redan på 1550-talet
(En liten Sångbok) och i Danmark 1569
(Thomissön).

Af himlens höjd oss kommet

bleckpipor.

Aelopantalon,
aeolomelodikon.
Aequalis (lat.),

—Afrika

Huber;

1796 (italiensk

som

sacrifizio interrotto, Dresden 1798);
svensk imitation af Axel Bergh ZachIl

rar nr 27

och

världslig

280; Haeffner 280;

motsva-

koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk koral (Zahn 4441 a: Wc
Gott der Herr nicht bei uns halt) af
1537; kan påvisas i Sverige först 1694
(Riddarholmskyrkan); i Danmark däremot redan 1569 (Thomissön).
i

Affabile, angenämt.

Affanato, oroligt, ängsligt.
Afferni, U g o, f. 1. 1. 1871 i Florens;
framstående dirigent; har särskildt inlagt stora förtjänster som ledare för
orkesterföreningens konserter i Liibeck
1897—05; är sedan 1905 dirigent för kur-

musiken af PeSverige med dansdivertissement af L. Deland; gafs å kgl. teatern åtskilliga gånger under förra hälften af 1800-talet, första gången 1812, sedan i omarbetad öfversättning 1817 och
1835; tillsammans ej mer än 10 gånger.

mans med henne anordnat mycket omtyckta kammarmusikaftnar; har som
kompositör endast gjort sig känd genom
operan "Potemkin an der Donau" (1897)

Af dig förordnad, store Gud!,

samt några smärre pianosaker och sån-

risson (C. G. Nordforss),

ter

von Winter;

psalm

i

316; Haeffner

hänvisar

mel. 6.
Af dig, o Gud! jag kallad är,
psalm 37; Haeffner hänvisar till mel. 6.
Af djupsens nöd, o Gud!, psalm
182; Haeffner 182; mel. motsvarar nr 99
i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 4437: Aus tiefer Noth schrei
ich zu dir) af 1524 (Joh. Walter); kan
till

påvisas i Sverige på 1630-talet (Kalmar)
och i Danmark 1569 (Thomissön).

Af

helig

slår, psalm

längtan

hjärtat

Haeffner 158; motsvarar nr 199 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk koral (Zahn 383: Christ
158;

kapellet i Wiesbaden; gift med violinisten Mary Bramner och har tillsam-

ger.

Affetto

(lit.),

affettuoso,

affet-

tuosamente, con affezzione,

li-

delsefullt, känslofullt, uttrycksfullt.

Affisch, anslag.
Afflitto,

afflizione

Affrettando,

(it.),

sorgbundet.
raskare,

affrettoso,

ilande.

Af koppling på en orgel;

se

utlös-

ning.
Afrika. Musiken i A. har mera än i de
andra världsdelarna bevarat sin ålderdomliga skapnad. Det utmärkande för
melodibildningen är korta fraser hvilan-

Afstånd

—Afzelius

de på ackordisk-pentatonisk grundval,
skarp rytm, det senare beroende på
dansens stora betydelse såsom ackompagnement till musiken. Rörande musikinstrumenten utmärker sig A. för den
rika användningen af blås- och slaginstrumenten men den i allmänhet ringa
I
utbildningen af stränginstrumenten.
medelpunkten för musikintresset står
hornet formadt af en elefantbeta, tämligen allmänt ansedt som ett "kungligt"
instrument. Af speciellt afrikanska instrument kan nämnas "Sansa", (s. d.),
vanligen kallad "negerharpa". Från det
egentliga Afrika måste hela norra delen
frånräknas såsom stående under arabisk
inverkan, likaså Egypten och Abyssinien såsom hvilande på andra kulturella
förutsättningar än den ursprungligen
afrikanska. Under arabisk inverkan står
likaledes östra kusten till Sansibar samt
äfven delar af inre Kongo. Europeisk
gestaltning har melodibildningen i länderna norr och öster om Guineabukten.
Den genuina afrikanska musiken finnes
däremot ännu i någon mån bibehållen
hos folken omkring Atacama-öknen och
norr därom vid Sambesi-floden.
Se i
hufvudsak: Wallaschek, Primitive music och Anckermann, Die afrikanisehen
Musikinstrumente.
Afstånd mellan tvenne toner, se i n-
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Stockholms musiklif, under den tid han
vistades där (1811 21; sedan kyrkoherde
i Enköping till sin död); själf hade han
önskat, att Åhlström skulle öfvertaga
musikredigeringen af folkvisorna, men
Geijer kom hindrande emellan. I gengäld öfverlät han utgifvandet af danserna åt Åhlström. A. tog äfven direkt
del i denna rent musikaliska publikation

—

och meddelade alla de dansmelodier han
kände från sin hembygd. Mest bekant
har A. blifvit genom sin text till Näckens
polska:
"Djupt i hafvet". Själf säger

han sig ha hört mel. första gången af
en småländsk flicka 1810, då "den väckte
hos honom beslutet att samla svenska
folkets sånger och melodier". Mel. tryckgången 1812 i tidskriften Iduna, då med A:i text.
mel:s och tex-

tes första

Om

tens äldsta historia se T. Norlind, Studier i sv. folklore s. 125.
A. bibehöll
hela sitt lif samma varma intresse för

han "knappast ägde några
musikaliska kunskaper". Angående re-

tonkonsten, ett intresse, som ej minst
framträder i hans stora arbete "Svenska
folkets sagohäfder" och hans diktsamling "Afsked från sv. folkharpan".
2. Anders Johan A.,
brorson till
A. A., f. 13.12.1817 i Alingsås, t 14.1.
1865; student 1847 i Lund; tillhörde under studenttiden Otto Lindblads närmaste krets och sjöng som 1. tenor vid flera
af studentkvartettens konserter; uppträdde som skald under signaturen
'A f z c' med samlingarna: "Vårminnen"
1845, "Frids- och stridsbilder" 1850.
Till
en del af dessa satte Otto Lindblad musik ("Erotisk fantasi", "På insjön"), till
andra däremot han själf. A. var god
flöjtist och pianist.
1848 deltog han som
frivillig i danska kriget och blef 1855
tullinspektor i Simrishamn.
3. D a v i d a
A. f. Larsson, f. 1866 i
Göteborg; berömd altsångerska; elev af
A. Hallen och Fr. Arlberg; 1891 sjöng
hon å en konsert i Göteborg och året
därpå i Stockholm vid Musikföreningens

digeringen af samlingen Sv. folkvisor
säger samma förf.: "Geijer har nog fått
tjänstgöra inte bara som poet utan äfven som musikaliskt smakråd. Själfva
arbetet med melodiernas sättning åter
hade genom Geijers förmedling Hajffner
åtagit sig." Det är nog att gå för långt
att förneka A. alla musikaliska kunskaper.
Själf spelade han allt sedan ungdomstiden flöjt och tog rätt liflig del i

uppförande af Mendelssohns Elias; vann
mycket bifall på grund af sitt uttrycksfulla föredrag och sin vackra röst; biträdde sedan under tiden 1892 96 vid
konserter i hufvudstaden och landsorten; 1896 studerade hon för Iffert i Dresden; A. uppträdde äfven på konserter i
nyssnämnda stad och berömdes för sin
"ädla tonbildning, varma känsla och goda skola". Konserterade äfven i Berlin,

—

tervaller.

Arvid A u g u s t, f 6. 5.
Hornborga, Västerg., t i Enköping 25. 9. 1871; prästman, häfdatecknare,
1.

1785

Afzelius,

.

i

skald; de verk,

som

fästat A:i

namn

äf-

ven vid musiken, ha hufvudsakligen varit
"Svenska folkvisor" 1814 17 och
"Traditioner
af
svenska folkdanser"
1814 och 15.
En tämligen god minnesteckning af Olof Åhlström ("Tonsiaren
O. Å:s minne") utgaf han 1867.
Molin

—

ger

honom

mälet,

i

"Geijerstudier" det efter-

att

—

Agander — Agrell

10

Braunschweig m. fl. tyska städer. 1900
var hon engagerad vid kgl. teatern
Stockholm, där hon uppträdde som
i
Orphens, Amneris, Azucena m. fl. A. gifte sig 1885 med språkmannen J. Arvid
A. men skilde sig längre fram från honom; sedermera gift med musikdir. C.
Bohlin. Sedan 1902 har A. ägnat sig åt
konsertsång. A. torde afgjordt vara vår

—2

främsta oratoriesångerska.

Ägande r, Pagander och

Vin-

berg, en på sin tid utomordentligt populär trio af Du Puy (texten af Valerius), hvilken gaf anledning till en komedi i en akt med sång (af C. G. Nordforss) med samma namn ("Agander och
Pagander eller En afton på källaren")
och musik äfven af Du Puy, denna komedi gafs å operan i Stockholm 8 gånger
under åren 1818 21, stycket återupptogs

—

som

"trio

i

kostym med sceneri" under

trions ursprungliga titel 1857 och gafs

under iVa år 17 gånger (på Mindre teaE. Åkerberg berättar i sin bok
"Musiklifvet inom Par Bricole" om tillkomsten af denna trio: De tre bröderna
Preumayr (s. d.) införde tillsammans
med E. Du Puy den flerstämmiga manssången a capella. Försök hade förut
gjorts af de tre bröderna Borgstedt till
2- och 3-stämmig sång "på ett visserligen mera dramatiskt än lyriskt sätt,
enär sångerna icke blifvit af kompositören satta för duett eller trio, utan utfördes af sångarna ad libitum". Detta
försök till samfälld sång utvecklades vidare af de tre bröderna Preumayr och
tern).

dem

Du Puy

"A. P. V.".
Då Wennerberg vid midten af århundradet utgaf sina samlingar "De tre" och
"Gluntarna", sammanställdes dessa sånger allmänt med denna trio (finnes ännu
i handeln på V. Hansens förlag, Kphn).
för

skref

bl. a.

bekanta verk är

ggn
Agerholm,

tryckt

dansk

(lat.),

föreskrifterna för ord-

ningsföljden och den speciella gestaltningen af de gudstjänstliga handlingarna särskildt inom evangeliska kyrkan;
motsvarar katolska kyrkans rituale.

Agazzari,

Agost

n

o,

f.

Siena, t därst. 10.4.1640;

c.

i

1578

i

1600—1609

i

2. 12.

Rom som
giet;

kapellmästare vid tyska kollesedan åter i Siena; utgaf bl. a. Dia-

logici concentus, Venedig 1618, hvilket
verk finnes i Tyska kyrkans bibliotek,
Sthlm (nu i Mus. ak:s bibi.), A:s mest

eljest Sacrae cantiones,

—1606

fyra böcker.

i

Edvard,

operasångare

30.

f.

9.

1866;

debutera-

(tenor);

de 1891 å kgl. teatern i Köpenhamn som
Turridu i "Cavalleria rusticana"; har
sedan dess varit en högt skattad kraft
vid danska kgl. scenen. Roller: Faust,
Ottavio i "Don Juan", Almaviva i "Barberaren",
Wilhelm Meister, Rane i
"Drott och Marsk" m. fl.
Agevole, agevolezza (it.), lätt, behagfullt.

Aggiustamente (it.), noggrant
Agiatamente (it.), sakta, lätt.
Agilita

ag

(it.),

i 1 i

t

é

i

takt.
lätthet,

(fr.),

rörlighet; lättare aiTangeradt.

Agilmente

(it.),

muntert,

lätt, ledigt.

Agitato, agitamente (it.), oroligt,
rörligt, jagadt, häftigt, våldsamt; agi-

con

tato

passions,

lidelsefullt,

upprördt.

Agnus
r e q

u

i

Guds lamm;

Dei,

se

mässa,

m.

e

Agoge

(gr.),

tempo.

Agogik; namnet infördt genom H. Riemann (Musikalische Dynamik und Agogik, 1884); beteckning för sådana föräntempo, som betingas af ett lifi allmänhet går a. parallellt med dynamiken (styrkegraden), de
mera betonade noterna uthållas ett
grand utöfver sin valör, under det att
de obetonade tagas något hastigare; detsamma gäller ej blott de enskilda noterna utan äfven kompositionen i sin

dringar

i

ligare uttryck;

helhet.

Agogisk accent,

förläng-

ning af en betonad nots tidsvalör, för
att framhäfva den som motsats till en
obetonad.

Agon (gr.); den mus. agonen intog en
framskjuten plats i de grekiska festspelen, särskildt de
1.

Agenda

1602

f.

Agrell,

pytiska spelen.

Johan,

f.

1. 2.

1701

i

Löt,

Niirnberg; berömd
svensk kompositör; studerade först vid
Linköpings gymnasium, sedan vid UppÖsterg., t 19.

1.

1765

i

universitet.
Konung Fredrik I:s
broder Maximilian af Hessen-Kassel antog honom 1723 till kammarmusiker hos
sig; han kvarstannade här omkring 30
års tid. Efter resor bl. a. i Italien blef
han kapellmästare i Niirnberg år 1746
och blef på denna post till sin död (dessa
uppgifter förekomma alla i Gerbers musiklexikon).
Diktaren Daniel Schubart,

sala

Agrell

—Agricola

varit personligen bekant
yttrar i sin under andra
hälften af 1700-talet författade bok 'Ideen zu einer Ästhetik d. Tonkunst' (s. 208
"A., denna stads kapellmäf.) följande:
stare, af födseln svensk. En sann konstnär, men kall natur: han spelade kyligt
men korrekt; han komponerade kyligt
men korrekt; stelt var hans sätt att uppträda, stelt hans spelsätt; men han vissatt aflägga räkenskap för hvarje
te
not han skref. Han plägade säga: 'Musiken är en dold aritmetik. Om jag tar
bort noterna och icke ser skelettet af
den finaste räknekonst, så är min sats

som synes ha

med honom,

falsk.

Hans pianostycken öfva handen

särdeles väl; hans motetter och kyrkostyeken följa ytterst strängt rösternas
natur. Vi äga ett rikt förråd af hans
produkter, som kännare alltid skola
skatta högt, emedan de röra sig på axlarna af den finaste teori." Hans kompositioner synas ha varit mycket omtyckta på sin tid.
I en uppgift från
Niirnberg heter det: "A:s kompositioner
voro på sin tid skattade mycket högt
Han skref flera koni
flera städer.
serter, sonater, symfonier och cantater;
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—

—

—

Menuett
Trio
Gigue (Upps. 12: 4).
K. Valentin skref en biografi öfver A.
(jämte porträtt) i Sv. Musiktidn. 1911: 4.
Fetis ger i sitt lexikon en förteckning
af A:s tryckta verk, af hvilka dock ej

kunnat återfinnas.

alla

Agrell, J. J. f 1804, f 16. 8. 1881 i
Stockholm; notarie i Svea hofrätt; var
en skicklig violinspelare och medlem af
den berömda Falkenholmska kvartetten.
A. (f. 1850, f
3. Hans
dotter
1880) utbildade sig till skicklig violinspelerska hos Leonard i Paris.
1. Agricola, Alexander, f. c. 1446 i
Nederländerna, t 1506 i Valladolid; en
af 1400-talets mera betydande kompositörer; intill år 1474 var han sångare i
Sforzas kapell i Milano; stod sedan i
hertigens af Mantua tjänst och 1491 i
Filip den skönes; 1505 begaf han sig till
Filip I af Spanien.
I Petruccitrycken
af 1501 03 träffas fiera sånger af honom
2.

.

Anna

—

och

samma

utgaf

1504

förläggare

ett

band mässor af honom.

Martin

2.

10. 6.

1556

A.,

sikskriftställare,

nom

f.

6. 1.

1486

i

Sorau, t

Magdeburg, betydande mu-

i

särskildt

bekant

ge-

Musica

framför allt voro hans fem serenader
i
bruk vid familjefester i Niirnberg."
Förutom en stor mängd tryckta verk,
bevara såväl svenska som utländska

instrumentalis
deutsch (1529 första uppl.; nytryck af
Eitner; Upps. bibi. äger ett ex. af orig.uppl.); detta arbete stöder sig närmast
på en beskrifning af samtidens musik-

handskrifter.
Af de
op. 2 Sei sonate per
il cembalo solo, acc. da aleuni ariette,
polonesi, e menuetti, Nrbg Haffner; op.
3 Tre Concerti a cemb. oblig. viol. 1, 2,

instrument af Virdung.
Af kompositionerna utkom efter hans död en sedermera tämligen anlitad skolsångbok:
Melodiae scholasticae 1557. En koralbok
af honom utgafs 1552 af G. Thymus.

bibliotek

tryckta

va

flera

må nämnas:

Nrbg; Concerto a cemb. obl.
va e vcl., Nrbg Schmid
Vedova 1748; Concerto a cemb. obl. con
2 v. va e vcl. Nrbg Bald. Schmidt 1761;
con

e vcl.,
2

viol.

Nrbg Kiegel;

Sonates

p. clav.

p. v. et

cemb. Nrbg, Riegel.

2 Sonates
Handskrifter finnas bl. a. i Briissel, Königsberg,
Berlin, Miinchen, Darmstadt, Sthlm (Mus.
ak:s bibi.) o. Uppsala. Den sonatsats A.

använder tillhör närmast öfvergångstiden mellan suiten och sonaten (se härom:
T. Norlind, Zur Geschichte d. Suite).
Jämte menuetten som mellansats förekommer äfven polonäsen. Som exempel
på hans satssammanställningar må anföras: Allegro
Grave
Aria
Trio
Aria d. c.
Menuett
Trio
Polonäs
Allegro
Menuett (Uppsala
12:3); Allegro
Largo
Allegro

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—
—

—

3.

arbete

G

e o r

g

Ludvig

A.,

f.

25. 10.

1643

Gross-Furra, Schwarzb.-Sondershausen,
t 20. 2. 1676 i Friedenstein, Gotha;
efter univ.-studier och förvärfvad magistervärdighet ägnade han sig åt musiken och blef kapellmästare hos fursten af Friedenstein, Gotha; af hans
kompositioner förvarar Upps. bibi. i
handskr. en motett (tabulatur): "Ich
will schweigen" för 4 röster och 4 stråi

kar.
4.

Johann Friedrich

A.,

f.

4.

1.

Dobitschen vid Altenburg, f 6.12.
1774 i Berlin; musikteoretiker och pedagog; elev af J. Seb. Bach i Leipzig och
Quantz i Berlin, 1751 hofkomponist och
1759 efter K. H. Graun dirigent för
kungl. kapellet. De flesta af hans operor och andra verk glömdes fort. En1720

i

—Ahlström

Agujari

12

dast hans musikteoretiska arbeten lefde
längre: 1757 öfversatte han Tosis sångskola; var medarbetare i Adlungs "Musica mechanica organoedi" och Sulzers
"Theorie der schönen Kiinste"; skref en
del skrifter i polemiskt syfte mot Marpurg.

Agujari,

deli

Lucrezia, "La Bastar-

1743 i Ferrara, f 18.5.1783;
sångerska; sjöng i Florens, Milano, London m. fl. städer och väckte öfverallt
beundran på grund af sitt fenomenalt
a",

f.

stora tonregister;

hon drillade ännu pä

trestrukna f och sjöng fyrstrukna c.
Axel Victor Heri1. Ahlberg,
b e r t, f. 1814 i Ronneby; student i Lund
1828; tandläkarex. i Köpenhamn 1843; läkare i Karlskrona. Under sin studenttid var A. en mycket anlitad sångare,
som Otto Lindblad tidigt fäste vid sin
första kvartett (1. bas); var särskildt
omtyckt som Bellmanssångare; sjöng
flera gånger på Lindblads konserter i
Lund och Malmö och väckte sådant bifall,

att

det

en tid var tal

om hans

engagerande vid k. operan. Sedan han
bosatt sig i Karlskrona var han en mycket intresserad deltagare i därvarande
musiksällskap.
2.

Magnus

A.,

f. 4. 9.

1876

i

Stockholm;

elev af konserv, i Sthlm 1890
Book); anställd i hofkapellet 1892;

violinist;
(F.

studerade
i
i Berlin för
Kor Halir; lärare i altviolin vid konservatoriet 1909; sedan 1902 ord. 1. violinist i hofkapellet i Stockholm.
1. Ahle, Johan
R u d o 1 p h, f. 24. 12.
1625 i Miihlhausen, f därst. 9.7.1673; organist och kompositör; kantor i Erfurt
1646, organist i Miihlhausen 1654, rådsherre därst. 1656 och 1661 borgmästare.
Af hans kompositioner har Uppsala
bibliotek:
Neu-gepflantzter
Thiiringischer Lustgarten 1657, 1658; Nebengang
1663.
Af de öfriga må nämnas: Geistliche Dialoge 1648, Kammersonaten 1650,
Chormusik 1668. I handskr. äger Upps.
bibi. en Aria för 4 stämmor, 2 violiner
och orgel: "Ich armer Siinder", samt en
Aria för 4 stämmor med b. c: Ach lasset uns zu Gott" (V. M. c. 1: 1—2; I. M.
tab.).
Ett urval af hans verk utgaf
Joh. Wolf i Denk. deutsch. Tonkunst.
Beskow-stipendiat;

1897

Briissel för César

2.

son,

Thomson,

Johan Georg
f.

i

Miihlhausen

A.,

den

förres

1651; f därst. 1706;

efterträdde sin fader som organist; blef
äfven rådsherre; utgaf: Geistl. Andachten
Unstruhtische
1671,
Terpsichore,

Instrumentalische Friihlingsmusik 1675,
76 m. fl.
1. Ahlström,
Jakob N i k 1 a s, f 5. 6.
1805 i Visby, f 14.5.1857 i Stockholm;
produktiv och på sin tid äfven populär
kompositör; blef student i Uppsala 1824;
efter att ha varit dirigent vid en del
resande teatertrupper tog han dir.examen vid Mus. akad. 1831; var sedan
1832 42 dir. mus. och organist i Västerås; 1842 54 var han kapellmästare
vid mindre teatern i Stockholm, därefter
1854 36 vid Humlegårdsteatern och sist
1856 till sin död vid Ladugårdslandsteatern.
Jämte dessa direktörsbefattningar vid teater var han fr. o. m. 1847
dir. vid kgl. 2:dra lifgardet och fr. o. m.
1854 organist i Hedvig Eleonora kyrka i
Stockholm; 1857 utnämndes han till organist i Stora Skedvi i Dalarne men
.

—

—

—

hann ej
han ett

öppnade
harmoni och instrumentation efter Logiers metod i hufvudstaden.
Af hans produktion må nämnas: musiken till 102 uppförda teaterstycken, däribland de på sin tid mera
bekanta:
Agne, Positivhataren, Ringaren i Nötre Dame, Hinko och Urdur,
Döden fadder; skref öfver 600 mellantillträda platsen; 1854

institut för

—

aktstycken; en stor pianokonsert och
vokalsymfoni, flera pianosaker; utgaf
1852 en
"Musikalisk fickordbok" och
1855 "Trehundra nord. folkvisor f. en
röst o. p." samt 1845 tills, med P. C. Boman "Valda sv. folksånger, folkdanser
o. folklekar" (som nr 1 i denna publikation flnnes f. f. ggn i tryck: "Du gamla
du friska", i ord och musik); 1839 utkom
"Melodierna till de vid den allm. gudstjänsten brukliga koraler för skolungdom"; tills, med J. W. Söderman utgaf
han "Kupletter sjungna ä Stockholms

—

J. M. Rosén skrifver i "Några minnesblad" I s. 104 ff. följande om
honom under Uppsalatiden: Hos A. och
Hernholm sjöngs både för- och eftermiddag, där spelades ä quatre mains,
duetter och trior, där komponerade A.
sina bästa saker, som dock alla i tidens
längd gått förlorade, ty de hafva icke
blifvit tryckta, t. ex. en trio för piano,
violin och vlc, en stor polonäs (E-dur)
för piano, med ork.-ack. (som han exe-

teatrar."

Ahlström
kverade en gång vid en konsert, som
han gaf i Gustavianum) o. s. v. Allt
svärmade den tiden för Spohr, och så
äfven A., hvilket märktes på hans komEnsidig var dock A. icke,
tog intryck af allt skönt utan fördom
och hörde ej till dem, som först försikpositioner.

tigtvis titta efter

på titelbladet komposi-

törens namn, för att veta, hvad de skola
döma. Och så var han den tiden mycket
en sann
liflig till lynnet och sorglös
konstnärsnatur, såsom han förekom mig,
hade någonting originellt i så väl sina
kompositioner som sin personlighet
något som på senare tider syntes öfvertog dagen som den
gifva honom
kom och låg visserligen i Uppsala för

—

—

—

att

,

taga kameralexamen och på grund
komma in i räkenskapsverken,

af den

men därmed
ting af
dag de

—

blef

naturligtvis

ingen-

och så sade han en vacker

akademiska studierna farväl,
för att följa med Djurströms trupp som
musikdirektör. Så blef han musikdirektör och domkyrkoorganist i Västerås,
hvilket han lämnade för att emottaga
kapellmästareplatsen vid Lindebergs teater, blef musikdirektör vid Andra lifgardet samt hade då och då kompositionsuppdrag, äfven från kgl. teatern; dock
syntes hans genius hafva öfvergifvit
honom, ty af allt det myckna, som kom
till offentligt uppförande, var intet som
höjde sig öfver medelmåttan eller vitt-

nade om sann inspiration, såsom fallet
dock var med hans kompositioner från
Uppsalatiden.
Näringssorgen hade väl
mycket inverkat, dock har mången kompositör varit långt mindre gynnad af
lyckan (egentligen hade A. i detta fall
ingenting att klaga öfver) utan att därför låta nedslå sig
men så var det,
han var vunnen för konstnärerna, för

—

befattningarna, för familjen, men förlorad för konsten. Hans lynne hade äfven blifvit förstämdt, och knappast
skulle de, som känt A. i Uppsala och
kände honom i Stockholm, ha trott att
det var "samma människa".
En aktningsvärd bana gjorde han i alla fall,
men mera solbeglänst hade den kunnat
blifva,

om han

hållit

sala syntes lofva:

hvad han

i

Upp-

öfvergifva fader
och moder och blifva när konsten. I
Uppsala var nämligen A. konstnär, i
Stockholm
"handtverkare".
Samma

—

att

—
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som råder i kompositionerna,
framträder äfven i folkvisearbetena.
Alla melodierna äro tagna från andra
insamlare framför allt R. Dybeck. Af
minnesteckningar om honom hänvisas
utom ofvanstående till: A. Blanche,
Minnesbilder; M. J. Crusenstolpe, Medaljonger o. statyetter; Minnesteckn. i Ny
tidn. f. Mus. V: 22; "Ur J. N. A:s anteckn." Sv. Musiktidn. 1889: 9.
2. J o h a n
Alfred A., f. 1. 1. 1833 i
Sthlm, t därst. 26.3.1910, hufvudsakligen känd som kompositör af manskvartetter; skötte redan vid 13 års ålder orgeln i Änkehusets kyrka och fortsatte
ytlighet,

därmed

tog skollärareex. 1848
sistnämnda år blef
han organist i Tyska kyrkan och 1851
1853 organistex. vid
t. f. kantor därst.;
Mus. ak. med högsta betyg och utbildade
till

1847;

och organistex.

1849;

sedermera 1867 i artistklassen för
Fredr. Berwald; 1873—90 organist
i Katolska kyrkan; verkade äfven som
kompositör för denna församling. A:8
tonsättarverksamhet rörde sig hufvudsakligen på manskvartettens område,
där han äfven uppträdde som lycklig
arrangör. Hans produktion på detta
område har varit ovanligt rik. En stor
del af hans tonsättningar ha stått såväl
på studentsångarnes som andra körers
program; få arrangement af Bellmanssånger ha vunnit en sådan spridning
som hans. Som dirigent var han mycket
anlitad i Stockholm bl. a. af Stockholms
allm. sångförening. Folksångföreningen
och Typografiska föreningens sångkör.
Äfven i Stockholms större ordenssällskap var han en nitisk medlem, framför allt i Par Bricole, där han fr. o. m.
1857 var medlem och äfven beklädde
en mängd musikaliska förtroendeposter.
E. Åkerberg, detta sällskaps musikaliske
minnestecknare, yttrar om honom: "A.
var en entusiastisk ordensbroder. Utom
åt Bricole ägnade han sig äfven åt Frisig

Joh.

mureriet.

Timmermansorden,

Coldinu,

Neptuniorden och W:6. I Frimureriet
var han organist; i Coldinu och Neptunerna hade han sången om hand. Hans
inträde i Bricole sammanfaller med den
sångens glansperiod inom sällskapet, då
Bricolekören under Andreas Randels
ledning gästades af sådana förmågor
som Arnoldson, Willman, Sandström,
Uddman, Dahlgren m. fl. I dessa min-

Ahlström — Aichinger
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nen lefde han till sin död. En följd af
denna oerhörda beundran för dessa bortgångna blef också, att han blef en svår
År
kritiker på nyare tiders sångare.
1872 tillerkändes honom den Westerstrandska medaljen." I M. Rystedts förteckning öfver manskvartetter sjungna
i

Sverige

intill

Mus. Studier

s.

år

1883

(A.

209) står A.

med

Lindgren,
7

sånger.

samling manskvartetter
Lundagård upptager tre

1850-talets stora

Odinslund
kvartetter:

o.

"Slumra

"O flyn, o
"Jag minnes

Ijufva",

flyn! I klara silfvertoner",

lummig lund". Af dessa är den
i
första hans mest bekanta sång och flerfaldiga gånger omtryckt.

dig

Ahna,
Wien, t

Heinrich
1. 11-

1892

i

de,

f.

22. 6.

1835

i

Berlin; violinvirtuos;

utbildad hos Mayseder i Wien och sedan
af Prags konservatorium; efter konsertresor i Tyskland, Holland, England slog
han sig 1862 ned i Berlin och blef medlem af hof kapellet; 1868 konsertmästare; 1869 lärare vid kgl. Hochschule f.
Musik.
Ahnfelt, Oskar, f. 21. 5. 1813 i Gullarp

(Lunds stift), t i Karlshamn 22.4.1882;
resepredikant och andlig musiker samt
student i Lund
blef
guitarrspelare;
1829 och begaf sig 1840 till Stockholm
för att studera musik. J. M. Rosén omtalar i Några minnesblad I, 112, att en
af honom 1839 komponerad Polonäs af
Vid
A. arrangerades för 6 guitarrer.
bevistandet af en predikan erfor han
andlig väckelse, och C. O. Rosenius blef
sedan hans vän och ledare. Han uppehöll sig med musiklektioner och konserter samt började 1849 som lekmannapredikant resa omkring i Sverige samt äfven Norge och Danmark. A. började
alltid sina föredrag med att afsjunga
några af sina egna sånger ackompagnerande sig på guitarr. Under åren 1850
77 utgaf han "Ahnfelts sånger", en
samling, som vann en utomordentlig
spridning på sin tid. Sångerna äro här
antingen komponerade af honom själf
eller tagna ur andra andliga sångsamlingar. Ett fåtal äro af namngifna tonsättare (Mendelssohn, Haeffner o. a.).

—

Jämte sångstämman finnes ett guitarrÄnda
och ett pianoackompagnement.
till år 1879
fortsatte han sina resor.
Höljer nämner om hans guitarrspel, att
det röjde färdighet och smak.

Som

vir-

han höra sig med
Stockholm och landsorten. Vid
sina konserter begagnade han en af honom själf konstruerad 10-strängad guitarr med två halsar; öfver den ena af
dessa, som saknade gripbräde, löpte de
4 nytillkomna bassträngarua. En del af
hans melodier finnes ännu i frireligiösa
tuos på guitarr lät
bifall

i

sångböcker, eljest äro de flesta nu försvunna.

Ahnger,

Alexandra,

f.

i

Kuopio
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sångerska; studerade först i Petersburg, sedan 1877 vid Helsingfors'
musikinstitut, där hon 1885 afslutade
sin utbildning; fortsatte sedan i Dresden
för Hildach intill 1888; sångstudier i
Paris för m:me Disiréé Artöt, m:me
Colonne och Devilliers 1890, 94, 1900 och
undervisningen hos m:me
följt
1906;
Marchesi och Duvernoy i Paris och Hey
Sånglärarinna vid Nya sv.
Berlin.
i
samskolan och blindinstitutet i Helsingfors 1893—1906; sedan 1906 anställd som
lärare i solosång vid Helsingfors' musikSom sångerska har A. uppbuinstitut.
rit alt- och mezzosopranpartierna i MenSchumanns ParaAthalia,
delssohns
diset o. Perin, Beethovens 9. symfoni,
Missa solemnis, Bachs Höga mässa,
Händels Samson, Liszts Kristus; har
dessutom konserterat i Helsingfors och
landsorten. Vid operan har A. sjungit
Louhi i Merikantos "Polijan nieto",
Taina i Melartins "Aino" och Katri i
Palmgrens "Daniel Hjort".
Aiblinger, Johan Kaspar, f. 23. 2. 1779
i Wasserburg vid Inn, t 6. 6. 1867 i Miinchen; kapellmästare och komponist; utbildade sig först i Miinchen och Bergamo; lefde 1803—11 i Vicenza, sedan såsom
andre kapellmästare i Venedig; blef 1819
ledare för italienska operan i Miinchen
1833 var han
och 1826 kapellmästare.
5.

1859,

Hans kyrkokomposiåter i Bergamo.
tioner äro mest bekanta (mässor, litarequiems, psalmer, offertorier m.
skref äfven operor, hvilka dock
gjorde mindre lycka.
Aichinger, Gregor, f. c. 1565 i Regensburg, t i Augsburg 21. 1. 1628; organier,

fl.);

och kompositör; studerade i Rom
och blef sedan organist hos Fugger i
Augsburg.
Uppsala bibliotek bevarar
af honom: Liturgica s. sacra officia ad

nist

dies

festos

Mariae,

1603;

nämnas: Sacrse cantiones

af

öfriga må
Cantio-

1590,

Aida — Akademi
nes

ecclesiasticee

1603,

musici

Flores

1626.

Aida, italiensk opera i 3 akter af
Verdi, text af Ant. Ghislanzoni; skrifven
för italienska operan i Kairo och uppförd första gången vid dennas invigning 1871. Verdi erhöll i honorar: 80,000
Ämnet är egyptiskt. A. uppfrancs.
fördes

dan
sitt

8.

i

Stockholm f. ggn 16.2.1880;
1882 hade operan kommit

11.

50:de och

uppförande;

26. 11.
27.

9.

1891 till sitt

1911

retill

100:de

uppnådde

den

200:de gången.
,

Aigu (fr.), hög, skarp,
grave, grof, låg ton.

fin;

motsats

Air (fr.). 1. Aria, sångstycke, melodi,
hufvudsakligen af franskt kynne; särskildt spridd öfver hela Europa blef a. under 1700-talet (se Bellmansmelodierna och
deras musikaliska karaktär af fransk
a.). 2. Dansstycke (air de danse från
1600-talet, företrädesvis

förekommande

i

suiterna (se härom T. Norlind, Zur
Gesch. d. Suite s. 195). Mace, Musikes
monument, 1676, karaktäriserar a. som

dans närstående allemanden men något
A. d ékortare och i raskare tempo.
t a c h é, aria tillhörande en opera.

—

Aiss

=A

j*.

Akademi: förekommer inom musiken
betydelser: 1. sammanslutning af
i tre
musikkunniga; 2. en undervisningsan3. konsert.
Ursprungligen betecknade a. en trädgård i Athen, där Plato
plägade föredraga sina filosoiiska lärosatser för sina lärjungar. Namnet upptogs sedan af renässansens män och
mot slutet af 1400-talet uppstå så småningom akademier i Florens, Neapel
och Rom.
Alla hade till uppgift att
främja klassisk litteratur och konst.
Till den senare hörde äfven musik. A:er
omfattande specialgrenar inom litteraturen eller konsten bildades redan un-

stalt;

der 1500-talet i Italien, däribland flera
"filharmoniska" ("musikälskarnas" a.:
a. dei fllarmonici); jämte diskussioner
öfver musikaliska ting föranstaltade
man inom dem äfven musikuppföranden. I Italien blefvo dessa musikaftnar
i mänga fall hufvudsaken, och ordet a.
såsom beteckning för konsert är ännu
vanligt i detta land. A:er med samma
syfte att uppföra musik, ofta med uppgift att främja endast ett visst slag af
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musik, ha sedan efter italienskt mönster bildats äfven i Tyskland ("SingAkademien"). Af äldre a:er med detta
syfte är den engelska: Academy of
ancient music, grundad i London 1710
och existerande till 1792, den berömdaste. Denna fick till hufvudsaklig uppgift
att bekantgöra 1500-talets vokalmusik.
Vår svenske musiker J. H. Roman, som
i London under denna akademis glansdagar, blef starkt påverkad
af den gamla vokalmusiken och bibehöll under hela sitt lif minnena från
denna musik.
Under 1500-talets senare del upptogo de musikaliska akademierna i Italien till diskussion frågor rörande teater och opera. Ur denna specialgren uppstod sedan under 1600-talet
i
Paris benämningen kgl. akademi på
teaterföreställningar, och namnet öfvergick att bli en beteckning på stora
operan.
Då Gustaf III i Sverige fick
sig förelagd handlingen rör. Mus. akademien i Stockholm, fattade han kärlek
till tanken, därför att han såg i den en

just vistades

—

hjälp i sin sträfvan för teaterns bästa.
Stiftarna hade nog tanken mera riktad
på den allmänna betydelsen af mus. ak.,
såsom ett samfund af kunniga män,
hvilka ville främja tonkonsten. Konungen, som nyss återkommit från Paris, tänkte helt säkert mera på St. operan i Frankrikes hufvudstad. Från betydelsen af St. operan i Paris och dess
prestationer har namnet sedan t. o. m.
öfvergått att blott bli teaterbyggnaden
(Academy of music i New York).
De
musikaliska a:erna som vetenskapliga

—

statsinstitutioner

ha

sitt

ursprung

i

Frankrike, men gå tillbaka till renässansens akademier. Den franska allmänna akademien (Institut de France)
omfattar ännu alla litteraturens och
konstens hufvudgrenar och har därför
flera underafdelningar, en för språk och
litteratur, en för skön konst, en för naturvetenskaperna och en för juridiska
fack,
I afdelningen för skön konst ingår äfven musiken och genom belöningar,

prisutdelningar,

stipendier,

vägle-

dande utslag i musikaliska ting fungeDen
rar den som en statsinstitution.
svenska Mus. akademien var från början af sedd för samma ändamål och har
bibehållit denna karaktär intill senare
tider.
Kgl. Mus. ak. i Berlin har ut-

Akademi
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vecklat sig på samma sätt som Pariserakademien. Emellertid har ännu ett
led

inom

musikakademierna

tillkom-

mit, nämligen främjandet af tonkonsten
genom utbildandet af goda musici. Så
länge musiken var en konst blott för
fackmannen eller den utbildade världs-

mannen, kunde inhämtandet af kunskaper i musiken endast gälla ett fåtal personer, å ena sidan för dem, som ville
göra musiken till sitt lefvebröd, å andra sidan för det fåtal förmögna män,
som hade råd till att jämte sin öfriga
utbildning skaffa sig kunskap i musik.

De senare

skaffade sig privatundervis-

ning af någon fackman för hög betalning, de förra utbildades af yrkesmusikerna gratis. Enligt 1600-talets musikerkontrakt ingick i hvarje lön äfven
gratis utbildning af efterträdaren; ofta
ålåg det kapellmästaren (så i Sverige

på Gustaf Diibens tid) att öfvervaka,
att undervisningen blef af den beskaffenhet, att kapellets heder upprätthölls

och likgoda musiker alltid kunde ersätta de gamla, då de gingo undan. Eedan på 1700-talet begynte emellertid
musiken i hög grad att demokratiseras;
hvarje ung man eller kvinna af borgerliga föräldrar borde kunna traktera ett
instrument, och krafven på musikalisk
duglighet stego också för fackmusikerna, så att löntagarna ej kunde rätt
fylla det åliggande de hade att utbilda
sina efterträdande.

Med

1700-talets an-

dra del begynte redan virtuoskonserterna, och följden däraf blef betydligt ökade fordringar på en fackmusiker. Redan på 1760-talet uppträdde i Stockholm
på Eiddarhuset virtuoser, som läto fol-

En
ket beundra sin fingerfärdighet.
orkester på 1760-talet behöfde äfven mer
än dubbelt så många musiker som hundra år tidigare. Krafvet på en verklig
utbildningsanstalt för musiker var således särskildt trängande, och då man
på 1770-talet tänkte på främjandet af
tonkonsten, måste undervisningsfrågan

komma

i

främsta rummet.

Med Gustaf

Sverige, i likhet med förhållandena i andra länder, hofkapellet
att fästas vid kgl. teatern, och musikintressena koncentrerades omkring teaterns instrumentister och sångare.
Öfver allt vid Europas centralhärdar för
teater och musik var det särskildt ondt
III begynte

i

om de vokala krafterna. De instrumentala tillhörde en gammal ärevördig
nästan medeltida anor,
delen hade under 1700framhäfvande af instrumentaltalets
musiken blifvit en gren blott för ett fåI Paris, där bristen
tal sångvirtuoser.
på sångare var särskildt kännbar, grundade nu direktören för st. operan ("Academie royale de musique") 1784 en "Ecoroyale de chant et de déclamale
tion", i början blott för sångutbildningen men sedan efterhand upptagande
äfven komposition och instrumental undervisning. 1795 ändrades därför titeln
till den mera allomfattande: "Conservatoire national de musique et de déclaDetta konservatorium, som
matiou."
således från början stått i direkt förbin("akademien"),
delse med st. operan
blomstrade hastigt upp och efterföljdes
därför af en mängd liknande i utlandet
(Prag 1811, Wien 1817). I London, där
man 1822 upptog tanken, gaf man utbildningsanstalten det gamla namnet:
"Royal academy of music" eller på
svenska: "Kgl. musikaliska akademien".
Namnet a. har således ännu på 1800talet kvar sin dubbla betydelse af statsinstitution till främjande af tonkonsten
(Paris, Berlin, Briissel, Stockholm) och
utbildningsanstalt för musiker (London
och delvis Stockholm). På 1830-talet visa allmänt konservatorierna en viss aftagande kraft, de börja bli "akademiska" och ensidigt dyrka den äldre
riktningen, en helt naturlig följd af all
undervisnings karaktär att vara till för
att visa de erkända formerna, de häfdDe
vunna lagarna för tonkonsten.
gamla utbildningsanstalterna begynna
därför så smått att vid denna tid ersättas af privata musikskolor af mer
institution

af

men den vokala

eller

mindre

officiell

karaktär.

Däri-

genom går den gamla enhetstanken
lorad, och skolorna förlora

för-

den kontroll

en officiell skola alltid kan underkastas.
Det begynnande 40-talet visar oss därför musikundervisningen i Europas musikcentra under två former: den "akademiska" med ett fåtal elever men
strängt ordnad undervisning och den
privata med en mångfald elever men
med fullständigt okontrollerad undervisning.
Högt upp öfver båda dessa
höjer sig Leipzigs konservatorium, som

Akademi
utgångspunkten för den nya riktLeipzigs kouservatorium öppnades 3. 4. 1843 af Mendelssohn och fick
redan från början sådana lärare som
Schumann i komposition, Ferd. David i
violin, F. Becker i orgel, I. Moscheles i
Det
piano, jämte Mendelssohn själf.
nya kons. var så tillvida privat, som
ingen kgl. akademi eller kgl. opera hade
utgjort utgångspunkten men likväl redan från början höjande sig upp öfver
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någon mån utjämnats,

blir

riktningarna

ningen.

men ännu framträder

hvarje privatskola. Leipzigs kouservatorium blef nu eu tid medelpunkten för
den nya riktningen, "den romantiska",
och mot denna rycker Berlins kgl. högskola, och Berlinerkretsen af musiker

omkring henne

häfdande den "klasmed allt mera framträdande historiskt intresse (kyrkomusikens historia med Winterfeld, kompositionsformernas historia med Marx, de
gamla nederländarna med Comm, medeltidens senare polyfona mästare med
Bellermann; vidare män som Grell,
Kungenhagen m. fl.). Leipzigs kouservatorium häfdar gent emot dessa gammalklassiker det unga och friska, och
in,

siska" ståndpunkten

blir därför härifrån, som de nya
sträfvandena komma. De "nya" männen i Sverige, Norman, Rubenson och
Söderman, äro alla elever af Leipzigs
kouservatorium. Snart framträda emellertid äfven andra riktuingai*.
På 1850talet står striden vid Leipzigs kouservatorium mellan Mendelssohnianare och
Schumannianare eller mellan äldre romantiker och nyromantiker med programmusiken på sin fana. G. Wennerberg, som 1851 besöker Leipzig, kommer
midt in i striden. Han säger i sina resebref härom: "Disputationerna mellan
Mendelssohnianer och Schumannianer
voro alltid varma och ofta underhållande genom de detaljerade analyser af de
båda mästarnas arbeten, som förekommo i rikt mått." Emellertid lutade redan då konservatoriet starkt åt att ensamt hylla Mendelssohn. Redan Wennerberg intygar, att det vid konservatoriet "rådde en ton af ofelbarhet" i
alla musikaliska frågor.
När därför
Liszt uppträdde för programmusiken,
tog Leipzig direkt afstånd från nyromantiken, och nya konservatorier samt
högskolor måste således grundas för
denna.
För närvarande ha de gamla

det

i

hos högskolan i
förkärleken för den polyfona
musiken och kontrapunkten samt hos
Leipzigs
kouservatorium
förkärleken
för de romantiska mästarne.
Under denna långa tid från 1770-talet
till nu, då akademier och konservatorier i allt högre grad tagit sig an befrämjandet af tonkonsten i länderna, har
Berlin

Musikaliska akadeStockholm fullföljt sam-

Kungl.

mien

i

ma program som

de utländska och dess
periodindelning går därför
parallellt med de motsvarande utländska.
Tanken på en musikalisk a. i
Stockholm väcktes först inom sällskapet Utile Dulci, och som direkta stifhistoriska

tare

kunna

särskildt

nämnas:

F.

Zell-

Patrik Alströmer, Adam Horn och
G. Leijonhufvud.
Dessa inlämnade

bell,

A.
förslag

till

stadgar,

fästes af Gustaf III.

som
I

8. 9.

1771

stad-

dessa heter det

rörande a:s uppgift följande: "Hvad
till musikaliska vetenskapen hörer, såväl komposition som execution, tillika
med skaldekonsten, såsom till vokal

musik nödig, samt teorien om orgelverks och alla andra musikaliska instrumenters förfärdigande, blifva ämnen till a:s göromål. A. besörjer, att
nya musikaliska arbeten och poemer
blifva författade och granskade, tillika
med hvad däraf eljest, till den ändan,
hos a:n kan ingifvas.
Af svensk infödd ungdom åtager sig a:n att utsöka
tjänliga ämnen, hvilka på hennes egen
bekostnad komma att undervisas i koniposition, sång och uppå musikaliska instrumenter, hvar och en efter siu böjelse: och vill till a: ska framsteg befordra
så väl dem, som andra, hvilka eljest
kunskap och färdighet uti musiken vunnit, på sätt och villkor, som nedan före
förmäles; äfven som ock a:u ej skall
underlåta,

vunnen skicklighet med

mier uppmuntra och ihågkomma."

pre-

Vid

a:n skulle finnas en direktör, en konsertmästare och "erforderliga läromästare".
Konsertmästaren skulle leda orkestern.
Undervisningen skulle ske på
3 afdelningar: 1. komposition, 2. vokalinstrumentalmusik;
och
eleverna
3.
skulle likaledes delas i tre grader: 1.
lärling-, 2. elev- och 3. virtuosgraden.
De i den sista graden varande skulle
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deltaga i arens offentliga konserter. Vi
finna i dessa stadgar, att man redan
från början tänkte sig något synnerligen omfattande. Särskildt intressant
är att se undervisningen så öppet framhållas som ett af a:ens främsta uppgifter, då ju Pariserskolan, såsom den elerkändt första läroanstalten af
jest
akademisk karaktär, först 13 år senare
tillkom. Eljest märka vi alla de skilda
uppfattningarna af en a:s väsen förenande: den officiella akademien med kgl.
stadfästelse omfattande såväl diktkonst
som tonkonst, likaså den gamla "filharmoniska" från Italien, att a:n skulle ge
konserter, samt slutligen den praktiskt
undervisande. Den fjärde uppfattningen af en a. som operaskola framträder
märkvärdigt nog ej på en enda punkt
stadgarna, men konungen drog själf
i
försorg om, att denna ej uteglömdes.
Stiftarna ådagalade en nästan rörande offervillighet för a:en, men ändå
kunde den ej hindras från att förlora
sin hufvuduppgift att utbilda musici.
Inga penningmedel funnos, och följaktligen måste lärarna undervisa gratis.
Genom abonnementskonserter sökte man
få medel till en del löpande utgifter,
men ej ens till dessa räckte kassan.
Antalet lärjungar var mycket växlande: första året 1772: 14 manliga och inga kvinnliga. År 1774 måste undervisningsanstalten helt och hållet nedläggas, och först 1794 återupptogs den. Enligt stadgarna skulle a:n gifva utlåtande öfver insända kompositioner samt
uppfinningar
på instrumentmakeriets
område.
Hvad de förra beträffar synas ej några arbeten ha blifvit inlämnade.
Däremot inkommo instrumentmakare med begäran om utlåtande öfver förbättring af instrument. Då ingen undervisningsanstalt fanns, måste
operan fylla sitt behof af musiker själf,
och därför inrättade Vogler 1786 en musikskola, som skulle ge gratis undervisning i instrumentalmusik. Då behofvet af musikutbildning var mycket
stort, erhöll denna skola en mängd elever, men då gratisundervisningen var

lät hålla a:n uppe, men de kunde ej
hindra, att verksamheten år 1812 måste
nedläggas. Två år därefter kunde den
emellertid återupptagas, tack vare en
donation af Karl Johan å 10,000 rdr

År

bco.

1794

hade en principsångskola

inrättats, förnämligast för bildandet af

kantorer, hvilka sedermera borde undervisa skolungdom företrädesvis i koralsång; i denna skola, där både unga

män

och

kvinnor

antogos

fortgick undervisningen

till

till

elever,

1812.

Den

förnyades stadgarna, och nu
skiljer man, tack vare den erfarenhet
man redan hade från utlandets anstalter, på undervisningen och den officiDe
ella delen att afgifva utlåtande.
första paragraferna äro ej minst intressanta ur historisk synpunkt, enär man
nu vida klarare preciserar musikens enskilda grenar: "Musiken i hela dess
vidd, och ansedd under de dubbla synpunkterna af konst och vetenskap, är
akademiens föremål. Likaledes musikens estetik, historia och litteratur;
teorien och musikens förening med skaldekonsten, samt teorien om musikaliska instrumenters sammansättning. A:n
åligger att i möjligaste måtto befrämja
musikens framsteg: 1. genom ett undervisningsverk, där både teoretisk och
praktisk undervisning, utan erläggning9. 3.

1814

njutes; 2. genom föröfversättande,
recenserande
och allmängörande i tryck af arbeten,
afhaudlingar och läroböcker i de ämnen, som i § 1 äro upptagna." Intressant är här att se, huru af a:ens båda
af

någon

afgift,

fattande,

grenar undervisningen sättes i främsta
rummet, således framhäfves a:s uppgift
af undervisningsanstalt på samma sätt
som den i London åtta år senare grundade a. med samma namn som den

nödvändig att bibehålla, måste man inskränka sig till dem, som ville göra
musiken till sitt yrke. Medlen att af-

svenska. De första lärarna 1814 blefvo:
Frigel i teori, Craelius och Stieler i
1816 ansång, P. Askergren i piano.
ställdes Cartoni som lärare i italienska
språket, och 1818 inrättades för första
gången en orgelklass med Byström som
lärare. Ännu vårterminen 1821 fortgick
undervisningen i sång, ital. språket,
piano- och orgelspelning, men redan hösten s. å. förmådde man ej längre hålla
läroanstalten uppe. Man ingick nu till

genom konserter.
sökte så godt sig göra

regeringen med anhållan om medel och
lyckades få af extra stat så mycket, att

löna

lärare

Mus. a:ens

erhölls

män
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man vårterminen 1822 kunde återuppLätaga undervisningsverksamheten.
roverket öfvergick sedan allt mer och
mer att bli en organistskola, och man
studerade förnämligast för att taga afgångsexamen som organist, kantor eller
musikdirektör. 1833 beslöts att afskaffa pianoklassen, emedan man ansåg
att högre färdighet på detta instrument icke var oundvikligen behöflig för
Med denna ensidighet följman måste ha andra skolor vid

orgelspelet.
de, att

sidan, som kunde fylla de öfriga krafKgl. teatern fortsatte att ha en
ven.
skola för utbildning af sångare och
sceniska artister. Det var i full öfverensstämmelse med a:ernas gamla traditioner från 1700-talets dagar, som förslag 1830 väcktes om ett sammanslående
Enhetstanken var
af a. och teatern.
dock ej ännu mogen. En följd af pianoklassens afskaffande blef privata musikinstitut i hufvudstaden. Ett af dessa,
som efter hand blef det främsta och allvarligt konkurrerade med a. själf, blef
A. F. Lindblads skola, hufvudsakligen
för piano och musikteori (prins Gustaf
var A. Lindblads elev i komposition och
piano).
1843 annonserade F. W. Klint

och

um"

J.
i

L. Höljer om ett "Musik-Lycaepianospel och harmonilära, s. å.

Wilhelmina Josephson om ett "musiköppnade J. N.
Ahlström ett "institut för harmoni- och
instrumentation". Flera andra hade också kunnat nämnas.
Jämföra vi dessa
svenska förhållanden med de utländska,
märka vi genast, huru lika förhållandena
äro i Sverige och på kontinenten: å ena
sidan en akademi i stagnation med utbildning blott af musikaliska fackmän
i
kyrkans tjänst, å andra sidan en
mängd privatskolor, mer eller mindre
institut för flickor", 1854

allomfattande, afsedda för alla, som önska utbilda sig till annat än kyrkomusiker samt för amatörer. En allmän

uppryckning ägde i Tyskland rum redan 1843 med Leipzigs konservatorium
och Sverige följer efter under tydlig inverkan från nyssnämnda läroanstalt.
Samtidigt begynna de privata utbildningsanstalterna att efter hand försvinna eller förlora sin gamla betydelse.
öfverlåter Lindblad sin skola åt
Hallström och på 1870-talet är den i det
närmaste död (Hallström lämnar den
1861
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Karaktäristiskt för den nya friskare anda, som på 1850-talet besjälade
Sveriges,
speciellt Stockholms, musikvänner är tanken på upprättandet af
ett själfständigt af akademien oberoende "konservatorium". Det är första
1872).

gång detta namn dyker upp i Sverige,
troligen tänkte man närmast på

och

Leipzig.

Förut hette det blott akademi-

ens läroverk eller kort och godt: akademien.
Till det nya konservatoriet utfärdas upprop i "Ny tidning f. musik"
24. 9. 1853,
årsdagen af prins Gustafs
död. Det heter i detta: "Den tredje Gustafs musikaliska akademi är ej af staten så omhuldad, att den kan uppfylla
alla de fordringar man fäster vid ett
konservatorium, så skickliga, ihärdiga
och nitiska de lärare än äro, som med
berömvärda och af framgång krönta
bemödanden uppehålla, och i senare tider verkligen främjat dess lif. Ett konservatorium för musik kan ej blifva
byggdt på det ringa intresse och understöd
staten
skänker
musikaliska
bildningsanstalter.
Därtill måste samverkas från alla håll, af konstnärerna
efter den ställning och det inflytande
hvar och en bland dem i sin stad äger,
af dilettanterna efter det intresse och
de uppoffringar de alltid gärna ägnat

och ägna åt sådana ändamål. Det
'Gustavianska Conservatorium för Musik' är ännu blott en skön dröm, men
borde utan alltför stor svårighet äfven
kunna bli en verklighet." Drömmen blef
aldrig verklighet i den meningen förslagsställarna önskade, men frågan skulle
rörande den redan befintliga anstalten
få en både bättre och lyckligare lösning.
Mus. ak. hade så småningom försökt
återupptaga de nedlagda afdelningarna.
1841 infördes violinspelning och 1848
pianospelning, 1854 en sångklass för damer, med undervisning hufvudsakl. i
körsång. Ökadt statsanslag beviljades
1855 och året därpå stadfästes af kgl.
maj:t nya stadgar. Vi märka i dessa
sistnämnda tydligt, huru man åter ville
upptaga tanken på en allmän utbildningsanstalt, ej blott för organister och
kantorer. Läroverket indelades i en
högre och en lägre afdelning. Den lägre afsåg bildandet af organister och
kantorer. Den högre var beräknad för
elever, som ville utbilda sig antingen
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för kyrkan och skolan eller för scenen,
för musikdirektörsplatser, för musiklärare i allmänhet och hufvudsakligen för
Rörande den sceniska unkonstnärer.
dervisningen mäi-ka vi här tydligt en

riktning åt att indraga teaterutbildning
Ämnena äro nu: harmoi programmet.
nilära, kör- och solosång, orgel, piano,
violin, violoncell och kontrabas, blåskomposipartiturläsning,
instrument,
tion och instrumentering samt musikens historia och estetik. Lärarnas antal ökades i samma mån, sä att de 1858
utgjorde 11, från att 10 år tidigare blott
ha varit 4. Samma år förvärfvade man
äfven en elevorkester, så att eleverna
kunde få höra sina egna kompositioner.
En kraftig uppblomstring ägde rum under hertigens af Östergötland presidium (sedermera Oscar II) 1864 72. Under denna tid utgafs äfven Mus. ak:s

—

—

handlingar (1865 73) med noggrann årshistorik jämte minnesrunor öfver aflidna ledamöter samt musikhistoriska uppsatser (hufvudsakligen rörande koraloch kyrkomusik). Dessutom infördes
hertigens vackra och gedigna högtidstal.
1868 upptogs ett nytt läroämne: deklamation, och 1871 harpspelning. Nya
stadgar erhöll läroanstalten 7. 12. 1866
och 8. 12. 1881. Först 1878 fick akademien egen lokal. Med konservatoriet, hvilket namn läroverket sedan 1864 haft,
förenades 1885 88 en teaterelevskola
och fr. o. m. 1899 en operaskola. Antalet lärjungar var störst under åren 1868
Under
72, då de utgjorde öfver 200.
1890-talet var medelsiffran 160.
Innevarande år (v.-t. 1912) finnas 173 lärjungar,
däraf 121 manliga och 52 kvinnliga.
Samma termin utgör lärarnas antal 40:
M. Ahlberg (altviolin), A. Bergenson
(harmonilära), A. Bergström (ledare af
profkurs i skola), E. Borgstedt (elementar-, kyrko- och körsång; sång f. musikl.-ex.),
O. Brunzell (fagott), E. Ellberg (instrumentering, komposition, partiturspeluing), H. Fryklöf (harmonilära), J. Grafström (maskeringskonst), A.
Hallen (komposition), F. H. Hartmann

—

—

(tyska), C. F.

ström (sång), C. Lindhe (violoncell, frkn
J. Lublin (franska), L. Lundberg (pia(piano).

Hessler (klarinett), G. Hägg (orgel), J. A. Johnsson
(kornett, trumpet, basun), V. E. Karlson (pianostämning), C. Lambére (elementarsång), J. Lang (harpa), O. LejdG.

E.

(valthorn), N. Malmberg
(sång, scenisk

Fru D. Möller

framställning), H. Nyblom (italienska),
S.
Nyblom (deklamation), O, Olsson
(harmonilära), G. Pegel (oboe), O. Högberg (välläsning), J. Rutström (violin),

Fru K. Strömberg

(piano), E. Stanek
Svensson (piano), K.
Valentin (musikens historia), V. Wiklund (piano), E. N:son Willners (kor-

(kontrabas),

E.

trumpet, basun), L. Zetterquist
O. Zöbisch (dans, plastik), O.
Östman (flöjt), C. Nordquist (orkesteranförare).
Dir. för konserv, är Bror
Beckman.
Mus. ak. består af 100
inländska röstberättigade medlemmar.
Till dessa sluta sig ett obestämdt antal
utländska (icke röstberättigade) och 50
s.
k. associerade, hvilka utan att vara
röstberättigade få lof att bevista ak:s
nett,

(violin),

—

allm.

sammankomster jämte förbindelse

att biträda,

när ak. så önskar. Ak:s

för-

utgöres af: preses (f.
u. justistierådet K. Silfverstolpe), vice
preses (f. n. öfverste Chr. Loven), sekreterare (professor, fil. dr. K. Valentin),
kamrerare (f. n. H. Nyblom), slutligen
två andra ledamöter (f. n. professor O.
Bolander och C. Kinberg).
Dessutom
har ak. för notsamlingarna en bibliotekarie (f. n. C. F. Hennerberg).
Ak.
förfogar öfver flera stipendiefonder däribland ak:s egen stipendiefond på öfver 12,000 kr., Jenny Linds på öfver
valtningsutskott

80,000 kr.,

Euphrosyne Abrahamssons på
Hammarins på 20,000 m. fl.
J. P. Grönhamn, Kungl. Mus.

25,000, Elisab.

—

Litt:

ak.
1867
rör.

—

1771 1871; Mus. ak:s Handl.
Historisk-statistiska uppgifter
Musikkons. 1771—1896; Mus. ak:s do-

åren

—73;

Kataloger öfver Mus. ak:s
undervisningsverk fr. o. m. 1856; Högtidstal hållna i Kgl. M. ak. af Oskar Frenationsbref;

o. tidskriftslitt.; otryckta
handl. i Mus. ak:s bibi. Se dessutom T.
Norlind, Svensk musikhistoria, Lund 1901.
Rörande öfriga undervisningsverk se

drik; tidnings-

konservatorium.

Hennerberg (harmonilära,

elementarsång),

Malm

A.

no),

Aksent;

inom musiken den betonade

taktdelen. Enligt taktstrecket blir i ^U
takt en betonad och en obetonad taktdel
[ej tids valör]) i V* takt blir

—^

3.

noten

gen

betonad; betoninhär olikartad ( » >^ _!_-—)

ej fullt så starkt

blir alltså

•

Akustik

samma

i
'A takt, där enligt
en aftagande betoning från
tonen skulle äga rum. Aftill 3.
1.
vikelser från denna regel utgöra först
och främst synkopefigurer, där en obetonad genom att förbindas med en föregående obetonad erhåller förstärkning

gäller

systemet

i

tonvikt.

speciella

En annan afvikelse är det
framhäfvandet af en särskild

ton med tecknen: sf., sforzando, rfz. rinforzando eller de mindre starka
Mot dessa ur taktstreck eller särskilda tecken framträdande rytmiska aksenterna står sedan den melodiska (agogiska) aksenten, som i allmänhet ej
är särskildt utsatt men bör framgå ur
den rätta förståelsen af ett tonstycke
och sammanhänger närmast med fraTill denna melodiska a. hör
seringen.
en extra betoning af deu ton, som begynner en fras, likaså extra betoning
af högsta punkten i en melodi; en stegring i betoning följer i allmänhet med
en uppåtstigande tonföljd, en aftagande
betoning med en nedåtstigande.
I en
melodi
med öfvervägande diatonisk
följd af toner kan ett större intervallförhållande betinga en ökad betoning af senare noter. Det är H. Riemanns förtjänst att ha närmare utvecklat denna
melodiskt-agogiska aksents lagar, ehuru han går något för långt genom
att öfverallt framhäfva den tematiska
indelningen utanför taktstrecken. En
fras, som fullt begränsas inom taktstreck (första noten i en takt till sista
noten i någon af de följande) är för honom endast undantagsvis förekommande, och man måste därför söka frasens
begynnelse helst inuti en takt.
Se
härom H. Riemann, Musikalische Dynamik u. Agogik. Mot denna uppfattning
se bl. a. Fr. Kullak, Der Vortrag in der
Musik. Se vidare: rytm, takt, frase-

A>—

ring, uttryck.
Akustik, läran om ljudet, hur detta
uppstår, fortplantas och förnimmes af
örat.
Det musikaliska ljudet skiljer sig
från bullret genom svängningarnas regelbundenhet.
Ljudet uppstår därigenom, att en kropp försättas i rörelse
(svängning). Den musikaliska klangen
är en regelbunden förtätning och förtunning af en elastisk kropp. Man skiljer efter det tonbildande redskapets art
på instrumental- och vokalmusik. To-
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nen fortplantas pä så sätt, att den elastiska kroppens dallring fortplantas till
luften, som i sin tur för dessa vidare

med en

hastighet af 340 m. i sekunden
en temperatur af 16° C). Läran
om tonens förnimmelse af örat tillhör
en särskild vetenskap tonpsykologien (s. d.). Klangfärgen är beroende
på öfvertonernas olika tydliga framträdande och saknaden af vissa öfvertoner.
Alla toner ha medklingande öfvertoner.
En tons höjd är beroende af mängden
af svängningarna, en låg ton har färre, en hög ton större antal svängningar.
Den akustiska s i r e n e n (s. d.) gör det
(vid

möjligt för oss att närmare bestämma,
huru många svängningar en ton gör i
sekunden. A. som vetenskap har hufsatts i system af Helmhvars bok "Die Lehre v. d.
Tonempfindungen" ännu är hufvudkällan till vår kunskap i detta ämne (äldsta boken i ämnet är Chladnis "Traité
de racoustique" 1809). En populär framställning af denna bok gaf Ludv. Riemann, Populäre Darstellung der AkuA:s nära
stik in Beziehung zur Musik.
förbindelse med tonpsykologien gör det
nödvändigt att kombinera studiet af a.
med denna vetenskap. Den grundläggande handboken är här C. Strumpfs Tonpsychologie I, IL
A. har äfven blifvit benämning på
ljudets klangverkan i ett rum. Som sådan hör vetenskapen närmast tillsammans med arkitekturen. I allmänhet
är denna gren mycket ringa beaktad.
Musikaliskt sedt har a. här endast med
tonernas rena och tydliga förnimmande,
eljest omfattar den äfven uppfattnin-

vudsakligen
holtz

(s.

d.),

gen af det talade

ordet.

För

att ljudet

en större lokal skall kunna förnimmas, måste det återkastas från någon
större yta.
Är denna yta slät eller
i

glatt, blir det reflekterade ljudet ringa,

är

med

den

däremot

ojämn

eller

försedd

spetsar, blir ljudet starkare.

Vid

en orkester fordras dessutom, att ljudet
från alla instrumenten skall återkastas
samtidigt, så att det af åhöraren, hvar
han än må befinna sig i salen, kan uppfångas som helhet. En sal med dålig a.
kan göras bättre genom spunnet trådnät i taket eller genom utsmyckning af
Orväggarna med skulpturornament.
kesterplatsen bör vara beräknad sålun-

Al
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—Albertinska basar

midt emot kan uppfånga
Särskildt viktig
och återkasta ljudet.
är denna fråga i teaterlokaler, där orkestern skall nedsänkas ruen tonen i
alla fall verka fullt klar för åhöraren
samt den agerandes och sjungandes
röst höras samtidigt med orkesterns.
Al', a 1 r, alla (it), prep. a med artikel.
A la mesure (fr.), i tempo.
A la mi re. Se m u t a t i o n.
Alanus, Christian, skref vid Åbo
akademi två musikafhandlingar: "Rhetor musices, de vi et usu musices in rhetorica" (respr. Sam. Preutz) 1703 och De
cane rhetorico" 1704.
Alard, D e 1 p h i n, f. 8. 3. 1815 i Bayonne; t 22.2.1888 i Paris; violinist; elev af
da, att något

Habeneck
1843

—75

vid konservatoriet i Paris,
lärare vid samma skola (efter

Baillot); framstående och högt uppburen lärare; Sarasate är elev af honom;
skref en violinskola och flera studieverk

för

violin,

etyder,

konserter,

m. m.; utgaf äfven

fantasier
en samling äldre
"Die
klassischen

violinkompositioner
Meister des Violinspiels".
Alayrac. Se Dalayra c.
Albada (it.), a u b a d e (fr.), morgonmusik; jfr serenad, aftonmusik.
Albani, L a j e u n e s s e, f 1. 11. 1852 i
Chambly vid Montreal; berömd sopransångerska; utbildade sig hos Duprez i
Paris; debuterade 1870 i Messina; anställd 1872 vid Covent Garden, London;
sjöng sedan i Paris, Petersburg, Amerika; ingick 1876 äktenskap och trädde
sedan tillbaka; bor för närvarande i
London.
Albani,
at t h i a s.
Under detta
namn äro två framstående violinfabrikörer kända. Den ene (1621—1673) lefde
i Bozen och var elev af Steiner, den andre (den förres son) verkade, efter en
kortare studietid i Cremona, i Rom, där
han 1702—1709 förfärdigade en del förträffliga instrument, som i tonen stodo
Amativiolinerna närmast.
Albert, Heinrich, f 8. 7. 1604 i Lobenstein, Reuss, t 6. 10. 1651 i Königsberg; diktare och kompositör; studerade
under H. Schiitz i Dresden musik, sedan juridik vid Leipzigs universitet;
1626 begaf han sig till Königsberg; på
en resa togs han tillfånga af svenskarna och återkom först efter många
vedervärdigheter 1628 till Königsberg;
.

M

.

upptog därefter sina musikstudier för
Stobseus; blef 1630 domkyrkoorganist i
Königsberg och intog en bemärkt plats
inom Königsbergerdiktarskolan och var
personlig vän till Simon Dach. Af
hans hufvudverk "Arien och Melodeyen" bevarar Växiö bibliotek första
(1638) och andra delen (1640); båda ha
beteckningen:

"Alvestafors

utkommo

1667".

In-

hvilka de
7 upplefde flera upplagor.
De dikter A.
tonsatt äro företrädesvis Königsbergertill

1650

8 delar, af

diktarskolans. Hans behandling af dessa sånger är enkel och närmar sig vistonen. A. får betraktas som en af de

främste föregångarna till 1700-talet8
och sångstil. Hans inflytande synes
äfven ha sträckt sig till Sverige,
där Diiben i sin musik till Sam. Columbus' Odae Sveticse visar sig påverkad
af A:s "arier".

vis-

Albert,

Eugen

gow; lefver nu
en af samtidens
och framstående
Pauer i London,

d', f. 10. 4. 1864 i Glasföreträdesvis i Berlin;
största pianovirtuoser
kompositör; elev af E.

H. Richter i Wien och
Weimar; af kompositionerna må
nämnas: Pianokonserterna H moll op.
2, E dur op. 12, cellokonserten C dur op.

Liszt

i

ouverturerna Esther och Hyperion,
symfonien i F dur, stråkkvartetter i A
moll op. 8, Ess dur op. 11, flera sånger
och äfven en mängd operor, af hvilka
"Tiefland" (Prag 1903) och "Izeyl" (Hamburg 1909) gifvits å k. t. i Sthlm; den
förra ("Låglandet") torde vara A:s populäraste opera och gafs i Berlin 1907/08
100 ggr; i Sthlm är den sedan 1908 gifven
ett tjogtal ggr; dessutom körverk, pianoarrangements af Bachs orgelverk; A.
deltager äfven i utgifvandet af Liszts
samlade arbeten. A. har flera ggr låtit
höra sig på konserter i Sverige. LMA 1908.
Albertinska basar, en likformig brytning af ackord i basstämman, hvilken
användes som ackompagnement till en
melodi i öfre stämman. Namnet är taget från en kompositör Domenico
A 1 b e r t i, hvilken lefde i norra Italien
ungefär 1717—1740. Han skref i synnerhet en del lättspelta pianosonater. Troligtvis har namnet "a. b." samlingen "8
klaversonater" tryckta hos J. Walsh,
London, att tacka för sin tillkomst. Åtminstone är stilen här typiskt represen20,

terad.

—
Albinoni
Albinoni,

Tomm

dig, t därst. 1745;

a

s o,

f.

berömd

1674

i

Vene-

violinist och

A:s förnämsta produktikompositör.
va tid är 1694 1740. Af hans verk äger
Uppsala bibliotek: "Op. 4a 6 sonater da
chiesa", och i handskrift: "5 Concerti ä
4 7", "Sinfonia ä 4" samt tvenne sånger: "Del chiaro vio" (sopr. B och b. c.)
och "Poiche al vago" (id.). Kgl. teaterns
Sthlm förvarar dessutom hans
bibi.

—

—

tryckta konserter.
Alboni, Marietta, f. 10.3.1823 i Cesena, Romagna, t 22. 6. 1894 i Ville d'Avray vid Paris; berömd altsångerska;
elev af Bertolotti och Rossini i Bologna;
debuterade 1843 i Milano; vann allmänt
anseende i London och Paris 1848 och
gjorde en resa genom Amerika 1853, öfverallt firad på ett utomordentligt sätt;
ingick 1854 äktenskap och uppträdde sedan endast undantagsvis.
1. Albrecht, Johan L o r e n z, f. 8. 1.
1732 i Gormar vid Miihlhausen, t 1773 i
Miihlhausen; musiklitterär författare;
efter universitetsstudier i Leipzig 1758
gymnasielärare och organist i Miihlhausen; utgaf bl. a.: "Griindliche Einleitung
in die Anfangslehren der Tonkunst"
1761, "Versuch einer Abhandlung von
den Ursachen des Hasses, welchen einige
Menschen gegen die Musik blicken lassen" 1765; "Musica mechanica organoedi"
och "Musikalisches Siebengestirn", de
båda sistnämnda af J. Adlung.

Kar

1 A., f. 27. 8. 1807 i Posen, t 24.
Gatschina; kapellmästare; fick
sin utbildning hos J. J. Schnabel i Breslau, var sedan 1825 violinist vid Stadtteatern i Breslau; 1835 körledare i Diisseldorf, därefter dirigent för en vandrande operatrupp; kallades 1838 till Petersburg och blef 1840 dirigent vid ryska
operan; ledde som sådan 1842 det första
stora nationalarbetet: Glinkas Russlan
och Ludmilla; 1845 blef han tillika dirigent för de filharmoniska konserterna;
skref äfven en del kompositioner, mässor, stråkkvartetter, en balett m. m.
3. K o n s t a n t i n
Karl A., f. 4. 10.

2.

2.1863

i

i Elberfeld,
f 26.6.1893 i Moskva;
kompositör och musiklitterär författare,
den föregåendes son; var 1860 en af

1836

grundarna för konservatoriet
blef

i

Moskva;

inspektor och beklädde
därjämte en lärarebefattning därstädes
i musikteori och körsång; utarbetade en
1866

dess

—Albrici
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rysk musikhistoria, hvilken dock ej blef
komponerade äfven sånger,
af slutad,
pianosaker och körer.
4.

E u g e n Maria

A.,

f.

16. 7.

1842

i

Petersburg, t 9. 2. 1894 därst., den före
gåendes broder; elev 1857 60 af Leipzigs
konservatorium; 1860 violinist i italienska operans orkester i Petersburg; 1872
inspektor öfver alla kejserliga orkestrar
hufvudstaden; 1892 bibliotekarie vid
i
kejserliga teatern; skref en mängd pedagogiska skrifter och utgaf tillsammans
med Wessel "Sammlung russischer Soldaten-, Kosaken- und Matrosenlieder".
Albrechtsberger, Johan Georg, f.
3.2.1736 i Klosterneuburg, t 7.3.1809 i
Wien; musikpedagog och komponist;
1772 hoforganist och 1792 kapellmästare
vid Stephanskyrkan i Wien; skref en
mängd kompositioner i sträng stil: fugor, preludier, hymner, mässor, offertorier; dessutom stråktrior, kvartetter (6
kv. i Upps. bibi.), kvintetter, symfonier;

—

hans teoretiska skrifter ha dock gjort
honom mest bekant: "Griindliche Anweisung zur Komposition" 1790, "Kurzgefasste Methode, den Generalbass zu
erlernen" 1792; sitt största rykte har A.
måhända erhållit därigenom, att han
1794 en kortare tid undervisade Beethoven i den stränga stilen.
Albrici, V i n c e n s o, f. 26. 6. 1631 i
Rom, t 8. 8. 1696 i Prag; kom 1650 i drottning Kristinas följe till Stralsund och
anlände till Stockholm i nov. 1652, där
han kvarstannade till början af år 1654
såsom dirigent för en italiensk orkester.
Hofräkenskaperna uppräkna alla dessa
italienska musiker, hvilka synas ha
gjort sig mycket omtyckta vid hofvet.
Anställningsdekretet nämner följande:
"Italienske musicanter efter det accord,
som Alex. Cicconij hafver gjort med
dem uti Italien på hennes kgl, maj:ts
vägnar. Lön från den sista nov. 1652
1 martii 1653: Vinc. Albrici, capellmest.
med sin broder Bartolomeo och Domenico, Milani, Domenico Albrici, Pietro
Paulo Ricciardi tenorist, Vincenzo Cenni bassist, Francesco Cantarelli, Anthonio Pier Marini, Thomaso Gabrini tenoGostanzo Piccardi fiolist, Angelo
rist,
Michele Bartoletti teorbist, Petro Francesco Regio bassist, Francesco Pierozzi,
Nicholo Milani, Girolamo Zenti clavecinmestare, Hilario Svarez, Josefo, Andrea,

Alceste
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—

Sta 1,960 dr.
clavesin-mestarens dreug
Kesan betald intill sista nov. 1652:
s.
A. skref för svenska
200: 27. 4V5 dr. s."
hofvet en sinfonia för 3 violiner, viola,
basso, teorb, spinett, cembalo och organo
(sinfonia I, eanzon, sinfonia II) kompo-

—

nerad

Samma

1654.

år,

1654,

lämnade

han Sverige tillsammans med hela italienska kapellet och mottog en plats i
hofkapellet i Dresden jämte sin broder
Bartolomeo, som blef hof organist; 1663
följdes både åt till London, där de
hofkapellet; 1667
beklädde platser i
återkallades A. till Dresden för att öfvertaga befattningen som kapellmästare; med undantag af åren 1672 76, kvarblef han här till 1680; efter att 1680—81
ha varit organist i Thomaskyrkan i
Leipzig mottog han en plats som kyrkokapellmästare i Prag. Hans kompositioner hörde till de bästa på sin tid. Uppsala bibliotek bevarar, förutom ofvannämnda symfoni: 2 andra symfonier och
39 vokalverk, de flesta i partitur och
stämmor, några med svensk text; dessa
kompositioner ha således gifvetvis utförts vid svenska hofvet; alla äro ur
Diibenska biblioteket (Uppsala bibi.:
Mus. Tab. nr 77—82, 84—86; vok.-mus.
caps. 1, 2 och 47). De daterade kompositionerna äro: Quis dabit oculis meis, 3
voc.-st. och 3 inst. med org. 1663; Quo
tendimus mortales, 3 voc.-st. och org.
1665; Cogitata o homo, 4 voc.-st. och 3
instr. 1663; Ave Jesu Christe, 3 voc.-st.
och 3 el. 5 instr. 1685.
Alceste, opera; den äldre texten af
Quinault och musik af Lully, Paris 1674;
den yngre af Calzabigi, öfversatt till
franska af du Rollet med musik af

—

Gluck,

ning

Wien

1767 och

båda ha

i

måhända

blifvit

H. Kellgren), med
ballett af L. Gallodier d. 26.2.1781 och
upplefde intill 1815 ej mindre än 43 uppföranden.
Alembert, Jean le Rond d', f 16.
11.1717 i Paris, f 29.10.1783 därst.; musikteoretiker; är i sina skrifter en ifrig
ten

af

erkännande i vida kretsar, äro bland an"Elements de musique téorique et
pratique, suivant les principes de M.
Rameau" 1752 (tysk uppl. af Marpurg),
"Mélanges de littérature et de philosophie" 1767 73, "Sur la liberté de la
musique" m. fl.
nat:

—

J.

.

förfäktare af vokalmusikens rätt; af hans
litterära arbeten, hvilka på sin tid vunno

F

Alessandri,

e

1 i

Damaso, Modena, t

c e,

24.11.1747

f.

i

Casinalbo;
Turin, därefter i Paris,
15. 8.

1798

i

kapellmästare i
London, Petersburg m. fl. ställen; 1789
1792 kapellmästare tillsammans med
Reichardt vid kgl. operan i Berlin. Hans
verk omfatta hufvudsakligen operor (34
stycken under tiden 1764 94); dessutom
symfonier, 1 oratorium, triosonater m. m.
Alexandra, Jakob, f. 1804, f 1876 i
Paris; konstruktör af orgelharmonium,
hvilkas första namn var "Accordéons",
"Melodiums", "Orgue de cent francs";
erhöll 1841 patentet på en särskild harmoniumkoustruktion och grundade 1858
en stor mönsterfirma för harmonium i
Ivry; författade äfven en del skrifter
rörande instrumentet: "Methode pour
TAccordéon", 1839, "Notice sur les Orgues
Mélodium d'Alexandre et fils inven-

—

—

teurs", 1844

Al

f.

= Al

o.

m

Alfabet,

1848.

fine.
ii

s

i

k a

1 i

s

k

t,

not-

se

skrift.
Alfarabi, f. c. 900, t c. 950; berömd arabisk skriftställare; skref en skrift öfver
grekisk och arabisk musik; sökte refor-

mera

arabiska musikteorien i grekisk
anda; se vidare Kiesewetter, Die Musik
d. Araber, 1842, Kosegarten i Zeitschr. f.
d. Kunde des Morgenlandes V, 1891, M.
Soriano-Fuertes, Musica arabo-espanola,
1853.

fransk öfversätt-

bekanta i
Sverige; Lullys opera finnes i svensk
handskrift från 1600-talet, ehuru vi ej bestämdt veta om den uppförts här; Glucks
opera gafs å kgl. teatern, Stockholm, i
C. J. Hertzenhjelms öfversättning (3. ak1776;

—Alfvén

Alfleri,

P

i

e t r o, f

12.6.1863 därst.;

.

29. 6.

1801

i

munk, professor

Rom, t
i

sång

skolan i Rom; utgaf en
mängd skrifter rörande gregoriansk
kyrkosång och redigerade den första
samlade upplagan af Palestrinas arbeten
i

engelska

1841—46.

Alfvén,

Hugo,

f.

L

5.

1872

i

Stock-

holm; kompositör och dirigent; elev af
konservatoriet därst. 1887 91; studerade
sedan i 6 års tid violinspel hos L. Zetterquist och samtidigt kontrapunkt och
komposition för J. Lindegren; var hösten 1890 våren 1901 andra violinist i
hofkapellet; var sedan vikarierande 1.
violinist för Zetterquist; uppträdde vid

—

—

Algren
tid ofta som violinist å konserter
Stockliolm ocli landsorten; erhöll 1896
och 1899 statens resestipendium för tonsättare och vistades dessa år i Tyskland,
Frankrike och Belgien, hvarvid han bl.
a. studerade violin för César Thomson i
Briissel; 1900 utsågs A. till innehafvare
af Jenny Lindstipendiet och afreste i
april s. ä. ånyo till utlandet där han bl.
a. studerade dirigeringskonst för orkester och kör hos hofkapellmästare Herm.
Kutzschbach i Dresden. I jan. 1903 utsågs han till ord. lärare i instrumentering och komposition vid konservatoriet
i Stockholm; erhöll till en början tjänstledighet men afsade sig platsen jan. 1904,
innan han ännu begynt undervisa. Genom en del intresserade musikvänners
hjälp sattes A. i stånd att åren 1905 och
1906 odeladt ägna sig åt kompositionsverksamhet; hade 1906 10 statens stipendium för tonsättare; är sedan sept.
1910 dir. mus. vid Uppsala universitet.
Som dirigent har A. flera gånger uppträdt dels i Stockholm dels i Göteborg
m. fl. ställen; ledde dessutom i maj 1911
en stor musikfest i Uppsala, hvilken fest
tillkommit på A:s eget initiativ. I tryck
har utkommit: kantat "Vid sekelskiftet"
för solo, kör o. ork., symfoni nr II, Ddur (gifven 1 ggn i Sthlm 1899), Herrans
Bön (ur Stagnelius' Martyrerna) för solo, kör, o. ork. uppf. 1902; symfoniska
Midsommarvaka (svensk
tondikterna:
rhapsodi), Uppsala-Rhapsodi (komp. för
Linnéfesten i Uppsala 1907) och Festspel
(komp. för Dram. teaterns invigning),
"Klockorna" för barytonsolo, 2 flyglar
och orkester (f. ggn iippf. 1900); sonat
för violin o. piano, en romans för violin
0.
piano (båda utförda i Sthlm 1906);
för pianosolo: menuett, festmarsch, Sorg,
Skärgårdsbilder; för manskör: Psalm,
Frihet, Här är landet. Aftonstämning,
Marsch, Vårsång; för solosång med piano: Visa, Tio sånger. Vaggvisa, O stode
du i kylig blåst", Tvänne Lyriska stämningar, Lyckans visor, Marias Sange,
Bön, Hos drottning Margareta, "Ställ
flaggan, så jag ser den", 7 sånger. Fosterlandspsalm, Julsång, Pioner, Gustaf
Frödings jordafärd. Af otryckta men
uppförda arbeten må nämnas: Symfoni
1, F-moll, (uppf. i Sthlm 1. ggn 1897), III,
E-dur; Symfoniska tondikterna för stor
orkester: En skärgårdssägen, Kungadra-

denna
i

—

—Alkan
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pa (komp. till minne af kon. Oscar II
för Mus. ak:s högtidsdag 1908), Fest(komp. för Konstindustriutställningens i Stockholm 1909 öppnande);
af sånger: Trubadurens ande. Pioner och
Minnesskrift; en elegi för horn och orgel. A. torde otvifvelaktigt vara en af de
främste nu lefvande svenska tonsättarna; i sin stil är han polyfon och använder
med förkärlek de bundna kompositionsformerna, hvilka han af sin lärare Linoiiverture

degren

lärt sig

behärska på

utmärkt

ett

som symfoniker har han

sätt;

öfverallt

väckt berättigadt uppseende. I de mindre
formerna, särskildt de melodiska, såsom i
solosångerna, är han ej alltid lika intressant och öfverträffas här af sina
samtida Sjögren och Stenhammar.
Algren, Sven, svensk musiker, som

under

1700-talets förra hälft gjorde

sig

en del förbättringar inom
klavéret, i det att han vetenskapligt bearbetade mekanikern Brelings uppfinning af Cymbaltangenten
(Vet.-ak:s
förtjänt

af

handl. 1757).

drottning

Aline,
först

ny,

med

som

1766

isk ballett

af

Golconda,

text af Sedaine efter Monsigi

uppförde stycket som heroParis; Sedaines text (Aline,

reine de Golconda) imiterades och öfversattes af C. B. Zibet och uppfördes med

musik af F. Uttini å Bollhusteatern i
Stockholm 1776, 1778 och 1781.
En annan opera öfver samma ämne erhöll
musik af J. A. P. Schulz och uppfördes
i
Köpenhamn 1789 (kom ej till Stock-

—

—

holm).
En tredje opera med fransk
text af Viol och Faviéres erhöll musik
af H. M. Berlin (Paris 1803); öfversattes
svenska af C. G. Nordforss och gafs
första gången å kgl. teatern i Stockholm

till

upplefde intill 1824: 56 uppföranÄnnu en opera öfver samma ämne musiksattes af Franz Berwald; blef
ouppförd, dock känd genom några på
konserter uppförda fragment; finnes i
partitur (ms.) i Mus. ak:s bibliotek.
Aliquottoner, öfvertoner, som vid kraftigt anslag klinga ur en sträng bredvid
hufvndtonen; se akustik.
A livré ouvert (fr.), från bladet (ur
öppen bok) jfr a prima vist a.
Alkan, Charles Henri Valentin, f. 30.11.1813 i Paris, t 29.3.1888
därst. pianist; elev af Pariserkonservatoriet; gaf hufvudsakligen undervisning;
1811;

den.

—

;

;

Allabrevetakt
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uppträdde då och då på konservatoriehans kompositioner voro
högt värderade på sin tid; de flesta äro
pianoverk: etyder, marscher, preludier,
en konsert, en sonat m. m.
Allabrevetakt, 7* takt; angifven genom
halfva taktslag i V4 takt. Betecknas 0.
Alla camera (it.), i kammarton, kamkonserterna;

marstil.

Alla capella (it.), seacapella.
Alla mareia (it.), marschmässigt.
Alla mente (it.), utantill.
Airantico (it.), i gammal stil.
Alla palestrina (it.), i storartad kyrkostil.

— Allén
Se

Alleluia.

Halleluja.

Allemande, dans i V4 takt som regel i
långsamt tempo (med upptakt). A:s ursprung är att söka i den tyska dansen
("Deutscher Tanz") på 1500-talet.
Den
hade i allmänhet en långsam fördans
och en liflig efterdans. Mot slutet af århundradet ersattes den lifliga efterdansen af en särskild dans, vanligen gaillarden eller couranten. Namnet blef förfranskadt, och dansen blef en ren konstdans. Under 1600-talet förekom a. tämligen allmänt som moddans öfver hela

Europa, och som sådan ingick den äfven
de musikaliska konstformer, som uppstodo vid franska hofvet.
Dansen fick
i

Alla polacca (it.), i polonästempo.
Alla quinta (it.), i kvinten.
Allargando (it.), långsammare, bredare
och därmed något starkare.
Alla stretta (it.), trängre; i samman-

dragen form

(i

fugor).

Alla tedesca (it.), på tyskt vis.
Alla turca (it.), på turkiskt vis.
Alla zingara, på zigenarvis.
Alla zoppa (it.), stapplande, haltande;
synkoperadt.
Allegramente (it.), hurtigt, muntert.
AUegrando (it.), förlängdt tempo.
Allegrettino (it.), ett kort allegretto;
vanligen i något långsammare tempo.
Allegretto (it.), dim. af allegro; lagom

som tempo mellan andante
och allegro samt betecknar ett stycke af
en viss dämpad glädtighet.
Allegrezzo, con, (it.), med munterhet.
Allegri, Gregorio, f. 1584 i Rom, f
18.2.1625; en af Palestrinas berömdaste
lärjungar; utbildade sig hos G. M. Nanini 1600 07 och inträdde i påfliga kapellet 1629 som kapellsångare; i tryck
utkommo bl. a. 2 böcker Concertini 1618
—19, 2 böcker motetter 1621; i handskrift
finnas flera mässor, lamentationer, motetter, magnificats, Te deum m. fl.
I
Uppsala bibi. finnas en del vokalverk i
handskrift (caps. 75). Mest bekant har
A. blifvit genom sitt Miserere, hvilket
ända till Mozarts tid ej fick komma
utanför sixtinska kapellet; sedan dess
har denna komposition blifvit mångfaldiga gånger tryckt (se bl. a. Musica sacra I, Peters Ed.).
Allegrissimo (it.), lika hastigt som
hastigt; står

—

presto.

Allegro

(it.),

raskt, lifligt, mellan alle-

gretto och presto.

sin gifna plats i suiten, först ej å något bestämdt ställe, men vid midten af

århundradet

allmänhet i början af
i
suiten, hvarefter följde en courante. Mot
slutet af århundradet är ordningen i all-

mänhet
gigue

Allemande-courante-sarabandeeller utan ett preludium som

:

med

På grund

inledning.

tempo lämpade

a.

sig

långsamma
mycket väl till te-

af dess

matisk utveckling af melodien, och särskildt hos J. S. Bach se vi den behandlad
som ett polyfont stycke utan nämnvärd
karaktär af dans. Vid midten af 1700-talet
är a. äfven som konstform utdöd, och då
1800-talet återupptager namnet, är det
som beteckning för tvåstegsvals.
Litt.:
följande arbeten alla af T. Norlind: Suiten före Bach, Sv. Musikt. 1899; Zur Ge-

—

schichte d. Suite, Sammelb. d. IMG 1906;
Studier sv. folklore V, 1911. Se äfven:

Dans.
Allén,

Eobert William Otto,

f.

1888;

Köpenhamn, f i Århus 9. 12.
organist vid domkyrkan i Århus

1885;

komponist,

18. 9. 1852

pianist.

i

pedagog och skicklig

Af hans kompositioner må näm-

nas: 8 sånger, ett häfte pianostycken.

Allena Gud

i

himmelrik,

psalm

vers 1 motsvarar mel. 20 hos Haeffner; de öfriga verserna sjungas på mel.
35 hos Haeffner.
Mel. 20 är den allmänt
kända, hvilken ingår i svenska mässan
såsom ersättning för Laudamus (Vi prise dig); motsvarar nr 192 i koralpsb. af
1697; går tillbaka till tysk koral (Zahn
4457: Allein Gott in der Höh' sei Ehr')
af 1539; kan påvisas i Sverige på 1630talet (Kalmar), och i Danmark 1569 (Thomissön).
24;

—Almquist

Allentando
Allentando
n d o.

1 a

(it.),

dröjande, se r a

1 1

e n-

Air improvlsta

oförberedt.
f. 3.12.1847 i
Köpenhamn; son af musikern Ferd. Fr.
A., som härstammade från Sverige; elev
af Vald. Tofte i violin, A. Eée i piano
och P. Rasmussen i teori; blef 1876 organist i Rönne, 1881 i Naestved, där han

AlUn,

(it.),

Arthur Ivan,

•dessutom ledde sångföreningen och lät
uppföra en liten parodiopera "Bankiren
i Sevilla"; 1888 domkyrkoorganist i Århus; skref flera stora orkesterverk: en
symfoni, två konsertouverturer; dessutom sånger vid p., "Slaviske FolkesanBrodern Otto
ge" och pianosaker.

—

Hagbarth Johannes

A.,

Kphn, har äfven gjort
som en dugande violinist.

1858

22.

f.

12.

känd

sig

i

Allo

i

1772.

Almquist, Carl Jonas Ludvig, f. i
28.11.1793, t i Bremen 26.9.
1866; författare; 1808 student i Uppsala;
1815 fil. mag.; 1817 kopist och 1822 kans-

Stockholm

list

= Allegro.

i

lämnade snart sin ansig ned som landtVärmland; återkom 1826 till

eckl.-dep.;

ställning och

Allora, sedan.

Allt det goda som mig fägnar, psalm

"Afrikanskan", Fides i "Profeten",
i "Martha".
Hennes bästa partier äro de stora lidelsefulla altpartierna
i opera seria.
Alme, arabiska sångerskor (hufvudsakligen i Egypten), hvilka mot hög ersättning utföra erotiska sånger vid gästabud; de å gator sjungande a. tillhöra
ej egentligen skrået.
Almérle, en slags luta, uppfunnen af
Jean Lemaire (däraf namnet).
Almerighi, Elisabett a, sångerska
vid italienska operan i Köpenhamn; gaf
konsert tills, med Ansani i Stockholm
lika

Nancy

= Allegretto.

Allgtto
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brukare i
Stockholm.

slog

Som

hufvudsak"Törnrosens bok"
ff.)
och novellen "Det går an"
Som musiker gjorde han sig

känd

författare

genom

Haeffner 15; motsvarar
mel. 405 i koralpsb. af 1697; saknas i utländska källor och äfven i svenska före

ligen

1697.

känd genom sina fria fantasier vid piano och sina melodier till egna dikter i

15;

Allt fullkomnadt
psalm

116; Haeffner

Jesu!

är, o

hänvisar

till

mel.

9.

(1832
(1839).

Törnrosens bok. Ett 30-tal af fantasierför piano utgåfvos i tryck (11 hftn,
Hirschs förlag, Sthlm). Af sångerna äro
bl. a. utkomna: "Åtta sånger ur Törnrosens bok m. p.-ack. af M. H.-I." (Lund,
M. Th. Sjögren). I tidskr. Teater o. Musik 1876 nr 5 meddelas med p.-ack. 3 sånger och en pianofantasi. (Aug. Södermans "Fantasier a la Almquist" ha ej
med A. att skaffa och äro alla komponerade af Söderman vid skilda tillfällen
och sedan sammanförda utan någon ursprunglig samhörighet). Rörande A:s fria
fantasier vid piano samt egna uttalanden
om tonkonst o. tonsättarverksamhet lånar
jag Baucks ord i Teater o. Musik 1876.
B. hörde till dem, som själf stått A. nära
och följaktligen äfven hört diktaren yttra sig om tonkonsten. Äfvenledes kände han tvenne andra A.-vänner, Höljer
och A. Fr. Lindblad, hvilka meddelat
sina minnen om skaldens musik: Äfven
i tonernas värld sökte A:s snille bana
sig vägar och stigar, och blixtarna, som
Ijunga i hans dikt, flamma ock i hans
musik. Men han kände icke lagarna i.
tonernas rike. Var A. musiker? Ja och
nej: han ägde i rikt mått hvad flertalet

Allt hvad vi på jorden, psalm na
455; Haeffner

Allt
blod,
mel.

hänvisar

till mel. 76.
ä k t e t af ett
psalm 274; Hasffner hänvisar till

mänskos

1

199.

Allt är redo, fallna släkte!
psalm 164; Haeffner 164; går tillbaka till
tysk koral (Zahn 6591: O du allersiisste
Freude) af 1738; i Sverige ej före Haeffner.

Air ott, (8va
Air unisono,
Almati,

= air
i

ottava),

enklang.
A d é 1 e,

Alma

f.

i

oktaven.

1861

i

New

York

af tyska föräldrar; adoptivdotter
af A. H. C. Fich; kom med adoptivför-

äldrarna 1868 till Stockholm; var 1877—
78 elev af Dannström, sjöng sedan för
fru Leocadie Gerlach i Köpenhamn och
fortsatte därefter studierna för fru Marchesi i Wien. På våren 1885 debuterade
hon i Pest som Azucena i "Trubaduren"
tills, med Lucca, Mierzwinski o. Padilla;
jan. 1886 uppträdde hon som gäst i
i
samma roll i Köpenhamn; s. å. engagerades hon vid kgl. teatern i Stockholm;
gift 1895 med A. Rundberg.
Af hennes
roller kunna nämnas: Aida, Carmen, Se-

Alna?s
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—Alphyddan

af skickliga miisici icke alls äger, och

ägde i ringaste mått, hvad äfven medelmåttiga musikidkare ofta äga i rikt.
Hans snille var stort. Hans talang ingen. Han var predestinerad musiker,

men

blef det aldrig

i

verkligheten; äf-

detta fall utgjorde han en motsats
Äfven i
till det vanliga förhållandet.
denna eldsjäl arbetade musiken sig fram

ven

i

sällsamma former; harmonien kände
han ej, än mindre kompositionen, och på
pianot sökte han sig instinktivt vägar
i

och stigar, ofta blott med ett
slutligen var hans tonsinne
oöfvadt, ty sällan hörde han
skedde det, så gaf han föga

och
betydligen
musik, och
akt därpå;
finger,

det tycktes som skulle han i sitt inre
ständigt förnummit underbara ljud, som
hindrade honom att höra de yttre tonerna, och sålunda existerade de klassiska musikverken ej för honom. Af de 7
häften s. k. "Fria fantasier", han själf
utgaf, voro endast några stycken i de
sista häftena ordnade af konstnärlig
hand [A. F. Lindblad], såsom "Henriettes jasminer", "Den nye fiskaren", "Zoar

Onqui".

Höljer

och

A.

samtalade

en

gång med hvarandra om musik och den
förra säger: "Tror Ni ej, att Er musik
i

vinna på att något närharmoniens och formlärans

allt fall skulle

mare

följa

regler?" "Möjligt; men dessa regler uppställa inga satser af absolut giltighet.

Lagar

i allmänhet beteckna endast den
grad af upplysning, som man i en viss
tidpunkt uppnått. De bero af tidsriktningen och förändras med denna
Jag
.

vill försöka,

ralist

kan

.

.

huru långt man såsom natu-

komma

komposition, oberörd

i

konvenans och formalism.
Jag vet väl, att det ej blir, hvad man i
det ordnade samhällslifvet kallar musik;
men denna skall stå på en annan linje,
af skolornas

skall utveckla sig

i

fritt naturtillstånd.

Detta är mitt syfte!"

Snart märkte han
hans fantasier skulle vinna
på ordnade harmonier och former, och
från denna stund gick han in på att
låta sin musik undergå en sådan operation.
Denna vederfors äfven hans dansdock, att

stycken, foster af en väldig, men otämd
naturkraft.
Civilisationen var han aldrig rätt bevågen, och här bryter han

uppenbart med den. Än ser man en
indiansk krigsdans med vilda åtbörder
och svängda tomahawker, än en ädel

moresk, en månskensnatt i Generalifes
orangelundar, än en trolsk dans af deallt är vild romanmoniska fantomer

—

tik.

ma:

Benämningarna äro
"Gurrhanas

lika

sällsam-

"Anaveys",
"Mersivoys dans", "Zoar Onqui" m. fl.
Men stundom visade A. ock sin utomorbegåfning från
dentliga musikaliska
en annan sida: han älskade mest den
nationella visan, naturmelodien, likasom
han var stor i sina berättelser ur folkoch naturlifvet. I dessa melodier stod
han själfständig på naturalistens grund,
här utvecklade ock hans rika ande sin
skönaste blomma. Ej många stycken af
sådan art äga denna uttryckets styrka
och simplicitet, denna känslans sanning
och djup. De flesta af dessa melodiska
dans",

pärlor förekomma i de s.
Nord. mus. förvarar en
skript af A:s egen hand.

k.

"songes".

del

—

notmanu-

Ahijes, Eyvind, f. 29. 4. 1872 i Fredriksstad; elev 1888 af musikskolan i Kristiania (komposition för L Holter); fr. o.
m. 1892 vid Leipzigs konserv. (Reinecke o.
Ruthardt); 1895 organist vid Bragernaes
kyrka i Drammen; sedan 1905 dirigent
för Kristiania Handtverkarsångförening
och sedan 1907 organist vid Uranienborgs kyrka i Kristiania. År 1898 slog
han igenom som kompositör af en stor
symfoni, uppförd af Musikföreningen i
Kristiania; året efter dirigerade han
själf några symfoniska variationer jäm-

symfonien; komponerade dessutom
sånger vid pf., pianosaker, Suite för vioHans
lin och piano samt manskörer.
verk visa en gedigen skolning parad
med präktig metodik och rytmik. Särskildt berömda ha hans sånger blifvit,
hvilka kunna räknas bland de bästa af
nu lefvande norska tonsättare.
Alphorn, ett herdeinstrument från Alperna; är sammanfogadt af tunna stafvar och har kittelmunstycke af trä.
Alphyddan, Le chalet, Die Sennhiitte, komisk opera i en akt af Scribe och
Mélesville med musik af Ad. Adam (Paris
1834); svensk öfversättning af texten af
B. Crusell efter den tyska formen: Die
Schweizerhiitte; gifven i Stockholm å k.
teatern första gången 1837, sedan flera
gånger.
I Göteborg uppfördes den f.
ggn 1861. En parodi af samma opera af
Ang. Säfström, musik arrangerad af E.
Becker gafs 1862 och 1863 å Djurgårds-

te

—
Al piacere
och Ladugårdslandsteatrarua i Stockholm. Äfven denna kom till Göteborg
s.

å.

Al piacere, efter behag.
Al rigore dl tempo, strängt i
Al riversio, al rovescio

takt.

om-

(it.),

vändt; bör läsas (spelas) i omvänd följd.
Al segno, dal s e g n o, från och med
tecknet.

Alströmer, Patrik, f. 27.2.1733 i
Alingsås; t 23.10.1804 därst., kommersråd 1770; friherre 1778; direktör för ostindiska kompaniet 1777; intog en bemärkt plats inom Stockholms musiklif
under Gustaf III:s tid; var en af stiftarna af Mus. akad. 1771 och dess president 1772; beklädde samtidigt kamrerarebefattningen därstädes.
Alt (lat. vox älta, ibland kontratenor,
it. kontr'alto, fr. haute-contre), den djupare kvinnorösten (gossrösten) med öfvervägande bröstton; registret räknas i
allmänhet a e", ibland något högre;
A.förut stod registret något lägre.
stämmau i kör uppstod egentligen först

—

med den fyrstämmiga

satsen.

Med

ut-

från hufvudstämman, den
melodiförande, tenor, fick den andra, i
början alltid lägre liggande, namnet

gångspunkt

bassus. Då den tredje stämman kom till,
kallades den discantus, och först när sat-

sen blef fyrstämmig, erhöll man stämman contratenor eller, som den under
1500-talet

allt

allmännare kallades:

Då instrumenten under

alt.

1500-talet blefvo

allmännare, begynte man först spela
vokalkompositioner för instrument, och
man utgaf verk med text, hvilka kunde

användas för sång af

4

stämmor

eller

också för 4 instrument. Man konstruerade därför i full öfverensstämmelse
med rösterna diskant-, alt-, tenor- och
basinstrument, så t. ex. violinen. Efter

hand

blef

instrumentalmusiken

själf-

ständigare och en del af dessa fyra instrument försvann eller ersattes af andra.
Af altstråkinstrumentet uppstod
altviolinen eller kort och godt "alto",
senare äfven kallad "viola". Under de
senare århundradena upptog man namnet äfven för andra instrument, som i
tonen låg något lägre än de i allmänhet
melodiförande, och man erhöll så: altbasun,
althorn,
altklarinett,
altoboe
(engelskt horn).

Altmann,

Wilhelm,

f.

4.

2.

1867

i

—Amati
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Breslau; först utbildad till violinspelare; har sedan öfvergått till vetenskaplig
forskning; 1886 anställd vid kgl. bibi. i
Berlin; sedan 1900 öfverbibliotekarie;
skref bl. a. "Chronik des Berliner Philharmonischen Orchesters", 1882 1901.

—

Alto,

alt.

Altoviola, altviolin.
Altröst, se alt.

Altsträng, på violinen: andra strängen, på altviolinen första strängen.
Altenburg,
i c h a e 1,
f
27. 5. 1584 i
Alach vid Erfnrt, t 12.2.1640 i Erfurt
som diakon vid Andreaskyrkan; utgaf

M

en

.

mängd kompositioner hufvudsakligen

af kyrklig art, hvilka på sin tid stodo
högt i anseende, däribland: "Musikali-

scher Scliild und Schirm" 1618, "Xeuer
lieblicher und zierlicher Intraden" 1620,

"Kirchen-

(I— IV

und

Hausgesänge"

1620

—21

Theil).

Alteration, den förändring en not undergår genom ett framför densamma anbragt förtecken; fördubbling af en nots
tidsvärde.

Altererande dissonanser, kromatiska
förändringar af ett ackords harmoniska
toner.

Alternativo,

a

alternamente,

1

1

e r

n a

t

i

v

e

men

t,

växelvis.

Altri (it.), de andra; tillsammans med
de öfriga (rösterna eller instrumenterna).
Alypios, grekisk musikskriftställare,
som lefde c. 360 e. Kr. Meibom upptog i
sin "Antiquae musicfe auctores" hans
skrift "Introductio musica", hvilken är
vår förnämsta källa till den grekiska
notskriften (nyuppl. i Jan, Scriptores).
Alzamento di mano (it.), höjandet af
handen vid takterande; a. di v o c e,
röstens ansvällning.
Amabilitä, (it.), älsklighet; a
a b i 1 e,

m

smekande.
Amarevole, smärtsamt;

älskligt,
r e z z a,

med

c o

n

a

m a-

uttryck af sorg.

Amati, berömd familj af violinfabrii Cremona, livars verksamhet
kan

körer

följas från början af 1600-talet till 1740;
de bästa tillhöra tiden omkring 1640
80.
Det karaktäristiska för A.-violinerna är deras mjuka och milda ton. Äldsta kända medlemmen af familjen är
A n d r e a, f. c. 1530, t 1611, utförde äfven
altvioliner;
brodern Nicola byggde
framför allt förträffliga basfioler (1658—
86) Andreas äldste son var Antonio, f.
;

Amati— Ambrosius

30

t 1638; dennes hufvudsakliga verkinfaller mellan 1589 och 1627. A.
A:s broder Girolam o, f. 1556, t 1630,
1555,

samhet

var ej fullt så skicklig; däremot var Girolamos son N i c o 1 a, f. 3.12.1596, t 12.4.
1684, den främste inom hela familjen, lärare åt Andrea Guarneri och Antonio
Stradivari.

Nicolas

Girolam o,

son

t 1740, byggde äfven flera instrument, hvilka dock ej stå på samma höjd
som faderns. Med honom slocknade släkSe vidatens musikaliska traditioner.
re violinen och den litteratur, som
där finnes angifven.
Amati, italiensk sångerska, som 1798
och 1800 gaf konserter i Stockholm; hennes röst berömdes särskildt.
Amatör, en som utan att göra musiken
till yrkesutöfning, likväl studerar den
och deltager i dess utöfning; äfven brukadt om musikälskare i allmänhet; likf.

1649,

—

liktydigt

med

Ambe due pedale (it.), med båda pedalerna (vid pianospel).
a n, f 22. 12. 1834 i
e r
Amberg, 1.
Köpenhamn; organist vid domkyrkan i
Viborg 1868; tryckte bl. a.; Vägledning
vid pianoundervisning, 24 orgelpreelu2. J o h a n, den föredier, sånger v. p.
gåendes broder, f. 20. 10. 1846 i Köpenhamn; violinist i hof kapellet 1877; ursprungligen sångare men förlorade tidigt sin röst.

m

.

—

Ambitus, en rösts eller ett instruments
tonomfång; se d i a p a s o n, de gränser,
inom hvilka melodien fick röra sig.
Ambo (lat.), under medeltiden brukadt
om den ställning, hvarpå kyrkans sångbok lades, då man sjöng graduale (s. d.).
Ambros, August Wilhelm, f. 17.
11.1816

i

Mauth vid Prag, t

28.6.1876

Wien; musikhistoriker; studerade

i

först

juridik och beklädde flera juridiska befattningar, hvarjämte han äfven var
Hans första mera bemusikkritiker.
kanta skrift är: "Die Grenzen der Poesie
und Musik", 1856. Sitt stora världsberömda arbete "Geschichte der Musik"
begynte han 1860. Arbetet, som anlades

synnerligen storartadt, hann

än

till

som

lighet,

är A:s öfversiktligare med mera
blick för det väsentliga. Fetis' rikare på
detaljer, vittnande om att dess författare gjort en mängd specialstudier desstalet,

Fetis drunknar i massorna af
öfvermåttan rika musikhistoriska
material.
A. behärskar däremot alltid
sitt stoff och ser klarare de kulturhistoriska strömningarna; A. lämpar sig därför som läsning lika bra för dilettanten
som musikforskaren. Fetis däremot endast för den, som redan kommit in i
musikforskningens väsen och gjort specialstudier å motsvarande områden, men
då också alldeles oumbärlig för den, som

förinnan.

sitt

vill

förstå

det

hela,

ej

ej

längre

1600-talets början, sista (4:de) de-

len trycktes två år efter hans död. En
fortsättning skref Wilh. Langhans: "Die

Geschichte d. Musik des 17. 18. und 19.
Jahrh." A:s musikhistoria är i sitt slag
enastående med en mängd förstahands-

blott

delarna.

musik vid universitetet i Prag. 1872 kallades han till
professor i Wien. Af hans öfriga skrifter kunna nämnas: "Bunte Blätter" I,
1869 blef A. professor

dilettant.

H

samt en historisk öfversiktännu ej öfverträffats. I
jämförelse med Fetis' motsvarande arbete, Histoire générale de la musique
1869—76, som ej går längre än till 1400uppgifter

i

"Kulturhistorische Bilder aus
der Gegenwart" 1860,
"Kleine Schriften aus dem Nachlass". I
musikestetiskt hänseende intog A. en
ståndpunkt mot Hanslick ("Die Grenzen
der Musik" 1856).
Ambrosius, biskop af Milano, f. 333 i
Trier, t 4.4.397 i Milano; var biskop
därst. sedan 374; är den förste reformatorn af den kristna kyrkosången;
II 1872,

74,

dem Musikleben

först

med

honom

står

grekisk-öster-

ländsk och romersk-västerländsk musikprincip mot hvarandra; någon nydanare
är han ej, men genom att definitivt fastslå det, som under tidernas lopp utvecklat sig till bestämd praxis, skapar han
en norm, hvarigenom motsatsen först
kunde träda tydligt fram. På grund af

denna

hans grundläggande betydelse
har man velat ge honom äran af många
nydaningar inom den romerska kyrkomusiken; huru mycket som härvid är
historiskt

sant,

är svårt att säga;

be-

teckningen af skalans 7 toner med de 7
första bokstäfverna tillskrifves honom
säkerligen

med

orätt.

Däremot torde han

vara den, som bestämdt häfdat de fyra
första kyrkotonarterna: dorisk, frygisk,
lydisk och mixolydisk, hvilka senare (ej
under A:s tid) skildes i autentiska och
plagala. A. har äfven författat flera

Ambrosiansk sång— Ammon

hymner (Veni redemptor gentium m. fl.);
om äfven melodierna äro af honom låter
sig ej afgöra. Se vidare A. Steier, Untersuchungen iiber die Echtheit der Am-

brosianischen

Hymnen.

Ambrosiansk sång, den kyrkosång, som
Ambrosius förde till Milano från Orienten, med särskild vikt lagd å hymnsången. Denna ambrosianska sång reviderades vidare af Gregorius (se

grego-

riansk sång)

och blef grundvalen
för medeltidskyrkans och sedan katolska
kyrkans liturgiska sång. På grund de
speciella ambrosianska traditionerna i
Milano bevarade hymnmelodierna i denna stad en viss särställning i melodiskt
n e n). Äfven röhänseende (se h y
rande den liturgiska sången gick Milano
sina egna vägar.

m

Ambrosianska lofsången: Te deum lauSe psalmen: O Gud vi lofve

damus.
dig.

Ambubäjae (gr.), sällskap af syriska
pipblåserskor, hvilka tågade omkring i
Rom samt spelade och sjöngo vid högtidliga tillfällen; för öfrigt i dåligt
rykte.
från
1600-talet,
se
Amener, dans
b r a n 1 e.
Amerbach, se A
e r b a c h.
American guilds of organists, en förening af Förenta Staternas organister,
som grundades 1896. A. afhåller äfven
examina och ger betyg; examina stå under uppsikt af biskopen af New York.
Amerika. De mest skilda historiska
förutsättningar för musiken ha här skapat olika musikformer. I Nordamerika

mm

har kulturmusiken undanträngt den ursprungliga så till vida, att den gamla
naturmusiken endast kunnat spåras i
undangömda distrikt af Förenta Staterna och Kanada. I norr finnes primitiv
eskimåmusik af ren vokal karaktär (Boas' forskningar), hos indianerna vid sjöarna finnes, såsom sällskapet för amerikansk folklore ådagalagt, en musik med
grunddragen af en primitiv melodibildning och äfven hos Mellanamerikas stater saknas ej primitiva former.
Däremot synes Mexiko ha haft en urgammal
kulturmusik af annan skapnad. Dock
har forskningen ej framskridit långt
nog för att uppdraga grundlinjerna för
denna musik. I Sydamerika finnes flerstädes primitiv melodibildning af såväl

31-

vokal som instrumental karaktär, men de
upptecknade profven (bl. a. af Södling)
äro så illa gjorda, att vi ej förmå utröna, hur de verkligen låtit i infödingarnas mun. Från Eldslandet äga vi en del
goda uppteckningar, som visa primitiv
gestaltning.
På det nuvarande stadiet
af den jämförande musikforskningen
förmå vi ej yttra oss om hufvudriktnin-

garna inom
musiken.

amerikanska genuina

den

Amerikanska

orglar,

harmonium, som

i

allmänhet ha mjukare, mildare ton än
de vanliga. De begynte bli bekanta på
1860-talet genom firman Mason & Hamlin
i Boston; deras grundare är Jacob Alexandre; principen är att tonen ej frambringas genom komprimerad luft utan
genom förtunnad, insugen sådan.

A

mezza voce, med halfhög

röst,

däm-

padt föredrag.

Amiot, f. 1718 i Toulon, Jesuitmissionär i Kina; skref ett arbete om kinesiska musiken (en öfversättning efter kinesiska musikerteoretikern
Li-KoangTi), hvilket ännu är oumbärligt för förståelsen af den äldre musiken i Kina;
se Mémoires concernant Thistoire, les
Sciences etc. des chinois, VI, Paris 1780:
"De la musique des chinois tant anciens
que mödernes par M. A." (åtföljdt af 30

kopparstick

med

kinesiska musikinstrudetta verk se vidare
C. Engel, The literature of national mu-

ment m.

m.).

Om

s. 82 f., London 1879.
Ammerbach, Elias Nicolaus, f. c.
1530 i Naumburg, t 27. 1. 1597; sedan 1560
var han organist vid Thomaskyrkan;
två år före sin död hade han efterträdts

sic

af Andreas Diiben, fader till den första
svenska kapellmästaren med detta namn;
hufvudsakligen känd genom sina båda
orgelböcker (kompositioner för orgel
eller piano): "Orgel- öder Instrumenttabulatur", 1571, "Ein neu kiinstlich Tabu-

laturbuch",
E.

1575.

—

Litt:

Ammerbach, Sammelb.

gesellsch. XI, 137

gangenheit

ff.

G.

Wustman,

d.

Int.

Mus.-

(Ans Leipzigs Ver-

1909).

Ammon, Blasius,

t i Wien 1590;
hofkapellet hos ärkehertig
Ferdinand af Österrike, sedan franciskadiskantist

nermunk

i

i Wien; af hans kompositioner
äger Uppsala bibliotek: Missas IV unica
pro defunctis, 1588. I tryck finnas dess-

A
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moll— Änder

utom en mängd mässor, motetter,

in-

troitus m. m.

A

moll

a minor),

la mineiir, eng.

(fr.

tonart utan förteckning

(c

dur parallell-

tonart).

Amen, Johan Andreas,

f.

1763

i

giska a. afser att bestämma tonfärgens
och klangens karaktär genom särskiljande af öfvertouerna och dessas uppfångande i örat. Se vidare: t o n p s yk o 1 o g i.

Anamma from

B am-

hänvisar

Wallerstein (Bayern);
i komposition; blef 1789
musikdirektör i Heilbronn och 1817 kapellmästare hos fursten af ÖttingenWallerstein; skref en mängd instrumentala arbeten: sonater, trior, kvartetter,
kvintetter, konserter, symfoni; dessutom
mässor, requiem, sångspel m. m.
amorösaAmarevolo, a
o r o s o,
e n t e, älskligt, innerligt, mjukt, fin-

273; Ha?ffner

m

stipendiet,

känsligt.

halft års vistelse

berg, t 29.3.1825
elev af Sacchini

i

m

orgelstämma.

Amorösa,
d'

mou
Amph
a

Se

F ut
1

e

r.

o n, opera

A.
L. Thomas, bearbetad af G. G. Adlerbeth,
musik af Naumann; gafs å kgl. teatern
i

i

1 akt, text af

var den första
i Stockholm d. 26. 1. 1778;
svenska opera Naumann komponerade
för Sverige; upplefde endast 4 representationer, alla under vintersäsongen 1778.

Amplitude (lat.), afvikelsernas storlek
från den svängande kroppens lugna läge,
Amusement (fr.), gladt tonstycke utan
djupare känsla.
Anabasis (gr.), en följd af iippätstigande toner.
Anakomptos (gr.), en följd af nedåtsti-

gande toner.
Anakrusis, upptakt (s. d.).
Analys, dels teknisk musikalisk, dels
akustisk-tonpsykologisk.
Den förra innebär ett tydligt särskiljande och förtydligande af ett tonstyckes arkitektoniska byggnad: tema, fras, motiv, onibildning af dessa grupper, dessas sammansättning till ett större musikstycke. En
är nödvändig för förståelsen af
och det har därför blifvit
regel att på program, då ett nytt svårare
förståbart stycke utföres, tillfoga en

sådan

a.

ett tonstycke,

musikalisk a.; flera böcker analyserande
de stora mästarnas kompositioner ha på
sista tiden uppstått, och ämnet har blifvit ett allt viktigare

undervisningsämne

praktiskt komplement till
kompositionsläran. All musikalisk formlära grundar sig i första hand på a. af
de främsta och bästa tonverken, som
kunna ställas upp som mönster vid komponerande.
Den akustisk-tonpsykolo-

såsom

ett

—

de dyra, psalm
till

mel. 167.

Anaudie, heshet, röstlöshet.

Auapäst (——'—). Se rytm.
Anche (fr.), munstycket på ett träbiåsinstrument; kombination af tungstäm-

mor

i

en orgel.

Anckerska

legatet:

Köpenhamn

stiftadt

i

Ancker

(1828

—57)

1,800
i

musikstipendium
14. 10.

1857 af C. A.

för

danska tonsättare;

kr.,

förbinder till ett
Flera af Dan-

utlandet.

marks namnkuunigaste komponister ha
innehaft det (J. Mailing, G. MatthisonHansen, Emil Hartmann, Ang. Winding,
H. Enna, F. Henriques m. fl.).
Ancient concerts. Se Conserts of
a n c i e n t m u s i c.
Ancora
da capo, ännu en gång.

=

Aneot,

Jean,

f.

6. 7.

1799

i

Briigge,

t 5.7.1829 i Boulogne; violinvirtuos och
kompositör; elev af Kreutzer, Baillot,
och i komposition af Berton vid Pariskonservatoriet; 1823 25 i London; utgaf
en utomordentlig mängd kompositioner:
ehuru han dog vid 30 års ålder, hann
han likväl att skrifva 225 opus, däribland etyder, variationer, violinkonserter, ouverturer och orkesterverk.

—

Anda, full af nåde!

psalm

137;

Haeffner 137; motsvarar nr 186 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk koral
(Zahn 6252 b: Brunnquell aller Giiter) af
1653; saknas i Sverige före 1697.
Andamento, gäng, fri mellansats i
fuga.
Andante, gående, skridande; som tempo mellan adagio och allegro; fordrar
ett lugnt, måttfullt spel.
Andan-

—

något mindre lifligt än Andante
eller också ett litet andante.
Änder, Per David, f. 24.10.1864 i
i
Stockholm, f 29. 3. 1902 i Göteborg;
operasångare; var först korsångare vid
operan; tillhörde sedan 1886—88 Fröbergska sällskapet, därefter ett par år St.
teatern i Göteborg; 1891 93 vid Vasateatern, sedan vid Södra teatern och
året innan sin död vid Ranfts operasällskap i Göteborg. Bland hans roller
må nämnas: Nankipuh i "Mikadon", Bot

i

n

o,

—

Andersen

—Andersson

binet i "Pariserlif", Leonetto i "Boccaccio", Donathan i "Niirnbergerdockan".
1. Andersen, Anton Jörgen, f. 10.
10.1845 i Kristiansand; berömd violoncellist och kompositör; begynte som violoncellist vid teatern i Trondhjem 1864;
året därpå anställd vid Kristiania teater
(Gehrman); elev i komp. af Joh. Lindegren; 1871 violoncellist i hof kapellet och
sedan 1876 äfven lärare vid konserv.; tog
afsked 1905 ur hofkap. A. har gjort sig
känd genom en mängd värdefulla kompositioner, däribland 4 stora symfonier
(Ess-dur, H-moll 1884, Ess-dur och D-dur
1891) alla uppförda i Stockholm; den
sistnämnda är tryckt för två pianon af
Mus. konstföreningen. Samma förening
tryckte 1876 en violoncellsonat. Af öfriga verk må nämnas: en stråkkvartett,
Adagio för 3 violonceller, 2 horn o. kontrabas, konsertstycke för 5 violonceller
o.
3 kontrabasar; dessutom solosånger
och körer. LMA 1882.
2.

Andersén-Strömberg,

Astri,

Sthlm, t IL 4. 1911 i Lund;
den föregåendes dotter; framstående pianist; begynte sina studier redan vid 12
års ålder vid konserv, i Sthlm (Nordquist. Bergenson, Sjögren); fortsatte sef.

6.3.1876

i

dan för Rich. Andersson;

reste 1898

till

Berlin och studerade för M. Moszkowski
och E. Jedliczka; redan vid 18 års ålder
hade hon åtföljt Marteau på konsertresor i Norden och uppträdde sedan
själfständigt på konserter i Sverige,
Norge, Danmark, Tyskland, Finland. År
1895 uppträdde hon i Sthlm med Chopins e-molls konsert och vann allmänt
bifall på grund af sitt konstnärligt mogna pianospel. Ägnade sig sedan med

framgång

åt

pianoundervisningen

och

slog sig ned i Lund och Malmö. 12. 6.
1907 ingick hon äktenskap med läraren
Efr. Strömberg.
3.

Andersen, Hildur,

f.

i

Kristia-

nia 25.5.1864; norsk pianist; elev af Jadassohn, Weidenbach och Reinecke i
Leipzig och Leschetitzky i Wien; uppträdde första gången offentligt 1886 i
Musikföreningen i Kristiania; har som
konsertgifverska och lärarinna utöfvat

en mycket gagnande verksamhet i sin
födelsestad; har äfven företagit konsertresor
4.

1829

i

landsorten.

Johannes Fritz
i

Köpenhamn;

Em.

A.,

f.

14. 2.

pianist och pedagog;

utgaf en
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mängd kompositioner

för piano
(fantasier öfver visor), transkriptioner,
lätta sånger med p. m. m.
5.

Joachim

Karl

A.,

f

Köpenhamn, t

1847

29. 4.

.

i

7.5.1909 därst.; betydande flöjtist och dirigent; 1869 77 anställd
i hofkapellet i Köpenhamn, 1878
80 vid

—

—

Petersburgs italienska opera; sedan i
Berlin bl. a. som tillfällig dirigent af
filharmoniska orkestern; 1894 åter i Köpenhamn, där han grundade Palaisorkestern samt dessutom en orkesterskola;
skref företrädesvis kompositioner för
flöjt med eller utan orkester: 24 stora

Ungersk fan-

etyder, 24 mindre etyder.

"Ballade et Danse des Sylphes",
konsertstycke med orkester. A. har som
lärare utbildat flera framstående flöjtister
såsom Prill vid operan i Berlin och holländaren Leuwen i Wien.
6. Brodern
V i g o Alfred A. (f. 1852) har äfven

tasi,

—

känd som dugande

gjort sig

—91 medlem
7.

U

1

r

i

c

af hofkapellet

h Emanuel

Köpenhamn;

A.,

flöjtist; 1878

Köpenhamn.

i

f.

28. 9.

violinist, dirigent

1851

1

och kom-

W. Romsöe, V. Tofte;
dirigent vid Arenateatern vid Tivoli i Kphmn; företog 1874 75 konsertresor till Sverige, Finland och Ryssland;
mycket anlitad som lärare i musikteori
och instrumentation; skref förutom en
mängd operetter en del orkestersaker:
Konsertouverture i D-dur, "Ouv. triomphale"; B-dur, en fantasi, en elegi; dessutom smärre saker för piano och sång.
8. V i 1 h e 1
Christian A., f. 1840
i Köpenhamn;
fagottvirtuos; medlem af
hofkapellet i danska hufvudstaden 1859.
positör; elev af E.

1890

—

m

—

9. Peter Herman A., f. 1847 i Köpenhamn, den föregåendes broder, äfven
dugande fagottist; medlem af samma

hofkapell
10.

1871.

Alfred A.-W ingår,

f.

i

Kristi-

studerade komposition
för Massenet och Gedalge i Paris; anställd 1890 99 som violinist vid Kristiania teater, 1901 05 som altviolinist vid
Nationalteatern; skref bl. a. orkesterverken: "Aus Norwegens Berg und Thal",
"Les Naiades" samt dessutom en del sånger. I ms. finnas: operan "Frithiof o. Ingeborg", två symfonier, musik till O.
Sindings drama "Iråka", två ungerska
rapsodier, två violinkonserter m. m.
L Andersson, Richard, f. 22. 9. 1851
Stockholm; framstående pianist och
i

ania

15.

10.

—

1869;

—

Andersson
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pedagog; spelade redan vid
ålder,

men

fick

4 å 5 års
vid 16 år regel-

först

bunden musikundervisning; föräldrarna flyttade tidigt till Karlskrona, där
A. fick sin första utbildning. Efter att
ha åtnjutit undervisning vid Karlskrona h. elem.-lärov. begynte han hösten 1867 som elev vid konservatoriet
ordnade musikstudier: i piano för van
Boom, harmoni för A. Winge, orgel för
G. Mankell och komposition för H. Berens. Efter v. Booms död fortsattes pianostudierna för L. Norman. A. biträdde under denna tid ofta vid konserter
och spelade äfven vid Baucks musikhi;storiska föreläsningar. Första offentliga
uppträdandet var 1872 på en af hofkapellets symfonikonserter i Beethovens Gdur-konsert. Efter afslutade studier vid
konserv. 1874, då han belönades med Mazerska jetonen och akademiens stora jeton, fortsatte han pianostudierna någon
tid för H. Thegerström. Hösten 1876 reste A. till Berlin, där han först en vinter studerade pianospel för Clara Schumann och komposition för Rich. Wiierst.
Följande höst ingick han som elev vid
högskolan och hade där som lärare i

kontrapunkt Fr.
Han erhöll under denna tid det
Kiel.
ärofulla uppdraget att under det hans
lärare Barth var bortrest på en konsertturné, få handleda dennes elever vid
piano H. Barth och

i

högskolan, och följande vinter fick han
af samma orsak öfvertaga alla hans privata elever, bland hvilka äfven hörde
prinsessan Charlotte af Sachsen-Meiningen, prinsessan Viktoria af Preussen m.
I
fl. andra af högsta samhällsställning.
slutet af 1884 återvände han till Stockholm, där han s. å. uppträdde offentligt
på en af hofkapellets symfonikonserter
Flera gåni Chopins E-molls-konsert.
ger har han sedan dess biträdt vid symfonikonserter. Filharmoniska sällskapets
och Aulinska kvartettens konserter. År
1885

grundade han en sedan berömd mu-

sikskola i Stockholm. A. blef 1904 lärare
i pianospel vid konservatoriet, men erhöll på egen begäran afsked redan 1906.
1891.
A:s verksamhet som lärare
och ledare af musikskolan har i någon
mån hindrat honom som tonsättare.
Hans kompositioner äro därför hufvudsakligen af äldre datum. Mus. konstför.
tryckte 1889 en pianosonat; "Schwedi-

LMA

sche Tänze" utgafs först i Tyskland, sedan äfven i Sverige; "Skizzer" för piano,
3 hftn; en samling pianostycken: "Skuggor och Dagrar", prisbelönades af Sv.
Musiktidn. 1885; i denna senare samling
ingingo en del af "Skizzerna". A. lämnade äfven bidrag till "Svensk sång".
1910 utkom ett häfte "12 sånger"; kompositionstiden är här utsatt och visar
den äldsta året 1869, den nyaste 1907.
Dessa sistnämnda sånger väckte rätt
mycken uppmärksamhet. Af A:s elever

ha många gjort sig kända som goda piaVi nämna: Vilh. Stenhammar,
Knut Andersson, Knut Bäck, Astri Andersén, Astrid Berwald, Gustaf och John
Heintze, Anna Charlie, John G. Jakobsnister.

son.

Richard Anderssons musikskola, Stockholms främsta privata musikinstitut, begynte 1885 med tvenne undervisningsämnen, piano och harmonilära, och två lärare: A. själf och E. Sjögren. 1890 hade lärareantalet stigit till
Vid
11, och eleverna utgjorde då 67.
denna tid begynte skolan äfven ha offentliga musikföredrag, där eleverna
Violinspel infördes snart,
fingo spela.
och blef först Tor Aulin, sedan L. Zetterquist lärare. Af öfriga lärare, hvilka längre eller kortare tid varit fastade

må nämnas: Vilh. StenhamJohn Jacobson och Knut Bäck.

vid skolan,

mar,

en italiensk sångklass
och 1909 en ny violinklass under Sv.
Kjellströms ledning; ungefär samtidigt
Skolan
följde äfven en violoncellklass.
har äfven fått flera filialer: i Uppsala
sedan 1907 samt Djursholm o. Saltsjöbaden sedan 1910. Elevantalet var år 1900
—01: 189 och lärarna 23; 1910—11: 389
Af dessa senare
elever och 49 lärare.
må nämnas: Fru A. Bergman, Karl
Wohlfart, Sv. Kjellström, E. Pettenati,
Sv. Lizell, Ax. Runnquist, Ninni Werner.
Vid 25-årsjubileet 1911 trycktes en
1886—1911"
särskild "Jubileumskatalog
med historiska uppgifter om skolan. Sedan 1907 tryckes årskatalog.
Linnea A.-S ö r e n s e n,
2. Vendela
19. 11. 1860; utmärkt sångerska; uppf.
trädde i tidiga barnaår i Halmstad; lyckades förvärfva välvilliga gynnare i
Stockholm och fick, efter genomgången
skola, 1877 till lärare i sång I. Dannström och i plastik Signe Hebbe; efter

1908 inrättades

Andersson
15 månis undervisning fick hon försöka sig i en liten operett i Göteborg;
debuten blef god och 1879 kunde hon
uppträda å kgl. teatern som Serpolette i
"Cornevilles klockor" och Adéle i "Svarta Dominon"; fortsatte sedan för samma
sånglärare och debuterade därpå i sistc.

nämnda

roll å

Nya

teatern

i

febr. 1880,

där hon sedan med mycken framgång
uppträdde i titelpartiet i "Madame Angots dotter", som Stella i "Tamburmaj oreus dotter", Silvia i "Teaterdirektören"
af Mozart. Vintern 1881 82 gjorde hon
med Dannströmska familjen en utrikes
resa och vistades då hufvudsakligen i
Nizza för att stärka sin hälsa efter ett
ansträngande arbete. Hennes studier
fortgingo emellertid och efter hvilan i
södern kunde hon resa till Paris och låta
höra sig där. Efter återkomsten till
Sveriges hufvudstad debuterade hon å
kgl. teatern i sept. 1882 som Némea i
"Konung för en dag". Följande år gjorde hon en konsertresa till Köpenhamn,
Kristiania och Göteborg. A. blef sedan
anställd vid kgl. teatern i Stockholm.

—

Af hennes

roller

här

må

nämnas: Pågen

"Figaro", Siebel i "Faust", Eosina
i
"Barberaren", Marie i "Regementets
dotter". Lady Harriet i "Martha", Drotti

ningen i "Hugenotterna", Zephyrine i
"Diamantkorset". Om den senare rollen
skrifver en recensent efter premiären:
"Man har ju ofta varit i tillfälle att
konstatera A:s intelligenta uppfattning,
men ett sådant spel, så friskt, så fint och
dock äkta komiskt, så fullt af öfverdåd
och på samma gång mjuk och varm
känsla har man på vår lyriska scen sannolikt ej bevittnat sedan den tid, då den
komiska operan räknade sina mest lysande dagar." En annan yttrade: "Hennes koloratur är jämn och ledig samt
väl accentuerad, liksom drillen ren och
exakt; intonationen är ovanligt korrekt
och hennes sång utmärkt rytmisk samt
väl
fraserad.
Som dramatisk artist
kan man tryggt påstå, att få sångerskor
kunna mäta sig med henne." Ännu 1887
firade hon triumfer som Violetta i "Traviata", men i maj 1888 ingick hon äktenskap med tandläkaren Sophus Sörensen
i Köpenhamn,
och sedan dess har hon
blott medverkat vid enstaka konserter
och gifvit gästroller; så t. ex. i mars
och april 1892 i Göteborg, där hon upp-
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trädde som Mignon, Margareta i "Faust"
och Julia i "Romeo och Julia" firande större triumfer än någonsin förut;
i
febr.
och mars återkom hon
som Mignon, Margareta, Julia samt i
"Svarta Dominon", "Regementets dotter", i "Crispinos giftermål" af I. Dannström.
Sedan uppträdde hon i Stockholm i mars och april som Violetta i
"Traviata", Susanna i "Figaros bröllop",
Zephyrina i Salomans "Diamantkorset",
Angela i "Svarta Dominon", i "Jeanettas
bröllop" o. i "Regementets dotter". Hon
prisades liksom alltid förut som en sällsynt förmåga och erhöll af konungen
belöning Litt. et art.-medaljen. 3. 5.
i
1895 var åter en stor dag för henne, då
hon af Köpenhamns publik hedrades för
sin ypperliga Nedda i "Pajazzo". Jämte
dessa gästroller ägnade hon sig åt sångundervisningen och utbildade som sådan
bl. a. Anna Thulin.
I början af år 1899
dog hennes man, och hon återvände då
till Stockholm och blef i sept. vald till
bitr. sånglärarinna vid konservatoriet.
År 1901 ingick hon nytt äktenskap med
sin förra mans broder, Fredrik Sörensen,
en framstående bankman i Filadelfia.
3. N. L. A., f. i Södermanland; var 1827
samt några terminer framåt ledare för
studentsången.
Af sin samtida prisas

som en liflig och ypperlig anförare;
han komponerade för sin kör flera vackra marscher, däribland den kända "I
Norden växer en ädel stam"; blef sedan
A.

musikdirektör vid
mente.
4.

Ni

1

s A.,

f.

ett

29. 7.

småländskt rege-

1864

i

Hofterup, Skå-

Lund; har allt sedan
1880-talet upptecknat en mängd svensk
folkmusik och som sakkunnig fungerat
ne; stadsnotarie

i

vid alla större spelmanstäflingar i Sverige; torde för närvarande vara en af
de främsta kännarna inom folkmusiken
i landet; var 1909 en af initiativtagarna

svenska "folkmusikkommissionen"
och är sedan dess en af dess mest nitiska främjare.
A:s forskningar inom
svensk folkmusik ha dels rört sig om
Skånes
Dalarnes,
dels
Härjedalens,
Jämtlands och Lapplands instrumentala
folkmelodier. Utgaf från trycket i Bidr.
till sv. Landsm.: "Musiken i Skåne" och
"Skånska melodier"; den sistnämnda
boken utgör den bästa skånska folkdanssamlingen, som hittills är utgifven.
till

—
Andersson
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5.

Otto Emanuel

Vårdö på Åland;

A.,

f.

27. 4.

framstående

1879

forskare; studerat vid Helsingfors'
sikinstitutet

någon

tid

(Wegelius
lärare

vid

i

i

musik-

mu-

komposition);

samma

institut;

sedan 1908 sysselsatt med folkloristiska
och musikhistoriska studier; af kompositioner må nämnas: en motett för bl.
kör; sånger vid p. ("Apeln", "Drömmarnas blom", "Jag gick mig ut" m. fl.);
"Österbottniskt
scen:
arrangerat
för
bondbröllop" (tablåer ur folklifvet med
folkmelodier) samt arr. en mängd folkvisor för sång o. p. eller kvartett. De
litterära arbetena beröra hufvudsakligen finsk musikhistoria och finsk folkmusiksträfvanden",
"Inhemska
lore:
1907, uppsatser i Brage, Finsk musikrevy
och Tidning för musik, hvilka tre tidskrifter A. varit med om att stifta. Af
"Uber
längre uppsatser må nämnas:
schwed. Volkslieder u. Volkstänze in
Finland" (Brage 1908), "Altnord. Streichinstrumente", "Altertiiml. Tonarten in d.
Volksmusik" (båda i Bericht d. Kongr.
d. IMG. Wien 1909), "Ur den svenska
folkdiktsforskningens historia i Finland" (Brage 1910), "Ur orkestermusikens i Helsingfors historia" (Tidn. f. m.
1912),
A. är en grundlig kännare på
folkmusikens område och har verkat
mycket för återupplifvandet af de gamÖfver Finlands
la finska folkdanserna.
äldre musikhistoria har A. företagit flera undersökningar, hvilka ännu ej alla
publicerats.

F r a n c e s c o d', f 11. 1. 1859
Lissabon; berömd dramatisk sångare
(baryton); studerade först till jurist och
begynte först efter afslutade univ.-studier utbilda sin röst; reste i april 1881
till Milano och tog lektioner samt debuterade 23.12.1882 med framgång i San
Remo som Amonasro i "Aida". Efter
fortsatta studier lät han engagera sig af
ett resande teatersällskap och sjöng nu
Ändrade,

.

i

Italien på skilda ställen; uppträdde
därefter i Spanien, Portugal, Ryssland.
i

Sommaren 1885 sjöng han på Coventgardenteatern i London och har sedan dess
ofta uppträdt i Englands hufvudstad på
italienska operan. I april 1889 sjöng A,
på Krolls teater i Berlin Figaro i "Barberaren" och vann stormande bifall.
Till Stockholm kom han 1891 i oktober
och uppträdde där som Don Juan, Fi-

—Andrée
garo och Rigoletto. Af öfriga roller
märkas: Luna i "Trubaduren", Nevers i
"Hugenotterna", Vilhelm Tell, Grefven
i
"Figaro", Telramund i "Lohengrin"
och Wolfram i "Tannhäuser", Nelusco i
"Afrikanskan". A:s stämma är klangfull, fyllig och mycket omfångsrik (närmar sig i högre registret tenorröst).
Andragslåda i en orgel, se register-

låda.
1. André, J o h a n n, f. 28. 3. 1741 i Offenbach, t 18.6.1799 därst.;
berömd
"Lied"-kompositör och musikförläggare;
1777 84 kapellmästare i Berlin, sedan
musikförläggare i födelsestaden; skref
jämte en mängd sångspel sånger med
pianoackompagnement; det är företrädesvis dessa senare, som grundat hans
anseende; han satte musik till flera af
samtidens
berömda skalders sånger,
däribland af Blirger (Leonore), Claudius
(Lieder und Gesänge 1779—80), Goethe
m. fl. Dessa melodier äro i allmänhet
enkla och motsvara därför det GoetheZelterska idealet för tonsatta dikter. A.
är en af föregångarna till den nya tyska "Lieden", sådan den utbildades i slutet af århundradet och fördes vidare af
Zumsteeg, Weber, Schubert. Litt.: M.
Friedlaender, Das deutsche Lied, 1902.

—

2.

Johan

Anton

A.,

f.

6. 10.

1775

i

Offenbach, t 6.4.1842, den föreg. son;
öfvertog efter flera studieresor faderns
förlag; fick sin hufvudsakligaste berömmelse genom utgifvandet af Mozarts arbeten; skref en mängd kompositioner
(mässor, motetter, symfonier, kvartetter,
pianosonater m. m.); författade dessutom en del litterära arbeten: "Lehrbuch der Tonsetzkunst", 1832—40 (ej afslutad);
"Themat. Verzeichnis sämtl.
Kompositionen von W. A. Mozart", 1805,
"Them. Verz. W. A. Mozartscher Manuskripte chronol. geordnet von 1764
1784", 1833; "Them. Verz. derj. Originalhandsehr. von W. A. Mozart, welche

—

Hofrath André
besitzt", 1841.
Andrées förlag har sedan ledts af sönerna.
Sin förnämsta blomstring hade det under första hälften af 1800-talet, dä de
mest betydande tonsättarnas arbeten utkommo på detta förlag.
Andrée, Elfrida, f. 19.2.1841 i Visby; syster till Fredrika A.-Stenhammar;
elev af W. Söhrling, Norman och Gade;
år 1861 blef hon organist i Finska kyr.

.

.

Andrée — Anjou
kan i Stockholm och var samtidigt sånglärarinna vid lärarinneseminariet; allt
sedan 1867 domkyrkoorganist i Göteborg; har ofta biträdt vid konserter. A.
har skrifvit en

mängd gedigna kompo-

som med

rätta blifvit skattade
högt. Mus. konstför. har tryckt: Pianokvintett i E-moll, 1865, "Snöfrid", ballad
för soli, kör o. ork., 1884 samt Pianotrio,
1887.
I Danmark trycktes en pianosonat
sitioner,

och en romans: "Säng till näktergalen".
Vid en internationell täflan i Briissel
1894 prisbelöntes en Orgelsymfoni (nr 2)
med mässingsinstrument, en stråkkvarAf de setett och en Orkestersymfoni.
dan dess komponerade sakerna kan
nämnas: en svensk mässa (nr 1) för soli,
kör, orgel, harpa och stråkork., uppförd
Göteborg och utgifven 1908 såväl i
i
Stockholm som i England och Tyskland
klavérutdrag; Kantat vid skolinvigi
ning i Göteborg; orgelsymfonien nr 1
(tr. hos Augener, London); Två romanser för violin o. piano. Fem smärre tonbilder f. pf. (op. 7), Tre visor, sångerna:
"Aprilvisa", "I templet" m. m. LMA 1879.
Andrée, Fredrika, den föregåendes
Se Stenhammar.
a r, f. 5. 7. 1879 i Berg;
Andrea, V o 1 k
dirigent och kompositör; sedan 1906 ledare för symfonikonserterna i Ziirich;
skref: pianotrio, violinsonat, stråkkvarsymfonisk fantasi, körverk med
tett,
soli och ord.: "Das Göttliche", "Charons
Nachen", manskvartetter m. m.
Andante.
Andte
Andtno
Andantino.
syster.

m

=
=

Anemochorde,

animo-corde;

ett

pianofabrikanten I. I. Schnell i
Paris uppfunnet instrument, som, ehuru
prisbelönt af Academie des beaux Arts
i Paris, likväl vann föga spridning.
Idéen till instrumentet var hämtad från
eolsharpan: genom bälgar åstadkoms ett
luftdrag, som skulle sätta strängarna i
vibration. Kalkbrenner upptog idéen 60
år senare och konstruerade ett s. k, eolspiano ("piano éolien").
1. Anerio,
F e 1 i c e, f 1560 i Rom, f
28.9.1614 därst.; betydande kyrkokompo1789 af

.

sitör;

blef 1594 Palestrinas efterträdare

som komponist

för påfliga kapellet; de
af hans verk ansluta sig troget Palestrina-stilen; i tryck utkommo:

flesta

Madrigali spirituali, 1585, Sacri hymni
et cantica, 1602, Eesponsoria, 1606, m. fl.

2.
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Giovanni Francesco

A.,

f.

Rom, t c. 1620 därst.; c. 1609 anställd hos konung Sigismund i Polen,
1610 kapellmästare vid domkyrkan i Ve1567

i

rona, 1611 prefekt vid Jesuitkollegiet i
Rom, 1613 20 kapellmästare vid S. Ma-

—

ria di

Monte

Rom.

i

Af hans tämligen

talrika tryckta kompositioner må nämnas: Madrigali a 5 et a 6 voci, 1608, Gagliarde a 4 voci. Litanias dei parse virginis, 1611, Anthiphonale, seu sacrae eantiones, 1613, Teatro armonico spirituale
di Madrigali, 1619.

Anföra, anförare; se dirigering.
A nAngelica, ett äldre slags luta.
g e 1 i q u e, uråldrigt i England mycket
brukligt lutinstrument, besträngadt med
tarmsträngar, stämda stegvis.
Angläs, dans, närstående kontradans,
kadrilj och ecossäs (s. d.); i allmänhet i
^4 takt; uppstod på 1700-talet och var
redan i början på århundradet bekant i
Sverige; begynte att i större mån dansas mot slutet af århundradet. Envallsson säger 1802 i sitt lexikon: "A. är blott
i 7* takt, och rörelsen alltid allegretto.

—

Därigenom

sluttonen kan falla på
den sig från allemanden,
hvars slutton alltid är på tesis." A. blef
folkdans i början på 1800-talet i Sverige
och kallades då på grund af uppställningen ofta för "långdans".
Litt: T.
arsis,

att

skiljer

—

Norlind, Stud.
Angosciosa,

i

sv. folklore V.

angosciamente

(it.),

ängsligt, oroligt.

Anima, con, själfullt, med känsla.
Animato (it.), liffullt.
Animo-corde.

Animo,

con,

Se
an

anemochord.
i

moso

(it.),

lifligt,

modigt.

Anlmuceia, Giovanni, f. c. 1500, t
i Rom; kapellmästare vid Peterskyrkan i Rom; var som kyrkokompositör en
värdig förelöpare till Palestrina; skref
för Neris Oratorio enkla hymnartade
körer, Laudi spirituali (I: 1563, II: 1570),
1571

hvilka ställs i samband med oratoriets
äldsta form. Af hans andra tryckta arbeten äger Uppsala bibliotek: Lib. I de
Madrigale ä 3 voci 1565.
1. Anjou, Nils Johan, f. i Uppsala
1813; sedan justitierådman i Norrköping;
en tid anförare för musikaliska sällskapet i Norrköping; spelade äfven violoncell och piano; LMA 1856; led. af Bachsällskapet

i

Leipzig.

Anjou — Antifonarium
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Kr

L u d v ig A., f. 2. 8.
i s t o f f e r
Husby-Lyhundra, Uppland, t 8. 12.
1896 i Linköping; den förres broder; student 1839; ledare af allm. sängen vid
Uppsala univ. h.t. 1844 och v.t. 1845; fil.
2.

1821

i

rektor vid seminariet i Linköping; framstående pedagog; har utgifvit flera läroböcker och pedagogiska tidskrifter; LMA 1868; tills. m. J. F. Törnvall utgaf han 1882 en "Koralbok för
svenska kyrkan". Denna följer i det stora hela Haeffner, men taktstrecken ha
borttagits och i stället ha streck efter
versraderna insatts. Något själfständigt
nytt i rytmiskt eller melodiskt hänseende erbjuder boken ej.
dr. 1848; 1864

Erhard A., f. i Länna,
3. Nils
Stockholms län, 8. 1. 1852; tog folkskollär.-ex. i Uppsala 1872 och året därpå äfven organistex. därst., 1888 aflade han
org.- och musiklärarex. vid konserv, i
Stockholm; A. var sedan org. och folklän 1874—1880
och i Hille, Gflb. län, 1881—1907; är medlem af centralstyrelsen för Uppsala stifts
krets af Sveriges allm. organistför.; har
som stipendiat företagit pedagogiska resor i Sverige, Norge, Danmark, Finland.
A. har verkat för "formelmetodens" införande samt hållit kurser och uppvisningar därför i Stockholm och på många
andra platser samt vid de flesta folkskoleseminarier i landet; är för närvarande
organist i Strömsbro kyrka och sånglärare vid folkskolorna och borgareskolan
A. har varit mycket produktiv
i Gefle.
som musikpedagogisk författare och bl.
skollärare

a.

utgifvit

i

Färila,

en

Gflb.

"Folkskolans

koralbok"

samt "Folkskolans koralpsalmbok", den
senare synnerligen spridd.
Ansanl, f. i Kom c. 1750, t efter 1815;
berömdes af sin samtid som en af de
allra främste tenorsångarna; 1770 sjöng
han i Köpenhamn och synes ha kvarblifvit här till 1772, då han reste till
Stockholm och gaf konserter; 1782 var
han i London, två år senare i Florens
och slog sig till sist ned som sånglärare
i Neapel.
1791 gafs i Florens en opera
af honom: "La venegance de Minos". I
kgl. bibi. finnas dessutom en del sånger
i ms.
Ansats; ha en god ansats i stråken;
jfr

embouchure.

Anslag; angifvandet af ett ackord på
ett instrument; tecken till, att ett stycke

kan begynna
mjukt anslag

(vid orkester); hårdt eller
se

touche.

Ansorge, Konrad, f. 15. 10. 1862 i
Buchwald, Schlesien; betydande virtuos
å piano; bor sedan 1895 i Berlin; elev af
Liszt; 1898—1903 lärare vid KlindworthScharwenka-konservatoriet; har äfven

komponerat sånger, pianosaker, stråkkvartetter och verk för orkester.
Antegnati, berömd orgelbyggaresläkt,

hvars främsta
A.,

f.

1557

i

namn

Bartolomeo
att

han

1486

är:

Constanzo

Brescia; dennes fader var
A.,

bodde

om
i

hvilken vi veta,
Af Con-

Brescia.

stanzo A:s orglar nämnas ej mindre än
i källor från 1500-talet; jämte kompositioner (mässor, madrigaler, cantiones sacrae) utgaf han 1608 en handbok
om orgelbyggande: "L'arte organica":
här upptagas äfven en del preludier (ri105

cercari) för orgel.

Anthem

(eng.)

= antienne,

se antif on.

Anthes, Georg, f. 1863; sångare; elev
af Stockhausen; uppträdde först som
konsertsångare, sedan efter 1888 äfven
som operasångare; var en tid anställd
vid hof teatern i Dresden; år 1901 kom
han till Stockholm, där han bl. a. uppträdde i "Carmen", "Pajazzo", "Tannhäuser",
"Lohengrin", "Mästersångarna"; 1902 af reste han till Amerika, ehuru han af sitt Dresden-kontrakt var
bunden för längre tid.
Anticipation (lat.), något som tages
förut.

Antifon (lat. antiphona, fr. antienne,
eng. antiphon); ursprungligen växelsång
mellan två körer; sedan en speciell form
för mäss-sång, hufvudsakligen förbun-

den med medeltidskyrkans el. katolska
kyrkans gudstjänst; a. är genomgående

någon gång koloraturartad
och sammanfaller ofta med responsorieformen, från hvilken den föga skiljer sig
till sin melodiska struktur; dock innebära de textligt sedt två skilda former; se
vidare kyrkomusik.
Antifonarium, ursprungligen en sångbok innehållande antif onerna; under senare medeltiden omfattade a:et alltid
sångboken för dagstiderna: matutin,
prim, ters, sext, non och kompletorium,
i motsats till gradualet innefattande sången till allmänna gudstjänsten
eller mässan: Introitus, Kyrie, Gloria,
Laudamus, Graduale, Credo, Offertorium
melodisk,

:

Antithesis

—Arabisk

Communitio. Se äfven: kyrkomusik. De svenska antifonarierna äro beskrifna i T. Norlind, Sv. musikhistoria.
Antithesis (gr.), motsats.
o.

Abondio

Antonelli,

di

Fabrica,

kapellmästare vid Laterankyrkan i Rom
i början på 1600-talet; utgaf flera kyrkokompositioner, de flesta tryckta 1614 och
1615.
Uppsaa bibi. äger i handskrift:
"Amor Jesu dulcis" för 4 st. och org.,
samt "In tribulationibus", Canto solo c.
org. (V. Mus. Ms. 2: 8 och Tab.).
Anzani. Se A n s a n i.
Apelles. Se Löwenstern.

Apertus

aperto

(lat.),

(it.),

tydligt; hos orgeln: icke täckt

öppet,

stämma.

Aphoni, stämlöshet; sångomöjlighet;
svaghet i stämmorna; brist på tonfärg.

A

piacere

Aplomb
rundning

A

fasthet
tonen.

i

poco a poco

ApoUo,

bene placito.

se a

(it.),

(fr.),

(it.),

i

anslaget;

af-

småningom.

så

musik
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A quattro voci (it.), a 4 v o c i, fyrstämmigt.
Arabisk dur :^ mixolydisk tonart. Se
G. Capelian, Ein neuer exotischer Musikstil.

Arabisk musik; den muhamedanska
musiken begynner som konstmusik tämligen sent. Muhamed var ingen vän af
tonkonsten, och araberna själfva bibehöllo äfven efter antagandet af den nya
religionen
sin
gamla folkmusik på
konstlös grund. Först sedan eröfringen
af Persien pä 600-talet ägt rum, begynte musikteorien antaga vissa bestämda former. Vid uppdelning af tonerna tog man särskildt fasta på rena
terser

(c-e,

e-giss,

d-fiss,

f-a,

g-h, a-cis,

Man

erhöll på så sätt en
indelning i tredjedelstoner i st. f. halftoner, och antalet toner i grundskalan
blef därför 17 deltoner, som motsvara
h-diss).

b-d,

våra toner ungefär på följande

ljusets och vårens, skaldekonI

II
et

I

sätt:

I

stens och musikens gud hos grekerna; i
Delphi firades hvar fjärde år spel till
A:s ära; musiken fick vid dessa en framskjuten plats.
Apollon, instrument med 20 strängar
liknande en luta; uppfunnet 1678 i Paris.

c

Apollonion, ett nu föråldradt klaviaturinstrument i form af en upprättstående flygel, två klaviaturer, ett pip-'
verk och en automat, som utför flöjt-

antages, att det, som så ofta vid skapande af tonsystem, är en å teoretiska spekulationer (af perser) hvilande grundindelning. Redan på 900-talet (Alfarabi)
ifrades därför emot den och i stället
förordades det gammalgrekiska tonsystemet; på 1300-talet är den europeiska
med 7 hufvudtoner och 5 bitoner allmänt
känd af araberna såväl i öster som väs-

partierna.

Apollo-lyra, träblåsinstrument i form
af en lyra med 42 klaffar och mässings-

Tonomfång: F-f" (kromakan spelas flerstämmiga stycken; ställes under spelningen
på ett bord.
munstycke.
tiskt).

På

instr.

Appasionato,
sefullt

med

con passion e,

lidel-

(it.),

applå-

(it.),

det,

prima

vista,

punto

ej

förslag.

(it.),

d'arco

i

stället

Den arabiska melodibildningen har
därmed att skaffa. — Af arabernas

musikinstrument

har

Västerlandet

er-

namnet arab. al ud,
troligen genom direkt öfverföring
till

Italien

genom Spanien öfver Provence till
Italien. — Af källorna till arabernas

eller

N. Land, Recherches sur Thistoire de l<i
gamme arabe; s. förf. Tonschriftver-

suche

(it.),

(it.),

ä

4

u.

Melodieproben

a.

d.

muham.

stråkens

Mittelalter (Vierteljahrsschr. d. Musikw.
II, 1886); Salv. Daniel, La musique arabe,
1863; Al. Christianowitsch, Esquisse hist.

ms, fyrhändigt.

sur la musique arabe, 1863; Coussin de
Perceval, Notices anecdotiques sur les

vid första påseen-

med

spets.

A quattro mani

vara allmänt öfvergifven och

ter.

ef-

buret föredrag.
a p p u i (fr.), långt

från bladet.

A

men numera

Lands forskningar torde denna åsikt

musik må nämnas: R. G. Kiesewetter,
Die Musik d. Araber, Lpzg 1842; J. P.

(it.),

föreslag; se vidare

A

ter

finger-

application,

sättning.

Appoggiatura

indelning

af instrumentet från Sicilien

applåd,

dera, bifalla, ge bifall.

Appoffgiato

a 'b
k
g
(Kiesewetter), att
hvilade på gammal

förut

folklig arabisk grund,

laud),

lidande.

(lat.),

Applikatur,

denna

antog

hållit lutan (äfven

lidelse.

Appel, kallelse.

Appenato
Applaas

d

Man

—Aria

Arbitrio
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principaux musiciens arabes des trois
premiers siécles de rislamisme, 1873
(Journ. asiatique).
Arbitrio, villkorligt; betecknar en kadens, hvars utförande öfverlämnas åt
spelaren.
coirarco, med stråken.
Are.
Arcadelt, Jakob (Jachet Arkadelt Archadet), f. c. 1514, t kort efter 1557 i Paris, var intill 1539 anställd som sångare
vid hofvet i Florens, sedan i Rom, där
han kallas "magister chori", 1540 49 var
han sångare i Sixtinska kapellet; 1557
omtalas han som kapellmästare hos kardinalen af Lothringen, som residerade i
Paris. A. torde höra till de mest kända
af 1500-talets kompositörer; hans madrigaler utkommo i en synnerligen stor

=

—

mängd

upplagor;

("I.

lib.

di

Madrigali"

första trycket af 1542); Uppsala bibliotek
har ett tryck af 1597; i samma bibliotek
finnes dessutom: Missas III

i

4.

5.

voci-

med kompomängd samlingsband från

A. förekommer

bus, 1557.
sitioner

c.

en

Af dessa må

1500-talet.

tryck Paris 1557

i

nämnas: ett
Uppsala bibliotek, Can-

ticum B. Mariae, där första delen är af
A. Vid svenska skolor sjöng man under
1700-talet allmänt saker af A., och då
man på 1840-talet upptog studiet af de
gamla mästarna, hörde A. till de första,
som efterbildades. A:s stil är mindre
polyfon än harmoniskt fyllig, och hans
kompositioner voro därför lätta att sjunga, något som ej minst bidrog till hans
popularitet.

Areato
Archet

(it.),

struket,

(fr.),

stråke.

med

stråke.

Archi-, arci-; sammansättningar

med

innebära i allmänhet en större form
af instrument t. ex. archiluth, archiviola,
archicymbal. Se därför de enskilda hufvudorden.
Areo, coir arco (it.), archet (fr.),
med stråke; i motsats till pizzicato.
Ardente, glödande, eldigt.
Arditi, L u i g i, f. 22.7.1822 i Crescentino, Italien, t 1. 5. 1903 i Hove vid Brighton; utbildade sig först vid konservatoriet i Milano, var sedan kapellmästare i
Vercelli, Milano, Turin; for därefter öfver till Amerika, där han var kapellmästare i Habana, New York, sedan åter
tillbaka till Europa och till Konstantinopel, Petersburg samt London, där han
a.

några år dirigerade vid italienska ope-

Af alla hans kompositioner (operor,
instrumentala arbeten, pianofantasier
m. m.) har endast en blifvit mera bekant, nämligen den sentimentala valsen "Il bacio" (Kyssen), hvilken vunnit

ran.

världsrykte.

Ardito

(it.),

käckt, dristigt,

med

djärft

uttryck.

Arensky,

Anton Stepanowitsch,

f.

Novgorod, t 25. 2. 1906 i Terrajoki, Finland; elev af Petersburgs kon(Johannsen, Rimsky-Korssakow);
serv.
30. 7.

1861

i

1883 lärare vid konserv,

i

Moskwa;

1895

åter i Petersburg som ledare för hofsångarkapellet. Af hans kompositioner kun-

na nämnas: operorna "Drömmen på Wolga" (Moskwa 1892), "Raphael" (ibid. 1894),
"Nal o. Damajanti" (1899), baletten "Nuit
d'Egypte" (Petersb. 1900), musiken till
Puschkins "Fontänen vid Baehtschissarai" för soli, kör o. ork.; två symfonier,
en pianokvintett, två stråkkvartetter, en
pianokonsert; en fantasi för piano o.
ork., pianostycken, körer, duetter, solo-

sånger; skref dessutom en harmonilära,
som öfversatts till tyska. A. tillhör mera Tschaikowskiriktningen inom ryska
tonkonsten än den ungryska.

Aretinska stafvelser, se Guido af
och Solmisation.
Argyritae (gr.), belöningar i guld eller
silfver, som tillföllo segrarna vid de of-

Arezzo

fentliga musiktäflingarna.

Aria

(air),

en musikalisk konstform,

som under skilda tider haft olika innebörd; mot 1500-talets slut omtalas ofta i
Frankrike "ariae" och samtidigt i England "ayres"; i sistnämnda land synas
de ha varit allmännast. Formen på dessa
stycken är en melodiförande öfverstämma med homofont hållna ackompagnementsstämmor. Efter hand öfverlätos
de senare åt ett instrument, hvarigenom
erhöll solosång med instrumentalt ackompagnement.
Vid midten af
1600-talet är aria en allmän benämning
på en kortare melodisk sats för en eller
två solostämmor med ackompagnement.
Albert kallar sina strofiska melodier till
dikter af folkvisenatur eller psalmkaraktär: "Arien öder Melodeien". Ett annat under 1600-talet vanligt namn på enkla visor är: "Arien öder Weisen". Vid
1660-talet träffa vi i Sverige beteckningen aria för små gratulationsvers med
musik (till födelsedagar, bröllop m. m.).

man

Aria

Den stående formen

för dessa är först en
instrumental inledning (för 4 violiner)
på 4 8 takter, sedan dikten med strofisk
melodi ofta blott ackompagnerad af en
klavecin (melodi med besiffrad bas).
Mellan hvarje strof inflikas instrumenI denna
talinledningen som ritornell.
form förekomma de lyriska sångerna äfven i den samtida operan och äfven i
kyrkomusiken sedan Carissimis tid. Melodien anlägges emellertid snart betydligt bredare i operan, och koloratursången tillkommer på 1680-talet. Den strofiska formen bortfaller och melodiens
klavecinackompagnement utbytes mot
ett utbildadt instrumentalt sådant (stråkar med blåsinstrument). Som musikalisk konstform står den färdig på 1690Den är nu delad i
talet (A. Scarlatti).
två delar: en utförlig koloraturdel, där
sångaren får tillfälle att utveckla sin
förmåga, en kortare efterdel, ofta kontrasterande mot den förra, där koloratursång ej förekommer (komponistens
del).
Slutligen kan, dock ej alltid, första delen återtagas ofta med nya improviserade koloraturer af sångaren. I
denna form kallades a. "bravuraria"

—

eller "koloraturaria".

Med

1700-talet be-

denna gestalt allt mer skaffa
sig herraväldet inom musiken. Från
teatern går den till kyrkan (a. d i c h i egynner

a. i

där den, visserligen beröfvad en del
koloraturerna, snart behärskar de
kyrkliga musikformerna (kyrkokantaten, oratorierna) samt t. o. m. omdanar
själfva kyrkopsalmen
koralsång).
(se
Inom operan lyckas den allt mera undantränga körerna, så att hela operan
s a),

af

blir en serie arier med recitativ. För
operans innehåll innebär denna förändring ett bortskymmande af handlingen

för

det

lyriska

stämningsmomentets

Handlingen blir stillastående, eller
under recitativet för hastigt framåtskridande, under arian för mycket tillbakahållen.
Det logiska i karaktärsutveck-

skull.

lingen försvinner blott för skildrandet
af vissa en gång för alla gifna känslor.
Mot denna ensidighet uppträder Gluck.
Textligt sedt låter han det lyriska träda
tillbaka för handlingen, musikaliskt sedt
låter han arian träda tillbaka för kören,
det dramatiska blir hufvudsaken i st. f.
det
lyriska. Den
Gluckska reformen

framtvingar nya tankar

om

textens och
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musikens förhållande

som

till

hvarandra. De

med

vilja sätta texten främst hålla

Gluck och vilja afskaffa arian (Haeffners
operor i Sverige), de som vilja låta musiken framför allt tala, hålla fast vid
arian. En ny konstform, balladen, som
hittills låtit litet tala om sig som musikalisk form, blef idealet för Gluckvännernas reformsträfvanden utanför opeBalladens innehåll var episkt beran.
skrifvande, således motsatsen till arians
text, men ändå var balladen som gammal visa en musikalisk form. Ur de försök till musik, framförallt till Biirgers
"Leonore", som mot slutet af 1700-talet
göras, uppstår så småningom en ny
konstform, som icke är aria, men ej heller enkel visa. Nya lyriska konstformer
uppstå samtidigt ("Lieden", romansen),
och arian undantränges därmed från
alla områden utom operan, där den genom Mozart och sedan under andra decenniet af 1800-talet genom Rossini fort-

farande får en fast plats. Jämte den
stora utvecklade arian är det de små
dotterformerna cavatinan, ariettan, som
behärska operan. Den italienska skolan
(Bellini, Donizetti, Verdi) häfdade arians
rätt, ända tills en ny operareform med
Wagner begynte, där det dramatiska innehållet sattes i högsätet, och det lyriskt stillastående, som hämmade handlingen, begränsades. Emellertid hade det
lyriska under mellantiden Gluck-Wagner fått betydligt flera uttryckssätt och
Wagners reform kan därför närmast betecknas som ett försök att fullkomligt
afskaffa arian och ersätta den, där handlingen nödvändigt kräfde ett lyriskt
stämningsparti, med någon af de nya
förut utom operan existerande lyriska
konstformerna.
Operans historia från

—

—1850

är till stor del arians så vidt
I
det gäller den italienska musiken.
Frankrike har den delvis gått i en annan riktning. 1600-talets franska opera
var en dansopera med handlingen afbru1700

ten ej af den stämningsrika, melodiska
arian utan af balletten. Under 1700-talet

omdanas denna franska opera

italiensk,

hållet

utan

dansen
och utan

att

försvinner,

helt
att

till

och
arian

den italienska yppigheten. Den
franska arian förblir alltid måttfull,
skarpt rytmisk utan den rika italienska
koloraturen. Det franska namnet "air"
får

Ariadne
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— Aristoxenos

därför ej namn på en bestämd
konstform, utan en melodi i allmänhet
ofta med bibetydelsen af glad visa (couI denna form,
plet) med dansrytmer.
"airens", skapar arian den franska operan under revolutionstiden, hvarur se-

blir

dan under Boieldieu, Auber m.

fl.

1800-

franska opera uppstår.
Ariadne; af de många operor till
denna text, som under skilda tider skrifvits (Monteverde 1607, Cambert 1660, Conradi 1691, Handel 1733 m. fl.), har endast G.
Bendas' melodram blifvit uppförd i Sverige i öfversättning af J. P. Stolpe efter
en "kantat" af Gerstenberg: första gången å teatern vid Munkbron 1786; sedan
på teatern i Arsenalen och sist (1811)
på kgl. teatern, där den ännu uppfördes
talets typiska

Arienzo,

N

i

c o

1

a

d', f. 23. 12.

1842

i

Ne-

apel; kompositör och musiklitterär författare; elev af S. Mercadente, 1877 läi

kontrapunkt och komposition vid

kgl. konservatoriet

tör

uppgick så småningom

—

Köpenhamn

erhöll

i "O. D".
Ett
liknande sällskap med samma namn stiftades 1909 i Stockholm.
Arion, ett kvartettsångsällskap i

först 1856
åren 1849

stiftadt

för

i

detsamma;

under tiden

1860

—

kammarmusik,

79,

Neapel, 1879 direkskref flera operor
dessutom verk för

orkester,

körverk

och

samt musikhistoriska arbeten (om äldre komiska operan,
en föregångare till Scarlatti, Salvator
Rosa som musiker, moderna operan).
Till Ars elever räknas bl. a. Leoncakyrkokompositioner

vallo.

Arietta, liten aria, liten säng.
Arion, grekisk skald och citterspelare
från Lesbos; lefde c. 600 f. Kr. A. anses
som skapare af det attiska sorgespelet,
därigenom att han vidare utbildade
dityramben, så att kören symmetrisk
uppställd om Dionysos' altare fick sjunga gudens lof i växelsång.
I sagan lefver A. som sångaren, som
förmådde med sin musik betvinga sinnena, och han har därför blifvit särskildt omtyckt som ämne för musikalisk behandling. Enligt sagan öfverfölls han på en sjöresa af sjömän, som
kastade honom i hafvet; en delfin upptog och räddade honom.

Arion

eller

Sångens

makt,

kantat för soli, manskör o. ork. af J.
A. Josephson (op. 42); text af C. R. Nyblom; komp. 1878 för sångsällskapet O.
D. i Uppsala (tryckt å Breitkopf & Härtels förlag, Leipzig i klavérutdr. med
tysk text).

15.11.1849;

namnet A. Ledare var under

—

75
dåvarande kantorn vid
Helligaandskirken N. Lund; sedan var
Albert Meyer dirigent. Genom talrika
konserter har sällskapet vetat att häfda
sitt rykte som ett välutbildadt sångsäll-

skap.
Arioso, sångbart; en arieartad,
sång, som understundom skjutes

liten

in

i

recitativet.

Aristides Quintelianus, grekisk musik2 årh. e. Kr. Meibom upptager i sin bok "Antiquae musicee auctores septem" A:s skrift:
"De
musica libri VII (ny uppl. hos Jan).
Aristoteles, 1. grekisk filosof, som lefde
384 322 f. Kr.; hvad som rör musiken i
A:s skrifter är af vikt för förståelsen
af grekiska musiken; jfr. Jan, Musici
scriptores graeci; H. Albert, Die Lehre
v. Ethos in d. griech. Musik.
Skriften
skriftställare från 1

1837.

rare

Arion, ett kvartettsångsällskap inom studentkåren i Uppsala på 1880-talet;

—

—

"Problemata

sect.

XIX", som

tillskrif-

synes vara författad långt

vits A.,

se-

nare under Alexandrinska epoken jfr
K.
Stumpf, Die pseudoaristotelischen
Probleme iiber die Musik, 1897, Th. Twining, Aristotle's treatise on poetry, 1789
2. P s e u d osamt Jans ofvann. bok.
A r i s t o t e le s, en pseudonym för en
musikförfattare från 1200-talet (Paris).
Skriften finnes intagen i Coussemaker,

—

Scriptores I.
Aristoxenos,

lärjunge af Aristoteles,
Tarent; han lär ha skrifvit ända
till 452 böcker om musik, af hvilka dock
endast två blifvit bevarade till vår tid:
f.

354

i

"Elementerna af harmonien", "Elementerna af rytmiken" (aftryckta hos Meibom, Antiquae musicae 1652). Hans åsik-

om rytmen ha i våra dagar lagts
grund för kyrkomusikens rytm. Se
R. Norén o. J. Morén, "Valda koraler i
gammalrytmisk form på grundvalen
ter

till

af

Aristoxenos'

rytm"

(se

delen

s.

teori

för

musikalisk

andra
allmänna
uppfattningen af A:s rytmiska principer är i våra dagar hämtad ur Westphals arbete om grekiska musikens
särskildt

inledn.

XIV— XLI).

Den

till

Aristoxenos
rytm. Att denna uppfattning behöfver
något modificeras visa oss nyare fynd;
jfr härom: H. Abert, Der neue Aristoxe-

nosfund von Oxyrhynchos, Sammelb.

d.

Mus.-Gesellsch. I, 333 ff.; C. v.
Jan, Neue Sätze aus der Rhythmik des
Aristoxenos, Berl. philol. Wochensehr.
intern.

nr 15 f.
Aristoxenos jun. är densamme som

1899

Mattlieson
1.

(s.

J.

d.).

Georg Efraim Fritz, f.
Leksand t i Kristiania 21.2.

Arlberg,

21.3.1830

i

sångare och kompositör; student
Uppsala 1848; kameralex. 1852; debuterade 1854 som Farinelli å mindre teatern
och öfvergick till kgl. teatern 1858, där
han debuterade som Figaro i "Figaros
bröllop"; 1860 64 var han underregissör
och 1864 65 regissör vid den lyriska scenen; lämnade k. teatern 1874 på grund
af en konflikt med kapellmästaren. Var
lika framstående både som sångare och
1896;
i

—

—

Af rollerna voro de fördramatiker.
nämsta: Räfklo i "Målaren och Modellerna", Belcor i "Kärleksdrycken", Czar
Peter i "Czaren och timmermannen",
Kristiern i "Gustaf Vasa", Dotq Juan,
Hans Heiling, Telramund i "Lohengrin",
Holländaren, Valentin i "Faust" m. fl.
I Kristiania sjöng han 1874 77 och gaf
sedan flera gästspel i Stockholm på stora, mindre, nya och Djurgårdsteatrarna.
A:s röst var synnerligen mjuk och böjlig, och han utbildade den äfven på bä-

—

sta sätt i utlandet; företog ofta konsertresor i Sverige, Norge, Finland. A. ägde äfven stora litterära anlag och slog

m. 1883 definitivt ned som
sånglärare; utgaf 1891 "Försök till en
naturlig och förnuftig grundläggning af
tonbildningsläran", ett arbete, som väckte mycket uppseende. Som kompositör är
A. bekant genom symfoniska dikten "I
skogen", balladen "Sten Sture", flera solosånger vid piano (Två visor om döden,
Svärmeri, Längtan, Vårsång, Bland Finlands furor, Slafven m. fl.); dessutom
andlig musik. Som lärare har A. utbildat flera af våra berömdaste sångare såsom: C. F. Lundqvist, Arv. ödman, Sal.
Smith, Louise Pyk, Anna Klemming. A.
var äfven verksam som öfversättare af
teaterstycken. Hans språkbehandling var
formfulländad och hans kännedom om
svenska språket och de svenska skalderna (särskildt Bellman) var synnerligen
sig

fr.

o.

—Arnaud
god. — C.
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Lundqvist ger honom

Fr.

i

"Minnen och anteckningar" en vacker minnesruna. A. var gift med Maria
Neruda, syster till den berömde Wilh.
Norman-Neruda.
sina

2.

Hjalmar

A.,

f.

Stockholm

i

30. 10.

son af Fritz A. och Maria Neruda;
bodde intill sitt 7:de år i Stockholm men
flyttade sedan till sin morfader, domkyrkoorg. Neruda i Briinn; 20-årig återvände han till Sverige och invigdes af sin
fader i hans sångsystem; blef sedan elev
1869;

af Mus. Hochschule

i
Berlin; har därBerlin som sångpedagog och konserterande barytonist; har
ofta låtit höra sig vid filh. ork:s i Berlin
konserter; har tillika sjungit i England,
Danmark, Sverige m. fl. länder. A. har
äfven komponerat en del sånger vid p.

efter kvarstannat

Karl

Armbrust,

Hamburg, t

i

F.,

30.

f.

1849

3.

i

Hannover; framstående orgelvirtuos vid Petrikyrkan i
7. 7.

Hamburg och

1896

i

samtidigt lärare vid kon-

servatoriet därst.

Armbruster, Karl, f. 13.7.1846 i Andernach; sedan 1863 i London; stor Wagnerbeundrare; en tid (på 1890-talet) dirigent vid Drury Lane-teatern; har ledt
flera

Wagneroperor ("Tristan", London

var 1884—94 dir. i Bayreuth; har
äfven dirigerat Wagneroperor i Ame1892);

rika.

Arm

omtyckt operaämne ur Tasmest berömda operorna behandlande detta ämne
äro: Ferrari 1639, Lully 1686, Handel
i

d

a,

sos Befriade Jerusalem; de

1711,

Graun

1751,

Traetta

1760,

Naumann

Jomelli

Gluck
Cherubini 1782, Rossini 1817. Endast Glucks opera har af alla dessa
1771,

Salieri 1771,

1772,

1777,

till denna är denLullys opera, som författades af Quinault; på svenska öfversattes texten af A. F. Risteli, och
operan gafs för första gången å kgl.
teatern i Stockholm d. 24.1.1787. Intill
1844 uppfördes den 44 gånger.
A r i d a, se äfven R i n a 1 d o och
R e n a u d.

nått Sverige; texten

samma som

till

m

Armin,

George,

Armonia

se

Herrman n.

harmoni.
Arnaud, F r a n c o i s, f. 27. 7. 1721 i
Aubignan vid Carpentras, t 2. 12. 1784 i
Paris; ifrig anhängare af Gluck; hans
Oeuvres completes utkommo i 3 band
1808.

(it.),

Armer
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Armer

la clef

(fr.), sätta förtecken i
stycke och därmed bestäm-

la clef

början af

ett

armure

ma

tonarten;
ning.

(fr.)»

förteck-

Ariosti, A 1 1 i 1 i o, f. c. 1660 i Bologna;
var 1698 1705 hofkomponist och kapellmästare vid hof teatern i Berlin; var i
London 1715—1716 och 1723—27; spelade
förträffligt viola d'amour; komponerade
flera oratorier och operor, de senare hufvudsakligen för England. Uppsala bibi.
bevarar ett vokalverk af honom (V. M.

—

47: 3).

Arne,

Thomas Augustin e,

f.

12.

London, f 5.3.1778 därst.; kompositör af "Kule Britannia"; skref operor, musik till flera af Shakespeares skådespel, oratorier m. m.
A r n 1 j o t, musikdramatisk text och

3.1710

i

musik af W. Peterson-Berger; komponerad 1906; första akten utförd under fri
himmel midsommardagen 1908 å Frösön,
Jämtland; delar äfven på konserter i
Stockholm; premiär 13.4. 1910 å kgl. teatern, Sthlm; gifven sedan flera gånger.
Se vidare Peterson-Berger.
1. Arnold,
Georg, f. i Weldsberg i
Tyrolen; organist först i Innsbruck, sedan i Bamberg; af hans verk äger Uppsala bibliotek: Liber I missarum, psalmorum et magnificat, 1656; Canzoni,
ariae, sonatae, 1659;
Psalmi vespertini,
1663; det sistnämnda finnes också i Västerås' bibliotek. Uppsala äger dessutom
flera handskrifter af hans kompositioner, nästan alla af rent kyrklig art.
2. Y o u r i j v o n A., f. 13. 11. 1811 i Petersburg, t 20.7.1898 på Krim; elev af
Fuchs och Gunke; lefde 1863—70 i Leipzig, 1870 94 i Moskwa, sedan i Petersburg; skref, jämte flera operor (Zigenerskan m. fl.), operetter, ouverturer, en hel
del arbeten om rysk kyrkomusik.
Under Leipzigertiden uppträdde A. som
musikkritiker och försvarade därvid
varnit nytyska skolan med Wagner och
Liszt. Höll i Petersburg mycket uppmärksammade musikhistoriska föreläs-

—

ningar.
3.

Carl

A.,

Wiirtemb., t

f.
i

6. 3.

1794

i

Kristiania

Mergetheim
11. 11. 1873;

Johann

i

son

—Arnold

kom på

konsertresa 1819

var han

till

Petersburg;

Berlin, 1835 i Miinster;
efter konsertresor med sin son bl. a. i
Sverige, slog han sig 1849 ned i Kristiania, där han blef organist vid Trefaldighedskirken. A. var högt aktad som piaI
nist, kompositör, dirigent och lärare.
1824

i

den senare egenskapen har han

bl. a. ut-

bildat H. Kjerulf och J. Svendsen. A.
skref en opera "Irene" (uppf. i Berlin
1832),

en symfoni och flera

kammarmu-

sikverk: pianosextett, sonater, fantasier,
variationer m. m. A:s verksamhet i Kristiania kan ej skattas ringa. Innan ännu musiklifvet där fått de stora former
det nu innehar, höll A. musikintresset
vid lif ej minst som ledare af orkestersällskapet "Filharmonien".
A., f 8. 6. 1824 i Berlin, t i
4. C a r 1
Kristiania 9. 8. 1867; violoncellist; den
föregåendes son; fadern lärde honom
först pianospel, men då han visade stora
.

anlag för violoncell, skickades han till
Miinchen för att vidare utbilda sig på
detta instrument för Joseph Monter; i
början af 1840-talet reste han till Paris
för att studera violoncell för därvarande mästare; 1847 företog hans fader en
konsertresa med honom till Petersburg
m. fl. städer och båda anlände på hösten
s. å. till Sverige, där konserter gåfvos, i
Stockholm med biträde af Jenny Lind,
äfvensom i landsorten. Sedan gåfvos
konserter i Norge, hvarest fadern kvar-

Om sommaren 1848 återkom A. till
Stockholm i sällskap med violoncellisten
Golterman. 1851 d. 1. 7. anställdes A. som

blef.

hofkapellet, men
platsen 1853,
förordnades 1857 att vara lärare i violoncell vid konservatoriet; 1866 af gick han
från båda befattningarna på grund af
sjukdom och drog sig tillbaka till Kri-

tredje

violoncellist

uppflyttades

till

i

första

han stannade hos sin fader.
"A:s konsertrepertoar var icke stor, men
dess innehåll väckte alltid bifall; hans
ton var full, sångbar och behaglig, och
hans föredrag förrådde artisten. Kvartettspelet var icke hans starkaste sida.
Såsom lärare var han förträfflig för elever, som genomgått elementerna i viostiania, där

(1773—1806) och fader till
violoncellisten Carl A. Själf var A. pia-

men nybegynnare förstod
han sig mindre på att behandla. Hvad
som förnämligast verkade på eleverna

organist och kompositör; utbildade
André i Offenbach;

var hans förespel; detta elektriserade
dem, och mer än en elev har ärft hans

till

violoncellisten

fried
nist,

Gott-

A.

sig först hos J. A.

loncellspelet,

Arnoldi

— Arnoldson

Utan
förträffliga sätt att föra stråken.
ägde A. alla de egenskaper, som

tvifvel

erfordras för att blifva en europeisk
talang af första ordningen" (M. Ak:s
handl. 1867 s. 37).
Arnoldi, berömd musiker i svenska
hofkapellet på Fredrik I:s tid; dog i
Stockholm; "Lippstädter Zeitung" meddelar för d. 16. 8. 1730, att konungen af
Sverige anvisat en pension af 100 Speciesdukater åt den "berömde A. från
Wolfenbiittel" (Eitner).
1. Arnoldson, Carl Oscar, f. 4. 7. 1830
i

Stockholm, t

i

Karlsbad

d. 8. 7. 1881;

en

af Sveriges ypperste sångare på sin tid;

student

i

ralexamen

1849 tog han kamehvarefter han tjänsttullverket; han afbröt

Uppsala
1854,

gjorde en tid

i

redan 1855 denna sin verksamhet för att
i stället ägna sig åt teatern och debuterade som Farinelli vid mindre teatern
d. 5. 12. 1855.
Tre år därefter öfvergick
han till k. t. och debuterade som Max
Första roli "Friskytten" d. 13. 1. 1858.
len efter antagandet som sångare vid
Han
k. t. var Stradella d. 4. 11, 1858.
förlorade härvid sin röst och ingick åter
på ämbetsmannabanan; efter ett års
frånvaro uppträdde han ånyo som Max
d. 10. 12. 1859 och var sedan fästad vid
kgl. teatern till våren 1881, då en svårartad halskatarr tvang honom att söka
bot i Karlsbad. Bland Ars roller märkas: Ernani, Faust, Fra Diavolo, Robert, Almaviva i "Barberaren", Tamino
i

"Trollflöjten",

Bergakungen

i

"Den

bergtagna". A. var lika stor som sångare och dramatiker. Redan vid hans
första uppträdande å kgl. teatern 1855
skref 'Ny tidn. f. musik': "Denna debut
var så glänsande, hr A:s kallelse för
konsten framträdde på ett så markeradt
sätt, att ett återgående till tjänstemannabanan ej är att befara. Hr A:s tenor
är af mycket behag och af stort omfång:
hans intonation var klockren och i spelet uppenbarade sig en ungdomlighet
och friskhet, frappant hos en som för
första gången försöker sig på tiljorna."
Till detta omdöme vilja vi lägga ett
annat af W. Bauck ur 'Teater o. musik'
1876: "A. är mindre den musikaliska inspirationens än den musikaliska intelligensens, reflexionens, studiernas man;
han förstår att ordna och bringa i harmoni de naturgåfvor och studiefrukter.
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hvilka utgöra en utmärkt sångartalang;

när den icke forceras, särdelas välklingande och smidig stämma, ett för
olika karaktärer och situationer lyckligt afpassadt uttryck, hvarjämte han
för det hela bildat sig en ren och solid
stil, som alltid gör sig gällande."
Hans
sängarkamrat C. Fr. Lundqvist säger:
"Man kan utan öfverdrift påstå, att Arnoldsons
sångkonst var mönstergill.
Såsom koloratursångare stod han oupphunnen. Alla, som hört honom, erkänna
nog detta. Beundrade man fru Michaeli
för hennes fulländade koloratur, måste
man i lika hög grad skatta Arnoldsons.
Det fanns för honom inga svårigheter,
allt gick lika lätt.
Det var därför icke
underligt att många ansågo hans sångprestationer vara så betydande, att de
ovillkorligen borde väcka uppseende och
beundran i utlandet." Ett försök, som
gjordes, att låta honom uppträda på stora operan i Paris, strandade mot A:s
egen brist på själff örtroende. Vid kejserliga operan i Berlin uppträdde han,
och ett engagement var just förestående,
då han hastigt afgick. Orsaken var oförklarlig.
Själf skyllde A.
på "hemlängtan".
En minnesteckning skref
C. Fr. Lundqvist i sina Minnen o. anteckningar; biografi dessutom i Sv. Musiktidn. 1881: 1 och Teater o. Musik 1876: 13.
2. Sigrid
A.-F i s c h h o f f 20. 3.
1861; framstående sångerska; den föregåendes dotter; erhöll sin första utbildning af fadern, sedan af Fritz Arlberg;
redan 1882 uppträdde hon på konserter
i
Stockholm och väckte mycken uppmärksamhet; året därpå företog hon tillsammans med sin lärare en konsertresa
i Sverige och Norge, hvarefter hon fortsatte sin utbildning för Desirée Artöt i
Berlin; hon lät äfven i Berlin höra sig
Tilloffentligt och vann stort bifall.
sammans med sin lärarinna och hennes
man sångaren Padilla företog hon 1885
en konsertresa bl. a. till Wien, Pest och
Prag. På hösten samma år uppträdde
hon åter i Stockholm och prisades nu
allmänt som en af Sveriges mest lofvande sångerskor. Sina första stora triumfer
som dramatisk sångerska firade h®n
1886 i Petersburg. Sedan begaf hon sig
till Paris, där hon uppträdde på opera
comique (1887, samma afton 25. 5., som
huset brände ned); d. 20.6. sjöng hon på
en,

—

,

.

Arpa — Arpi
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i London; i sept. s. å. var hon
Stockholm, denna gång i sällskap
med Padilla, Marsick och Arditi. Efter
nya triumfer i Amsterdam och Haag
uppträdde hon 14. 12, 1887—midten af
jan. 1888 i Paris på théätre lyrique. På
Argentina-teatern i Rom sjöng hon på
en galaföreställning för konung Oskar
IL öfver Paris kom hon sedan till London, där hon uppträdde på Coventgardenteatern och prisades nu som en af
Sedan gick
tidens främsta förmågor.
färden till Wien, Berlin, Madrid, Baden,
Hamburg, Petersburg, Moskva; på sist-

Drury Lane

åter

i

nämnda

plats

hon särskildt

firade

ly-

sande triumfer. På sommaren 1889 ingick hon äktenskap med sin dåvarande
impressario professor Alfred Fischhof.
Samma år uppträdde hon åter i Prag,
sedan i Ziirich och året därpå gick färden till Haag, Amsterdam, Wiesbaden,
Florens, Barcelona; vintern 1891 92 upp-

—

trädde hon
till

i

Paris;

s.

å.

kom hon

åter

Stockholm och uppträdde sedan

i

Köpenhamn, där hon bragte danskarna
i

full

beundran.

Vintern 1893—94 firade

hon glänsande triumfer i Amerika. Utställningsåret 1897 var hon inbjuden att
medverka på en soaré hos kronprinsen i
Stockholm.
Från 14. 9. —1. 10. gästade
hon sedan operan och uppträdde där
som Mignon, Violette, Rosina och Lakmé; 1902 sågs hon åter på Stockholms
opera, denna gång som Margareta, Julia,
Rosina och Carmen. Under de sista åren
har hon låtit höra sig bl. a. i Stockholm
på kgl. teatern 30. 9.-16. 10. 1905 och 1911
par konserter i Mus. akad:s stora
samt nu senast hösten 1911. Vid detta
tillfälle utnämndes hon till svensk k.
hofsångerska.
Af hennes roller må
utom ofvan omtalade på Stockholms kgl.
teater nämnas: I Petersburg Charlotte

å

ett

sal

Massenets "Werther". Ophelia i Thoi
mas' "Hamlet"; i London Amina i

"Sömngångerskan", Zerlina i "Don JuCherubin i "Figaros bröllop"; i
Amerika jämte de nämnda Charlotte och
Cherubin: Baucis i Gounods "Philemon

an",

Baucis", Nedda i "Pajazzo", Carmen
och Michaela i Bizets opera; i Monte
Carlo i Rubinsteins "Dämonen" och med
Af
titelrollen i Meyerbeers "Dinorah".
andra äro särskildt anmärkningsvärda
Adalgisa i "Norma", Zerlina i "Fra DiaSom
volo", Manon i Massenets opera.
o.

Carmen har hon

flerestädes firat synnerligen lysande triumfer bl. a. i Paris 1891
92 och i Dresden 1909; vid det senare
tillfället utnämndes hon till kgl. sachsisk

—

kammarsångerska.

Om

hennes

sång

skrifver en tysk facktidning följande:
"Fru S. A. har sedan lång tid tillbaka
eröfrat sig en framstående plats bland
dem som kultivera det italienska sångHennes fält är bel cantosången,
sättet.
speciellt koloraturen. En lysande sångkonst låter hennes icke stora men bärkraftiga sopran framträda i det ypperAllt hos henne bär stämpeln
sta ljus.
af en lätt och säker behärskning: tonansatsen utan all möda, träffsäkerheten,
intonationens renhet, den mönstergilla
andningsekonomien, den förståndiga utjämningen af hufvud- och bröstresonansen.
drill,

Konstnärinnan åstadkommer en
som hon efter behag låter svälla

och aftaga, äfven en kedjedrill, som i
vår tid är nästan enastående. Hvad som
åtskiljer henne från åtskilliga tyska
medtäflarinnor är legatot, det underbara
förbindandet med hvarandra af särskilda toner. Bland hennes paradroller utmärker sig i dessa egenskaper särskildt
hennes Violetta. Därtill kommer en dramatisk förmåga af hög rang. Det behagfulla, glada och älskvärda, understödda af den mest graciösa yttre föreDen
teelse ligger också väl för henne.
som sett henne som Rosina skall kunna
vittna därom."
Arpa, harpa; arpa doppio (it.),
dubbelharpa.
arpeggio.
Arpegg.
Arpeggiato, arpeggio, i harpmanér, brutna ackord; arpeggiatura
(it.), en följd af brutna ackord.
Arpi, Oskar Adalrik; f. i Börstil,
Roslagen, 8. 2. 1824, t i Uppsala 25. 9. 1890;
sånganförare; blef student i Uppsala
1842 och fil. dr. 1854; adjunkt vid läroverket i Uppsala 1858; redan 1855 hade
han blifvit sånglärare vid samma skola.
A:s största berömmelse är som dirigent
allmänna sångföreaf studentkårens
ning, hvilken post han beklädde från
Under denna
hösten 1852 våren 1871.
tid stod studentsången synnerligen högt,
och om än redan de föregående ledarna
(däribland Meyerberg och Josephson)

=

—

kraftigt bidragit att konstnärligt utveckla den, var dock den sista slutliga

Arpio

— Arrhén

fulländningen ett verk uteslutande af A.
Efter flera konsertresor inom landet å
1850- och 1860-talen, begaf han sig slutligen med sina sångare på den långa
färden till Paris 1867, där den svenska
sången vann världspriset ej minst genom det mäktiga intryck Gunnar Wennerbergs "Hör oss Svea" framkallade.
Sedan dess konserterade Arpi flerestädes
med sin kör, och hans anseende som Sveriges främste dirigent af manskvartetter
stod ogrumladt ända tills 1871, då man
började anmärka på sångföredragets
konstnärliga halt; troligen föranledde
denna kritik A:s hastiga af gång från
platsen. A. ägde en beundransvärd förmåga att entusiasmera och tvingade
"Sällan eller aldrig
alla till intresse.
har väl en svensk sånganförare ägt en
sådan magnetisk kraft i sin taktstaf
som A. Hvar och en, som stått under
dess magiska bann, skall nog af egen
erfarenhet intyga, att man befann sig i
ett tillstånd af hvad hypnotisören kallar
charme, d. ä. partiell viljelöshet, allt
ifrån det man hörde stämgaffelns klang
för att ange tonen och ända till dess
han knackade af alltsammans. Det var
icke blott en ovanlig teknisk dirigenttalang, utan det var också andliga faktorer, som orsakade detta, framför allt
hans studentikosa, sympatiska personlighet och hans innerliga instinkt af
studentsångens nationella betydelse" (A.
Lindgren). A:s hufvudintresse låg åt
den nationella sången, som kunde väcka
fosterländsk hänförelse, och han dirigerade därför bäst de starka körerna med den
skarpa, elektriserande rytmen. Däremot
förstod han ej i lika hög grad att leda
de stämningsfulla konstnärligt djupare
körerna, som kräfde ett ingående specifikt musikaliskt studium. Redan året efter, d. 30.10.1853, det A. öfvertagit allmänna sången utbröts ett särskildt mindre musiksällskap O. D. ("Orphei drängar"), som 1854 ställdes under Josephsons ledning. De båda sällskapen utbildade hvar på sitt sätt den svenska manskvartetten till en fulländning, som den
sedan knappast kunnat nå: A. den fosterländska sången med den stora kören,
som kunde fylla de vida konsertsalarna,
Josephson den konstnärligt ädlare, mjukare sången, som visserligen ej passade
för stora jättesalar

men

så

mycket mera

von Kapfelman
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mindre konsertsalen, där sångens rent musikaliska verkan kunde bli
hufvudsaken. Båda kompletterade hvarandra på ett sällsynt sätt, och båda stodo
därför som de ledande krafterna för tonkonsten vid Sveriges första universitet
under Uppsala musiklifs stoltaste dagar
Allm. sångförepå 1850- och 60-talen.
ningen gaf under Arpis ledning 47 konserter i Stockholm, Uppsala och Göteborg, däraf 24 för studentkårens byggnadsfond, 8 för nödlidande landsändar,
3 för danskarna, 3 för sånganföraren,
de öfriga för diverse ändamål, såsom
Antigonefonden, Skarpskytteföreningen,
Domkyrkan m. m. Utom Parisfärden
1867 utgjordes studentkörens glanspunkter af dess uppträdande vid jättekonserten i expositionspalatset i Kungsträdgården 1866, då af hela kören, 1,063 personer, 232 voro studenter, som under
Arpi fyllde halfva programmet, samt
slutligen vid Karl XII:s-stodens af täckning med följande fackeltåg 1868.
Minnesteckningar öfver A. skrefvos bl. a. af:
N. P. ödman (i Ungdoms- och reseminnen, 1881), A. Lindgren (i Mus. studier,
1896). Om sångarfärden 1867 se dessutom
för den

—

—

Måns Månssons bok härom samt C. F.
Lundqvists Minnen o. anteckningar, 1908.
Uppsalasängens historia under Arpis tid
se: Edquist, Uppsalastudenternas sånger,
1874.

Arpio

=

arpeggio.
Arponetta, liten spets- eller trådharpa.
Arrangement (fr.), bearbetning för ett
eller flera instrument.
Arrangera, bearbeta.

Arrhén von Kapfelman, Erik Jakob,
i Västervik d. 21. 10. 1790, t 23. 5. 1851 i
Sthlm; kompositör o. musiklärare. A. beklädde större delen af sitt lif musiklärarebefattningen vid Karlbergs krigsakademi. Mest bekant har han blifvit genom
sin sång: "Våren är kommen" till text
af C. F. Dahlgren, komponerad i början
af 1820-talet. Alla hans öfriga komposif.

tioner ha af eftervärlden förgätits. De
af honom tonsatta diktverken äro ej få,
och våra bibliotek bevara många arbeten af honom såväl i tryck som handskrift.
De i kgl. bibi. i Stockholm förvarade äro: Blommorna af Atterbom,
Sthlm 1820 (C. Miiller); Skandinavisk
(Göthström & Magnusson);
folksång
Svensk folksång, Sthlm 1844 (C. A. West-

Arrhenius
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—Arvidsson

Flera solosånger utkommo seförlag, där en del ännu
Af större arbeten må näm-

sprungligen Kapfelman och innehade i
Tyskland adlig värdighet; en gren af
denna ätt förkortade namnet Arrhenius
till Arrhén och kallade sig sedan Arrhén von Kapfelman; ur denna släktgren
framgick den ofvannämnde kompositören med detta namn.
Arsis (gr.), uppslag; slag uppåt vid
takterande; se t h e s i s.

Shakespears Macbeth
Mus. ak:s bibliotek); Lings
Arne, Heliga Birgitta, Engelbrekt, Lidners Medea; dessutom en stor symfoni:
"Grekernas första seger vid Missolonghi", kyrkomusik m. m. Jämte vårsången
vunno på sin tid en ej ringa berömmelse
solosångerna: Konstnärens sista vallfart,

Articolazione (it.), tydligt uttal.
Artikulation, tydligt textuttal i förening med musikalisk klanggifning; inom sångkonsten är a. förmågan att låta
texten bli klangfullt och ädelt sjungen
samt på samma gång tydligt framträdande utan bistafvelser eller biljud. I
öfverförd bemärkelse har ordet a. äfven

Floden, Kring blomsterkullar flyktig far
(trio) och Sånger till Tegnérs Frithiofs
saga. En minnestecknare (J. M. Rosén
Sv. Musiktidn. 1882 nr 23) yttrar om
i
honom som person: "Ett original var A.,
och det af första ordningen, i grunden

användt om instrumentalmusik,
dock den melodiska a. mera hör
hemma under fraseringskonsten.

godmodig, men talte icke sig själf eller
andra, och hörde till de naturer, som
förarga sig själfva, om ingen annan har
lust att göra det. Han lefde som en en-

R. och A. Kreutzer vid Paris' konservatorium; framstående violinist; företog
konsertresor öfverallt i Europa och Amerika; skref äfven kompositioner för violin: konserter, fantasier, variationsverk;
stråkkvartetter, pianokvintett m. m.

Sång tillägnad Karlbergs Krigsakademi (4-stämmig, C. Miiller); Sång ur
Mollbergs Epistlar med ack. för harpa
eller piano samt ett valdthorn (C. Miiller); Sånger för en röst m. piano (G.
Runbom) Konung Karl XII:s fältmarsch
berg);

;

(för kör).

dan på Hirschs
stå att få.

nas:

(part.

musik
i

ms.

till

i

störing."

Arrhenius,
ping, t

i

Jakob,

1642

f.

i

Linkö-

Hembringe nära Uppsala

1725;

blifvit

där

Artist, konstnär.
1.

25.

Artöt,

L

2.

1815

i

Alexandre Joseph,

Desirée

A.,

21.7.1835

f.

f.

elev af

Briissel, t 20.7.1845;

i

Paris,

akademisekreterare och adjunkt i
Uppsala, 1680 ak.-räntmästare och 1687
professor i historia; lämnade den 1716
och tillbragte återstoden af sitt lif i tillbakadragenhet; mest känd genom sina
"Psalmeprofver" (1689 och 1691), hvarigenom han gjort sig välförtjänt om den
svenska psalmdiktningen; äfven i musikaliskt hänseende äro de värda att minnas.
I båda böckerna medtager han

t 3. 4. 1907 i Wien, sångerska (mezzosopran); elev af Viardot-Garcia 1855—57;
engagerades vid stora operan i Paris
1858; sjöng sedan flerstädes i Europa
(Sthlm 1877, 83,) och blef särskildt högt
uppburen af tyskarna, där hon firade
sina största triumfer i Berlin; bodde 1884

flera melodier.

dilla.

1677

I 1689 års uppl.

års jämte de föregående åtta,
aftryektes, dessutom 19 nya.

8,

i

1691

som ånyo
Af dessa

senare är måhända den bekantaste: "Jesus är min vän den bäste", af Gustaf
Diiben, hämtad från "Odae sveticae" och
sedan i nuvarande psb. nr 8. Flera af
Arr:ii melodier upptogos oförändrade i
koralpsb. af 1697 och, sedan de under

gånger förändrats, i
Hajffners koralbok af 1820.
Se i öfrigt:
Pr. Nodermann, Stud. i sv. hymnologi
och T. Norlind, Sv. kyrkosångb. fr. 1500o. 1600-talet (Kult o. konst 1906).
A.

1700-talet åtskilliga

—

—

tillhörde en släkt,

kommit

från

som på

Bajern;

1500-talet in-

den

hette

ur-

— 89

i

i Paris; har utbildat
sångerskor,
däribland

Berlin, sedan

flera

berömda

äfven

svenskor.

—

Lola

A.,

se

P

a-

Arvesen, Arve, f. 12. 9. 1869 på Sagatun vid Hamar; framstående norsk violinist; elev af G.

Bohm

i

Kristiania, 1885

Leipzig (Brodsky); studerade sedan i Paris (Marsick) och Briissel
(Ysaye); 1895 anställdes han i Helsingfors och året efter i Åbo som konsertmästare; 1900 samma syssla i Bergen
och 1905 i Kristiania; har med framgång
konserterat i Norge, Sverige, Finland,
af konserv,

Danmark m.

i

fl.

länder.

Arvidsson, T r u 1 s, f 1646, t 1706 i Västervik; utgaf en skrift: "De idiomata
originali hebrseo, adscripta adlatus literis italicis vocum lectura"; han sökte
.

Aschan —A-sträng
här med musiknoter utmärka judiska
melodisättningar till psaltarens psalmer.
Aschan, G. A., f. i Motala 7.2.1864, t
1907

i

För. Staterna; reste

till

Amerika

och vistades först i Hartford och
Portland, hvarefter han begaf sig till
Lindsborg, Kans., där han vid Bethany
College idkade studier i fyra års tid. A.
var en af svenskarna i Chicago högt
1882

uppburen sångledare.
Aschenbrenner,

rich,

Christian Hein-

29.12.1654 i Altstettin, t 13.12.
1732 i Jena; 1668 elev af J. Theile i Merseburg och A. A. Schmelzer i Wien; kaf.

i Zeitz 1695—1713 och 1713—
Merseburg; utgaf i tryck flera
kammarsonater, suiter m. m. I Uppsala
bibi. finnes ett kantat: "Die Seele Christi
heilige mich" f. 4 vokalstämmor och 4
instrument (V. M. 47: 14).
Asenjo se Barbieri.
Asien. Musiken är här i allmänhet af
kulturell art med föga framträdande primitiva drag. Endast i norr hos de sibi-

pellmästare
1719

i

riska folken i nordöstra delen kan ännu
genuina primitiva melodier uppspåras.
Rörande den öfriga delen kunna vi indela den i grupper allt efter de framträdande allmänna kulturerna: 1. Den
kinesiskt-japanska med Korea och större
delen af östra Bortre Indien med öfvervägande pentatonik (i Japan afledd pentatonik af mollkaraktär; se p e n t a t on i k). Till denna grupp hör äfven delar
af övärlden. 2. Indiska med västra Bortre Indien (sannolikt äfven Java) med
högt utbildad musik såväl vokal som instrumental samt äfven musikteori. 3.
Persisk-arabiska gruppen af öfvervägande kulturell karaktär delvis hvilande på äldre arabisk musikkultur. 4. Syriska, omfattande Syriska öknen, Palestina med Mindre Asien hvilande på delvis äldre traditioner, hvilka ej ännu
blifvit nöjaktigt utredda; delar af denna uråldriga musikkultur torde återfinnas inom judiska och armeniska musiken.
Såvidt vi få grunda några påståenden på det redan förefintliga vetenskapliga materialet torde Asien vara
den europeiska kulturens och musikteoriens vagga. Den grekiska torde i detta
fallet ha fått mycket från babylonierna
och dessa åter mycket från de forna
ariska folken i Mindre Asien, Persien
och Indien. Ur denna grund ha sedan
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två system uppstått hvar för sig med
fullt utbildade musikteorier: åt öster det
indiska och väster det grekiska. Det
tillkommer en senare forskning att här
draga fram de gemensamma dragen mellan båda dessa teorier och så gifva en
grundform af det musikteoretiska system, hvarpå kulturmusiken hvilar.
Askergren, Peter, f 1767, t i Stockholm 17. 2. 1818; altviolinist i hof kapellet
från 1787 till sin död; var äfven pianist
och informationsmästare vid konservatoriet; organist först i Katarina sedan i
Adolf Fredriks kyrka. A. komponerade
dels sånger, hvilka trycktes af Åhlström
i Skaldestycken satta i musik, dels pianosaker, hvaraf en förlades så sent som på
1800-talet: "Sexton variationer öfver en
svensk nationalmelodi."
Aspiration, utandning; felaktigt inskjutande af tonen h vid sjungandet af
.

långa vokaler (t.
Ass. =: assai.

=

Ass

A

ex. le-he-he-he-da).

I?.

Assai, nog, mycket.
Assar. Se O 1 s s o n-A

Ass dur

(fr.

la

s s

a

r.

bémol majeur, eng. a

major), tonart med 4 f i förteckning, nämligen för h, e, a, och d (f moll

flat

parallell-tonart).

Ass moll, tonart med sju b; motsvarar
närmast giss moll; är mindre bruklig.
Associerad ledamot af Musikaliska
akademien; se Akademi.
Assoluto, obundet.
Assonans, klanglikhet.
a n u e 1e
Astorga, E

m

d',

f.

11.

12..

Palermo, t 21.8.1736 i Böhmen;
under 1700-talet mycket omtyckt kompositör, om hvilken man endast vet föga
med visshet; var i början af 1700-talet i
Spanien, där han understöddes af familjen Orsini; skref 1709 pastoralen Dafne;
var 1712 i Wien; synes äfven ha besökt
England; af sin samtid var han mest
känd för sina duetter och solosånger af
äkta italienskt välljud; troligen är det
dessa glödande kärlekssånger, hvilka
gifvit anledning till ryktena om hans
romantiska vandringar; till vår tid har
hans namn kommit så godt som endast
genom hans kyrkliga komposition: Stabat mäter. Uppsala bibi. äger i handskr.:
"Xon é sol. Cantata con flauto."
A-sträng, andra strängen på violinen,
första på altviolinen och violoncellen,

1681

i

—
A

50

suo arbitrio^Auber

tredje på kontrabasen; på violinen kal-

Cheyne Walk, Chelsea; studerade

las a-strängen äfven alt.

84

A
(it.),

suo

commodo

suo

a

arbitrio,

efter behag.

A

suo luogo (it.). Se L o c o.
a tempo.
A. t.
A tempo, i takt, i förutvarande tidsmått, om förut ett långsammare el. hastigare tidsmått ägt rum.
Athalia, Racines berömda tragedi; körerna i denna ha fått musik af en mängd
tonsättare, bland hvilka må nämnas:
Moreau Paris 1640, J. P. A. Schulz Leipzig 1785, Gossee Paris 1791, Boieldieu Paris 1836, Mendelssohn Leipzig 1840; af
svenska kompositörer har Uttini försökt
sig på ämnet, och tragedien uppfördes
med denna musik å Bollhusteatern 1776
78; stycket återupptogs på kgl. teatern
1792, denna gång med musik af Vogler,
A tre, a tre mani, (it.), å t r o i s

=

—

mains
Att.

trehändigt.

(fr.),

= attacca.

Attaeca

subito

utan afbrott vidare; a.
(it.), omedel-

(it.),

seguente

il

bart utan afbrott.

Att
psalm

Att

bedja
dig,

han

Gud,

hänvisas

till

Gud! mitt

o

därst.

Frederiks Kirke
sers

Kirke

offer

.

1874;

5. 10.
i

s.

1892;

Kphn
å.

i

Köpen-

organist

1871,

blef

organist

i

Paulskyrkan,

konung Georg IV:s privatka-

och 1836 vid kgl. vokalkapellet;
skref flera goda arbeten dels för scenen
pell

dels för kyrkan.

A t y s, opera i tre akter med text af
Quinault samt musik af Lully (Paris
1676) och Piccinni (Paris 1780; texten
omarbetad af Marmontel); den senares
opera synes närmast ha varit en omarbetning af den förres; i svensk öfversättning af A. F. Risteli (musiken lämpad till svenska orden af L. S. Lalin)
uppfördes operan 1784 och fann 22 uppföranden intill år 1801.
Aubade (fr.), a 1 b a d a (it.), morgonmusik; jfr serenad, aftonmusik.
Auber, Daniel F r a n c o i s, f 29. 1.
1782 i Caen, Normandie, t i Paris 12. 5.
1871; berömd operakompositör; skref redan tidigt små solosånger; fadern, en för.

mögen köpman,

lät

honom

utbilda sig

handelsman i England, dock utan
han visade någon håg härför; som

att

Vor

vid

Frei-

lärare vid blind-

har gjort sig känd som duktig orgelspelare genom talrika kyrkokonserter; skref en orgelskola, preludier,
sånger vid pf. m. m.
Attwood, Thomas, f. 23. 11. 1765 i
London, f 24.3.1838 på sitt landtgods
institutet;

vid

dramatisk kompositör uppträdde A. redan 1811; företog sedan allvarliga musikstudier för Cherubini och skref sedan ytterligare en mängd operor, af
hvilka dock först "Muraren" (Le maQon) 1825 slog fullständigt igenom; A.
står sedan som hufvudrepresentant för
den komiska operan i Frankrike; är
också afgjordt fransk i hela sin stil; det
försök han en gång gjort (i "La neige")
att ansluta sig till Rossini och den ita-

31.

"Liederbuch f. Männergesang"; skref
dessutom solosång vid piano, sånger för
blandad kör, mässor, violinetyder m. m.

hamn, t

1821

själf,

Haeffner 418; mel.
komp. af Erik Gabriel von Rosén.
Attenhofer,
a r 1, f 5. 5. 1837 i Wettingen,
Schweiz; berömd kompositör af
manskvartetter; efter studier vid Leipzigs konservatorium, blef han 1859 sånglärare i Aargau; sedan dirigent för flera
manskvartetter i Ziirich; 1879 organist
och musikdirektör vid Augustinerkyrkan i Ziirich; äfven lärare i sång vid
musikskolan; universitetet kallade honom till hedersdoktor; utgaf 1882 en

Atto, akt i ett teaterstycke.
Attore, aktör.
Attrup, Carl, f. 4.3.1848

m. 1787
1795

i

mel.

418;

K

o.

han

till

258; Haeffner

bära, psalm

fr.

1783

Wien hos Mozart;
bodde han i England, där

Neapel, sedan

i

koloratursången, misslyckades,
blef sedan trogen sig själf;
1828 följde hans mest bekanta opera
"Den stumma från Portici" (La Muette
de Portici); näst denna har operan "Fra
Diavolo" (1830) blifvit mest populär. De
i Sverige uppförda operorna af A. äro:
"Ambassadrisen" (Sthlm f. ggn 1846),
"Bräma o. Bajaderen" (1863), "Concerten
på hofvet" (1834), "Fra Diavolo" (1833),
"Hin ondes andel" (1844), "Kronjuvelerna" (1845), "Muraren" (1834), "Sirenen"
(1846), "Snöfallet" (1825), "Den stumma"
(1836), "Den svarta Dominon" (1845), "Le
Lac des Fees" (1845). Mus. ak:s bibi.
förvarar dessutom operorna: La Bergére
chatelaine; Emma, ou La promesse imprudente; Gustave, ou Le Bal masqué
lienska

och

han

Aubert

—Augerer

denna är: Gustaf III:s död).
Aubers operor ha Scribe till
"Aldrig har någon så
textförfattare.
(ämnet

De

till

flesta af

som Auber

varit

herre öfver motivet:

den utförliga melodien, utan den me-

ej

lodiska miniatyrbilden, som koncentreras till dess minsta omfång. Dessa motiver aflösa hvarandra i lätta vändninoch deras former variera i det
gar,
oändliga. Men kompositörens stora och
sällsynta konst består i deras klara och
smakfulla gruppering, de lyckligt valda

och förmågan att dana
hvarje stycke till ett välproportioneradt helt, som aldrig är för långt, aldrig för kort. A. är glädjens profet i
den musikaliska världen, spridandet af
lefnadslust hans mission" (Bauck i Mus.
ak:s handl. 1873).
Aubert, Theodor Edvard Adolf d', f.
24. 10. 1813, t i Stocki Braunschweig

sambanden

holm

1872;

ställd

som

framstående violinist; anviolinist

i

hofkapellet

i

Stockholm 1.7.1844; blef andre konsertmästare 1.1.1861 och förste 1.7.1864; läviolinspelning vid konservatoriet
1864, LMA 1849; deltog i Mazerska kvartettsällskapet på 1850- och 60talet och gaf år 1853 tillsammans med
A. Berens, Lindroth, Mollenhauer flera
synnerligen omtyckta kvartettsoaréer i
De la Croix' mindre salong; var helt
säkert på sin tid Sveriges skickligaste

rare

fr. o.

m.

Bland kompositioner må nämnas en Hyllningspolonäs af 1860.
Gift
med Ebba Bergström.

—

Aubry, Pierre,

f

.

14. 2.

1874

i

Paris,

t 1911; framstående musikhistorisk författare hufvudsakligen inom medeltidens musik; professor i orientaliska
språk; skref bl. a. "Mélanges de musicologie critique I— IV", 1900—03; "Essais
de musicologie comparée I, II", 1903 05;
"Les plus anciens textes de musique instrumentale au moyen-åge", 1907.
A:s
sätt att tyda de medeltida koralnottecknen stod som hans egendom, ända
tills I. B. Beck i Strassburg påstod sig
vara uppfinnare af detsamma. Frågan
om de medeltida koralnoternas tidsvalör
är emellertid ej definitivt löst hvarken

—

genom Aubry-Beeks teori eller genom
Wagners (se härom: koralnot).

P.

Au

M
Mar

c h e 1 i.
u s Pierre, f. 26.
9. 1816 i Aix, Provence, t 9. 1. 1887 i Marseille; sångare, elev af Arnaud och Paris' konserv.; blef efter att ha uppträdt
i Briissel, Lyon m. fl. städer förste tenor
vid opera comique i Paris; blef samti-

Audiencier, se

Audran,

1.

i

i

digt solist vid konservatoriekonserterna; 1852 61 företog han konsertresor,
hvilka afslutades i Marseille, där han
1863 blef sånglärare och direktör för
konservatoriet. Som kompositör upp-

—

trädde han
de sånger.

med några mindre betydan-

Edmond

A., den förres son, f. 11.
Lyon, t 17. 8. 1901 i Tierceville; operettkompositör; kapellmästare
i Marseille; sedan 1877 boende i Paris;
skref jämte 37 operor o. operetter en
mässa, ett oratorium m. m.; hans operetter ha vunnit ett visst anseende äfven utanför Frankrike.
2.

4.

1842

i

Auer,

prém

i

stare

i

Leopold,

f.

7. 6.

ehevalet

(fr.),

stråken skall föras

stallet.

Audace

(fr.),

djärf, käck.

1845

i

Vesz-

Ungern; betydande violinvirtuos; elev af Joachim; 1863 konsertmä-

i

violinist.

nära
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Diisseldorf,

Hamburg; sedan

1868

1866

detsamma

soloviolinist

i

hos

kejsaren af Ryssland och violinprofessor vid konserv, i Petersburg; 1895 upphöjd i adelsstånd och 1903 (tit.) "statsråd".

Benedikt Anton,
Aufschneiter,
1730 kapellmästare vid domkyrkan
Passau; af hans kompositioner äger
i
Uppsala bibi.: "Concors discordia" 1695
(sonater för stråkinstr.) samt dessutom
flera handskrifna instrumentala verk.

—

1695

Aufzug (t.), akt i ett teaterstycke.
Augener & Co, musikfirma i London;
grundad 1853 af Georg Augener, i början blott som filial af Peters' förlag i
Leipzig;

själfständigt

1867;

är

jämte

Novello Englands främsta musikförlag;
har utgifvit flera präktiga upplagor af
klassikerna (reviderade af E. Pauer);
utger sedan 1871 tidskriften: Monthly
musical Eecord.

Augerer, Gottfried, f. 3.2.1851 i
Waldsee, Wiirtemberg; berömd kompositör af manskvartetter, direktör för musikakademien i Ziirich, dirigent för
flera manskörer; skrifvit ballader för
manskörer: "Sigurds Brautfahrt", "Des
Geigers Heimkehr", "Der Königbote"
m. fl.

—Aulin

Augmentatio

52

Augmentatio (lat.), förlängning af ett
fugatema; äfven andra kontrapunktiska
bildningar.

Augusti, Lovisa Sofia, f. Salomot 25. 6. 1790; förste aktris och hof sångerska vid kgl. operan i Stockholm 1773
90; var en af sin tids allra främsta
sångerskor; vann anseende framför allt
som Eurydice i "Orpheus", Kärleken i
"Adonis" och Astrild i "Silviae"; hon var
länge fru Olins främsta medtäflarinna
om publikens gunst och lyckades till
sist t. o. m. öfverglänsa henne; A. blef
hof sångerska; LM A 1780; då hon uppträdde i Amphion stod följande strof
om henne i tidningen:
ni,

—

"Hvad

mildhet,

Uti din klara

ömhet och behag,

stämma

röjes!

Hvar ton med konstens

regler höjes

Och trotsar Orphei luteslag.
Olympen vid din blick förnöjes
Och till en tystnad nederböjes
Vid ljudet af

A. var gift

ditt

med

Aulinska kvartetten

F. B. A. (redan

innan

Augustinus, A u r e 1 i u s, f. 13. 11. 354
Tagaste i Numidien, t 28. 8. 430 som
biskop i Hippo; kyrkofader; af hans
skrifter erhålla vi en utmärkt öfversikt
af tonkonstens ställning på hans tid;
skref "De musica libri VI", som afhandlar rytmen.
Se: H. Abert, Die Musikanschauung des Mittelalters, s. 69 ff.; K.
Schmidt, De musicis scriptoribus Romanis.
1. Aulin, Tor Bernhard Wilhelm, f. i
i

violinist,

dirigent

och kompositör; elev af konservatoriet
1877—83 (C. J. Lindborg) och af Sauret
och Scharwenka i Berlin 1884 86; violi-

—

i

Dram. teaterns orkester

1881,

i

Sveasalens 1888 och i hofkapellet som
konsertmästare
grundade
1887
1889;

Aulinska

kvartetten;

sin

verksamhet

som orkesterledare begynte han 1900,
då han startade Svenska Musikerföreningens
1902

populära
orkesterkonserter;
Stockholms konsertföre-

stiftades

ning med A. som dirigent. Våren 1909
anställdes A. i Göteborg som dirigent för
orkesterföreningen därstädes; var dessförinnan sedan 1907 dirigent för Dram.
teaterns

orkester;
äfven till dirigent

utnämndes A.
för Sydsvenska fil-

s.

kompositioner ha särskildt de tre violinkonserterna vunnit erkännande, dessutom kunna nämnas en piano- och violinsonat, sånger vid p. samt 2- och 4händiga pianosaker. Slutligen märkas
några violintranskriptioner af sånger
af Sjögren, smärre violinstycken med p.

af A. jan. 1887 har

hon uppträdde på scenen), hvilken 1773
—87 tillhörde hofkapellet som violinist.

nist

ensam dels med sin kvartett konserterat i Sverige, Norge, Danmark, Ryssland, Tyskland m. fl. länder.
Af hans

m. m.

andedrag."

Stockholm 10.9.1866;

teborg har A. utöfvat en nitisk verksamhet i svenska tonkonstens tjänst
och särskildt verkat för bekantgörandet
af sådana svenska mästare som Berwald och Norman. A:s arbete har alltid
präglats af initiativrikedom och
kraft, en gedigenhet i utarbetandet af
detaljerna, ett utomordentligt sinne för
de fina nyanserna, sinne för proportionerna och helhetsverkan. A. har dels

å.

harmoniska föreningens orkester.

I Gö-

grundad

med

rätta blifvit berömd som Sveriges bästa kvartettsällskap och äfven i utlandet erhållit loford.
De första medlemmarna voro: A.,
Edvin Sjöberg, Berndt Carlsson och

Axel Bergström. I början af 1890-talet
adjungerade man en pianist; som sådan
fungerade först åtskilliga, däribland
fru Ida Åqvist, men fr. o. m. år 1905 har
Vilhelm Stenhammar varit deras ständige pianist; E. Sjöberg ersattes af C.
Sandquist i 2. fiolen. Den nuvarande
kvartetten (1912) består förutom ledaren
och Stenhammar af: G. Molander, R.
Claesson och S. Blomquist. A. kvartetten har konserterat flerstädes i Norden
och Tyskland. Af repertoaren må först
nämnas dess verksamhet för bekantgörandet af svenska kvartettkompositörer
som Berwald, Norman, V. Stenhammar
och E. Sjögren, sedan mästarna Beethoven.
Brahms,
Tschaikowsky,
César
Franck, Dvorak,
Sgambati, Sinding,
Glass, d' Albert, Weingartner, Paul Juon
m. fl. Sällskapet kunde i jan. 1912 fira
sitt 25-årsjubileum och fick då mottaga
hyllningar från när och fjärran.
2.

Laura

till

riet

Valborg

A.,

f.

9. 1.

1860

i

och kompositör; syster
den föregående; elev af konservato-

Gefle;

i

pianist

Stockholm

1877

— 82;

ägnade

sig

sedan åt musikalisk lärarinneverksamhet, tills

hon

pendiat;

A. studerade nu först instru-

1885 blef

Jenny

Linds-sti-

B
Aulos
mentation sex veckors tid för Gade, sedan två år i Paris för Godard och delvis
J. Massenet, hvarjämte hon fick pianolektioner efter Théodore Ritters metod.
Vid återkomsten till Sverige återtog
hon verksamheten som lärarinna i pianospel och musikteori. A, har uppträdt

som

dels

pianist dels

som kompositör.
må näm-

Bland hennes kompositioner

Ballad för baryton, kör och ork.,
stråkkvartetter (en utg. af Mus.
konstför.), en orkestersuite, en pianosonat och mindre pianostycken, sånger
med p., körer a capella. Julhymn för

—
härledas; motsats: p

blandad kör med orgel, tre damkörer m.
p., för hvilka hon vid kvinnoutställningen i Köpenhamn 1895 erhöll ett pris af
A. har ofta låtit höra sig
200 kronor.
offentligt.

Auletes

Aulos

A

(gr.), flöjtblåsare.

(it.),

Au

sillet (fr.),

Autodidakt,

en

genom

själfstudium

Avec accompagnement (fr.), med
med ackompagnement.

be-

ledsagelse;

Avison, Charles, f. 1710 i Newcastle
on Tyne, t 9.5.1770; elev af Fr. Geminiani; sedan 1736 organist i sin födelsestad; komponerade en konsert för piano,
stråkkvartetter m. m.; blef särskildt bekant genom sin bok om det musikaliska
uttrycket ("An essay on musical expression" 1752), hvilken bok i tysk öfversättning af 1775 finnes i Mus. ak:s bib-

A vista (it.), från bladet.
A voce solo, blott för en röst.
Axel och Valborg, Oehlenschlä-

stråken bör föras öfver

Musiken

är

själf ständig;

namn

på en hufvudtonart, hvaraf de

andra

äkta,

sido- eller

Automat, själfspelande instrument.
Autor (fr.), författare, komponist.
Ave (lat.), 'Var hälsad'; begynnelsen
på en vid katolska gudstjänsten sjungen bön till den heliga jungfrun.

på en sträng; med

här ännu
mycket litet undersökt. Att döma af
Lumholz' beskrifning skulle dpn i öfvervägande grad vara recitativisk af
föga instrumental karaktär. I övärlden
omkring är den äfven mestadels vokal.
Af instrumenten framträder speciellt musseltrumpeten antingen med ett
vanligt hål till blåsöppning eller med
modernare metallmunstycke till anblåsningen.
Dans och musik stå äfven i
nära förbindelse med hvarandra.
Autentisk,

1,

utbildad.

pianopedal.
gripbrädet.
Australien.

a ga

liotek.

(gr.), flöjt.

una corda

1

afledd tonart.

nas:

två

63

berömda tragedi, uppfördes i
gers
svensk öfversättning af J. Dillner med
ouverture, entreakter och melodram af
C. Braun å kgl. teatern i Stockholm
1829; år 1856 återupptogs den å Mindre
teatern med overture och entreakter af
Å Göteborgs teater 1877: 11
J. E. Gille.
gånger.
Azevedo, Alexis Jakob, f. 18. 3.
1813 i Bordeaux, t 21.12.1875; musikhufvudsakligen bekant
skriftställare;

genom sin Rossinibiografi:
vie et ses oeuvres", 1865.
Azione sacra
ma, oratorium.

(it.),

"Rossini, sa

andligt musikdra-

B.
B

m

si b é
o 1, eng. b flat), den
tonen i vår kromatiska skala, eller
den med ett hälft tonsteg sänkta tonen
h.
Enharmoniskt förväxlas den med
aiss.
Då man begynte med bokstafsbeteckning, tog man de första 7 bokstäfverna att beteckna de 7 tonerna i grundskalan. I den första tonarten, under
medeltiden den doriska, kom b att bli
(fr.

elfte

men för att slippa få tonförbindelsen på tre hela tonsteg (tritonus) från f räknadt, sänkte man ofta
sjätte tonen,

den doriska skalans sjätte ton utan att
förändra dess namn: b. På så sätt kom
skalan att ha ett lägre och ett högre
liggande b; för att skilja dem tecknade

man dem
mjuka b'

olika; det lägre fick heta 'det

(b-moll) och tecknades rundt
högre (på grund af tritonus,
som klingade 'hård') 'det hårda b' (bdur) och tecknades kvadratiskt (fj). Den
doriska skalan fick således följande utDå man på
seende:
1840-talet fick stiltyper, hade dessa tec(J7),

det

defgabtjC.

B— Bach
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kens ursprungliga betydelse gått förlorad, och man tecknade därför det hårda
b som l^, hvaraf snart namnet h uppstod. Emellertid har England bibehållit
den gamla benämningen 'b-moll' (b m in o r för b och 'b-dur' (b major) för h.
Frankrike, som ej upptagit bokstafsbeteckningen utan fasthållit solfabeteckningen, har undgått denna inkonsekvens
och h). De försök man
(si !? och si
i slutet af 1700-talet i Tyskland gjorde
Sf

=b

för att fä bort h, kröntes ej med seger.
B.
basso, bas. I England betecknar
MuB. äfven 'Bachelor', t. ex. Mus. B.

=

=

Baccalaureus, musikkandidat.
Babbini, Mat te o, f. 19.2.1754 i Bologna, t därst. 22. 9. 1816, framstående tenorsångare; sjöng företrädesvis i Berlin (efter 1780), men äfven i Petersburg,
Wien (1785), London och Paris.
Baborak, baboracka, böhmisk nationaldans.
Bach. Berömd musikersläkt från Thiiringen.
De förnämsta platserna, där
medlemmarna af familjen lefvat och
verkat, äro: Erfurt, Arnstadt, Eisenach
och Weimar. I de tre förstnämnda städerna afhöllos i allmänhet släktmötena
under 1700-talet. Om familjens stamträd
sicae

ha

flera studier företagits företrädesvis
af Bitter och Spitta. Kedan 1845 hade

Kowaczynski

i

Leipiger Zeitung offent-

liggjort en genealogisk öfverblick. Släk-

ten låter följa sig från 1500-talets midt
till 1800-talets midt, således ungefär 300
år.
De flesta musikerna anträffas under
tiden 1650—1750.

Hans

var bonde i Wechmar och
Ungern. Om honom
veta vi ej, om han haft några musikintressen. Hans son V e i t (2) var bagare
och mjölnare, och Seb. B. förtäljer, att
han höll mycket af musiken. Af dennes
barn blef Hans (3) den förste musikern, som hade konsten till lefvebröd.
Han var en äkta gammal sångarenatur,
glad och munter, sorglös och hjärtegod,
omtyckt af alla och farande vidt omkring
i thiiringska landet spridande glädje och
munterhet, hvar han kom. Tre af hans
B.

(1)

flyttade sedan

musiken

valde

söner

Den

äldste

musikant

i

Hans Bach
2.

3.

4.

13.

Johannes, Erfurt
1604—73.
Joh.

Hans

i

Erfurt.

lefnadsbana.

(4)

blef stads-

Han var därjämte

organist och synes således ha varit den

kyrkomusikern inom släkten.
Hans söner stannade till stor del kvar
i Erfurt som stadsmusikanter och ännu
förste

långt efter sedan Erfurtergrenen försvunnit, kallades stadsmusikanterna i
Erfurt "Bachar". Hans sonson J o h a n n
Bernhard (15) steg så högt inom de
musikaliska graderna, att han blef organist och kammarmusiker hos hertigen
af
Sachsen-Eisenach i Weimar. Äfven äro en del koralbearbetningar af
honom kända, "Johannesgrenen" af
släkten B. utslocknade vid 1700-talet8
midt.
Hans B:s yngste son Heinrich (5) började som stadsmusikant i
Erfurt tillsammans med sin broder Johannes. Orgelintresset framträdde dock
mera hos honom än hos brodern. Som
barn vandrade han från stad till stad i
Thiiringen för att få höra de främsta

Wechmar

c.

1561.

Veit Bach, t 1619.
B.

till

Johannes

Familjen Bach.
1.

till

»Spelmannen», t 1626.

Bach
organisterna och på så sätt tillägna sig
1641 blef han organist
orgelstil.
Arnstadt, där han stannade till sin
i
död aktad som en framstående orgelspeUppsala bibi. förvarar en kompolare.
sition ("Ach dass ich Wasser genug
hatte") af honom. Två hans söner J ohann Christoph (16) och J o h a n n
blefvo båda berömda
i c h a e 1
(19)
aorganister.
Den senares dotter

en god

M

M

ria

Barbara

(20)

blef

17.

1707

10.

Sebastian B:s första hustru. Med Johann
Christophs son Johann Nicolaus
(17), äfven organist (vid Jena universitet), utslocknade denna grens musikalis-

ka traditioner
B:s söner var

honom

(1753).

En annan

Christoph

härstammade

af

Hans

(6).

Sebastian.

Från

Han

var liksom sina två förutnämnda bröder stadsmusikant och kvarblef i denna
ställning till sin död. Han hade tjänst
omväxlande i Weimar, Erfurt och Arnstadt. Flera af hans söner blefvo stadsmusikanter. En af dem Georg Christoph var först kantor i Meiningen,
sedan (c. 1688) i Schweinfurt. Dennes
son Johann Valentin blef stadsmusikant i Meiningen och sonsonen, J o-

hann Lorenz

(27),

organist

i

Lahm

i

Franken. De båda andra i vår genealogiska öfversikt nämnda sönerna till
Christoph, Johann Christoph (8)
och Johann Ambrosius (9), voro
tvillingar och lika hvarandra såväl till
utseende som karaktär. Den förre blef
hof musiker i Schwartzburg- Arnstadt; den
senare var först stadsmusikant i Erfurt
(violinist), sedan hofmusiker i Eisenach
från 1671 till sin död.
Af hans åtta

barn blef

Johann Christoph

(10)

organist i Ohrdruff, sedan han i Erfurt
af Pachelbel fått en grundlig utbildning. En kortare tid var Sebastian boende hos denne sin broder, dock utan att

han

några nämnvärda impulser till
orgelstudier af brodern själf.
Att Joh. Christ. var en gedigen orgelfick

fortsatta

spelare torde

nesbörd

framgå

af broderns vitt-

om honom.

Johann Sebastian B. (11) var
yngste sonen till ofvannämnde Johann
Ambrosius och föddes d. 21. 3. 1685 i Eisenach. Hans första uppfostran blef ledd
af fadern. Sina första intryck af orgelmusikens höghet erhöll han af den dä i
Eisenach boende Johann Christoph B.
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Inom släkten låg såväl traditioner
många stadsmusikanterna, hvilka hufvudsakligen trakterat fiolen, som
(16).

från de

från de likaledes

ej så få organisterna.
Seb. hade således två musikerbanor att

välja på, om han ville bli släktens traditioner trogen, å ena sidan stadsmusikantens med fiolen som hufvudinstrument, å andra sidan kyrkomusikerns
med orgeln som hufvudinstrument. Han
valde den senare riktningen och utbildade sig med allvar som organist. Hemmet upplöstes emellertid tidigt, och redan vid 9 års ålder stod Seb. moderlös
och året efter äfven faderlös. Han kom
nu till sin broder i Ohrdruff. Orgelspelet blef där bedrifvet med största noggrannhet dock så pedantiskt, att Seb.
snarare hölls tillbaka i utvecklingen än
främjades. Ett exempel på, huru sträng
brodern kunde vara, omtalas: Ett band
orgelmusik af Pachelbel, Froberger,
Kerl m. fl. ville den yngre brodern gärna studera, men Joh. Christoph nekade
bestämdt att utlämna boken. Seb. smög
sig då nattetid till att afskrifva alla
kompositionerna. Efter många nätters
arbete, utan

annan belysning än månmen nu blef

skenet, var arbetet färdigt,
allt

upptäckt,

och

hela

hans

afskrift

honom nu obarmhärtigt

frånryckt.
Äfven i ett annat hänseende var Seb:s
ställning hos brodern mindre god. Joh.
blef

Christoph fick efter hand talrik familj,
och Seb. betraktades då ej längre med

Vid 15 års ålder (1700) anhan därför som korgosse i Liine-

blida ögon.
ställdes

burg.
Hans präktiga sopranröst förlorade sig dock snart, och nu måste Seb.
helt och

hållet

ägna

sig åt

orgel- och

pianostudier.
Ej långt från Liineburg
låg Hamburg och hit vandrade B. ofta
för att få höra dåtidens berömde orgelmästare Joh. Ad. Eeincken. Ett annat
tillfälle till musikstudier kunde B. få i
residensCelle,
Liineburgerhertigens
stad.
Här fanns ett präktigt hofkapell
bestående af franska instrumentister,
och B. kunde således nu få lära känna
Orgelspelet lärde
den franska stilen.
han sig efter bästa förmåga med Eeincken som förebild, men i Celle hörde
han violinspelet och bildade sig så godt
det sig göra lät efter de franska musikernas föredöme på detta instrument.
Han hade också redan 1703 nått så långt

Bach
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på detta instrument, att han samma år
kunde anställas som violinist i Weimar.
Ett år efter (1704) blef han dock organist
i

Arnstadt, således

i

samma

ställd

som

stad,

som

varit anSeb:s ställning blef

hans släkting Heinrich B.
organist.

(5)

här bättre än någonsin förut, och han
hade rikligt tillfälle att spela sitt älsklingsinstrument. Orgeln var nyuppsatt
och ansågs mycket god. Här begynte
också B. skrifva sina första mera mogna
kompositioner. Eedan i Liineburg komponerade han en samling fugor (1704);
dessa voro dock mera osjälf ständiga
ungdomsarbeten. I Arnstadt skref han
för orgeln: 3 orgelfugor (A-moll, G-dur
och E-dur), 17 koralvariationer, 2 orgeli G-dur, två preludier med fugor och en orgelkonsert i C-dur; dessutom en sonat för klaver, två capriccio
och en påskkantat. B. hade säkerligen
stannat länge i Arnstadt, om ej en yttre

fantasier

tillfällighet

tankar.

hade

1705 fick

gifvit

honom andra

han en månads

orlof

Liibeck och höra
Buxtehudes aftonkonserter, hvilka dä
just voro mycket ansedda. Buxtehude
stod då som sin samtids främsta orgelmästare, och det var därför lättförklarför att göra en resa

om

till

glömde allt blott för att få
åter och åter höra Mariakyrkans sköna
ligt,

orgel.

B.

Först

vände han

till

efter

tre

månader

åter-

Arnstadt, och nu fick han

en skarp tillrättavisning för sin långa
frånvaro. Därför trifdes han ej mera i
staden, och med glädje mottog han 1707
en organistbefattning i Miihlhausen efter
Georg Ahle. Musikförhållandena
voro här större, och orgelkonsten hade
gamla höga traditioner allt sedan 1500talet (Joh. Eccard, Joh. Rud. Ahle och
Joh. Georg Ahle).
Dock hade pietismen
begynt göra sig märkbar i staden,
och B. hade att kämpa en hård strid för
att få den högre orgelkonsten erkänd
vid gudstjänsten. Han sökte därför efter
en ny plats, och en sådan fann han re-

dan

1708

i

Weimar.

På sommaren

flyt-

tade han dit med sin hustru och släkting Maria Barbara, med hvilken han
ingått äktenskap året innan d. 17. 10.

Hertig Ernst Wilhelm af Weimar var
en allvarlig man med stor kärlek till
kyrkomusiken, och kallelsen till hoforganist hos honom var för B. af stor
betydelse.
Hertigens stora intresse för

orgelmusiken var en ständig sporre för
B. att göra sitt bästa, och Weimartiden
1708—1717 utgör gifvetvis höjdpunkten
såväl inom det rent virtuosa spelet som
inom orgelkompositionsområdet.
Som
virtuos firade han sina största triumfer
1717 i Dresden, då han spelade i kurfurstens närvaro, och allmänt prisades som
Fransmannen Louis
sin tids främste.
Marcliand, som vid samma tillfälle skulle visa sin förmåga, hade rest sin väg
för att

undgå

att

jämföras med B.

Weimar hade han många

Från

tillfällen

att

göra konstresor i såväl Nord- som Sydtyskland och höra sin samtids bästa mu1717 kallades han till kapellmästare
sik.
hos fursten Leopold af Anhalt-Köthen.

Med

kapellet stod det ej så väl till i
men fursten var mycket musikaliskt intresserad och spelade flera in-

Köthen,

strument. Bach fick sålunda nu tillfälle
att skrifva kammarmusik i st. f. orgelkompositioner. Det uppstod ett mycket
godt förhållande mellan fursten och
hans kapellmästare, och B. fick åtfölja
på nästan alla furstens resor. På så sätt
ökades B:s kännedom om samtidens musik, och han lärde sålunda känna ej blott

kyrkomusiken utan äfven den samtida
operamusiken och italienska stilen. Dessa hans musikaliska erfarenheter kommo hans kompositioner ej blott för kammarmusik utan äfven för orgel till godo.
År 1720 drabbades B. af ett hårdt slag, i
det att hans hustru dog, under det han
var borta på en resa i furstens sällskap.
Af barnen i detta äktenskap blefvo särsönerna Wilhelm Friedemann
skildt
(23), Carl Philip Emanuel
hann Gottfried Bernhard

(25)
(26)

och Jo-

berömda

B. ingick redan 3. 12. 1721 nytt
äktenskap med Anna Magdalena Wiilken, dotter till hoftrumpetaren Johann
Caspar W. från Weissenfels. I detta
andra äktenskap hade han 13 barn, af

musiker.

hvilka endast två öfverlefde honom: Johann Christoph Friedrich (22) och Johann Christian (21). Mellan första och
andra äktenskapet infaller B:s besök i
Hamburg, där hans konst beundrades ej
minst af den gamle Reincken. B. begynte nu också att längta bort från de
relativt små musikaliska förhållandena
i Köthen.
Också bidrog hertigens giftermål med en prinsessa, som saknade allt
musikaliskt intresse, att i någon mån

Bach
minska hertigens smak för musikutöfning. B. sökte därför Thomaskantoratet
i

Leipzig efter

platsen.

Den

Kuhnau och

31. 5.

erhöll också

1723 installerades

han

högtidligt i sitt ämbete. Kantorsbefattningen vid Thomaskyrkan och -skolan i
Leipzig var af gammalt en högt ansedd
plats, till hvilken man alltid sökt erhålla de bästa krafter. Till befattnin-

gen hörde dels musikundervisningen i
skolan (sång och instrumentspel; härtill
kom äfven latinska språket, hvarifrån
B. längre fram erhöll befrielse) dels ledandet af skolkören i Thomas- och Nicolaikyrkan dels slutligen komponerandet
af kantater vid gudstjänsten. Till dessa
arbeten kom sedan ledandet af smärre
musiksällskap ("collegia musica") i staden. Af alla dessa arbeten var gifvetvis gudstjänsten om söndagen i kyrkorna den mest ansträngande för honom såväl som dirigent och kompositör. Före
sjöngs alltid ett större kantat för
regel enkom
i
komponeradt för tillfället. B. efterlämnade 5 fullständiga årgångar kantater,
alla stora med soli och körer jämte or-

'tron'
solo,

kör och orkester,

kesterackompagnement.

Tyvärr

ha en

del af dessa förstörts, så att vi endast

Jämte dessa kyrkokantater skref B. under Leipzigertiden 5 stora 'passioner', af hvilka dock
Johannesej alla bevarats till vår tid.
passionen uppfördes första gången 1724.
Det mest bekanta, som mer än alla andra gifvit B. namnet 'den främste' är
Mattheuspassionen, uppförd 1729. Till
dessa kommer sedan juloratoriet 1734,
Magnificat 1723 och B-dursmässan 1732—
äga några årgångar.

Under Leipzigertiden skrefvos således de flesta af B:s stora vokala kyrkokompositioner.
B:s anseende i Leipzig

38.

var synnerligen
ker,

stort,

som besökte

och ingen musi-

Leipzig,

försummade

höra sig hos mästaren. Efter
hand kommo mänga och läto utbilda sig
i orgelspel och komposition hos honom.
Af hans elever kunna särskildt nämnas:
Joh. Casp. Vogler, Joh. Tob. Krebs, H.
N. Gerber, Joh. Schneider, V. Ph. Kirnatt låta

berger, J. F. Agricola, J. F. Doles. Som
B.-lärjungar kunna slutligen äfven nämnas sönerna, af hvilka de flesta af fadern erhöllo en grundlig utbildning på
orgel.
B:s anseende nådde äfven utanför Leipzig, och hvar han reste, beun-
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man hans
samt framstående
drade
fon

ypperliga

orgelspel
i poly-

fria fantasier

Då B:s son, C. Philip Emanuel,
anställd hos Fredrik den store,
fadern på besök till hofvet och hyl-

stil.

blifvit

kom

nu

lades

af

konungen på

ett

glänsande

Trots dessa allmänna hedersbetygelser han allmänt fick mottaga, saknades dock ej sträfvanden inom Thomasskolan i rakt motsatt riktning, hvilka
sökte motarbeta honom och hans sträfvan att höja musiken i kyrkan och skolan. Hans motståndare blef i detta hänseende Thomasskolans rektor, A. Ernehvilken 1734 tillträdde sin plats.
sti,
Denne mans arbete mot B. har af eftervärlden hårdt klandrats, men historiskt
sätt.

sedt kan måhända allt tämligen lätt
förklaras och behöfver ej tolkas ur rent

personliga grunder. Sedan gammalt intog sång en viktig del i utbildningen
inom skolan och därför var en hel timme
om dagen anslagen till musiköfning.
Under hela 1600-talet skedde ingen förändring häri, och skolsången kunde således bli synnerligen god. Inemot år
1700 har vokalmusiken fått en viktig
hjälp i instrumentalmusiken, så att stora körverk med orkester kunde uppföras. Så begynner upplysningstidens
sträfvan att omlägga allt i praktisk
riktning, och musiken hörde då till det
"opraktiska", som först borde vika.
Dessa sträfvanden att minska öfningsti-

sång framträda allmänt på 1720Att nyare tidens anda först 1734
med Ernesti nådde Leipzig, berodde dels
på de stolta musikaliska traditioner
Thomasskolan alltid haft dels på rektorns (J. M. Gesner) stora kärlek till
tonkonsten och personliga vänskap med
B. Med den nye rektorn blef det annorlunda, och Ernesti kunde blott peka på
den allmänna utvecklingen af skolundervisningen, då han sträfvade att förden

i

talet.

minska sångöfningarna.

B:s arbete för

skolmusiken gick således i viss mening
emot tidsandan, och därför är B:s död
den tidpunkt, då skolsångens stora tid
är slut. De nya skolornas lärjungar på

kunde ej utföra B:s körverk,
och därför saknades alla möjligheter, för
att B:s stora arbeten skulle kunna lefva
kvar. Ur dessa historiska förutsättningar kan man således delvis förklara,
hvarför B:s kantater och passioner be1760-talet
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höfde ånyo "upptäckas" på 1820-talet.
B:s syn var på sista tiden starkt försvagad och de sista åren var han nästan
Den 28.7.1750 dog han.
alldeles blind.
B. öfverlefde de flesta af sina 21 barn.
Af barnen i första äktenskapet lefde 2
söner och 1 dotter och i andra 2 söner
och 2 döttrar. Den andra hustrun öfverlefde honom med 10 år och dog i djupafattigdom som "fattighuskvinna"
ste
1760.

B:s kompositioner kunna indelas i tre
grupper: orgel- och pianokompositionerna, kammarmusiken och körverken. Inom den första gruppen finnes gifvetvis
de populäraste verken. Vi ha redan
nämnt, att de flesta af orgelkompositio-

nerna tillhöra Weimartiden (1708—1717).

De kunna delas i fugaartade, fria orgelkompositioner och koralbearbetningar.
Till det senare slaget höra i första hand
de i "Orgelbiichlein" upptagna korta
koralpreludierna, i hvilka psalmens melodi ingår som den viktigaste beståndsdelen.
Till dessa förspel kunna sedan
läggas koralfantasierna, där i koralmelodien äro inflätade fria, på egna motiv
byggda, satser. Som öfvergång till de
fritt uppfunna orgelkompositionerna stå
hans preludier och toccater. Båda dessa,
jämte fugorna och fantasierna, räknas
Preludierna
orgelkonsertstyckena.
till
och toccaterna äro hos B., i likhet med
förhållandet hos 1600-talets mästare, fria
satser med en mängd passager, då och
då afbrutna af fullstämmiga, mäktiga
Temat är i allmänhet kort
ackorder.
och ej polyfont genomfördt. Fugasatser förekomma ej, likaså är kanonformen utesluten. I motsats till denna fria
form står den mera slutna fugan eller
fantasien.
Här behandlas stilen kanonartadt med fugatema, som upptages
regelbundet i alla stämmorna och genomföres efter fugans alla konstregler.
I det stora hela är B. mindre fri i sin
fugabehandling än de närmaste föregångarna. Ofta sammanställes ett preludium eller en toccata med en fuga. Af de
mest kända fugorna kunna nämnas de
i A-dur, C-moll, E-moll och F-moll ifrån
Weimartiden; vidare de innan Leipzigertiden skrifna i A-moll, D-moll (Toccata och fuga), G-dur (Preludium och
fuga) och C-dur. Under Leipzigertiden
tillkomma Preludierna med fugor i C-

Kladur, H-moll, E-moll och Ess-dur.
vérverken äro delvis skrifna i samma
stil
som
berömda

orgelarbetena;

så

t.

ex.

de

med

fugor, som
bilda "Wohltemperiertes Klavier". Till
dessa sluta sig till en ytterligare serie 24
preludier med fugor (1744) och den un-

der

24 preludierna

åren påbegynta samlingen
der Fuge". Vidare höra till

sista

"Kunst

dessa toccaterna,

fantasierna,

inventio-

nerna m. m. En grupp för sig inom
klavérverken bilda suiterna (de engelska och franska) och partiterna, bildade
efter franskt mönster som sammanställning af danser. Den franska suitsamlingen på 6 stycken suiter, skrifven i
Köthen 1722 för B:s andra hustru Anna
Magdalena, är den som står den gamla
suitf ormen närmast med danserna: Allemande, Courante, Sarabande, Gigue i
kort hållna satser. Sedan följde engelska samlingen, 6 suiter, äfven den skrifven i Köthen. Här äro satserna mera
allmänt hållna och utförligare med ett
inledande preludium. Slutligen följde
under Leipzigertiden den sista samlin-

gen "Partiter", omfattande 6 suiter, alla
utförliga och med preludier i mera
Kamsträng stil (se vidare: suite).
marmusikverken tillhöra nästan alla Kö-

—

thentiden (1717—23). Hit kunna räknas
kammarsonaterna, violinkonserterna och
konserterna för soloinstrument med eller
Till
utan ackompagnement af klaver.
vokalverken höra först kantaterna, hvilka kunna delas i de kortare hållna "andliga konserterna" och de "stora kantaterna", båda byggda på bibeltexter, sammanställda till en enhet så, att körer, recitativ, arier, duetter m. m. kunna omväxla med hvarandra (se vidare: k a nSlutligen höra hit de stora orat a t).
torieartade passionerna (se: passion)
och mässan.
Att närmare karaktärisera B:8 stil
kan vara svårt nog, då B. såsom universell mästare ej låter binda sig inom en
enda, strängt fasthållen, riktning. Inom
de stora körverken förenar han 1600-talets tyska stil af gedigen polyfon sättning med den italienska operans melodirika, homofona.
Inom orgeln har han
af Buxtehude lärt konsten att behärska
den polyfona stämföringen utan att bli
oklar och tröttande, af Pachelbel däremot den enklare stilen, som direkt ver-

—

—
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kar å sinnena genom sitt melodiösa behag. B. är den gamla tidens man så till
vida, att han fullt behärskar den stränga stilen och i sina fugor hellre håller
sig till den äldre tidens bundna kompositionsformer än sin samtids friare stilarter. Såsom sådan står B. som den store
afslutaren af en svunnen konstperiod,
fulländaren af den svunna polyfonare
stilen, den som fördjupar och förädlar
I ett analla de stränga stilarterna.
nat hänseende är han emellertid den nya
tidens man. Han älskar att afdela sina
tonverk i olika delar, som kunna stå
som motsatser till hvarandra; han söker
å 1 a i toner, älskar schatteringar, och
låter alla motiv ej blott vara till för
sin egen skull, utan som led i en helhet,
alltid karaktäriserande och belysande.
Denna tydliga och klara gruppering
af motiv och motivbearbetningar är nå-

m

got väsentligt nytt, som B. lärt af italienarna och fransmännen. Melodiken
glömmer han aldrig, och rytmen är genomgående klar och tydlig, ofta lekande
och graciös. Slutligen försmår B. ej det
rent folkliga elementet och väljer ofta
folkmelodier till tema.
Om vi således
häri skåda den nya tiden, är B. dock
i vida högre grad än sin store samtida
Handel af sin närmaste eftervärld betraktad som den gamla tidens man. Endast ett fåtal af 1700-talets yngre mästare förstodo honom, men till dem, som

glömde honom, hörde sådana store
som Mozart och Beethoven.
Under andra hälften af 1700-talet är
B. ej känd mer än af ett fåtal, och i
ej

början af 1800-talet talar man endast
undantagsvis om honom. En ny tid af
beundran och förståelse följde först efter 1829, då Mendelssohn i Berlin återupptog Mattheuspassionen. 1830-talet är
Bachentusiasmens glanstid, då hans
verk upptogos öfver hela Europa. 1837
utgaf Peters' förlag en samlad upplaga
af hans instrumentala verk, och 1851
1900
redigerade
Bachsällskapet
hans
samtliga kompositioner. 1903 bildades
ett nytt Bachsällskap, som bl. a. inköpte B:s hus i Eisenach, grundade ett
B.-museum i samma stad och tid efter
annan afhöU Bachfester (Berlin 1901,
Leipzig 1904, Eisenach 1907, Chemnitz
1908, Eisenach 1911).
Samma sällskap
utgaf äfven en B.-årsbok. Slutligen ha
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B.-föreningar grundats
der.

Af

i

flera

tyska stä-

B.-bilder har C. Seffners byst,

bildad efter mästarens kranium
särskildt vunnit erkännande.

Af

(1895),

staty-

märkas en i Eisenach och en i Leipzig
Seffners första
(nära Thomaskyrkan).

er

byst finnes

i

Petersbiblioteket

Leipzig.

i

konst kommit
Såväl Frigel som
jämförelsevis tidigt.
Haeffner voro afgjorda Bachbeundrare,
och Geijer omtalar i sina bref från 1800-

Norden har B:s

Till

talets första årtionde, att

han med gläd-

och beundran studerade B. Den egentliga, mera djupgående, förståelsen för
B:s konst begynner dock först sent på
1860- och 70-talet, då Leipziger konservatoriets traditioner följas i Sveriges
hufvudstad.
Litteraturen öfver B. är synnerligen
Max Schneider skref i andra årg.
stor.
af B.-årsboken en fullständig bibliografi.
Årg. 1907 innehöll äfven en tematisk förteckning af samtliga verk af
familjen B. Af biografier står den af
Ph. Spitta (första uppl. 1873—80 gifvetvis främst; därnäst kommer A. Schweitzers (orig. franskt 1905; utvidgad tysk
uppl, 1908); såsom tredje i ordningen
je

kan

nämnas

Bitters

lefnadsteckning,

dock nu är något föråldrad.
Om Bach och orgeln skref fransmannen
A. Pirro en bok 1895, och en utförlig be-

hvilken

om

rättelse

igenfinnandet af B:s stoft

W. His 1896.
Af B:s söner vandrade högst få samma vägar som fadern. De flesta grepo
sig an med den nya homofona stilen, och
författades af

om

något konsekvent fullföljande af
faderns lifsverk kan ej vara tal hos någon af dem. De mera berömda har man
brukat benämna efter deras vistelseort:

Wilhelm Friedemann (Halle-B.), Karl
Philip Emanuel (Berliner- eller Hamburger-B.), Johann Christoph Friedrich
(Biickeburger-B.), Johann Christian (engelske B.

[el.

Milano-B.]).

Wilhelm Friedemann

(23)

för-

de ett oroligt lif och uppfyllde därför
ej de höga förväntningar fadern alltid
haft om honom. 1733 47 var han organist i Dresden, men sedan förde han ett
mycket kringflackande lif öfverallt i
Tyskland och dog förkommen i Berlin.

—

Af hans konserter, sonater, fantasier för
piano samt orgelkonserter ha flera
tryckts

ånyo.

Då W.

F.

erhöll

i

arf

Bach
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en

stor

del

skript, är det

af faderns musikmanumycket hans skuld, att så

—

J o hann
Gotfried Bernhard (26) var ej
heller en person med större arbetsmöjligheter och innehade därför blott tillfälliga organistbefattningar (Miihlhausen 1735—36 och Sangerhausen 1737—38)
J ooch dog redan vid 24 års ålder.

mycket

gått

förloradt.

—

hann Christoph Friedrich

(22)

studerade först till jurist men blef till
sist musiker äfven han, och dog som
kapellmästare i Biickeburg; var mycket
produktiv kompositör och har bl. a.
skrifvit tre oratorier till text af Herder,
dessutom flera kantater, pianosonater
m. m., alla dock ej synnerligen djupa arbeten. Hans son Friedrich Ernst
Wilhelm (24) var en dugande pianist
och organist samt lefde en tid i London

som mycket eftersökt lärare. Sedan 1789
bodde han i Berlin som drottningens
cembalist med titeln kapellmästare. Endast ett fåtal kompositioner ha kommit
F. E. W., som lefde i
till eftervärlden.
Preussens hufvudstad vid den tidpunkt,
då Mendelssohn gaf B:s namn en ny
klang, blef föremål för en viss uppmärksamhet såsom sonson till den store mästaren. Han var emellertid en synnerligen tillbakadragen man med stor blygsamhet dock öfverallt aktad som en
mycket solid musiker.
J ohann
Christian (21) blef en berömd operakompositör dock ej af djupare läggning.

—

1760 blef

men

han domkyrkoorganist

i

Milano

flyttade redan två år därefter öfver

London. Här kom han snart att utgöra medelpunkten i musiklifvet. Tillsammans med K. Fr. Abel bragte han
lif ett
konsertföretag (Bach-Abeltill
konserterna), som blef en viktig faktor
Londons musiklif. Jämte operorna
i
skref han en mängd mycket belysande
instrumentala arbeten, däribland flera
kammarmusik,
konserter,
symfonier,
violinsonater
och pianokompositioner.
Måhända äro dessa senare att anse som
hans bästa verk. I allmänhet äro de
grundligare och gedignare än operorna.
Hans stil var den pä hans tid gängse
Mannheimerskolans, och någon erinran
om faderns musik sökes förgäfves.
Det berömdaste namnet af alla Seb. B:s

till

—

söner är

Karl Philipp Emanuel

(25),
i

f.

8.8.1714

i

Weimar, f

Hamburg; studerade

Frankfurt
kalisk
själf

a.

14.12.1788

juridik

i

O. och åtnjöt ingen musi-

utbildning
gaf.

först

1738

utöfver

blef

den

fadern

han musiker hos

kronprinsen Fredrik sedermera Fr. den
store och upphöjdes vid hans tronbestigning 1740 till värdigheten af kammarcembelist. Konungens stora intresse för
musik gjorde hans plats i början syn-

nerligen

behaglig,

men

så

småningom

den honom för trång. Den höge
fursten var som utöfvande musiker en
ren dilettant, och för B. blef denna musikaliska otillräcklighet en ständig källa
De följande krigen mintill förargelse.
skade också intresset för tonkonsten vid
hofvet och därmed äfven B:s lön. Han
lämnade därför Berlin 1767 och mottog i
st.
platsen som kyrkomusikdirektör i
Hamburg (efter Teleman). Här kvarstannade han till sin död. B. är framför
allt kompositör för klaveret (210 solostycken, 52 konserter, flera sonater m.
m.).
För klavérspelets tekniska utbildning har han varit af stor betydelse och
äfven utgifvit ett pä sin tid mycket
bekant klavérpedagogiskt arbete: "Versuch iiber die wahre Art, das Klavier
zu spielen" 1758—62 (nytryck 1906 af
Walter Niemann). B. har fått namnet
att vara "kännarnes och musikvännernas" tonsättare och säkert är, att han
hörde till den mest spelte klavérkomponisten på sin tid. Hans stil var elegant
och tacksam, relativt lätt att spela men
dock alltid verkningsfull, aldrig djup
polyfona
Faderns
eller
grubblande.

blef

Sonatanvände han aldrig.
formen har han i högst väsentlig mån
skrifsätt

bidragit till att utforma. Någon nydanare är han dock ej och skapare af nya
former allra minst. Han har upptagit

Mannheimerskolans skrifsätt och populariserat
detta.
Jämte klavérverken
skref han äfven en mängd sånger med
klavérackompagnement ("Oden und Lieder" 1758, 1764), äfven dessa i gängse stilriktningen (Berlincrkretsen med Reichardt och dennes föregångare): "förtonade" dikter med minsta möjliga ac-

kompagnement. Slutligen komponerade
han äfven symfonier och kammarmusik
(stråkkvartetterna
1773).

G-dur och F-dur af

—
Bach — Bagge

Bach (ej tillhörande den förutnämnda
familjen), 1. O 1 1 o, f 9. 2. 1833 i Unterwaltersdorf vid Wien, f 3.7.1893 i Wien,
elev af Marx i Berlin och Hauptmann i
Leipzig, 1868 kapellmästare i Salzburg
och direktör för Mozarteum, 1880 kapell.

mästare vid Votivkyrkan i Wien; skref
flera operor (Die Liebesprobe 1867, Leonore 1874 m. fl.), ett requiem, 4 symfonier, ouverturen Elektra, kammarmusik,
körsånger, mässor m. m.
2. L e o n h a r d Emil B., f. 11. 3. 1849 i
Posen, t 15. 2. 1902 i London; berömd pianist och musikpedagog; elev af Kullak,
Wiierst och Kiel; skref bl. a. operorna:
"Irmengarda"
(London 1892 94)
och
"Des Königs Garde" (Köln 1895).
Bacchins Senex, grekisk musikskriftställare från 4. årh. e. Kr.; skref en
"Isagoge musicae", som förekommer hos
Meibom, Antiquse musicee auctores septem 1652 (se äfven Jan).
Backer-Gröndahl, Agathe Ursula,
f. 1.12.1847 i Holmestrand, t 6.6.1907 i
Kristiania; pianovirtuos och kompositör; elev af O. Winter-Hjelm, H. Kjerulf
och M. Lindeman, 1866 af Kullak i Berlin, 1867 af Biilow i Florens och 1873 af
F. Liszt; 1875 gift med O. A. Gröndahl;

—

med

stor framgång 1871 i
Leipzig, sedan öfverallt i
Europas större konststäder. Till Stock-

konserterade

Gewandhaus

i

holm kom hon

bl. a. 1875.

spel ligger något
fullt,

som

starkt

"I fru B.-G:s

mer än vanligt
framträder

i

själ-

hennes

föredrag och mest karaktäristiskt visar
sig i återgifvandet af Schumann.
Den
fina, poetiska doft, som är så naturligt
för henne att inlägga i föredraget, är af
en så obestridligt intressant och fängslande art, att den aldrig underlåter att
utöfva den mest tilldragande kraft på
åhörarna. Hennes nobla, mjuka, fylliga
ton, som så vackert förenar sig med den
formfulländade tekniken och det själfulla, varma och briljanta spelet, gör
henne till en kapacitet inom hela den
stora
europeiska musikvärlden"
(Sv.
Mus.-tidn. 1884). Hennes insats i Kristiania musiklif har ej varit ringa.
Som

kompositör
gjort sig
piano, af

har hon hufvudsakligen
känd genom sina sånger vid
hvilka

ett

tiotal

häften

ut-

kommit. Bland dessa kunna nämnas:
"Til mit Hjsertes Dronning", "Al Verden
skal synge", serenaden "Laeg dig kun
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sångcykeln "Barnets Vaerdag"
("Mod Kvaeld", "Blaavejs", "Blomstersänkning", "Sof saa stille"). Hennes
sånger utmärka sig alla för vek, stämned",

ningsfull lyrik och stor melodirikedom.

Förutom sångerna har hon äfven
vackra pianostycken.
Backhaus, Wilhelm, f. 26.

skrif-

vit flera

3.

1884

i

Leipzig; pianist; elev af Leipzigs konserv, och E. d' Albert; sedan 1900 företog
han konsertresor, som bl. a. förde ho-

nom

till Stockholm; 1905 pianolärare vid
Royal College of Music i Manchester.

Backofen, Johann G. Heinrich,
1768 i Durlach, f 1839 i Darmstadt;
harpvirtuos; spelade äfven klarinett,
f.

bassetthorn; 1802 kammarmusiker i
Gotha, 1811 i Darmstadt; företog flera
konsertresor; skref, jämte flera kompositioner för sina instrument, en harpskola,
hvilken finnes öfversatt till svenska
(handskr. i Mus. ak:s bibi.).
Badarczewska, T h e k 1 a, f. 1838 i Warschau, t därst. 1862; vida bekant genom sitt salongsstycke: "En jungfrus
bön" (La priére d'une vierge).
Baer, Abraham, f. 26. 12. 1832 i Filehne, Posen, t 6. 3. 1894 i Göteborg, där
han alltsedan 1854 var judisk kantor för
mosaiska förs.; hans främsta verk är en
stor samling af de judiska recitationsmelodierna: "Baal T'fillah öder der
praktische Vorbeter", Göteb. 1877 (två
uppl. en med, en utan ackomp.); arbetet
är mycket betydande och viktigt för bedömandet af äldre judisk recitativ sång;
se T. Xorlind, Språket o. musiken s. 24
27; B. komponerade äfven psalmer och
flöjt,

solosånger.

Bagatelle

(fr.), kort, lätt musikstycke.
Bagge, Julius, f. i Tumba 2. 2.
1844, t i Södertälje 24.8.1890; student i
Uppsala 1863—74; öfvertog sedan Abr.
Hirschs musikhandel i Stockholm och
grundade 1877 ett eget musikförlag, som
1889 öfvergick på firman Gehrman &
Co.; sistnämnda år blef han kamrer vid
Mus. akad.; var äfven aktiv medlem af
Mazerska kvartettsällskapet. B. utöfvade en tämligen stor litterär musikförfattarverksamhet: 1870 öfversatte och
utgaf han Richters harmonilära; 1881
skref han i "Samlaren" om ursprunget
till Bellmansmelodierna; 1886 en "Förteckning öfver L. Normans tonverk";
dessutom flera samlingar folkdanser:
1.

Baguettes— Balett
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från Östergötland";
polskor från Gotland"; 1880: "Upplandspolskor".
a r B., f. 30. 6. 1823 i Koburg,
2. S e 1
t 17. 7. 1896 i Basel; musikskriftställare;
1851 kompositionslärare vid konservato1879:

"46

1879,

80:

polskor

"Svenska

m

riet

i

Wien; skref kritiska skrifter

i

"Monatschrift f. Theater u. Musik" och
"Deutsche Musikzeitung"; ledde 1863 66
"Allgem. mus. Zeitung"; fr. o. m. 1868

—

direktör för allm. musikskolan i Basel;
jämte kompositioner (symfoni,
skref

kammarmusik etc.) en
Schumann och Weber

böcker om
samt sonatens

del

och symfoniens utveckling.
Baguettes (fr.), trumpinnar.
Baillot, P. M. Francois de Sales, f. 1. 10.
1771 i Passy vid Paris, t 15.9.1842 i
Paris;

berömd violinvirtuos;

1791

vio-

vid Théätre Feydeau i Paris; 1795
lärare i violin vid konserv.; studerade
samtidigt musikteori för Cherubini; företog därefter konsertresor genom Europa;
1821 förste violinist vid stora operan i
Paris och 1825 soloviolinist i kgl. kapelhans bästa verk är violinskolan
let;
(L'art du violon 1834); redigerade äfven
en Méthode de violoncelle (tills. m. Levasseur, Catel och Baudiot), som finnes i
svensk öfversättning (handskr. i Mus.
ak:s bibi.: "Violoncellskola, jämte unlinist

om bas-ackompagnement");
komponerade äfven en del saker för vioviolinkonserter, variationer, symlin:

derrättelse

foni,

kapricer,

nocturner, stråkkvartet-

m. m.
Baini, G i u s e p p

e, f

.

21. 10.

1775

i

Rom,

t 21.5.1844; ledare för påfliga musiken;
var en tämligen ensidig beundrare af
1500-talets konststil och sökte i alla sina
kompositioner troget efterbilda Palestrina; såsom högste chef för påfliga musiken blef han af stor betydelse för restaurerandet af den katolska musiken i
gammal anda; hans främsta verk är

(Memorie storicoPalestrinabiografien
critiche della vita e delle opere di Giov.
Pierluigi da Palestrina 1828; öfversatt
till tyska af Kandler 1834).
Balakirew,

Mily Alexejewitsch,

Nischni Novgorod, t 30.5.
1910 i Petersburg; grundare och främste
man för "nyryska skolan"; förvärfvade
sig tidigt Glinkas vänskap och utpekades af honom som efterföljaren inom
den nationella riktningen; de "ung2.1.1837

i

tonsättarna

Cui,

Mussorgski,

—

symfonikonserter; var 1883 95 direktör
för hofsångarkapellet; af hans kompositioner kunna nämnas: Musik till Kung
Lear (1858—61), symfoniska dikten "Tamara", en symfoni i C-dur, flera ouver-

pianosaker och sånger; utgaf
dessutom 1866 en samling ryska folkvisor; denna bok har sedan blifvit mönstret för motsvarande samlingar af rysk

turer,

folkmusik.
Balalaika, ryskt nationalinstrument af
guitarrnatur; har trekantig korpus och
lång hals samt 2 3 strängar; omtalas

—

mot slutet af 1600-talet.
Balancement (fr.), bäfvande, tremolo.
Balbätre, C 1 a u d e, f. 8.12.1729 i Di-

först

jon, t 9.4.1799 i Paris; orgelvirtuos; begynte 1755, efter studier hos Rameau, i

Concert spirituel; 1760 organist vid Notre Dame; 1776 hof organist; hans orgelföredrag under gudstjänsten väckte alltid stor

uppmärksamhet; kunde

trots sin

orgelspel ej handtera
pedalen; utgaf en del pianokompositiostora färdighet

i

ner.

ter, trios

f.

ryska"

Rimsky-Korssakow, Borodin samlade sig
om honom och tillsammans grundade de
"nyryska skolan", som i motsats till den
ville
Tschaikowsky
"internationelle"
skapa en rysk-nationell tonkonst på nyromantisk grund (Schumann-Berlioz) i
anslutning till den riktning Glinka och
Dargomyschski inslagit. B. grundade år
1862 en "fri musikskola"; 1867—70 ledde
han äfven kejserliga musiksällskapets

B

a

1

de

r,

allegoriskt divertissement af
i 1 akt; skrifven med an-

sång och dans

ledning af högtidligheterna vid konung
Karl XIV Johans kröning, texten af J.
D. Valerius och musiken af E. du Puy;
uppfördes å kgl. teatern i Stockholm
1819 samt spelades 11 gånger intill år
1822.

Balett, balletto (sp.), 1. En branlen
närstående dans från 1600-talet; ingår
äfven i suiten som dansstycke af mera
långsam karaktär. Litt.: T. Norlind,
Studier i sv. folklore s. 361 ff. och samma
2. En
förf:s Zur Geschichte d. Suite.
efterbildning af den grekiska kördansen
med sång eller blott dans med instrumentalt ackompagnement brukades under 1600-talet som inlägg i operor antingen efteråt eller som mellanstycke (in-

—

termedium)

med

själf ständigt

innehåll

Ballabile— Balfe

Med
af operans handling.
franska opera (Lully) blef b.
särskild praktfull, och bibehöll denna
3.
Själfständigt
form inpå 1800-talet.
oberoende

1600-talets

—

teaterstycke med företrädesvis mimisk
handling; dessa "dansoperor" äro äldre
än den första operan i Florens och ha
därför i någon mån påverkat denna. Dé
ha troligen framgått å ena sidan ur de

under renässansen återupptagna gamla
romerska pantomimerna, å andra sidan
ur medeltidens folkliga "maskspel". En
särskildt bekant sådan b. är den i Versailles 1581 uppförda "Ballet comique de
la Eoyne". Den franska nationella ope-

ran har allt sedan 1600-talet bibehållit
karaktären af ballettopera.
Ballabile (it.), dansmässigt (i operor);
beteckning för små dansepisoder.
Ballade (fr.), ballata (it.), dans, sångstycke, visa (se äfven folkvisa). Under
medeltiden betecknade b. en sång till
dans ofta af erotiskt innehåll (vårvisa);

namnet öfvergick så småningom

att

till

beteckna en episk folkvisa (romantisk
b.).
På 1400-talet förekommer tämligen
allmänt en diktform med musik af
konstmässig gestalt, som får namnet b.
(Cancioneros musical).
Den består af
två melodidelar, af hvilka den första endast tages en gång i början, sedan följer andra delen 2 gånger, första 2 gånger o. s. v. allt efter styckets längd. Texten är indelad i strofer, hvaraf första
strofen återtages på första melodidelen

som
i

form

Schemat

strof.

o. s. v.

5. 9. 13. 17.

sin kortaste

blir

= första och an-

(1, 2

dra melodidelarna; bokstäfverna strofer
i

1.

texten):

2.

b,

1.

I

c

:|:

d,

I.

a

i

sin ut-

:|'

förligare form:
1.

2.
I

I

3,
I

|:

2.

1.
:|

d,

1.
''"'•

I

I

b, c

a

:|:

Denna balladform är

e,

f

:|:

g,

a

:|

särskildt vanlig

i

Italien och Spanien.

Som musikterm uppstod namnet i samband med musiken till Biirgers "ballad"
Leonore, under andra hälften af 1700talet.
En mängd tonsättare försökte
skrifva musik till denna dikt, hvarvid
flera principer gjorde sig gällande: 1.
den episkt-beskrifvande med jämnlöpande melodi genom alla verserna och ton-

målning
steeg);

i
ackompagnementet (Zumdenna princip konsekvent ge-

nomförd ledde

till

en kantatartad ton-
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med soli, kör och orkester; 2.
den folkvisartade med en melodi genomgående alla verserna och lika ackompagnement (Reichardt, Zelter). Schubert
försökte ("Erlkönig") gå en medelväg
och bibehöll en enhetlig melodi, som
upprepades med få förändringar, hvardiktning

vid ackompagnementet fick karaktärisera de olika skiftningarna i händelser.
Endast där större dramatisk spänning i
handlingen inträdde, upptog han nytt
motiv och ny ackompagnementsflgur.
Sin klassiska form erhöll b. genom J. J.
Loewe. Schumanns ballader visa en mera senklassisk form, där den episka ron
öfvergått till
halfdramatik.
Sveriges
främste b.-kompositör Aug. Söderman
bibehåller den lugna berättande stilen
och lägger tonmålningen i ackompagnementet.
Endast undantagsvis upptar han kantatstilen med soli, kör och
orkester (Vallfarten till Kevlaar m. fl.).
Från att vara ett sångstycke öfvergår
b. hos Chopin att bli ett pianostycke
af tämligen allmän karaktär.
Om
sångb. se Ph. Spitta, Mus. Aufsätze,

—

1894.

Balladopera,

en

med engelska och
dier;
test

don.

engelsk operaform
skottska balladmelo-

uppstod under 1700-talets som promot de italienska operorna i LonDen första af detta slag är J.

Gays "Beggar's Opera"
Ballo

di

b.,

1727.

dans, dansmelodi;
dansrörelse.

(it.),
i

tempo

M

i c h a e 1
William, f. 15. 5.
Dublin, t 20. 10. 1870; engelsk kompositör; skref hufvudsakligen operor i

Balfe,

1808

i

begynte som sångare år
Rossinis "Barberaren"; som kompositör uppträdde han 1835 med operan
"Siege of Roche" på Drury Lane i London; då denna gjorde stor lycka, fortsatte han 1836 med en ny: "The Maid of
Artois"; jämte sin kompositionsverkRossinistil;

1827

i

samhet fortsatte han

att

uppträda som

sångare; 1837 följde operorna "Catherine
Grey" och "Joan of Are" och 1838: "Falstafl"; han försökte sig sedan med ett
eget teaterföretag; då detta misslyckades, begaf han sig till Paris, där han på
Opera Comique uppförde en mängd operor; var sedan på resor flera år och uppförde operor i London, Berlin, Wien,
Petersburg m. fl. städer; fr. o. m. 1864
lefde han i tillbakadragenhet.

Bandura— Bardi

64

Bandura, bandora, bandolon, bandola
(stafvas äfven med p), föregångare till
mandolinen; troligen af orientaliskt ur-

sprung; på 1400- och 1500-talet var b. ett
folkinstrument i Kyssland (kosackfolken); rörande utseende och spelsätt
kommer instrumentet närmast mandolinen; halsen slutade med en snäcka, å
hvilken 15 spelsträngar voro fastade;
jämte dessa hörde till instrumentet 14
En del af strängarna
hjälpsträngar.
voro stämda unisont; spelsträngarna hade stämningen i kvart och kvint: G, c,
d, g,

da:

c,

Hjälpsträngarna voro stäm-

d.

g, a, h, ciss, d, e.

Banjo, ett negerinstrument från Förenta Staterna; finnes äfven i Afrika under namnet bania; rund korpus och
lång hals med 5 9 strängar; knäppes

—

med

Sigmaringen, t
Banwart, Jakob,
som domkyrkokapellmästare i Konstanz
1657; alla hans verk äro tryckta i
c.
Konstanz; B. har fått äran att bli
svensk kompositör af en del forskare;
Fetis skrifver i Biogr. univ., att han var
född i Sverige; detta föres vidare af
Soubies i hans Hist. de la musique:
Etats scandinaves I, 15, där B. göres till
en svensk kompositör på Kristinas tid
"vraiment digne d'attention". Eitner citerar ur en af B:s kompositioner titeln:
"Sigmaringen Suevus, Cathedral. Constantienses musices prfefectus"; det är
tydligen detta "suevus" (från Schwaben)
f.

i

som Fetis läst som "suecus". Med Sverige har han personligen ej det ringaste
att skaffa; väl däremot hans verk, hvilka varit kända här under 1600-talet;
Upps. bibi. äger hans "Missa unica" 1662
och Växiö läroverks bibi.: Teutsche mit
new componierten Stucken und Couranten gemehrte kurzweilige Tafelmusik,

— Om

Vor

1700

schwed.
Ges. IX,

B. se för öfrigt: T. Norlind,
gedruckte Musikalien in den

Bibi.,

Sammelb.

bier

Int.

Mus.-

211.

Barberaren
Den

d.

i

Sevilla

eller

fruktlösa försiktigheten. Le Barde Séville, ou la Precaution inu-

Barbiere di Siviglia, ovvero la
Precauzione inutile; den italienska öfversättningen af Beatimarchais franska
original af Sterbini; musik först af Paesiello (Petersburg 1776, Paris 1789); J. D.
Valerius verkställde en svensk öfvertile.

Il

Alice,

Barbi,

f.

1862

i

Modena;

sop-

ransångerska; elev af Zamponi, Busi och
Vannucini; uppträdde 1882 i Milano och
företog sedan konsertresor i Österrike,
Tyskland, Ryssland, Frankrike och Danmark och skördade öfverallt beröm för
sitt intelligenta och känsliga föredrag;
ingick 1897 äktenskap med baronen
Wolff-Stomersen; har äfven gjort sig

känd som diktarinna.

Francisco

Asenjo, f.
Barbieri,
3.8.1823 i Madrid; t därst. 17.2.1894; pooperakompositör; hans
Madrid var "Gloria y
peluca" 1850; de följande åren skref han
nya, hvilka senare gjorde honom till
Spaniens populäraste musiker; inalles

pulär

fingrarna.

1652.

sättning af franska originalet och med
ofvannämnda musik uppfördes stycket
1797 och upplefde intill 1808: 17 representationer; Rossinis mera berömda musik (Rom 1816) uppfördes å kgl. teatern
i B. Crusells öfversättning af italienska
texten för första gången d. 26. 10. 1825.

spansk

första opera för

komponerade han 77 operor; dessuom
författade han en del böcker om äldre
spansk musik; år 1868 blef han professor
i harmoni och musikhistoria vid konserskref äfven kyrkomusik.
Barbiton, b a r b i to s, ett gammalgrekiskt instrument af lyrakaraktär; Alkaeos' Sapphos, Anakreons älsklingsinstrument.
Barcarole, venetianskt gondolstycke.
Bard, keltisk sångare; ursprungligen
skald och sångare på en gång nedsjönko
de tidigt till att bli musiker, hvilka ackompagnerade en skalds sång; de försvunno tidigt från Frankrike men lefde
längre i England, där de företrädesvis i
Wales hade högt anseende, ända tills
detta land 1684 kom under engelsk sty-

vatoriet;

relse;

under

1700-talet,

då intresset för

de gamla engelska folkvisorna var sär-

namnet
som allmän beteckning för
gammalnordiska (isländska)
skildt stort, upptogs

synas

b.

ånyo

skald.

så-

De

skalderna

ha haft en social ställning af

samma

art

Bardi,

Ver nio,

som barderna.

Giovanni
f.

1534,

dei

Conti

t 1612; år 1592 påflig

kammarherre; samlade under

sin

tidi-

gare vistelse i Florens de konst- och
musikintresserade omkring sig; i B:s
krets diskuterades ifrigt det grekiska
dramat och möjligheterna för en för-

—
Barfod— Bartholdy
nyelse af detta; lians musikaliska rådgifvare var härvid särskildt Vinc. Galilei; ur denna B:s musikkrets utgick se-

dan den första operan (se Peri); B. var
själf musiker och skref en del 5-stämmiga madrigaler.
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tater, pianokonsert, flöjtkonsert

och pia-

nostycken.

Barocco
Baron,
1696

(it.),

egendomligt.

sällsamt,

Ernst G o 1 1

1 i

Breslau; t 12.4.1760

e b,

f.

17.2.

Göte

Berlin; lutspelare; blef 1728 hoflutenist i Gotha,
1732 i Eisenach och 1734 theorbist hos

27.5.1850 i Köpenhamn;
elev af Gebauer och konserv.; 1873 or-

Fredrik II; har hufvudsakligen blifvit
bekant genom sin bok om lutans histo-

vid metodistkyrkan i Köpenoch 1877 i Frue Kirke i SvendFinland,
genomreste
Sverige,
borg;
Ryssland och Tyskland ("Anckerstipendiat"); sedan 1905 lärare i musikteori
och orgel vid Mathison-Hansens musikkonserv. B. har utgifvit flera pedagogiska saker: sonater, pedalstudier, karaktärsstycken, etyder samt skref en
fantasi för orgel (Dej lig er Jorden) och
en sorgmarsch; äfven musikkritiska

de uppgifter, som
lutfabrikörer och
lustspelare:
"Historische, Theoretische
und Practische Untersuchung des Instruments der Lauten", Niirnberg 1727. Mus.
ak:s bibliotek förvarar jämte denna bok
äfven en annan: "Abriss einer Abhandlung von der Melodie. Eine Materie der
Zeit", Berlin 1756.
Barre (fr.), taktstreck; b. d e 1 u t h,
lutgrepp.
Barre, se L a b a r r e.
Barth, 1. K a r 1 H e i n r i c h, f. 12. 7.
1847 i Pillau i Preussen; berömd pianospelare; elev af Biilow 1862 64, Bronsart
och Tausig; 1868 lärare vid Sterns konserv, i Berlin, 1871 vid kgl. högskolan
därst.; har utbildat flera framstående
pianospelare, däribland äfven svenskar
(Rich.
Andersson,
V.
Stenhammar);
komponerade bl. a. en violinsonat i Ddur.
2. R i c h a r d, f. 5. 6. 1850 i Grosswangleben, Sachsen; violinspelare; då
han i sin ungdom skadade vänster hand,
lärde han spela med fiolen i höger
hand; elev af Joachim; dirigent för
filharmoniska konserterna i sångakademien i Hamburg; ledde dessutom en tid
de förenade manskvartetterna därst.;
sedan 1908 direktör för konserv, i Hamburg.
Bartholdy, Conrad J o h a n, f. 12. 3.
1853 å Frijsenborg; t 6.12.1904 i Köpenhamn; student 1872 vid Aarhus skola;
elev af Gebauer (teori) och Neupert
(piano); 1883 kantor vid Mattheuskyrkan; har äfven verkat som sånglärare
och dirigent för flera stora sångföreningar; var en af dirigenterna vid Nord.

Ludvig

Barfod,

Birkedal,

Harbo

f.

ganist

hamn

uppsatser.
a r, f. 3. 10. 1828 i
Barglel,
o 1 d e
Berlin, t 23. 2. 1897 därst.; elev af Hauptmann, Moscheles, Rietz och Gade vid
Leipzigs konservatorium; först lärare
vid Kölns konservatorium, sedan direktör vid institutet "Maatschapij tot be-

W

m

vordering van toonkunst" i Rotterdam;
1874
professor i komposition vid kgl.
högskolan för musik i Berlin; B. var en
af de förnämsta efterföljarna af Mendelssohn-Schumann; skref flera orkesterverk (ouverturer, symfonier), kammarmusik, pianoverk o. sånger vid piano.
Barnekow, Kristian, f 28. 7. 1837 i
St. Sauveur i Pyrenéerna, född af danska föräldrar, hvilka redan 1839 återvände till Köpenhamn; organist; 1871
87 var han ordförande i Sällskapet för
utgifvandet af dansk musik; 1895 ordf. i
.

musikföreningen; 1891 professor; utgaf
en koralbok i Grundtvigs anda (1871);
komponerade jämte kyrkomelodier en
pianotrio i Fiss-moll op. 1, pianokvartett op.

stråkkvintett op.

12,

sonat op.

23,

Humoresker

pianosonat

f.

20,

violin-

h.

op.

4

24,

orgelpreludier och
framför allt en mängd solosånger för
piano, manskvartetter, blandade körer,
op.

3,

ria,

i

värdefull

där gifvas

i

genom

om berömda

—

—

London; i England högt ansedd
kompositör af Mendelssohns riktning;
elev af Leipzigs konservatorium 1857
skref en symfoni i E-dur, tvänne
60;

musikfesten 1897; har sedan 1876 framträdt med en mängd kompositioner, de
flesta
solosånger vid piano, duetter
("Tanzlied"), blandade körer men äfven pianostycken och orkesterverk (en
ouverture och operorna "Loreley" och
"Dyveke"). B. har äfven verkat som

ouverturer,

skriftställare.

kyrkliga körsånger m. m.
Barnett,
1837

John Francis,

f

.

16. 10.

i

stråkkvartetter,

trior,

kan-

c

—Battaille

Baryton
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Baryton, b a r i t o n o (it.), mellan tenor och bas, med tonomfånget B-f (eller
G-g); denna stämma var fordon mindre
viktig, emedan man föredrog att skrifva
för de mera bestämda stämmorna bas
eller tenor; i våra dagar har tenorstämman ej samma fägring som förr, och
därför har b. blifvit det viktigaste manliga stämregistret; i en modern opera
sjunges gärna den manliga hufvudperSom musonens parti af en b.-röst.
sikinstrument betecknar b. ett instrument af violoncellons storlek och form
med underliggande klangsträngar. Instrumentet, som under 1700-talet var
mycket omtyckt, hette i Italien Viola
di Bordone e. Bordone. Stämningen var:
H, E, A, d, g, h, e.
Bas, basso, djupa hufvudrösten; omfång F-d el. e; vid piano djupa stämman; äfven beteckning för kontrabas.
I öfverförd bemärkelse brukas ordet äfven som beteckning för basförande instrument, speciellt kontrabasen. Besiffrad b. brukas om en basstämma, som
förbindes med en melodi, där mellanstämmorna skola ifyllas efter den intervallbeteckning i siffror, som finnes öfp a g n ever b.-stämman (se a c k o
e n t).

—

m

m

Baselt, Fritz,
Schlesien; dirigent

komponerat

flera

ger, operetter

26.

f.

5.

1863

i

Öls,

Frankf. a. M.; har
manskvartetter, såni

m. m.

Bassani, 1. Giovanni, var 1585 sångare; 1595 konsertmästare vid S. Marco
Venedig; skref instrumentala (fantai
sier 1585, ricercate, passaggie 1585) och

vokala verk (motetter, madrigaler
2.

Giovanni Battista

1657

i

Padua, t 1.10.1716

pellmästare

i

i

B.,

1591).
f.

c.

Bergamo; ka-

Ferrara; skref

bl. a.

"Bal-

Concerti, Gigue e Sarabande" 1677,
kantater;
solokantater,
violinsonater,
letti,

Corellis lärare.

Basse chiffrée

(fr.),

besiffrad bas, ge-

neralbas.

Basse-contre

(fr.),

den

djupare

bas-

stämman.
Basse de violen (fr.), basfiol,
Basse double (fr.), särskildt stor basBassetthorn,
(it.),

kompositörerna i början på 1800-talet är
instrumentet ej så sällsynt; Mendelssohn är en af de sista, som skrifvit för b,
Basse contrainte, ett i ett stycke ständigt återkommande bastema (tvungen
bas),

Basse d'harmonie, kontrafagott,
Basso (ottava), en oktav djupare;
b. profundo, djup bas; b. r i p i e n o,
bas som nödvändigt tillhör ackompagnementet; b, obligat o, melodiförande
bas.

Basse taille, baryton.
Basso continuo, se Generalbas,
Basso ostinato, bas som ständigt upprepas blott som formel.

Basson (fr.), bassone
en orgelstämma.

corne

di

bassetto

en särskildt stor klarinett af mjuk,
ton,

stämd

i

f;

omfånget

F— g.

(it.),

Bastien och Bastienne,

fagott;

sång-

en akt, ungdomsarbete af Mozart
(1768); franska originaltexten är en parodi på Kousseaus "Devin du village";
stycket har uppförts i Stockholm, första
ggn 1893 (med fru Sterky, M, Strandberg
och Brag); återupptogs 1906,
Basun, trombone (it,), posaune (t.);
bleckblåsinstrument, som framgått närmast ur romarnas buccina; i början på
spel

i

förekommer det som fullt utbildad dragbasun; ventilsystemet har ej
haft så stor betydelse; omfånget B
(kromatiskt) är det för tenorb, vanliga; altbasunen har omfånget A— ess. Diskant- och basb, äro numera ej brukliga instrument. Inom orgeln är b, den
största och starkaste tungstämman, 16
1500-talet

—

el.

32 fot

Bataille

i

pedalen (8 fot i manualen).
krigsmålning i toner.

(fr.),

Batka, K i c h a r d, f. 14, 12, 1868 i
Prag; musikskriftställare; var intill år
1908 musikrecensent i flera tidningar i
Prag; sedan i Wien; skref bl, a, "Geschichte der Musik in Böhmen" 1906»
"Allgem, Geschichte d. Musik" 1908; utgaf äfven "Denkmäler deutscher Tonkunst aus Böhmen".
Bäton (fr.), staf, paustecken.
Båton de mesure (fr.), taktpinne.
Battaille, Charles A
a b 1 e, f. 30.
9,1822 i Nantes, f 2.5,1872; bassångare;
1848 57 anställd vid opera comique i
Paris; 1851 lärare i sång vid konserva-

m

violin.

fyllig

B. uppfanns i Passau c. 1770; förbättrades af Th. Lotz i Pressburg c. 1782, Mozart använder i sitt requiem två b; hos

—

Battement
toriet;

—Baumgartner

utgaf en sångskola: "De Tenseig-

nement du chant"
Battement,

1861; II, 1863.

I,

battimento

gammal ornamental

(it.),

en

figur liknande mor-

denten.
Battke, Max, f. 15.9.1863 i SchifEuss,
Ostpreussen; 1891 lärare vid Sterns konserv, i Berlin, sedan i Konserv, des Westens; äfven dirigent vid flera sångföreningar; skref en del läroböcker i sång:
"Elementarlehre der Musik" 1898, "Prima vista, eine Methode, vom Blått zu
singen" 1900, "Erziehung des Tonsinnes"
1905, "Singebiichlein" 1907; äfven kompositioner (sånger, körer och pianostycken).

Battnta, taktslag, takt.
BanchierI, A d r i a n o, f c. 1565 i Bologna, t 1634; betydande orgelvirtuos på
sin tid; organist i Bologna, grundade en
akademi "Accademia dé floridi" därst.;
skref flera skrifter om orgeln: "Conclusioni del suono d'organo", 1591; "L'orga.

no suonarino 1605 m.

fl.;

dessutom mu-

sikteoretiska arbeten: "Cartella musicale nel canto figurato fermo e contrapunto" m. fl.; skref äfven en del operor,
hvilka dock mera ha madrigalernas karaktär; komponerade dessutom kyrko-

musik.
Baack, Carl Wilhelm, f. i Göteborg 13.12.1808; t i Stockholm 8.10.1877;
musiklitterär
författare,
kompositör;
först organist i Göteborg, sedan pianolärare i Stockholm; 1842 musikreferent
i Aftonbladet (— u
), 1859 i Nya Dagligt Allehanda och 1871 i Dagens Nyheter; dessutom medredaktör i Ny tidning
för musik 1853 57; lärare i musikhistoria vid konservatoriet från 1858. Tyngdpunkten af B:s musikaliska verksamhet
ligger inom det musikkritiska området,
knappast inom det musikhistoriska samt
ej heller inom det rent kompositoriska
gebietet.
Af utgifna skrifter kunna
nämnas: Modulationslära, Handbok i
musikens historia (1862, 67, 88), Musikaliskt reallexikon (1871), Musiklära I, II
En del af hans tidningsupp(1864, 72).
satser samlades och utgåfvos i bokform
1868: "Musik och teater".
Aftonbladet
tryckte hans själfbiografi 1878. Af hans
kompositioner, hvilka företrädesvis utgöra lättare pianomusik, utgaf Mus.
konstföreningen en stråkkvartett i Gdur.
Jämte egna kompositioner arran-

—

—

—
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gerade han en stor mängd sång- och orkestermusik (de flesta på Hirschs förlag).

Bandini, kurfurstlig-sachsisk hofsångare; omtalas hos drottning Kristina i
Stockholm 1653, där han sjöng vid flera
offentliga tillfällen; anklagades 1651 af

Bayern att ha förledt en
musiker att öfvergå till
hof kapellet i Dresden; ett kantat "Nen
a tregna nel flne il duolo mio" finnes i
kurfursten

i

bayerska

del

behåll i Salvator Rosas manuskript.
Baudiot, Charles N i c o 1 a s, f 29.
3. 1773 i Nancy, t 26.9. 1849 i Paris; violoncellvirtuos; professor 1802 vid konserv, i Paris; 1816 först violoncellist vid
kgl. kapellet; skref flera omtyckta kompositioner för sitt instrument, dessutom
.

kammarmusik; utgaf
och Baillot (s.
Mus. ak:s bibi.

tills.

en

d.)

m. Levasseur

violoncellskola.

förvarar dessutom af
följande skrifter: Etude de transposition pour le piano. Paris u. å.; Etudes de transpositions pour violon et alto.
Paris u. å. Instruction pour les compositeurs on notions sur le mécanisme et
le doigté du violoncelle,
Paris u. å.;
Traité de transposition musicale. Paris

honom

;

1838.

Bauer, Harold, f. 1873 i London;
framstående pianist; elev i Paris af I.
Paderewski; besökte å konsertresor Spanien, Holland, Belgien, Tyskland, Polen,
Österrike-Ungern, Ryssland och äfven
Skandinavien (1898, 1909 och 1910 i Stockholm).
i

Baumgartner, 1. J o h a n n Baptist,
Augsburg, t i Eichstätt, Bayern 18.

f.

5.

violoncellist;
efter
virtuosresor
slog han sig 1776 ned i Amsterdam; härifrån kallades han till Stockholm 1775
1782;

att inträda

men begaf

snart

han

i hofkapellet,
därifrån, emedan

ej

sig

kunde

uthärda det hårda klimatet; uppträdde
endast några gånger på konserter i
Stockholm. Mus. ak:s bibi. förvarar en
bok af honom: Instructions de musique
théorique et pratique å Tusage du violoncelle, tryckt

W

h

m

i

Haag

1774.

5. 1820 i Borschach i Schweiz, t 17.3.1867 i Ziirich;
1842—44 musiklärare i S:t Gallen, 1859
musikdirektör vid univ. i Ziirich; skref
flera
omtyckta manskvartetter, dessutom sånger och pianostycken; var en
af Wagners bästa vänner under dennes
2.

i 1

e

1

B.,

f.

15.

Bay — Bechgaard
äfven Gottfried Kellers

Ziirich- vistelse;

7.

Bay, Daniel Vilhelm R u d o 1 p
1791 i Köpenhamn, t därst. 15.

h,
5.

f.

9.

1865;

student 1808; konsulatsekreterare i Algier 1816 31; med permission 1819 studerade han sång under Serletti i Rom;
efter hemkomsten till Danmark utvecklade han en ej ringa tonsättarverksamhet, däribland ett hundratal romanser;
sångspelet "Lazarilla" (1853). Den mest
bekanta sången torde vara: "Vift stolt
paa Kodans Bölge"; äfven en del pianosaker äro tryckta.

—

Bayreuth. Inom musikvärlden har B.
blifvit bekant genom Wagners teater.
1872 flyttade Richard Wagner till B. och
begynte strax förarbetena till teaterbyggnaden. Grundstenen lades 22. 5.
1872. Redan 1874 hade han beslutat uppföra "Niebelungenring", men måste uppaug. 1876. För att få
byggnaden bildades öfverallt

skjuta detta

till

medel till
Många
i Tyskland 'Wagnerföreningar'.
ekonomiska svårigheter yppade sig och
de första representationerna gingo med
ekonomisk förlust. I juli och augusti
f. f. ggn "Parsifal", och
därmed begynte de egentliga festspelen.
Efter kompositörens död ha bl. a. följande festspel ägt rum: 1883 och 1884

1882 uppfördes

"Parsifal" (juli

o.

aug.); 1888 "Parsifal"

och "Mästersångarne" 1889 de båda sistnämnda och "Tristan"; 1891 "Parsifal",
"Tristan" och "Tannhäuser"; 1892 desamma tre verken jämte "Mästersångarne". 1894 "Parsifal" o. "Lohengrin";
1896 "Ringen"; 1897 "Ringen" och "Parsifal"; 1899 "Mästersångarne", "Ringen"
och "Parsifal"; 1901, 1902 "Ringen",
"Parsifal" och "Flygande Holländaren";
sedan i allmänhet hvartannat år.
För-

—

tjänsten af alla dessa festspel tillkom-

mer Wagners änka Cosima
dan

(f.

Liszt). Se-

har af Wolzogen utgifvits en
särskild
Wagnertidskrift "Bayreuther
Blätter" utkommande en gång i måna1878

den.

Bazzino, 1. N a t a 1 e, t 1639; italiensk
musiker från Venezien; utgaf 1628 "Messe,

Paris, där han
vistades sedan i
Brescia till 1873 uteslutande sysselsatt
med komponerande; 1873 professor i
komposition vid konserv, i Milano; 1882
direktör för detsamma; som kompositör
räknas han bland Italiens främste skref
6 stråkkvartetter, 1 stråkkvintett, symfonikantatet Sennacheribbo, ouverturer-

han

slog

sig 1852 ned

kvarstannade

vän.

Motetti é Dialogi a 5 voci", hvilka

finnas
nio B.,

i

Uppsala bibliotek.

—

2.

A n t o-

Brescia, t 10. 2. 1897
i Milano; framstående violinvirtuos och
kompositör; efter resor i Italien, Tyskland (Leipzig), Spanien och Frankrike,
f.

11. 3.

1818

i

till

i

1864;

;

na "Saul" och
foniska dikten
m.

fl.".

"Kung Lear" samt sym"Francesca

da

Rimini

= Basso continuo.

B. c.
B-dur,
och två

durtonart med grundtonen
till förtecken för h och

1?

b
e;

parallelltonart: G-moll.

Beattie, James, f. 25. 10. 1735 i Lawrencekirk, Skottland, t 18. 8. 1803 i Aberdeen som professor i moralfilosofi; skref
bl.

lore

"Essays

a.

1776;

se T.

on poetry and music"

Norlind, Studier

i

sv.

folk-

34.

Beaumesmil, se

Villard de

B.

Beauraont, Jean de, sångare hos
drottning Kristina 1650 52 och uppbar
som sådan synnerligen hög lön (1650:
1,000, 1651: 750, 1652: 900 dr s. m. eller
ungefär lika mycket som hofkapellmästaren); omtalas eljest ej; Eitner nämner (efter Straeten II, 9) en sångare
med samma namn från 1611 i Briissel,
som dock ej synes ha varit densamma.

—

Bebung

tremolo

(t.),

(it.),

balancement
ett slags

(fr.),

anslag på en

ton å klavikordet; då b. ej kunde utföras på klavicymbel eller piano, öfvergick det till en drill, antingen enkel
(mordent) eller mångdubblad (tremolo).
På stråkinstrument utföres b. ännu på
samma sätt som fordom å klavikordet.
27. 4.
Becher, Alfred Julius, f
.

Manchester af tyska föräldrar,
t 23.11.1848 i Wien; efter åtskilliga år
i Tyskland (Elberfeld, Köln, Dusseldorf)
blef han 1840 lärare i harmoni vid kgl,
musikakad. i London; 1841 i Wien, där
han erhöll godt anseende som musikkritiker; skref bl. a. en bok: "Jenny Lind,
eine Skizze ihres Lebens" 1846; komponerade äfven en del sånger och piano1803

i

stycken.

Julius, f. 19.12.1843 i
elev af konservatoriet i
Leipzig (1859—62) och N. W. Gade i födelsestaden; har komponerat flera sångsaker: "Idyller" op. 7, "Sömandsliv" op.
Bechgaard,

Köpenhamn;

—
;

Bechstein

— Beeker
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"Paa Valpladsen" op. 12; musiken till H.
Drachmanns "Strandbybor" (Sthlm 1884)

har B. verkat både som konsertsångerska och som lärarinna.

dessutom en ofta spelad konsertouverture i E-moll och operan "Frode" 1893.
Bechstein, 1. L u d w i g, f. 24. 11. 1801 i

nist
i

Weimar, t

talet

9,

Meiningen; författare; skref flera böcker med handling ur musiklifvet; Mus. ak:s bibi. för
varar: "Fahrten eines Musikanten, I
1860

14.5.

i

111,1837.
2.

Fr.

W.

Karl

B.,

f.

1. 6.

1826

i

Gotha,

t 6.3.1900 i Berlin; piano- och flygelfabrikör; var först anställd vid flera
pianofabriker; 1848 52 chef för firman
G. Peran i Berlin; gjorde studieresor till
London och Paris och uppsatte 1856 egen
fabrik; från en ringa början arbetade

—

sig firman

och

upp

till

begynte snart

allt

stora flyglar,
därtill uppmanade bl. a. af Biilow; 1897
ägde den redan fyra fabriker; öfver
flyglar förfärdigas
4,000 pianinon och
nu årligen; B:s flyglar torde jämte
Steinways vara de främsta i världen.
1.

Beck,

berömd

orgelbyggaresläkt;

den äldste Hans B. byggde orglar på
1520-talet; dennes son Esaias byggde
orgel i Moritzkyrkan i Halle 1560; en
brorson, David, var orgelbyggare i
Halberstadt mot slutet af århundradet.
2. J o h a n n
Hektor B.; man känner om honom endast, att han utgaf ett
arbete tryckt i Frankfurt: Continuatio
Exercitii musici, bestehend in AUemanden. Balletten, Gavotten, I 1666, II
1670 (ej 1666 som Eitner uppger); det
enda kända exemplaret förvarar Uppsala bibi.

J o h a n n Baptist B., f. 14. 8. 1881
Gebweiler, Elsass; musikfilolog; fil dr.
i Strassburg 1907;
har valt medeltidens
musik till sitt specialområde; skref särskildt: "Die Melodien der Troubadours"
1908; sökte gent emot Aubry i Paris häfda sin försterätt till att ha uppfunnit en
ny tolkning af koralnoterna i rytmiskt
hänseende; B. har fortsatt sina studier
på trubadursångens melodiformer.
4. E 1 1 e n
B., f. 3. 10. 1873 i Lerchenburg nära Kalundborg; berömd sångerska (mezzosopran); elev af A. Lange i
Köpenhamn och 1898 af Devilliers i Paris; har konserterat i Paris och London
förutom flera städer i Norden, bl. a.
Stockholm (1902, 1904), Göteborg och
Kristiania. I den danska hufvxidstaden
3.

i

rådsmusikant i Hamburg; har mest
bekant genom melodien till sången: "Warum soll ich mich denn grämen", som ännu sjunges i kyrkor i
Hamburg; af hans kompositioner i tryck
blifvit

"Musicalische Friihlingsfriichte
bestehend in drei-, vier- und fiinfstimmiger Instrumentalharmonie" (Hamb.
finnes

i Uppsala som Västerås' bibdessutom har Uppsala en hand-

1668) såväl

liotek;

skrift: "Laeta nobis refulget" för 2 sopr.

och

högre anseende

med

Beeker, Dietrich; berömd violifrån 1600-talet; var först organist
Ahrensburg i Holstein; var på 1660-

1.

5

instrument.

Kar

2.

1

Ferdinand

B.,

f.

17. 7.

Leipzig, t därst. 26.10. 1877; musikbibliograf;
organist i Petrikyrkan
1804

i

Nikolaikyrkan

1837; lärare i orgelkonserv. 1843; lefde efter 1856 som
privatman; hans främsta skrift är: "Systematisch-chronologische
Darstellung
der musikalischen Litteratur von der
friihesten bis auf die neueste Zeit", 1836,
1825,

i

spel

i

ett bibliografiskt arbete,

som

intill Eit-

ners Quellen-lex. var oumbärligt; nu till
stor del värdelöst för niusikforskaren;

en annan mindre skrift: "Die Hausmusik
in Deutschland im 16., 17. und 18. Jahrh."
1840 innehåller en del ännu värdefulla
nytryck af äldre kompositioner.
3. V a 1 e n t i n E d u a r d B., f.
20. 11.
1814 i Wurzburg, t 25. 1. 1890 därst.;
skref
flera
berömda manskvartetter;
dessutom sånger vid piano, kammarmusik, mässor, operor m. m.
4. Albert Ernst Anton
B., f. 13. 6.
1834 i Quedlinburg, f 10. 1. 1899 i Berlin;
framstående kompositör; elev af Bönicke
och Dehn i Berlin 1853—56; 1881 lärare i
komposition vid Scharwenkas konservatorium; 1891 dirigent för domkyrkokören; skref oratoriet "Selig aus Gnade"
1890;
reformationskantat 1883; operan
"Loreley"; symfoni i G-moll; pianokvartett op. 19 D-moll; pianokvintett op. 49;
op. 47; konsert för violin
och orgel; orgelfantasi och fuga i Gmoll; solosånger (Rattenfänger, Wilder
Jäger) m. m.

violinballad

5.

Reinhold

B.,

f.

11. 8.

1842

i

Adorf

Saehsen; omtyckt kompositör af manskvartetter; 1884 94 dirigent för Dresdener Liedertafel; 1898 tit. professor; jämi

—

Becker
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manskvartetter skref han: en violinC-dur, en symf.
von Homburg";
dessutom operor m. m.
6. H u g o B., f. 13. 2. 1864 i Strassburg;
elev af Friedr. Griitzmaeher och Karl
Hess i Dresden; violoncellist vid operaorkestern i Frankf. a. M. 1884—86, 1890
samtidigt lärare vid Hochska
1906;
konserv, därst.; är efter Piattis död 1901
cellist vid måndagskonserterna i London; 1896 utnämnd till kgl. professor;
skref en violoncellkonsert i A-dur 1898
och äfven smärre stycken för sitt inte

konsert, en symfoni i
diktning: "Der Prinz

—

strument.

Beckman,

1.

Johan Wilhe Im,

f . 18.

Stockholm; t därst. 10.4.1873;
komminister i Klara församling; utgaf
1861 en bok om notskrift: "Semiografi,
notation eller musikens förvaring genom skrift" (V. H. ak:s handl. XXII),
9.1792

som

i

visserligen för sin tid

men som

visst värde,

ett

kan anses ha
i

vår tid är

fullkomligt obrukbar.

Bror

2.

1866;

1885

—90;

del

Kristinehamn 10.2.
J. Lindegren
anställd i J. Bagges musikhan87, tjänsteman i försäkringsB.,

f.

i

kompositör; elev af
1884

—

—

bolaget Fylgia 1888 1910; musikstipendiat 1894—96; 1890—1902 var han lärare
i harmoni vid S. Carlheim-Gyllenskölds
musikinstitut; har dessutom varit privatlärare i harmonilära, kontrapunkt
och komposition; sedan 1904 ledamot af
Mus. akad., där han beklädt flera poster
dels som revisor, kamrer och ledamot af
flera specialkommittéer; slutligen sedan
1910 som chef för konservatoriet.
En
mängd kompositioner ha utkommit. Som
op. 1 betecknas en sonat för violin o.
piano, tryckt af Mus. konstföreningen.
Af större uppförda verk kunna nämnas: "I sommarnätter" för stråkorkester
(uppf. i Kristiania 1893, Stockholm 1894,
Åbo 1907; "Flodsånger" för en röst o.
ork. (Sthlm 1897; tr. i kl.-utdr.), symfoni
i F-dur
(uppf. 1902 i Sthlm), "Om lyckan", tondikt f. ork. op. 10 (uppf. i
Sthlm 1902 och 1906, sedan i Göteborg
och Uppsala; tr. af Mus. konstför. i arr.
för 2 händer); "Gamla gastar" för en
ork. (uppf. i Sthlm 1906, Göteborg
Karlsruhe och Dortmund 1908; tr. i
kl.-utdr.);
musiken till H. Molanders
"En lyckoriddare", uppf. å Svenska tea-

röst

o.

1907,

tern 1900; "Fjällåtar" för violin

o.

piano;

—Beer
"Glädjens
blomster",
för
pianosolo:
"Strängaspel", "Studie", Suite i D-dur
(orig. för harmonium), "Drei symfonische Balladen" op. 14, "Vorspiel u. Progression" op. 15; "Zwei Stiicke"; för sång
med piano: "Ingalill och andra sånger"
op. 2, "Sol Sommares visor" op. 8, "Sex
sånger" op. 18, "Fyra visor" op. 19, "Visa", "In meinen Garten die Nelken",
"Det var en gång en konung", "I kam-

maren

sitter

kaplanens

vif",

"Vaga-

bondsvisa", "Fyra Frödingsvisor".
Bedinger, Hugo, f. 30.3.1876; organist och kompositör; elev vid Mus. akad.
1891—97, där B. aflade org.-, kyrkosångare-,
musiklär.- och pianostäm.-examen; elev i plastik af S. Hebbe; vikarierade sedan vid flera af hufvudstadens
kyrkor; vistades 1897 1900 i Amerika,
dels som organist vid flera kyrkor dels
som lärare vid Bethany Music-conservatory. Lindborg, Kansas; org. och musiklär, i Hudiksvall 1901—1904; innehar sedan 1904 motsvarande tjänst i Västerås;
har tills, med sin fru (sångerska) företagit konsertresor såväl inom Sverige
som i utlandet. Utgifvit företrädesvis
sånger för en röst med piano samt körverk: 13 sånger v. piano å Lundquists
förlag Sthlm, Fiinf Lieder fiir eine Stimme mit Piano, 7 sånger å Gehrmans förlag, Belsazar fiir Baryton und Oreh.,

—

Davids 131 Ps. för soloröst, kör o. orgel.
And. religioso för soloröst o. piano; tre
sånger å Elkan o. Schildknechts förlag,
3 stycken för fiol och piano, 7 blandade körer med orgel, Hyllningsmarsch
"Welcome to Sweden", Utställningsfestmarsch, Kantat vid godtempLs 25-årsjubileum för soli, kör o. ork.. Preludier
för orgel, flere manskvartetter. Ode Erotique för violin o. piano. Svenska koralboken. Outgifna äro: Oratoriet Bethania
Stångebro-kantat (1898), Violin(1899),
i F-dur (1900).
Bedos de Celles, Dom

sonat

Caux vid

Francois,

f.

t 25. IL 1779;
sedan 1776 benediktinermunk i Toulouse;
skref en mycket betydande skrift om
konstruktionen af orglar: L'art du facteur d'orgues I— IV, Paris 1766—78 (ex. i
Mus. ak:s bibi.); dessutom förvarar Mus.
ak:s bibi. en handskrift: "Förklaring öfver Bedos tabeller", 18 hftn, öfversättning af C. G. Carlson.
Beer, en framstående judisk musiker1706

i

Beziero,

Beer—Beethoven
som räknat en hel del kompositörer och utöfvande musiker såväl i Tyskland som Sverige. Det berömdaste namnet är operakompositören Meyer-Beer,
sedan skrifvet Meyerbeer. Bland mera
bekanta musiker af släkten kunna nämnas:
släkt,

1. Anton, B., f, 29. 6. 1864 i Kohlberg,
Bayern; sedan 1901 lärare vid Miinchens
akademi i komposition, harmonilära och
piano; har skrifvit en mängd kompositioner, hvilka vunnit allmänt erkännande såväl i Tyskland som i utlandet;
af dessa må nämnas: en symfoni i E-

dur, violinsonat, violinfantasi, pianokvartett, stråkkvartett, violoncellsonat,
körverket: "Mahomets Gesang", operor-

na "Don Quixote" och "Siihne"; stycken
för piano, orgel, solosånger.
2.

Johan Adolf FerdinandB.,
Hamburg, f

1864 i BerSpohr; företog
1816 en konstresa till England, där han
vann allmänt anseende; 1818 gifte han
sig i Hamburg med pianisten Henriette
Grund; anställdes i hof kapellet i Stockholm 1822 och stannade på denna plats
(fr. o. m. 1832 förste konsertmäst.) till
1834, då han mottog en plats vid kejserliga operan i Petersburg; 1844 lämnade
han äfven denna och lefde sista åren i
Berlin.
Under den korta tid af 12 år
(1822—34) B. tillhörde Sveriges hufvudstad gjorde han (och hans hustru) en ej
obetydlig insats i Stockholms musiklif.
I minnesrunan öfver honom i Mus. ak:s
Handl. 1866 heter det: "Bland Stockholms musikälskare lefva ännu många,
som påminna sig den utmärkta finhet
och smak, hvarmed detta konstnärspar
utförde Beethovens och Mozarts mästerverk för violin och piano. B. utmärkte sig synnerligast i kvartettspelet, och
de subskriberade kvartettsoiréer han införde i Stockholm, och som gåfvos i
Frimurareordens sal, lefva ännu hos
mången i lifligt minne. Af hans kompositioner för violin trycktes i Leipzig
några konserter. Särdeles intagande
äro några elegier och salongsstycken,
hvilka han under olika perioder komponerat för violin och piano.
Under
åren 1860 61 gästade B. Stockholm och
anförde då första violinerna i Harmoniska sällskapets orkester. B. uppträdde ännu vid 72 års ålder offentligen såf

.

3. 9.

lin;

1792

i

violinist;

—

elev

af

30. 12.
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solospelare, med ungdomens eld och
Hans
och skördade stort bifall."
son C e s a r var 1857 58 violoncellist i
hofkapellet i Stockholm.

som

—

lif,

—

Georges Wilhelm

3.

B.

27.6.

f.

Stockholm, f 29.7.1911 därst.; son
af en grosshandlare G. A. Beer (själf

1854

i

skicklig
elev af

pianist);

som

pianist

B.

blef

Hallström, J. van Boom och
Ludv. Norman; af bröt vid 18 års ålder
på grund af sjuklighet sina musikstudier
och tog plats å bank; efter förstudier i
Berlin och Leipzig grundade han sedan
musikhandelsflrman Huss & Beer, hvilken affär han efter ett år ensam öfvertog; efter 8 år upphörde den; bland förlagsartiklarna märkas verk af Söderman, Norman, Fr. Berwald, Sjögren m.
I.

svenska

fl.

tonsättare.

1880

grundade

han en musiktidning "Necken", hvilken
1881 öfvergick

i

"Svensk musiktidning";

som medredaktör i detta företag hade
han Adolf Lindgren och en kortare tid
Vult von Steijern; denna tidning
lämnade han 1884 i A. Lindgrens och Fr.
Huss' händer. Sedan han nedlagt sitt
förlag, försökte han sig som musiker i
New-York och London; därefter som reFr.

petitör och kormästare

—93;

lefde sedan en tid

sista åren i Stockholm
dragenhet utan någon
musikvärlden.

Göteborg 1890

i

landsorten och

i
i

stor tillbaka-

med

beröring

Beeth, Lola, f. 1864 i Krakau; vistas
vanligen i Berlin; framstående dramatisk sångerska; elev af fru Dustman
och Viardot-Garcia; har företagit flera
konsertresor, under hvilka hon vunnit
allmänt anseende som en af samtidens
främsta.

Beethoven,
1770

Ludvig

van,

f.

15. 12.

Bonn; härstammade från en

i

ländsk

samma

hol-

med
farfadern,
musikersläkt;
namn, var född i Antwerpen och

hade på 1730-talet blifvit anställd som
bassångare i kurfurstens af Köln kapell i Bonn. Han var en allmänt aktad
man och synes å sonsonen ha gjort ett
djupt intryck.
1740)

B:s fader Johan

blef tenorist

i

kapellet

men

(f.

c.

för-

föll tidigt ät dryckenskapen och bragte
därför armod och fattigdom öfver hemmet.
Sonen Ludvigs utbildning blef
därför i hög grad försummad, på samma gång aldrig ett godt och lyckligt
familjelif fick mildra och afslipa de

Beethoven
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medfödda svaga sidorna. Då fadern
märkte sin sons begåfning, gjorde han
för att utbilda honom till underbarn, hvarvid Mozarts exempel särskildt
stod för hans tankar. B:s förste lärare
blef Tobias Friedrich Pfeiffer, sedan (fr.
allt

hoforganisten van den Eeden,
lärde han pianospel
Hans tredje lärare
och komposition.
Christian Gottlieb Neefe lät honom studera Bachs "Wohltemperiertes Klavier"
och förde honom djupare in i fugakompositionen och det polyfona skrifsättet.
B:s tonsättarverksamhet kan följas fr.
o. m. 1783, då tre pianosonater trycktes
och tillägnades kurfursten. Å en tillägnan skrifver B. själf, att han var 11
år, ett medvetet förfalskande af ålder,
blott för att kurfurstens uppmärksamo.

m.

1780)

Hos denne senare

het
digt

ännu mera

skulle riktas på det

ti-

utvecklade "underbarnet". Neefe
synes ha varit den förste, som verkligen
"Fortanat hans kommande storhet.
sätter han, som han börjat, blir han säkert en andre Mozart." De förebilder
i
god stil Neefe gaf honom voro föreLäraren
trädesvis Mozart och Haydn.
sökte också hjälpa sin elev fram genom
att föra honom in i en del goda familjer,
där musiken var aktad. En af dessa
familjer var Breunings. B. fick här äfven en tid godt hem med all den omvårdnad, vänlighet och kärlek kunde
skänka. En annan gynnare erhöll han
i
grefve F. Waldstein, hvilken från
Wien kommit till Bonn. För B:s frami den österrikiska hufvudstaden kom
denne att bli af stor betydelse. Kedan
1787
anträdde B. sin första resa till
Wien, hvilken dock blef af endast kort

tid

År

varaktighet.

nom Bonn

1791

reste

Haydn

ge-

England och mottogs med
aktning af stadens musiker; på återvägen 1792 for den ryktbare tonsättaren
åter genom staden och nu fick B. tilfälle
att visa några kompositioner, som vuntill

no mästarens

uppmanade
under

bifall.

tionsstudier.

dels

genom

brechtsberger.

musikalisk

Haydn,
Ehuru

dels

den

Bonn hade

i

han

skrifvit

flera

kompositioner, men själf anser
han dem endast vara omogna ungdomsarbeten och numrerar dem därför
större

ej

officiellt.

År

1795

antecknar han på
och violoncell

tre tx-ior för piano, violin

därmed ange, att han nu
kunna uppträda som själf-

"op. 1", och vill

menade

sig

Sedan följa raskt
hvarandra nya verk, alla visande

ständig kompositör.
efter

mognad och

fulländning.

Samtidigt vin-

na kompositionerna stor afsättning hos
allmänheten, och B:s ekonomiska ställning förbättras i hög grad. B. är under
denna tid en populär man, välsedd i alla
de högre adelskretsarna i hufvudstaden.
Bland de bekantaste arbetena från denna tid kunna nämnas: Sonate pathétique
(1799),

Alelaide

(1797)

första kvintetten

B-durskonserten (1795), stråktrior
op. 3 (1797) m. fl. Med första symfonien
1799 är B:s stil fullt utbildad, och det
stod också klart för alla, som djupare
förstodo tonkonsten, att han nu var sin
tids främste kompositör. Tiden omkring
sekelskiftet 1800 är också den lyckligaste i B:s lefnad. Han var aktad och
ansedd af alla och hade en mängd beundrande vänner, hvilka städse villigt
bistodo honom; äfven var hans ekonomiska ställning i det stora hela den
(1797),

bästa.

Med

året

1801

begynna

de

första

Al-

förre

var

allt

till Wien för att
fortsätta sina komposiHösten 1792 for B. till

grundligare

dan

genom

Grefve Waldstein

Wien för att aldrig mera återvända
sin födelsestad.
I Wien
erhöll den nu 22-årige
en

Albrechtsberger, och samtidigt synes
han också ha afslutat de pianotekniska
studierna. Efter denna tid är det, som
han allt mera vinner erkännande som
tonsättare och utöfvande musiker. Re-

olycksmolnen att visa sig, i det att döfheten kom och gjorde honom människoskygg o. osäker i sitt uppträdande. Som
virtuos har han sedan ej längre samma
ställning som den främste, och flera af
vännerna försvinna. De följande åren
bli därför en kamp mot allt mera framträdande bekymmer.
Samtiden kunde
ej så väl följa hans utveckling, och
oförståelse blef en följd däraf. Han blir

B. att resa

Haydn

bättre kompositör än pedagog, har han
dock helt säkert utöfvat ett godt inflytande på B:s kompositionsstil.
Jämte
tonsättareverksamheten bedref B. med
allvar de tekniska studierna vid piano
och var snart Wiens skickligaste pianospelare.
1795 slutade lektionerna för

till

B.

utbildning

mera ensam

i

allt.

Af de nya

ver-

Beethoven
ken

kan

nämnas Eroicasymfouien

(nr

skrifven 1803—04 för Napoleon. 1805
uppfördes för första gängen den stora

3)

operan Fidelio,
operans område

ett

men

mästerverk

inom

först erkändt långt

Premiären ägde rum på en
högst olämplig tid, då fransmännen intågat i Wien, och de flesta burgna faVid
miljerna flytt ur hufvudstaden.
samma tid som operan skref B. B-dursoch C-mollssymfonierna (4. och 5. i ordningen), och 1808 var den sjätte i F-dur
("Pastoralsymfonien") färdig. År 1808
såg det en tid ut, som om B. skulle vilja
utbyta sin fria ställning som kompositör i Wien mot en kapellmästarebefattning hos konung Jeröme Napoleon i
senare.

men

lyckligtvis bevarades
österrikiska hufvudstaden
därigenom att en del musikvänner (ärkehertig Rudolf, furstarna Lobkowitz
och Kinsky) sammanslöto sig för att
gifva honom ett ekonomiskt understöd,

Westphalen,
han åt den

så att han sedan kunde mera oberoende
lefva för sin kompositionsverksamhet.
De oroliga tiderna efter 1808 läto ej
musiklifvet florera så som förut, och
intressena drogos hos de bildade i Wien

från konsten till lifvets mera reela,
praktiska sidor.
Antalet vänner glesnade, och döfheten tilltog äfven i oroväckande grad. Af större verk skref
han vid denna tid musiken till Goethes

Egmont

(1809),

festspelet

Athen", "Konung Stefan"

"Ruinerna af
(1811),

A-durs-

Kongressen i Wien
i
yttre hänseende en
tid af stora hedersbetygelser åt mästaren men i inre hänseende en tid af brist
på förståelse. De verk B. skref vid denna tid stå ej på samma höjd som de
föregående. Hit kunna räknas festkantaten "Det ärorika ögonblicket" och den

symfonien (1812).
1814 och 1815 var

två år förut skrifna "Wellingtons seger
vid Vittoria".
Med tiden efter 1815 blir B:s ställning
allt sämre.
Hans verk röna ringa förståelse af en tid, som blott vill njuta af
lifvet och vaggas till ro af smekande
melodier. Tidens Rossinibeundran har
icke samtidigt plats för en Beethovenbeundran. B. skrifver nu sina sista
kompositioner, svårförstådda af samtiden men beundrade af eftervärlden: 9:de
symfonien, sista stråkkvartetterna, (op.
131, 132, 133, 135), missa solemnis.
De
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—

sista fyra åren 1824 27 äro så tillvida en
erkänsamhetens tid för B., som man nu
öfverhopar honom med hedersbetygelser; han blir ledamot af en mängd akademier (Mus. ak. i Sthlm 1822), och hans
verk spelas å flera konserter i Wien.
Han dog 26. 3. 1827 omgifven af några
Begrafningen ägde
få trogna vänner.
rum d. 29. under stor tillslutning från
hela Wien.
För förståelsen af B. som människa
måste man särskildt taga i betraktande
hans vanvårdade uppfostran i barndomen. Själfva grundkaraktären var mild
och innerlig, och där han rönte vänlighet och deltagande, visade han den allra största ömhet och ville på alla sätt
visa sig tacksam. Mot oförstående var
han kall och likgiltig samt mot fiender
hård och ibland hänsynslös. Hans uppträdande präglades alltid af själfständighet, och intet var honom mera främmande än kryperi gent emot de höga
gynnare han under sin mannaålders
bästa år ägde. Tvärtom var han en afgjord vän af franska revolutionen och
öppen demokrat. Han följde Napoleons
handlingar med beundran och hänförelse, ända till det ögonblick, då denne
blef kejsare, men sedan slog allt öfver i
hat och afsky.

Af

stor

betydelse

för

B:s

lif

blefvo

hans kvinnliga vänner. B. älskade med
en glöd, som nästan bragte honom ur
all besinning, men tyvärr blef kärleken
ej öfverallt besvarad, och B. själf tröttnade också ibland. Därför kom det aldrig till äktenskap, så nära det än många gånger var. En af B:s första kvinnliga ideal (under Bonn-tiden) var Eleonora Breuning. I Wien på 1790-talet
svärmade han en tid för sångerskan
Magdalena Willmann. Mest bekant och
måhända äfven djupast känd var hans
böjelse för grefvinnan Giulietta Guicciardi ("B:s odödliga älskade") åren 1801
Slutligen kan nämnas hans
och 1802.
varma beundran för Therese Brunswick
(1808 ff.) och Therese von Malfatti (1810).
I Beethovens bref kan ofta spåras hans
starka och innerliga kärlek, och brefven
äro då fulla af utrop och känsloutbrott

utan inre sammanhang. Äfven B:s vänner ha omtalat hans lidelsefulla dyrkan
af sitt kvinnliga ideal.
B. berömdes som utöfvande musiker

Beethoven
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för sitt uttrycksfulla spel och sin fulländade teknik. "I skalornas snabbhet, dubbeldrillar, språng o. s. v. uppnåddes han
icke ens af Hummel. Hans
af ingen
hållning var mästerligt lugn, ädel och
skön utan det ringaste grimaserande;
hans fingrar mycket kraftiga, icke långa och i spetsarna tryckta breda af
mycket spelande; han höll också vid sin
undervisning strängt på en vacker fln-

—

gerhållning; han använde mycket pedal, vida mera än man finner anmärkt
Med åren blef
(Czerny).
i hans verk"
B:s spel mindre korrekt i tekniskt hänseende, endast uttrycket var alltid fulländadt, så länge ej döf heten hindrade
honom att själf höra det spelade. Mest
beundrad var han i sina fria fantasier

vid piano. Hans elev Ries säger: "Hans
fantasier hörde till det härligaste man
kunde höra, särskildt när han var upp-

Ingen uppnådde honom häri. Rikedomen på idéer, som vällde fram, de
originella vändningarna, olikheterna i temabehandling, svårigheterna, som upprörd.

togos och löstes, voro outtömliga."
B:s sätt att komponera var mycket
De senare
olikt Mozarts eller Haydns.

nedskrefvo sina tankar snabbt och rättade sedan endast ringa på den nedskrifna kompositionen. B. däremot antecknade hvarje liten fras för sig och
rättade, sammanförde samt utbildade
allt eftersom han arbetade sig in i kompositionen. Följden häraf blef, att hans
produktion ej visar samma kvantitativa
mängd som de båda andra stores. Själf
säger han om sitt skrifsätt: "Jag bär
mina tankar länge, ofta mycket länge
hos mig, innan jag skrifver ned dem.
Jag förändrar mycket, förkastar och
försöker på nytt så länge, tills jag är
nöjd med det. Därefter begynner i hufvudet förarbetandet i bredd, i detalj, höjd
och djup, och när jag är fullt medveten
om, hvad jag vill, så lämnar mig den till
grund liggande idéen aldrig. Den stiger, växer uppåt, jag hör och ser allt
för min själ som en enda helhet, och det
återstår då blott att skrifva ned allt,
något som går tämligen lätt för sig,
allt eftersom jag får tid därtill, emedan
jag understundom tager flera saker i arbete på en gång."
Vilja vi förstå den för B. säregna
kompositionsstilen, måste vi se den i

dess historiska

sammanhang. Sedan

Bachs död hade den polyfona

Seb.

stilen ha-

nedåt i anseende. Endast ett
nordtyska mästare kultiverade
den. De flesta studerade den blott teoretiskt för att göra klart för sig, hur en
På det
"ren" stil borde taga sig ut.
hela taget hade Bach blott blifvit ett
pedagogiskt problem, som ingick i utbildningen, men som hvarje musiker i
mognare år öfvergaf. B. är här ett
barn af sin tid. Han studerar i unga
år Bachs "Wohltemperiertes Klavier",
stigt gått

fåtal

lektioner i "sträng" stil för Albrechtsberger och uttalar sig alltid med
vördnad och beundran om Bach och
Handel, men i sin kompositoriska verk-

tar

följer han dem ej. Fugan förekommer hos B. sporadiskt i hans sista
period, men han hvarken vill eller kan

samhet

skrifva

en

regelrätt

fuga

Fugan var ej hans fält.
Haydn och Mozart hade

i

Bachstil.

fört

vidare

den homofona stilen och dess temabearbetning, med ackompagnementsfigurer
och melodiska satser i rik omväxling.
Denna stil kände B. synnerligen väl och
har också mångenstädes upptagit den i
symfonier, kammarmusikverk och sonater; men ej heller denna blef hans egen
stil.
En tredje riktning var Mannheimerskolans med de rika dynamiska verkningarna, snabba växlingarna mellan
forte och piano, långa crescendosatser,
sträfvan efter nyanser och färgspel,
mjukt och elegant passageverk samt koloraturteknik i orkesterbehandlingen. I
ett afseende var denna stilart den ytligaste och mest dilettantiska. Härur kan
också förklaras, hvarför Mozart och
Haydn stodo så relativt oberörda af
denna strömning. I ett annat hänseende innebar stilarten emellertid stora utvecklingsmöjligheter i mäktiga klangverkningar, energi och uttrycksfullhet.
B. såg djupare än sina båda store samtida mästare och tog upp stilen, men
fyllde den samtidigt med ett innehåll,
som väl knappast någon förut kunnat
ana. Redan i B:s kompositioner från
1790-talet är stilriktningen klart angifven, och för hvarje ny större komposition träder allt tydligare fram, hvilket

mäktigt tonspråk den kunde ge. Tänka
vi t. ex. på Eroikans första sats (genomC-mollsymfonien med
föringen)
eller

Beethoven
dessas energiska och kraftiga crescendoBatser, så är stilen här förd upp till en
höjd, dit den sedan aldrig kunnat nå.
Med hänsyn till den ädelhet och fulländning B. gifvit den, må stilen gärna
kallas "beethovensk", men vi må ej
glömma, att de första grundlinjerna till
den voro uppdragna redan af Mannheimerskolan (s. d.). Efter B. var det ej
möjligt att upptaga den utan att återfalla i samma ytliga klangberäkningar,
som de första redan visat. Därför fick
De nya
B. så få direkta efterföljare.
mästarna af romantiska skolan upptogo
också knappast denna stil utan bildade en
ny efter de äldre melodiska principerna.
För anhängarna af såväl Bach som
Mozart-Haydn hade B:s skrifsätt något
af Mannheimarnas effektsökeri, och de
nya idéerna verkade blott bisarra och
onaturliga. Därur kan också förklaras,
att så många af de mera skolade musikerna i början ställde sig afvisande, ja
Mången förstod, att
rent af fientliga.
endast en mästare förmådde gifva den
det rätta innehållet och att den som stilart kunde bringa skada, om den för
mycket efterbildades af de mindre begåfvade. Den skarpaste kritiken rönte
B. i Leipzig från Breitkopf & Härtels
tidning "Allgemeine musikalische Zeitung". Där heter det bl. a. 1799 rörande
några variationer för piano: "Att herr
van Beethoven är en mycket skicklig
klavérspelare är nogsamt bekant, och
om det icke vore så, skulle man kunnat
förmoda det af dessa förändringar.
han är en lika lycklig tonsättare, är en
fråga, som af föreliggande profver är
svårt att bejaka."
Om violinsonaterna
op. 12 säger samme kritiker: "Herr van

Om

Beethoven går sin egen väg fram, men
hvad är det nu för en bisarr och besvärlig väg
lärd, lärd och åter lärd!
Ingen natur, ingen sång
ett sökande
efter sällsynta modulationer, en rädsla
för allmänna förbindelser, hopande af
egenheter på egenheter, så att man mi-

—

—

ster all lust och förlorar tålamodet.

Om

herr van Beethoven ville slå in på en naturlig väg, kunde han säkert med sin flit
och sin talent lämna något mycket godt."
Förståelsen för B:s kompositioner kom
först sent.
Först på 30-talet fick man
från de rhenska musikfesterna höra B.
föredragen på ett sätt, som tydde på
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djupare förståelse för hans större verk.
Pianosonaterna spelades allmänt redan
på 20-talet, och flera af hans äldre verk
som septetten, de första triorna, variationerna m. fl. voro allmänt bekanta och
omtyckta i andra decenniet. De sista
kompositionerna som 9:de symfonien och
sista kvartetterna fingo sin rätta tolkning först genom Biilow och Joachim
under andra hälften af århundradet. I
ett hänseende utöfvade B. tidigt
ett
starkt inflytande på den allmänna uppfattningen af tonkonstens väsen. Man
hade förut länge ansett vokalmusiken
som det högsta och instrumentalmusiken som det mindre goda, nu häfdades
bestämdt instrumentalmusiken som likställd, ja, flera förklarade t. o. m. "den
absoluta tonkonsten", som ej behöfde
hjälp af ordet, såsom det enda eftersträfvansvärda idealet. B. var som vokalkompositör ej lika stor, och man kunde därför visa på B. som det eftersträfvansvärda mönstret, där instrumentalmusiken kunde tala utan att behöfva
körer eller solosång.
En af de första, som öppet skred in
för att sprida upplysning om B:s konst
var skalden E. T. A. Hoffmann. Efter
honom följde en hel del andra af de romantiska skalderna. I Sverige är det
också romantikerna med Atterbom, som
först förklara sig för Beethoven. AtterP. U. Ekmarck skref på 1820bekanta text: "Tonernas vågor,
himmelska lågor" till andra satsen i 7:de
symfonien. Med A. F. Lindblad får
Sverige en direkt B. -efterföljare, som i
sina första instrumentala verk (C-dursymfonien) så noggrant som möjligt
följer den höga förebilden.
Den bitterhet man under 30- och 40-talet visar mot
Lindblads kompositioner i Stockholm
sättes i samband med hans "beethovenska" stil, hvilken ej föll det då härskande musikpartiet i smaken. B. var för
"lärd" och för litet "melodiös".

boms vän

talet sin

öfver B. begynna med
B:s vänner Wegeler och
Ries utge 1838 "Biographische Notizen"
(nu i ny uppl.), sedan följer en "biogra1840 af B:s "famulus" Schindler.
fi"
Samme författare utger 1842 "Beethoven
En annan af B:s vänner,
in Paris".
Gerhard von Breuning, tryckte 1874
"Aus dem Sehwarzspanierhaus (nu i ny

Biografierna

memoarverk.
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Samtidigt följa en del B.-bref:
Xohl, "Briefe Beethovens" 1865; Köchel,
"Originalbriefe L. v. B:s an den Erzherzog Kudolph" s. å.; Schöne, "Briefe von
B. an Gräfin Erdödy und Max Brauchle",
1867; Nohl, "Neue Briefe B:s" s. å.
De större och grundligare biografiska
skrifterna begynna med 50-talet: W. von
Lenz, B. et ses trois styles, 1852; Oulibicheff, B. ses eritiques et ses glossateurs
(polemisk gent emot Lenz); Otto Jahn,
L. v. B., 1866; Marx, B:s Leben u. Schaffen, 1859 (5:te uppl. 1901); A. W. Tayer,
L. v. B:s Leben, 1866, 72, 79 (nu af slutad); W. J. v. Wasielewski, L. v. B.,
1895; Th. Frimmel, L. v. B., 1903,
Samtliga B.-bref utgåfvos i ny uppl. af A.
Chr. Kalischer 1906 ff. Af biografierna
äro de bästa och mest anlitade: Frimmels, Thayers, Marx' samt P. Bekkers
uppl.).

(1911).

Till svenska har Oulibicheffs bok öfverförts samt en biogr. af Miihlbrecht.
En svensk originalbiografi skrefs af T.

Norlind

Af B:s skissböcker med de första utkasten till kompositioner ha flera offentliggjorts allt sedan 1865. Den första
är Nottebohms "Ein Skizzenbuch von
B.",
1865.
Samma förf. utgaf sedan
"Beethoveniana" (1872), allt studier hvilande på skissböckerna. "Zweite Beethoveniana" följde 1887. En andra skissbok offentliggjorde han

1880.

En

tematisk förteckning af B :s verk utgaf Breitkopf & Härtel 1851. Andra upplagan redigerades af G. Nottebohm 1868,
En öfversikt af alla verken med kompositions- och tryckår samt dedikationer
finnes införd i Groves engelska musiklexikon. De flesta af B:s kompositioner
äro försedda med opustal, och dessa omfatta 138 nummer. Till dessa komma sedan en del smärre arbeten för piano
(variationer m. m.), danser, sånger vid
piano, marscher m. m., i allt (både de
numrerade och onumrerade): 256 verk.
En förteckning af de med opustal följer
här nedan:

1907.

Komposi-

Piano solo:
(F-moll, A- och C-dur)
I.

Op.
»

»

»
»
»

»

»
»

»
»
»
»
»

»
»

»

»
»

2: Tre sonater
6: Sonater f. 4 h.
7: Sonat i Ess-dur

»
y>

»

>
»

»
»

»
3>

5>
T>

....
....

22: Sonat i B-dur
26: Sonat i Ass-dur
27: Två sonater (Ess-dur, Ciss-moll)

.

.

28: Sonat i D-dur ('Pastoral')
31 Tre sonater (G-dur, D-moll, Ess-dur)
33: Bagateller (7 stycken)
:

34: Variationer i F-dur
35:
»
i
Ess-dur
39: Två preludier (for pf. el. orgel)
45: Tre marscher för 4 h
49: Två lätta sonater (G-moll, G-dur)
.

51 : Två rondos (C- och G-dur)
53: Sonat i C-dur ('Waldstein')

57:
76:
77:
78:
79:
81 a:
89:
90:
101:
105:
106:
109:

»

i

.

.

....
....

F-dur

Appassionata-sonaten i F-molI
Variationer i D-dur (se op. 113: 4)
Fantasi i G-moll
Sonat i Fiss-dur
Sonatin i G-dur
Sonat i Ess-dur ('Les Adieux')
Polonäs i C-dur
Sonat i E-moll
Sonat i A-dur
.

Sex tema med variationer
Stor sonat i B-dur
Sonat i E-dur

»110:

»

i

Ass-dur

111:

»

i

C-moU

i

D-dur

10: Tre sonater (C-moU, F-dur, D-dur)
13: Sonate pathétique i C-nioll
14: Två sonater (E- och G-dur)

»54:
j

i

.

.

.

.

tionsår:

Beethoven

77
Kompositionsår

Op. 119:

»

120:
126:
129:

»

134:

»
»

Bagateller
Diabelli variationer
Bagateller
Rondo a capriccio
Stor fuga i B för 4 h. (arr. af op. 133)
II.

Op.

Sololnstrunient och. piano

:

:

78

Op
>

Beethoven

—Behrend

—
79

Behrens

som inom Europa
B:s måhända
är att bedöma hvarje

plats bland de verk,
skrifvits

på

området;

ensam ledare, en
han därefter beklädde i 40 år.

blef sedan

post,

som

1846

hade

främsta förtjänst
musikpersonligbet efter hans historiska
ställning samt hufvudsakligen analysera
B. har äfven skrifej skarpt kritisera.
vit studier öfver Gade och J. P. E. Hart-

B. öfvertagit sånglärarebefattningen vid
katedralskolan och krigsskolan; 1853 antog han dessutom en plats som lärare i
sång vid Nissenska flickskolan; gaf dessutom privat sångundervisning åt stu-

mann.

denter; 1847 grundade

Behrens,

1.

Conrad

Behrend,

f.

27. 1.

Braunschweig, t i New- York 13. 2.
sångare; fadern flyttade tidigt till
Hamburg, där sonen, efter att ha öfvergifvit en påtänkt prästerlig bana, insattes på handelskontor; i slutet af året
1854 kom han till Stockholm, till en början anställd å handelskontor; 1857 öppnade han egen grosshandlarerörelse,
men studerade under tiden sång först
för Dannström och Giinther, sedan hufvudsakligen för I. Berg; 1861 upphörde
han med affären och ägnade sig uteslutande åt sångstudier under Bergs ledning; på k. teatern debuterade han som
Sarastro i "Trollflöjten" 2. 5. 1862; tillhörde denna scen till 1870; konserterade
sedan bl. a. i Hamburg 1863, i Wiesbaden 1865 och företog konsertresor i Sverige, Norge och Danmark; uppträdde
därjämte å åtskilliga teatrar. Bland
1835

i

1898;

hans

roller

märkas:

Max

i

"Alphyd-

dan", Asthon i "Lucie", Georges i "Puritanskan", Belcor i "Kärleksdrycken",
Orovist
"Norma", "Wilhelm Tell"
i

m.

fl.

2. J o h a n D i d r i k B., f. 26. 2. 1820 i
Bergen, t 29.1.1890 i Kristiania; skapare
af den norska manskvartetten; härstammade från en tysk släkt i Rostock; student 1841; redan de två följande åren

—44

hade han sin första manskvari början blott 12 man.
Med denna vann han snart rykte som
den främste i den norska hufvudstaden;
tidens skandinaviska rörelse väckte ett
stort intresse till lif för manskvartetten, och B. blef för Norge, hvad Otto
Lindblad i Skåne och Oskar Meyerberg
m. fl. i Uppsala blefvo för Sverige. Studentmötet 1845 i Köpenhamn var det
första mötet mellan de tre studentkörerna från Kristiania, Lund och Uppsala.
Samma år grundades den första norska studentsångföreningen redan från
början med en kör på 70 medlemmar

1842
tett

i

Kristiania,

och som dirigenter H. Kjerulf och B.
År 1849 trädde den förre tillbaka, och B.

han "Handelsstandens Sångförening" och kvarstod som ledare för denna till 1887; 1848—1854 var
han dessutom ledare för "Haandvaerkernes Sångförening". I musikaliskt hänseende var B. till stor del autodidakt;
den enda musikaliska undervisning han
en kortare tid åtnjutit var i musikteori
för F. A. Reissiger.

Sommaren

1850 stu-

derade han dessutom musik någon tid i
Som rutinerad musiker hade
utlandet.
han sin öfverman men som ledare och
kompositör af manskvartetter var han
afgjordt Norges främste. De samlingar
manskvartetter han utgaf omfattade ända till 40 band och 700 nummer; bland
dessa möta oss många arrangement för
4 mansstämmor af andra norska kompo-

Då B. 1849 blifvit ledare
Kristiania tre främsta manskörer,
väcktes hos honom äfven tanken på förenade uppföranden. På så sätt uppstod
de norska musikfesterna i Kristiania
med
hufvudsakligen
landsorten
och
manskvartetter, men äfven en del ansitörers arbeten.

för

dra större körverk jämte orkester. De
främsta af dessa musikfester äro: 1849
i

Kristiania (180 sångare), 1851

(173 sångare), 1853

i

Horten

(300

i

Asker

sångare

och 11 föreningar), 1856 i Fredrikshald,
i Arendal, Bergen 1863 (528 sångare
och 35 föreningar), 1883 i Trondhjem (700
Af tryckta
sångare och 28 föreningar).
1859

—

samlingar kunna nämnas: Udvalgt Samling af norske, svenske och danske flerstemmige Mandssange 1845, Udvalgt Samtyske firstemmige Mandssange
til
en theoretisk-praktisk
Sangskole for Mandssangforeninger 1848,,

ling

af

1846,

Udkast

Skole-Sangbog
for flrestemmigt

Salmesangbog
Mandskor 1856, Melodiaandelige Sange 1859,

1850—68,

er til Luthers
SanglEere for Skoler 1868—72; Sanglajre
for Folkeskolen 1869—73; Norsk FolkeSangbog for firstemmigt Mandskor 1874

—80; Firstemmig Mands-Sangbog 1876
— Litt.: Mindeblade över J. D. B.,
81.

Kria
verk.

1890,

med en

bibliografi öfver

hans

—
Behrens

80

Behrens, se vidare under B e r e n s.
Bejer, Christian och Johan, tvenne bröder, hvilka som orgelbyggare ver-

kade i Norrland och Österbotten hufvudsakligen mellan 1685—1725; bland orglar
af dessa må nämnas: Bollnäs, Brahestad
(1689), Gamla Karleby (1696), Uleåborg.

Beklaga

af allt sinne, psalm

—Bellini
medeltidens musik; icke desto
har hans bok "Der Kontrapunkt", 1862, upplefvat fyra upplagor.
B. var äfven kompositör och skref som
sådan motetter, psalmer, körverk med
och utan orkester; melodramer till Sophokles' dramer.
lek

för

mindre

Belletti,

Giovanni

Battista,

f.

1813

i

180; Hajffner 180;

Sarzana

ralpsb. af 1697;

stående barytonist; utbildade sig först i
Bologna. Bildhuggaren Byström, som
lärt känna honom i Carrara, uppmanade
honom att bege sig till Stockholm, dit
han också kom 1837; han blef här mycket anlitad som sånglärare; anställdes
1839 som sångare vid k. teatern, där han

motsvarar nr 248 i koförekommer i dansk källa

1569 (Thomissön); är troligen dansk.

Beklaga och begråta,
466; HaefEner

hänvisar

m

till

mel,

psalm

180.

24. 5. 1858 i Pai 1 1 e, f
Bellaigue, C a
musikförfattare; musikkritiker i flera tidningar (Revue des Deux Mondes,
Temps); af hans skrifter må nämnas: La
musique francaise au XlXe siécle, 1890,
Etudes musicales et nouvelles silhouettes
de musiciens, 1898 (öfvers, till engelska),
.

ris;

Impressions musicales et littéraires I
III, 1900, 1904, 1907, Mozart 1906, Mendelssohn 1907.
Bellazzo, Francesco, från Vigevauo; elev af Giov. Gabrieli; var 1623 kapellmästare vid S. Francesco i Milano;
af hans kompositioner (alla kyrkliga)
äger Uppsala bibi.: "Messe, Magnificat
et Motetti concertati ä 8 voci con partitura op. VIII, Venedig 1628.
1. Bellermann,
Johann Friedrich,
f. 8.3.1795 i Erfurt, f 4.2.1874 i Berlin;
1847 68 direktör för Gråklostergymnasiet i Berlin; musikhistorisk författare;
ägnade sig hufvudsakligen åt utforskandet af den grekiska musiken. Af hans
skrifter förtjäna särskildt nämnas: Die
Hymnen des Dionysios och Mesomedes,
1840; Fragmentum graecffi scriptionis de
musica, 1840; Die Tonleitern und Musiknoten der Griechen, 1847. Det sistnämnda
arbetet är ännu af betydelse för kännedomen af den grekiska notskriften.

—

2.

Johann

Gottfried

Heinrich

B.,

den föregåendes son, f. 10. 3. 1832 i Berlin, t 10.4.1903 i Potsdam; 1866 professor
i musikhistoria (efter Marx) vid Berlins
univ.; som forskare ägnade han sina
krafter hufvudsakligen åt medeltidens
musik, framför allt den flerstämmiga;
det viktigaste verket är hans skrift om
mensuralnoternas tidsvärde: Die Mensuralnoten und Taktzeichen im 15. u. 16.
Jahrhundert, 1858 (ny uppl. 1906); som
praktisk läroboksförfattare dugde han
mindre, på grund af sin ensidiga förkär-

i

Italien, t därstädes (1);

kvarstannade till
i Stockholm

roller

d.

må

1. 7.

1844.

fram-

Af hans
näm-

företrädesvis

Dulcamara i "Kärleksdrycken", Figaro i "Barberaren". Jenny Linds sång
utöfvade ett mäktigt inflytande på hans
röst. Han sjöng tillsammans med henne
i
flera operor af Donizetti (Lucia) och
Meyerbeer (Robert). Hufvudorsaken, att
han lämnade Stockholm, var J. Linds
resa till Berlin, Han återvände till sitt
hemland, där han kvarblef, tills Jenny
Lind kommit till London, då hon lyckanas:

des förmå

honom

att resa dit.

Han

de-

buterade här 1848 i "Ernani" på Her Majesty's Theatre och vann en glänsande
succés; sjöng sedan tillsammans med
Jenny Lind såväl i England och Frankrike som i Förenta Staterna; sedan kvarstannade han i London till 1862 och sjöng
där ej blott i operor utan äfven på konserter och i oratorier. På höjden af rykte och anseende drog han sig sedan tillbaka till sin födelsestad, där han tillbragte sina återstående dagar.
Belli, G i u 1 i o, från Longiano, f. troligen på 1550-talet; 1582 musikdirektör
vid katedralen i Imola; 1590 kapellmästai-e vid klostret S. Maria på Capri;
1592 i Ferrara; 1595 i Venedig, sedan i
Montegnana, Osimo, Forli samt 1606 åter
i Venedig; året efter i Padua och 1611 i
Imola; sista gången man finner hans
namn är 1613; af hans kompositioner,
hvilka, att döma af de många upplagor
flera af dem upplefde, voro mycket omtyckta, äger Uppsala bibi.: 1595 års "Liber 1 missarum sacrarumque cantionum
8 voc." (i uppl. af 1607) och 1599 års "Liber 1 missarum 4 voc." (i uppl. af 1615).
Bellini, V i n c e n z o, f. 1. 11. 1801 i Ca-

Bellman
tania, Sicilien,

f

24. 9.

1835

i

Puteaux vid

Paris; berömd italiensk operakompositör; elev af Zingarelli i Neapel; efter att
först ha försökt sig med kyrkokompositioner, begynte han 1825 med sin första
opera: "Adelson e Salvini"; 1827 engagerades han vid Scalateatern i Milano och
skref 1829 "La straniera" (Den okända, i

Sthlm 1841); efter denna operas lysande
framgång följde en mängd framstående
verk, hvilka hastigt förde hans anseende
öfver hela den bildade världen; de verk,

som

efter 1830 uppfördes voro i allmänhet gedignare och mera omsorgsfullt utarbetade. År 1831 följde: "La sonnambula" (Sömngångerskan, i Sthlm 1843),

och "Xorma" (i Sthlm 1841); 1833 flyttade han definitivt öfver till Paris, där han
1835, kort före sin död, uppförde på Théatre italien: "I Puritani" (Puritanerna, i
Sthlm 1851). Af hans mindre arbeten
uppfördes i Stockholm 1848 af en italiensk operatrupp: "Beatrice di Tenda"
(komponerad 1833). B:s stil är lätt och
smekande, melodisk liksom Rossini, men
dock af en bestämd egenart; B. komponerade utomordentligt lätt och blef därför ej sällan ytlig och gaf sig ej tid att
utarbeta detaljerna. Hans mognaste verk
är måhända "Norma". Orkesterbehandlingen är genomgående enkel och mindre färgrik. Till Stockholm kommo Bellinis kompositioner år 1841, där de framkallade en fullständig B.-feber, hvilken

nådde sin kulmen med den italienska
operatruppen 1848/49.
Bellman, Johan Arndt, f. i Stockholm 1664, t i Uppsala d. 28. 11. 1709; professor i Uppsala; begynte som musiker i
hofkapellet, där han var diskantist (sångare) under åren 1675 80; såsom diskantist fick han utbilda sig på flera instrument och vann konung Karl XI:s förtroende till den grad, att han fick studera vid universitetet i Uppsala; blef student 1678 men upptages dock ännu 1680

—

som

diskantist

i

hofkapellets räkenska-

s.).
År 1691 blef han
mag. och univ.-adjunkt 1694; företog
1699 på allmänt understöd en resa till
Italien; under vistelsen därstädes utnämndes han till professor i vältalighet;

per (lön

172: 16 dir

fil.

vid en afhandling 1706 om antikens och
medeltidens musik var han respondent.
Under hela sin professorstid bibehöll han
samma kärlek till musiken och var efter

^1

Rudbecks död, jämte Wallerius, den förnämste representanten för musiken i
Uppsala.
Bellman,

Carl Mikael,

f.
i
Stockt därstädes 112.1795,
den föregåendes sonson; skald och sångare; skref företrädesvis på 1760-talet
sina odödliga dikter; 1775 blef han sekreterare i nummerlotteriet med titel af
hof sekreterare; under tiden 1765 80 tillkommo de flesta af hans sånger, af hvilka Fredmans epistlar och Fredmans sånger blifvit mest bekanta. "I B:s förundransvärda dikter förekomma de mest
olika element förenade. Ofta är han bacchanaliskt yrande, och hans sång andas
den mest sprittande lefnadslust, den
hejdlösaste glädje; men midt i utbrottet

holm

d.

4.2.1740;

—

af njutningens fröjd frambryter stundom
en djupt elegisk ton, ett innerligt vemod,

en rörande klagan öfver glädjens flyktighet, en bitter känsla af jordelifvets
bristfällighet och elände samt längtan
efter en högre sällhet, än denna värld
kan skänka. Det är denna 'sorg i rosenrödt', som är det mest utmärkande draget hos B:s sångmö och det är dock
dessa sånger, i hvilka grundtonen är humoristisk, som djupast trängt till hjärtat och kraftigast anslå själens innersta

—

strängar."
Den första upplagan med
musik af B:s sånger utgaf Åhlström 1790
95: "Fredmans epistlar och sånger"; af
senare upplagor må nämnas Josephsons

—

tillsammans

med den samlade upplagan

af B:s skrifter; andra musikaliska upplagor äro: E. Drakes Musiken till Fredmans epistlar och sånger, och K. Valen-

Fredmans epistlar med en förträffinledande essay af O. Levertin.
Frågan, om B. själf komponerat musiken,
kom först under behandling med andra
tiotalet af 1800-talet, då Uppsalaromantikerna togo B. som exempel på, huru en
diktare borde vara, på en gång skald och
tonsättare; Atterbom blef förnämste förfäktaren af uppfattningen, att B. själf
komponerat melodierna; mot honom stodo anhängare af den gamla Gustavianska diktarskolan; bland dessa befann sig
äfven musikern Åhlström, hvilken själf
personligen känt B. och varit honom behjälplig vid antecknandet af melodierna.
Åhlström fällde det kategoriska domslutet:
"B. har ej komponerat en enda af
dessa melodier." Åhlström berättade äftins
lig

—

Bellman

32

Medelpunkten af Bis-intressamlade sig omkring sällskapet Par

ven för Afzelius, huru melodierna upp-

Stockholm.

beskrifning inflöt i
dennes minnesteckning af Åhlström. Afzelius skrifver: "B. ingöt dessa enkla naturskildringar i melodier, sköna och hänförande; men hvar hade han tagit dessa?
De voro samfödda med orden, och dock
saknade han all musikalisk underbyggnad; melodierna voro alla urval af barndomsminnen. Till all lycka lärde han
känna Åhlström, och från det glada sällskap eller den krog, där han sist impro-

set

hvilken

tecknats,

viserat en visa, sprang han upp till honom, sjöng sin visa med ackompagnement af sina tummar på klavérlocket,

och Åhlström ordnade och upptecknade,
icke utan svårighet, ty Bellman sjöng
aldrig lika melodier två gånger, utan
Åhlström måste påminna sig rätta melodien ur sitt förråd af barndomsminnen.
Sålunda uppkom slutligen den första äkta upplagan af B:s sånger." Hvilka melodier B. användt har forskningen först
efteråt kunnat konstatera. Den enda ledningen ger oss den s. k. B:ska handskriften af 1772 (nyutgifven Sthlm 1872), där
B. själf vid en del sånger antecknat källan, vid andra lämnat plats för senare
införandet af den ursprungliga melodiens början. Under 1800-talet har Drake
dennes nyuppl. af B:s epistlar och
(i
sånger).

Flodmark (B:s-melodiernas

ur-

Musiktidn. 1882) och Ad.
Lindgren (Bellmansmusiken, Mus. studier, Sthlm 1896) gjort särskildt ingående studier i ämnet. Det resultat man sålunda kommit till är, att B. lånat sina
melodier dels och hufvudsakligen från
den franska chansonen, dels från tyska,
italienska och svenska kompositörers arbeten, dels slutligen från folkvisan. Inemot 40 äro chanson-melodier, 27 äro
hämtade från operor af franska tonsättare; 20 af tyska tonsättare (inklusive
Naumann, Kraus och Vogler), 7 af italienska och 6 af svenska tonsättare; från
England äro 3 melodier; ur symfoni- och
kammarmusikverk äro 4 melodier hämtade; svenska folkvisor äro 13, tyska 3,
sprung,

danska

Sv.

1.

I

öfrigt träffas 3 eller flera

marscher, 17 menuetter, 15 kontradanser,
5 polonäser, äfvensom ett par koraler.
Bland svenska samtida vådevillister har
Envallson användt 25 B:s-melodier, Hallman 8.
Den B:ska sången fick en efterblomstring på 1810- och 1820-talen i

—

hvilket tagit till sin särskilda
uppgift att väl vårda det B:ska arfvet.
Af de skalder, som anslöto sig den B:ska
riktningen och hvar för sig sökte föra
riktningen vidare voro: Valerius på 1810talet och K. F. Dahlgren på 1820-talet.
De musikaliska krafterna voro många;
en viss ledande ställning intog dock Du
Puy och bröderna Preumeyr. Som föredragare af B. framstodo särskildt Hjortsberg och Raab. Äfven i Uppsala inom
rakt motsatta lägret, hos romantikerna
Atterbom, Ekmarck, Törneros m. fl., sökte
man på sitt sätt bevara B:s minne. "SjäBricole,

len i alla B.-samkväm" (Törneros' uttryck) var Kernell, utrustad med en "ypperlig mimisk talang". B. -tidens biograf,

åtminstone rörande Stockholmskretsarna, har Beskow blifvit dels genom sina
biografier öfver Valerius och Raab dels
ock genom sina Lefnadsminnen, hvarest
andra och tredje decenniets litterära
Stockholmslif på ett förträffligt sätt
skildras och belyses. Såsom ett bidrag
till karaktäristiken af Bissången, sådan
den utfördes under denna dess klassiska
tid, lånar jag Beskows beskrifning af
Hjortsbergs och Raabs B: s-utföranden
(Lefnadsminnen s. 178 ff.): "I en Fred-

mans

epistel

förekomma stundom

15 eller

personer, som ögonblickligen skola
individualiseras till min, röst, åtbörder
och låter. Det är däri, som Hjortsberg
och Raab hittills äro oöfverträffade, icke
ens på långt när upphunna. Ingen af
20

dem hade vacker

röst.

Raabs ägde

lik-

väl klang, men Hjortsbergs var beslöjad
och icke utan ett slags näsljud. Däremot kunde de med en förvånande natursanning uttrycka hjärtats alla lidelser,
af sorg och glädje, ömhet och harm,
hopp och fruktan, sällhet och förtviflan,
hvilkas ton frambröt på samma gång
som rörelserna däraf återspeglades i
blick och anletsdrag. Man såg vid Movitz' begrafning "hela processen" tåga
förbi och hörde personerna själf va, som
hade de varit i rummet, trumvirflarna,
piporna och triangelns klang. Föredraget hade dock en olika karaktär. Hjortsberg idealiserade mer, Raab iakttog en
sträng naturhärmning, bägge voro sanna.
Den bekanta "Ack du min moder",
erhöll t. ex. hos den förre en mera glad,

—Bendix

Bemetzrieder
hos den senare en tragisk hemsk hållning.
Hjortsberg gjorde stundom tilllägg men alltid i styckets anda. I Teljevisan spelade han först melodien, så-

som inledning, på bordet, föreställande
gammalt orgelpositiv, där stämmorna
fastnade emellanåt och tjöto, som i
ett

landtkyrkor, när en dålig organist beinstrumentet.
I sången lade

handlar

han

grymtning, af den allvarligaste verkan, och vände om bladen i lagboken med trynet, hvarpå han fnös, och
såg sig omkring med ordentliga svinögon, småkloka och fundersamma, till
dess det bekanta "Nej!" bröt fram, med
den gällaste, mest uthållande galtstämma. Eaab däremot sjöng visan enkelt
och naturligt, till orden: Kom en sugga,
ett slags

fram vid bordet

titta, satte sig

—

vid prse-

där han uppförde en
hel scen, huruledes den nykomne hälsade
på kamraterna, hvilka mottogo gästen
med ömsom glada eller snäsande miner
och uttryck, hvarpå alla, unga och gamla, samtalade
sins emellan, med fina,
grofva läten, om hvarandra, liksom hörde man en hel hjord. Det var, om man
så vill, troppo naturale, men man kunde
skratta sig till döds däråt. I öfrigt
skilde sig Hjortsberg och Eaab däri, att
den förre helst valde och lyckades bäst
i de glada och idylliska, den senare i de
elegiska af B:s sånger.
Kedan deras
vanliga ansiktsuttryck angaf detta, af
hvilka Hjortsbergs var muntert och vänligt, Raabs allvarligt, att ej säga dystert; hans grundton var själfförakt, och
han liknade den söderns sångfågel,
hvars bur man måste betäcka med ett
ses sans facon

mörkt

flor,

för att

sina toner."
Bemetzrieder,

förmå honom

Anton,

f.

1743

i

att slå

Elsass,

London; skref en mängd teoretiska skrifter om musikens och harmoniens väsen m. m. Mus. ak:s bibliotek
har i hanskr. af 1814 (fordom tillhörig
J. Mazer): Lejons de clavecin et print

c.

1816

i

cipes d'harmonie, tryckt 1771.
Ben (it.), bra, väl; ben tenuto, väl
uthållet; ben marcato, betonas väl.
1.

Benda,

Franz,

benatky, Böhmen, t

f.

25. 11. 1709

i

Alt-

Potsdam;
berömd violinvirtuos och pedagog; 1733
anställd

i

7. 3.

1786

i

Fredrik II kapell

i

Berlin;

1771 konsertmästare; skref violinsonater,
v.-etyder, v.-konserter; B. är en af de

83

främsta inom Berlinerskolan på 1700och står som sådan nära Graun
och Ph. E. Bach; skref en autobiografi,
som ger en god inblick i Berlins musiklif under hans tid (utg. i Neue Berliner
Musikzeitung X, 32).
2. G e o r g B., f. 30. 6. 1722 i Altbenatky,
t 6.11.1795 i Köstritz; den föregåendes
1750 78
broder;
hofkapellmästare
i
Gotha; hufvudsakligen bekant genom
sina melodramer, en konstform, hvilken
talet

—

genom honom

erhöll

sin

egentliga ut-

hans mest bekanta verk är
"duodramat": Ariadne auf Naxos (ex. i
Mus. ak:s bibi.), skrifvet 1775; af de öfriga må nämnas: Medea, Pygmalion,
Philon und Theone; komponerade dessutom operor, sängspel (i Mus. ak:s bibi.
finnes "Walder. Eine ernsthafte Operette", komp. 1777), kammar- och kyrkomusik, solosånger m. m.
bildning;

Bendeler,

Johann Philip p,

f.

c.

Riethnordhausen; c. 1697 kantor i
Quedlinburg; utgaf bl. a. c. 1690 en orgelbok, hvaraf ett ex. finnes i Mus. ak:s
bibi.:
Organopoeia öder Unterweisung
wie eine Orgel zu erbauen sei.
Bendinelli, Agostino; skref en del
i Verona, Venedig, Frankfurt mellan 1585
och 1604 tryckta verk, hvaraf Uppsala
bibi. äger: Liber I, II, sacrarum cantionum ä 4,5 voc. Frankf. 1604. Man vet
1660

i

eljest intet om honom; är ej att förväxla
med Agostino B., som lefde i andra hälf-

ten af 1600-talet och bl. a. var prior i
Piacenza.
Bendix, tre bröder: 1. Otto Julius
Emanuel, f. 26. 7. 1845; elev i oboe af Chr.

Schiemann; dessutom framstående pianist (elev af Fr. Liszt 1872—74) var först
oboist i danska hof kapellet; flyttade
1880 till Amerika, där han bl. a. varit
;

lärare vid konservatoriet

i

Boston; dess-

utom konsertspelare. — 2. F r i t s Emil,
f. 12. L 1847; student 1864; elev å violoncell af Rauch, Fr. Neruda och Fr. Griitzmacher; uppehöll sig

men var sedan

1866

—72

violoncellist

i

Tyskland

kgl. hofkapellet i Köpenhamn; har ofta uppträdt vid konserter dels som solist dels
i kammarmusik; som kompositör är han
känd genom ett litet teaterstycke i 1 akt:
"Efter Proven" (1884). B. har äfven varit musiklitterär författare.
3. V i ci

—

tor Emanuel,

f.

17.5.1851; elev af

Gade

och Aug. Winding; framstående pianist;

Bendix

84

—Benoist

1872— 75 ledde han tillsammans med Axel
Liebmann körf öreningen; såsom stipendiat (Anckerske Legat) uppehöll han sig

1892—93

dirigent för
folkkonserterna. Af hans talrika kompositioner må nämnas: 3 symfonier (C-dur,
D-dur, A-moll), en lustspelsouverture, en
pianokonsert i G-moll (1884), en pianotrio, 33:e psalmen för kör och orkester
(1874), ett häfte pianostycken för 4 hän1882

i

Tyskland;

der: "Danseimprovisationer";

der" op.
4. J u 1

"Zehn

Lie-

Stockholm, t
därst. 1871; elev af Fr. Schneider i Dessau; skref en mängd salongsmusik för
piano, som pä 1840- och 50-talen vann en
viss uppmärksamhet; försökte sig äfven
inom den lättare operan med de tre verken: "En episod ur konstnärslifvet" (k.

u

tis,

Solesmes

1885.

Benedictus, en del af "Sanctus" i den
Beneplacito, behag; a b., efter behag,
e s s a.
katolska messan. Se
Benevoli, O r a z i o, f. 1602 i Rom, t 17.
1643—47 hof musiker i
1672 därst.;
6.
Wien, 1646 kapellmästare i Vatikanen;
framstående kontrapunktiker; skref flera kyrkliga körverk: motetter, mässor,

M

psalmer m. m.

18.
i

quorum codicum fldem restitutus, Solesmes 1895; Hymni de tempore et de sanc-

s

B.,

f.

1818

i

teatern 1860), "Lånta fjädrar" (k. t. 1803)
och "På Gyllne Citron" (dram. t. 1866).
Jämte själfständig tonsättarverksamhet
var han äfven en mycket anlitad arrangör för piano af orkesterverk.

Benediet, J u

u s, f, 27. 11. 1804 i StuttLondon; elev af Hummel och K. M. von Weber; 1823 kapellmästare vid Kärnthnertor-teatern i Wi1 i

gart, t 5.6.1885

i

Bengtsson, Johan, god lutspelare pä
Kristinas tid; erhöll 1640 stipendium till
att utbilda sig i lutspelning på utrikes
ort; tillhörde därefter hof kapellet under
tiden 1646—48 och sedan 1660—72.

Bengzon,

Jemshög

Per

Ferdinand,

f.

i

Bleking d. 5. 4. 1840, t d. 18. 7.
1893; kompositör och pianist; student i
Lund 1858; elev af v. Boom vid konservatoriet i Stockholm; var större delen af
sitt lif pianolärare och utgaf som sådan
en pianoskola; dessutom trycktes af
honom flera häften salongsmusik för piano, samt sånger, bland hvilka särskildt
"Viola" och "Vuggevise" blefvo populära; öfversatte Th. Hauptners sångi

San Carlo-teatern i Neapel;
begaf han sig till Paris och London;
1838 kapellmästare vid Drury Laneteatern; åtföljde Jenny Lind på hennes

skola 1887.
Bennett,

1850; blef vid hemkomkapellmästare vid Her Majesty's
teatre; blef sedan kapellmästare vid Covent Garden och dirigerade dessutom en
tid de populära måndagskonserterna;
1876 80 var han dirigent för filharmoniska sällskapet i Liverpool; skref en
mängd operor, däribland: "The gypsy's
warning" 1838, "The Lilly of Killarney"
1862; dessutom oratorierna "St. Cäcilia"
och "St. Peter", kantaten "Undine", "Richard Lejonhjärta" och "Graziella", två
symfonier m. m.
Benedictinerna, en munkorden, hvars

don; 1837 var han i Leipzig för att vidare utbilda sig och blef under denna tid
Mendelssohns och Schumanns vän; år
1849 grundade han Bachsällskapet i London, och i detta uppförde han 1854
Mattheuspassionen; 1856 kapellmästare
vid filharmoniska sällskapet i London;
1866 direktör för mus. akademien; anses
allmänt som Englands främste under romantiska skolans tid; skref hufvudsakligen instrumentala verk: en symfoni
(G-moll), 4 ouverturer, 4 pianokonserter,

en, 1825 vid

1835

amerikanska resa
sten

—

förtjänster

om musiken

varit

särskildt
särskildt

betydande. I våra dagar ha
B, i Solesmes i Frankrike blifvit bekanta på grund af de förträffliga upplagorna af de gamla kyrkliga katolska handböckerna för sången. Deras arbete här
har präglats af ett vetenskapligt allvar
och stor pietetsfullhet för den gamla
medeltida traditionen.
Af deras verk
må nämnas: Liber gradualis juxta anti-

William Sterndale,

f.

Sheffield, t 1. 2. 1875 i London;
1826 elev vid kgl. musikakademien i Lon13. 4.

1

1816

i

violoncellsonat, 1 trio; dessutom ora-

toriet :"Kvinnan

från Samaria", kanta"Majdrottningen"; solosånger, pianostycken m. m.
Benoist, F r a n c o i s, f. 10. 9. 1794 i
Nantes, t 1878 i Paris; efter studier vid
Paris'
konservatorium och i Italien
(Rompriset) blef han kgk hoforganist och
professor i orgelspelning vid konservatoriet i Paris; mest känd är hans samling:
"Bibliothéque de Torganiste i 12 häften;
skref äfven en mässa och flera operor.

ten:

—
Benoit
Benoit, Peter, f. 17.8.1834 i Harlebeke, Västflandern, t 8. 3. 1901 i Antwerpen; framstående belgisk kompositör
af tysk skola; efter studier i Tyskland
begaf han sig 1861 till Paris; vistades

sedan en tid

i

Briissel och blef 1867 di-

rektör för konservatoriet i Antverpen;
hans vlämiska operor "Het dorp in't gebergte", "Isa" och "Pompéja" voro en
tid mycket omtyckta; skref dessutom
oratorierna: Lucifer, Die Schelde och De
Rhijn, äfven dessa vlämiska, slutligen en
mängd körverk, kantater, orkesterkompositioner, musik till skådespel, sånger
vid piano m. m. öfverallt vlämisk text;
äfven skref han flera musikhistoriska och
musikkritiska arbeten på samma språk.
Bentzon-Gyllich, Oscar, f. 3.9.1847 i
Fredriksborgs slott, Danmark, f i Åbo
1899; telegraftjänsteman i Finland; bekant operasångare.
;

Bepröfva mig, min Gud!

psalm
motsvarar nr 293 i koralpsb. af 1697; saknas i utländska källor och äfven i svenska före 1697; har en
viss förvandtskap med' Hseffner 296.
171; HfEffner 171;

Berber, Felix, f. 11.3.1871 i Jena;
framstående violinist; elev af Dresdens
och Leipzigs konservatorier; 1898 1902
konsertmästare
vid
Gewandhausorkestern i Leipzig, 1904 lärare vid musikakademien i Miinchen, 1907 vid Hochs
konserv, i Frankfurt a. M. och 1908 Marteaus efterträdare vid GenferkonservaBerceuse (fr.), vaggsång.
Berceuse, vaggsång.
Bereden väg förHerran! psalm
53; Hseffner 53; motsvarar nr 340 i koralpsb. af 1697; kan påvisas i Sverige 1694
(Riddarholmkyrkan) saknas i utländska

—

;

Berendt, Ni c o

1

a

i,

f. 7. 7.

1826

i

Köpen-

mars; violinist;
elev af Stein och Siegfried Saloman; uppträdde 1846 f. f. ggn offentligt; studerade
1851 i Wien under Ant. Halm och Sechter; 1853 56 lärare och konsertspelare i
Hannover; 1862 83 kordirigent och orgadärst. 13.

—

nist vid

—Berg
1.

3.

1889

i

—

synagogan

i

Köpenhamn;

1863

musikkritiker i "Dagstelegrafen". B.
har komponerat flera kantater, som uppförts vid skilda tillfällen, teaterstycken
("Hjertet paa Pröve", kgl. t. Kphn 1860),
musik för synagogan och dessutom pianoverk (op. 1 29 redan i Hannover) samt
sånger vid piano.
75

—

85

Berens, Johan

burg

d.

Herman,

7.4.1826, t

i

f

i

.

Stockholm

Hamd.

9.5.

kompositör och pianist; erhöll sin
första utbildning hos Reissiger i Dresden och begaf sig 1847 till Stockholm,
där han först uppträdde vid de offentliga
kvartettsoaréerna i Trädgårdsföreningens paviljong; var sedan under åren
1848 60 musikdirektör vid lifregementets husarkår i Örebro; flyttade 1860 tillbaka till hufvudstaden för att tillträda
kapellmästarebefattningen vid Mindre
teatern; 1861 blef han t. f. och 1868 ord.
lärare i komposition och instrumentering vid konservatoriet; var en tid pianolärare hos drottning Lovisa. Som kompositör torde han vara en af Sveriges
produktivaste. De till öfver ett hundratal uppgående verken utgöra företrädesvis pianosaker (salongsmusik) i romantisk stil, i allmänhet melodiösa och lättspelta; jämte originalkompositioner för
piano arrangerade han för detta instrument en mängd saker af såväl inländska
(A. F. Lindblad) som utländska kompositörer; jämte pianokompositionerna skref
han äfven en mängd solosånger vid pia1880;

—

Äfven för teatern skref han flera
operor; mest bekanta af dessa blefvo:
"En utflykt i det gröna" (1862), "Riccarno.

do"

(1869)

och "Lully och Quinault"

(1859)

af andra verk för scenen må nämnas:
"Violetta" (1855), "En sommarnattsdröm"
De flesta af hans arbeten utgåf(1856).
vos på Hirschs förlag. Sitt största rykte i utlandet vann han genom etydverken: "Neueste Schule d. Geläuflgkeit"
op. 61 och "Die Pflege d. linken Hand"
op. 89.
2.

Gustaf Herman

holm

källor.

hamn, t

;

d.

17.11. 1862;

B.,

f.

i

Stock-

sångare och kompo-

sitör; elev af konservatoriet 1880

—83,

se-

dan anställd vid Berndts och Fröbergs
sällskap 1883—86; kapellmästare vid Södra och Vasateatern 1886—95 och vid operettsällskap

i

Danmark

fr. o.

m.

1896.

—

B. har komponerat sånger, stycken för
violin och piano samt operetter ("I ungdomens vår", "Prinsessa för en dag",

"Hin och smålänningen", "Jon Blund",
"De landsförviste" m. fl.).
1.

Berg,

Per Adolf,

f.

27. 8. 1786

i

Romfortuna, Västerås stift, t i Alunda,
Uppsala stift, 9. 2. 1864; lärde sig på egen
hand orgelspel och innehade först plats
som organist i Kumla, sedan i Alunda;

—
Berg

86
kallades 1845

till

Mus. akad.; hade
sig en stor
testamenterade till

Ass.

i

genom sparsamhet förvärfvat
förmögenhet

dentkapells dirigent och sedan 1891 (med
äfven studentsångföreningens ledare; var t. f. kapellmästare
vid Lunds univ. 1892 och 1893 och är alltsedan 1897 ord. kapellmästare därstädes.
Jämte dessa befattningar har B. varit ledare för åtskilliga körer och musiksällskap i Lund, Malmö och Landskrona; år
1910 utsedd till andre dirigent för Sven-

samma undantag)

och
akad:s stipendiefond 1,500 r:dr r:mt. En
af akad:s helöningsjettoner bär hans
namn. (Å ena sidan står: "Uppmuntran
för flit och framsteg. Minne af organisten i Alunda P. A. Berg").
2. Isak Albert B., f. 22. 9. 1803 i Stockholm, t därst. 1.12.1886; sångare och
sånglärare; 1820 student i Uppsala, där
han 1824 tog kansliexamen; studerade
sång för Siboni i Köpenhamn; 1827 29
företog han resor i Tyskland och Italien,
uppträdde flerstädes offentligt och debuterade först på scenen i Venedig 1828
som Jephta i operan af samma namn;
återkom 1829 till Sverige och var därefter
1831 50 sånlärare vid kgl. op., en befattning som han åter innehade 1862
70.
B. var på sin tid Sveriges främste
sånglärare; en af hans första elever var
Jenny Lind; af andra kunna nämnas:
Oskar Arnoldson, Math. Ficker-Gelhaar,
Prins Gustaf, Oscar II. Som körledare i

Sverige och Norge, 1897 till Stockholm
(Oscar II:s regeringsjubileum); 1899 till
Norge; 1904 till Förenta Staterna (S:t
Louis-utställningen); sedan de flesta år
en konsertturné genom Sverige. Såsom
kapellmästare vid Lunds univ. har B. äfven hållit offentliga föreläsningar i musikteori och musikhistoria; erhöll Litt.

"Harmoniska sällskapet" på

et

—

—

1820-talet in-

lade B. stora förtjänster, likaså på 1830talet i "Sällskapet för sångöfningar".
1831 fick han titeln hof sångare; blef
1831 och 1862 RVO.
B. erbjöds 1839 Sibonis plats i Köpenhamn, men ville ej
mottaga den. Som kompositör är han

LMA

känd genom den

blott

ran

i

ut

Europa.

i

som genom

skog",

3. N a
student

t

an a e
i

lilla

1

B.,

Sthlm

f.

1898;

i

visan "Fjär-

Lind fördes

J.

Stockholm

examen; elev i konserv,
kontrapunkt af Lindegren;
studieresor

1879;

veterinäraf Giinther, i

1902

dessutom

utlandet; 1908 statsstipendium som kompositör; skref bl. a.
operan "Lejla" (uppf. 1912) o. symf. dikten "Traumgewalten" (Dortmund 1912).
4. Carl Alfred B., f. 13.10.1857; dirigent och kompositör; student 1877; studerat vid Uppsala univ. 1877—86; vid
Lunds univ, 86—88; musikstudierna, begynta redan under skoltiden, fortsattes
vid univ. under J. A. Josephsons, I. E.
Hedenblads och Carstensens ledning; genomgick 1894 96 Leipzigs konservatorium och företog därefter studieresor i
Tyskland och Österrike (företrädesvis
flera

i

—

åren
1907);

97, 98 samt sedan 1900 och
har alltsedan 1889, med undantag

1896,

af studietiden

i

Leipzig, varit

Lunds

stu-

ska Sångarförbundet och 1911 till förste
dirigent vid Skånska Sångarförbundet;
1904 hedersledamot af "Swedish gleeclub" i Brooklyn. B. har, företrädesvis
med Lunds studentsångförening, företagit en mängd konsertresor i in- och utlandet, däribland 1895 till Danmark och
Slesvig,

art.

1894

1897;

till

RVO

Köpenhamn,

1908.

Som

1896

till

dirigent

manskörer har B. gjort sig vida
känd såsom en af Sveriges allra främste, och Lunds Studentsångförening har
under hans ledning nått den högsta blomstring den någonsin haft.
En mängd
af

kompositioner äro utgifna i tryck, hufvudsakligen inom manskvartettens och
solosångens område. Af större arbeten
må nämnas: Kantat vid Frimurareföreningen Eos' 25-årsjubileum 1891; Kantat
vid jubelpromotionen 1893; Kantat vid
Lunds Univ:s Sekelpromotion 1900; Kantat vid Provinsiallogens i Kristianstad
100-årsjubileum; Kantat vid af täckandet
af bysten öfver O. Lindblad 1908; Kantat vid Odd Fellewordens 25-årsjubileum 1909; Kantat vid Akad. föreningens
i Lund invigning 1911 m. fl.;
dessutom:

"Slumren Ijuft I hädangångna", requiem för manskör och ork. 1898; "lo
triumphe", festpreludium för stor ork.
"Anabasis" för stor ork. 1901; ett
tjugotal solosånger vid piano, de äldsta
1899;

af år 1878; likaledes ett tjugo-tal manskörer a capella (däribland: "Människan
af kvinna född" 1897, "Jordens oro viker" 1904, "Saliga äro de saktmodiga"
1910); dessutom kompositioner för piano,
piano och violin, piano och violoncell
m. m. B. har dessutom verkställt en

Bergamasca— Berger
af Jadassohns Lärob. i enkla,
dubbla, tre- och fyrdubbla kontrapunkten (Lund 1901) samt under 1890-talet äfven tryckt en del botaniska arbeten
(Studien iiber Rheatropismus bei den
Keimwurzeln d. Pflanzen, Lunds univ:s
öfvers.

årsskr. 1899).

Bergamasca,

en

italiensk

dans

från

hvarom forskningen ännu ej
sagt sista ordet. Riemann nämner Azzojnolis Villote del Fiore 1569, som det
Dock synes det
första arbetet med b.
här mera vara tal om en sång från

trumpetare och 1878 efter J. Czapek
musikkårens anförare; fick af sked från
denna befattning 1902; B. var dessutom
medlem af St. teaterns kapell och musikföreningen; komponerade flera omtyckta
marscher (Svea trängkårs marsch); B.
var gift med sångerskan A x e 1 i n e

Mrä

Bergamo.

mer dansen

i

J.

Emellertid

förekom-

Abondantes lutbok af

sedan i Thysius' lutms. från 1590-talet, Besardus' lutbok af
1603, Chilesotti-ms. från c. 1600, Per Brahes visbok c. 1620. Denna tid: 1585—20
synes ha varit dansens ryktbarhetsperiod, då man öfver hela det bildade

1585 (5:te boken) och

Europa kände den. Af Shakespeares
Midsommarnattsdröm veta vi, att den varit en bonddans med en viss plump och
otymplig karaktär. Efter 1620 torde dansen så
nit

men

viss

småningom ha
i

alldeles försvun-

stället öfvergick

melodi,

som sedan

namnet på en

1590-talet

varit

Denna melodi
förenad med b.-dansen.
gick nu allmänt under namnet "bergamascan" och blef mycket populär under
andra hälften af 1600-talet. Till Sverige kom den under sitt kända namn
äfven, och J. A. Bellman meddelar den
som folkmelodi från Dalarne 1706. Efter
denna tid ingick den alltmera i folkvisan och under 1800-talet ha en mängd
folkmelodier i Sverige upptecknats, som
gå tillbaka till "b." I sin senaste
form finnes den i den kända ringleksmelodien till: "Skära, skära hafre". Äfven i Tyskland har den blifvit folkmelodi till visan: "Kraut und Riiben", och
J. S. Bach har användt den som tema i
en komposition.
Se vidare: T. Nor-

alla

—

Melodier till Sv. folkvisor o. folkdanser s. 75 79.
Groves lexikon påpekar en alldeles ny dans från 1800-talet,
som äfven den fått namnet "b." Ett
exempel anföres från Piattis op. 14 för
violoncell och piano. Här är b. en liflig
dans i ^s-takt. Den forna C. var i */* och
synes ha varit mera långsam i tempot.
Bergendahl, Axel, f. 1839 i Göteborg,
t därst. 6.10.1909; utbildade sig först vid
Göta artillerireg:s musikkår, blef stabslind.

—

—

z.

Bergenson,

1500-talet,

staden

87

Aron Victor,

f.

i

Värn-

studerade musik först i
Skara under J. A. Mankell och tog organistex. för denne 1866; var sedan 2 år
elev af Göteborgs folksk.-sem.; elev af
konserv, i Stockholm 1872—76; studerade
kontrapunkt o. komposition för H. Berens; lärare i harmonilära vid samma
konserv. 1885; kantor i Slottskyrkan 1893.
LMA 1895. Professor i harmonilära 1912.
Af kompositioner må nämnas pianostyckena "Albumblad" och "Lyriska stäm-

hem

2.10.1848;

B. har särskildt gjort sig

ningar".

känd

musik: Harmonilära 1899 (3:e uppl. 1910), Musiklära
Kyrkotonarternas praktiska an1903,
vändning 1906, Musikens första grunder
1908. Af dessa har den förstnämnda vunnit berättigadt erkännande som Sveriges
främsta originalarbete i harmonilära.
Som lärare har B. utöfvat en mycket
gagnande verksamhet och utbildat en
mängd af landets bästa organister och
kantorer; hans lärareverksamhet har
präglats af ungdomlig entusiasm och
stor pedagogisk duglighet.
Bergensson-Söderman, Erika Kristina, f. 26.7.1864 i Stockholm, t 8. L

som läroboksförfattare

i

1904 därst.; elev vid kgl. teatern i Stockholm 1883; debuterade därst. som Zelida

"Konung för en dag" 12. 10. 1884 och
sjöng sedan å samma scen 1885 som Anna i "Friskytten" och Nancy i "Martha";
1886 studerade hon i Paris och lät våren
1887 höra sig där å en konsert i Salle
Pleyel; var engagerad vid k. t. i Sthlm
1887—88; studerade åter i Paris 1889—91
i

Bland hennes roller
Zerlina, Papagena,
Siebel i "Faust", Flora i "Den vilseförda". Efter att 1891 ha ingått äktenskap
med operasångaren C. A. Söderman uppträdde hon mindre ofta offentligt.
1. Berger, L u d w i g, f 18. 4. 1777 i Ber-

för

Delle

märkas

i

Sedie.

öfrigt:

.

t 16. 2. 1839 därst.; pianist och pedagog; 1804 i Petersburg tillsammans med
Clementi, A. Klengel och Field; kom
1812 till Stockholm, där han d. 17. 11. gaf
lin,

Berggreen

88

—Bergström

en konsert ä riddarlinssalen; berömmes
vid denna som utmärkt skicklig på sitt
instrument; från Sthlm for han till London, där han stiftade bekantskap med J.
B. Cramer; fr. o. m. 1815 bodde han i
Berlin och fick snart anseende som en
af de främste pianolärarna; bland hans
många elever må nämnas: Mendelssohn,
Fanny Henselt, Taubert; skref pianokompositioner, etyder, manskvartetter,

re

solosånger, kantater.

sånger.

Wilhelm

B„

Boston;
1878—82 elev af Fr. Kiel vid kgl. högskolan för musik i Berlin; var någon tid
lärare vid Klindworth-Scharwenka-konservatoriet och blef 1903 hofkapellmästare i Meiningen; af hans kompositioner
blefvo särskildt solosångerna och manskvartetterna omtyckta; skref äfven två
symfonier, kammarmusik och kompositioner för kör och orkester ("Gesang der
Geister iiber den Wassern", "An die grossen Toten", "Totentanz", "Meine Göttin",
"Euphorion").
Berggreen, Andreas Peter, f. 2. 3.
2.

1801

i

f.

Köpenhamn, t

9.8.1861

därst.

i

9.11.1880;

student 1819 bedref han först juridiska
studier; samtidigt ägnade han sig åt
musik på egen hand samt spelade flöjt,
guitarr och piano; endast en kortare tid
var Weyse hans lärare i komposition;
hans arbete inom musiken gick företrädesvis i riktning åt kyrkomusik, skoloch folkmusik; som lärare fick han en
mängd elever, däribland N. W. Gade och
P. Heise; 1838 blef han organist vid Trinitatiskyrkan; 1843 stiftade han Haandvajrkersangforeningen, som i sin tur gaf
impulsen till en mängd andra liknande
föreningar; 1858 utnämndes han till professor och 1859 till sänginspektör af
kyrkoministeriet; 1878 blef han hedersdoktor; af hans många verk har den stora samlingen folkvisor och danser från
all världens länder blifvit mest bekant.
Arbetet är för sin tid godt och öfversiktligt samt har i hög grad bidragit till att
popularisera folkmusikforskningen. För
vår tid är det dock mindre brukbart.
Ett annat i Danmark åtminstone vida
kändt arbete är koralboken, som har en
viss konservativ hållning och representerar som sådan en viss "högerriktning"
gent emot Grundtvigsångböckernas mera

framträdande frisinne. B. komponerade
äfven själf kyrkokoraler. Som tonsätta-

är han numera till största delen
glömd, men på 20- och 30-talen uppfördes flera af hans själfständiga verk:
"Kong Christian Isegger ned sit Svcerd"
för Kegensens jubelfest 1823, en förmälningskantat till text af Oehlenschläger
1829, operan "Belledet og Busten" 1832,
musik till Oehlenschlägers tragedier:
"Tordenskjold", "Dronning Margareta",
"Sokrates"; dessutom flera fosterländska

Bergman,
1842

i

Eleonora

(Ellen)

f.

5. 1.

Strängnäs; utbildade sig redan

i

föräldrahemmet å violoncell, ett instrument, hvarå hon under 1870-talet någon
gång lät höra sig solo vid konserter; elev
vid konservatoriet i Stockholm 1864 69
och tog 1867 organistexamen med de högsta betyg; 1870 99 var B. lärarinna vid
kons. i elementarsäng; dessutom har hon
varit sänglärarinna vid en mängd högre
flickskolor i hufvudstaden; slutligen har
B. äfven utöfvat en stor privat undervisningsverksamhet; till Mus. ak. donerade
hon en stipendiefond å 6,000 kr. Som
sångerska har hon endast undantagsvis
låtit höra sig.
Axel Gottlieb, f.
1. Bergström,

—

—

Stockholm, t därst. 1853; bokhålriksbanken; var en af stiftarna af
Harmoniska sällskapet och intresserad
1786

i

lare

i

aktiv medlem af Mazerska kvartettsällskapet (särskildt tiden 1823 32); en stor
gynnare af tonkonsten (understödde L.
Norman och And. Gehrman m. fl.); spe1848.
lade själf violin o. violoncell.
2. E b b a B., f. 5. 7. 1815, f 10. 2. 1860; utmärkt pianospelerska; gift 1847 med den
berömde violinisten Th. E. A. d'Aubert.
Gar3. C a r 1 Axel B., f. 2. 2. 1864 i
penberg, Kopparb. län, t 31. 10. 1907 i
Stockholm; violinist och dirigent; elev
af konserv, i Stockholm 1880 85; altviolinist i hofkapellet 1882 och i Aulinska
kvartetten 1887; musikanförare för Upplands regemente 1888; musikdirektör 1890;
1903 musikdir. vid Göta lifgarde.

—

LMA

—

4. Oskar B., f. 18. 7. 1874 i Stockholm;
bassångare; elev af I. Hallström 1891 i
sång och fru Linden i plastik; debuterade å Kgl. teatern 1896 som Lothario i
"Mignon"; var sedan engagerad därst,
under åren 1897—99, då han öfvergick
bland hans roller
till Ranfts teatrar;

märkas: Vulcanus i "Philemon o. Baucis", Hans i "Per Svinaherde", Papageno

—Berlioz

Beringer
i "Trollflöjten", Leporello i "Don Juan",
Härolden i "Valdemarsskatten", Giacomo i "Fra Diavolo"; å Svenska teatern
sjöng han Gaspard i "Cornevilles klockor", Halifax i "Hin ondes snaror" m. fl.
5. Anna Katarina B., f. 30. 12. 1853 i
Fernebo, Värmland; organistexamen vid
k. konserv, i Stockholm 1876 med högsta
betyget i solosång; sedan elev af Ellen

Bergman

1880

— 83;

sånglärarinna

i

Filip-

stad 1878—80, vid Högre Elem.-lärov.

f.

—

Stockholm 1880 81; dessutom
vid flera andra skolor i hufvudstaden;
sedan 1897 vid Högre lärarinnesem. och
Statens normalskola f. flickor och fr. o.
m. 1902 som "ledare af profkurs i skola"
vid k. konserv, i Stockholm; har äfven
hållit
flera mycket
uppmärksammade
kurser i sång; B. har företagit flera studieresor till utlandet i sångpedagogiskt
syfte; utgifvit uppsatser rör. sångundervisning i skolor i flera svenska och tyska
facktidskrifter, "Sångkurs för skolan"
(hft. 1 4), "Handledning vid den första
sångundervisningen i skolan" (tills. m.
Hanna Malm). B. är varm vän af "formelmetoden".
flickor

i

—

Beringer,

wangen

Oskar,

f.

14. 7.

1844

i

Furt-

Baden; elev af Moscheles och
Tausig; grundade 1871, då han flyttade
öfver till England, en högskola för pianospel i London, som existerade till år
i

han lärare i pianospel
vid kgl. mus. akad. därst.; författare af
instruktiva pianoetyder och en lärobok
i pianoundervisning.
Bériot, Charles Auguste de, f.
20.2.1802 i Löwen, f 8.4.1870 i Brussel;
1897; år 1885 blef

framstående violinvirtuos; var till största delen autodidakt; begynte vid 19 års
ålder konsertera i Paris och reste sedan
till
London; den uppmärksamhet man
här öfverallt skänkte hans prestationer,
föranledde konungen af Nederländerna
att

kalla

honom

till

soloviolinist

mot

tämligen hög aflöning; revolutionen 1830
omintetgjorde denna anställning, och
han begaf sig nu åter på konsertresor i
England, Frankrike, Belgien och Italien;
1836 ingick han äktenskap med den berömda sångerskan Maria Malibran; han
erkändes vid denna tid tämligen allmänt
som en af de allra främste då lefvande
violinvirtuoserna; efter hustruns hastiga
död samma år återvände han till Briissel, där han kvarstannade till 1840 utan

att offentligen låta

höra sig; sistnämnda
i Tysk-

år företog han nya konsertresor
land; efter Baillots död 1842,

erbjöd

Auber honom dennes

lärare

vid

konservatoriet;

plats

som

föredrog dock
Briissel; 1843 blef han professor vid konservatoriet därstädes; 1852 lämnade han
platsen, emedan hans syn blifvit starkt
försvagad; efter 1858 var han fullständigt blind.
B:s omtycktaste verk äro:
11 Airs variés, 7 konserter; dessutom
skref han 4 trios och några duos brillantes; slutligen äfven läroböcker i violinspel: Ecole transcendentale de violon;
Grande methode (1858). B. betraktas som
grundläggaren af den moderna francobelgiska skolan inom violinspelet i motsats

till

B.

den klassiska, parisiska, som

re-

presenteras

af Viotti, Kreutzer, Eode
och Baillot. B. upptog efter Paganini

de många karaktäristiska violinpassagerna, dubbelgreppen, arpeggios, pizzicatos. B:s föredrag utmärkte sig af
grace och elegans, men på samma gång
en viss undfallenhet
för
publikens
smak, och därigenom förorsakades ett
visst effektsökeri, som kom att utgöra
virtuosskolans svagaste punkt, så länge

smak

tidsålderns

stod åt det yttre effekt-

den inre gedigenheten. Af
hans talrika elever är Henri Vieuxtemps
den berömdaste.
Berlin, Johan Daniel, f. 1710 i Memel, t 1775 i Trondhjem; kom 1730 till
fulla

i

st.

f.

Köpenhamn och
domkyrkan
känd som

blef 1737 organist vid

Trondhjem; var på sin tid
skicklig orgelvirtuos, hvars
rykte äfven nådde Tyskland; han sysselsatte sig mycket med akustik och konstruerade 1752 ett monochord, som vid
hvilken temperatur som helst höll tonen;
efterlämnade vid sin död flera akustiska
afhandlingar i manuskript; i tryck utkom: ett häfte Sonater för klaver, "Ani

fangsgriinde der Musik", 1742, (1744
dansk: "Musikaliske Elementer", tr. i
Trondhj.) och "Anleitung zur Tonometrie" (Köpenh. o. Leipzig 1767).
Af B:s
söner efterträdde en fadern, en annan
blef organist i Christiansund.
Berlioz, H e c t o r, f 11. 12. 1803 i Cöte
S:t André vid Grenoble, t 8.3.1869 i Pa.

ris;

programmusikens skapare.

Fadern

var läkare, och sonen skulle, enligt faderns önskan, ägna sig åt samma kall;

han skickades därför

19 år

gammal

till

Berlioz
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i Paris för att studera mefattade emellertid snart ett
lifligt intresse för musik, speciellt operan, och de medicinska studierna fingo
Snart hade han
hvila för tonkonsten.
oåterkalleligt beslutat att ägna sig helt

universitetet
dicin.

Han

åt musiken.

Fadern uppmanade honom

återtaga de medincinska studierna, så framt han ej ville gå förlustig
det penningunderstöd, han hittills fått.
Han stod dock fast och blef också utan
För att uppehålla
all hjälp hemifrån.
att

tog han anställning som körsångare
vid en mindre teater samt gaf äfven en
Sina musikstudier
del musiklektioner.
skötte han vid konservatoriet under Lesig,

sueurs ledning.

Det var hufvudsakligen

orkester- och kompositionsöfningar han
bedref. De gamla polyfona musikfortilltalade honom ej och han förblef hela sitt lif en afgjord hatare af
Bach och fugastilen. Något instrument
lärde han sig ej traktera. Flöjt spelade
han visserligen först något litet, men nå-

merna

gon skicklighet på instrumentet vann
han ej. Det var orkestern som helhet,
hvilken blef hans instrument, men på
det blef han en mästare som få. Fadern
bevektes att åter skänka honom sin
hjälp, sedan en sjukdom tvungit sonen
att för en tid nedlägga musikstudierna.
På egen bekostnad lät B. nu uppföra en
"messe solenelle" af egen komposition.
Oaktadt denna rönte ett kyligt mottagande, var B. öfvertygad om sin stora
begåfning som tonsättare. För att förvärfva Rompriset, som gaf tillfälle till
en femårig vistelse i Italien, inlämnade
han till konservatoriet komposition på
komposition till bedömande. Till sist
lyckades han med kantaten Sardanapel,
och 1830 for han till Rom. Här fann
han ej sina konstnärliga förväntningar i

Han skref
Paris och bad att få
Först
återvända, men detta nekades.
genom enskild bemedling lyckades han
att efter IV2 års bortvaro komma tillbaka till hemlandet. Nu samlade B. i
största hast en orkester och gaf en konsert med egna kompositioner, framför
allt
sin strax före Romresan skrifna
"Symfonie fantastique". Det är programmusikens första typiska verk. Texten hade B. själf författat. Innehållet
är "en episod ur en konstnärs lif": En

någon mån
efter

ett

år

tillfredsställda.
till

konstnär har förälskat sig, och musiken
skildra, huru kärleken stiger från
lugnt svärmeri till lidelsefullhet, svartsjuka, raseri, ända till dess den öfvergår i ömhet, tårar och förkrosselse. De
enskilda delarna äro ytterst löst förbundna med hvarandra. Än är det en
balscen, än en drömscen med afrätt-

vill

ningsplats, än häxerifantasier.
till 'episoden' hade B. hämtat

eget

lif.

Ämnet
ur

sitt

Han hade med den honom egna

glöden och häftigheten i känslor förälskat sig i en irisk skådespelerska, miss
Smithson. Hans kärlek besvarades i
början ej, och B. formligen frossade i
Han bibehöll hela sitt lif
förtviflan.
igenom denna häftiga, lidelsefulla känslosamhet; ännu i sitt 60:de år förälskade han sig med samma ungdomliga häftighet som vid tiden för skapandet af
När han återfantastiska symfonien.
vändt från Rom och blifvit mera uppmärksammad som kompositör, gaf miss
Smithson honom sitt ja-ord. Äktenskapet blef ej lyckligt, och fr. o. m. 1840talet lefde de fullt skilda. B. begaf sig
nu ut på konsertresor till Tyskland

Ryssland (1847).
till hans idéer
om programmusiken, och äfven eljest
förvärfvade han sig många vänner i
Tyskland. Hans hemland förhöll sig
emellertid ännu kyligt mot honom, och
en kompositionslärareplats vid konser(1843),

Österrike

(1845),

Liszt anslöt sig 1847 öppet

vatoriet

han

ej.

i

Paris,

1839

som han

hade han

sökt,

erhöll

blifvit konserva-

tor för konservatoriets musiksamlingar
och 1852 förändrades denna till en bibliotekarieplats. På 1850- och 60-talet före-

tog B. nya konsertresor, under hvilka
han bl. a. besökte Belgien, England,
Tyskland och Ryssland. Han återvände
höljd med europeiskt rykte och ära, men
hans landsmän visade honom ännu ej

den uppmärksamhet han ansåg sig ha
Denna otacksamhet fyllde
förtjänat.

honom med

bitterhet

mot

sitt fosterland.

Tyskland och England ansåg han mera
lämpade för att mottaga hans kompositioner och väntade därför sina största
framgångar därifrån. Hade Frankrike
ej nog hedrat honom under hans lifstid,
blefvo de ärebetygelser hans verk fingo
röna i hemlandet efter hans död så mycket större. Efter kriget 1870 har Frankrike på allt sätt velat framhäfva ho-

—
Berlioz

—Bernhard

nom som den

store franske kompositören gent emot tyskarnas Wagner och
Några verkliga efterföljare har
Liszt.
B. dock ej fått i Frankrike. Saint-Saens,
som under tidigare år stått hans riktning närmast, visar i sina senare kompositioner ett helt annat skaplynne och
B:s verk äro
går sina egna vägar.
alla för stor orkester och i de större
musikformerna. Inom den enkla visan
med enkelt ackompagnement lyckas han
minst.
Verkligt folklig kan B. aldrig
bli, därtill saknar han framför allt den
okonstlade enkelheten. Men äfven i de
stora formerna äger han ej de stora linjerna med tematisk formbehandling och
konsekvent genomförda motiv. Idéerna
komma oförmedlade utan allt förberedande, och stilen får därför något nyckfullt öfver sig, något nervöst, oroligt.
Sina främsta verkningsmedel äger han
i orkestern, där han som ingen före honom förstår att utnyttja alla klangeffekter.
För alla de enskilda instrumentens
karaktäristiska egenskaper ägde han en
ovanligt fin känsla, och han försummade
aldrig att lämna prof på sin skicklighet
i instrumental behandling.
Ett af hans
gedignaste och insiktsfullaste verk, hans
instrumentationslärobok (Grande traité
de rinstrumentation et d'orchestration
mödernes; avec supplement: Le chef
d'orchestre) lämnar talrika prof på den

—

kännedom han på detta område förvärfHans requiem ("Grande messe des
mörts") af år 1837 till minne af Julirevovat.

lutionens

offer

är

karaktäristiskt

för

denna hans sträfvan efter att få stora
verkningar genom uppbjudande af en
väldig

mängd

instrument. Larminstrumentens kärna i denna orkester utgjorde 16 basuner, 16 trumpeter, 12 valdthorn och 8 pukor. Till dessa hörde sedan: 108 stråkar och 20 träblåsare. Bland
mera intressanta klangeffekter märkes
dessutom i afdelningen "Hostias" med 8
basuner och 3 flöjter, hvilka följa hvarandra unisont, under det hela öfriga orkestern har paus. Han ville med denna
klangverkan visa "det stora afständet
mellan himmelen o. jorden". Trots denna
massorkester, var B. betänkt på en ännu
större.
Han föreslår i sin instrumentationslärobok en orkester på 480 man,
hvaribland märkas: 30 harpor, 30 pianon
och 250 stråkar. Af hans kompositioner
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må nämnas:

Åtta scener ur Faust, 1828
ouverturerna: Wav^erley, 1827—28,
Les Francs juges, 1827 28, King Lear,
1831, The Corsair, 1831, Rob Roy, 1832,
Le Carnaval romain, 1843; symfonierna:

—29,

—

Symph. fantastique,

1830

—

Roméo

Italie, 1834,

31,

—

nebre et triomphale, 1834

40,

Symph.

fu-

Harold en

et Juliette, 1838;

kan-

La revolution grecque, 1826, Herminie, 1828, La mört de Cléopåtre, 1829,
Le 5 mai, 1834, L'imperiale, 1855; La
Damnation de Faust, 1846; Benvenuto
taten:

—

37, opera i tre akter; L'Enfance du Christ, 1850 54, oratorium i tre
delar; Lelio, ou le retour ä la vie, 1827
monodrama; Beatrice et Benedict
32,
1860 62, komisk opera i 3 akter; Les
troyens, stor opera i två delar. Jämte
sina originalkompositioner arrangerade

Cellini, 1835

—

—

han äfven verk för stor orkester. Mest
bekant af dessa torde hans orkesterarr.
af Webers 'Aufforderung zum Tanz' (1841)
vara. Han arrangerade äfven Schuberts Erlkönig (1860).
Som musikkriti-

—

ker skref B. i flera Paristidningar: Correspondant, Revue européenne, Courier
de TEurope, Journal des Débats, Gazette musicale de Paris m. fl. Af dessa
uppsatser utkommo en del sedan i bokform.
Dessa äro: Voyage musical,
Etudes sur Beethoven, Gluck et Weber,
1843, Les soirées de Forchestre, 1853, Les
grotesques de la musique, 1859, A travers
chants, 1862 m. m. B:s bref till Carolyne
Sayn-Wittgenstein utgaf La Mara i
Leipzig 1903. F. Weingartner och Malherbe redigerade en samlad upplaga af
B:s verk å Breitkopf & Härtels förlag
1901 ff.
Af B.-litteratur må nämnas: A.
Jullien, Hector B., 1888, Tiersot, H. B.
et la soeiété de son temps 1903, Tiersot,
Correspondance H. B. 1907, F. Boult, B:s
life as written by himself in bis letters
and memoirs 1903, R. Pohl, H. B., Studien und Erinnerungen 1884.
Bernhard, Christoph, f. 1627 (el. 28)
i Danzig, t 14.11.1692 i Dresden; studerade musik för B. Erben och orgelspel
för Paul Syfert; han begaf sig sedan till
Dresden och H. Schiitz; kurfursten tog
honom till sig 1649 och satte honom i
stånd att företaga en studieresa till Rom,
där han blef Carissimis vän; 1655 blef
han vicekapellmäst. i Dresden; de italienare, som åtföljt honom på hans återresa intrigerade där mot honom, och

—

Bertini
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—Berwald

B. begaf sig därför till Hamburg, där
han var organist 1664 74; denna tid var
en verklig storhetstid i Hamburgs musiklif, och B. var själf en af de verksam-

padre Martini; 1752 organist vid S. Marcokyrkan i Venedig; 1757 körledare vid
konservatoriet 'Dei Mendicanti', en plats,
som han bibehöll till republikens fall
1797; skref flera operor, däribland Orpheo 1776 till samma text som Gluck;

—

1674 återvände han
Dresden, där han kvarstannade som kapellmästare till sin död.
Bertini, Henri, f. 28.10,1798 i London, t i Meylan 1.10.1876; framstående
pianopedagog; tillhörde en gammal musikerfamilj; redan vid 12 års ålder företog han i faderns sällskap en konsertresa genom Holland och Tyskland, England och Skottland; 1821—29 bodde han
i Paris; hans främsta arbeten äro pianoetyderna (op. 100, 29 och 32), hvilka
såsom enklare stycken särskildt lämpa
sig som förstudier till Czerny.
17. 9.
o n t a n, f
Berton, Henri
1767 i Paris, t 22. 4. 1844 därst.; son af
operakomp. och kapellmästaren vid stora operan Pierre B. (1727 1780), hvilken
inlade stor förtjänst om uppförandet af
Glucks verk; fadern införde sin son i
operatekniken, och B. blef snart en god
kännare af operastilen; Sacchini var en

maste krafterna; år
emellertid

till

M

skref

.

hans lärare; 1795 blef B. lärare

operor, 12 oratorier, för-

instrumentala kompositioBertram, T h e o d o r, f. 12.2.1869 i
Stuttgart, t för egen hand i Bayreuth
nov. 1907; framstående Wagnersångare
(baryton); först utbildad af sin fader
barytonisten Heinrich B.; sedan elev af
konserv, i Stuttgart; i början var han
instrumentist (violoncell, kontrabas och
cornet a pistons, basun); uppträdde sedan som sångare och visade sig då äga
jämte god röst äfven en betydande dramatisk skicklighet; var sedan anställd
vid Stadtteatern i Hamburg, därefter i
Berlin och Mlinchen; han firade här triumfer bL a. som Don Juan och Almaviva
"Figaros bröllop"; uppträdde sedan i
i
Amerika och London och gjorde stor
lycka; jämte Mozarts operor har B. äfven

—

flera

inlagt stora förtjänster

som Wagnersån-

gare bl. a. som Hans Gades i "Mästersångarne"; han har äfven sjungit Beckmesser i samma opera; vidare är han
från Bayreutherfestspelen känd som Wotan och Amfortas. Stockholms kgl. scen
gästade B. 1904.
Framstående musikersläkt,
Berwald.
hvilken alltsedan 1770-talet gifvit Sverige en mängd mycket dugande tonsättare
och utöfvande musiker. Släkten kan

harmoni vid konservatoriet; 1807 kapellmästare vid italienska operan, 1809 sångchef vid Stora operan och 1816 professor
i komposition vid konservatoriet;
hans
första opera "La Dame invisible" skrefs
1783 och uppfördes fyra år senare. Hans
berömdaste operor blefvo sedan: Ponce
tid

allt 34

i

utom

i

de Leon 1797, Montano et Stephanie 1798,
Le Délire 1799 och Aline, ou la reine de

tillbaka till midten af 1700-talet
och tillhör Nordtyskland. Från och med
1700-talets slut äro endast svenska musiker kända inom familjen. Vi meddela
först en öfversikt af de medlemmar inom
släkten, som framträdt som musiker antingen som utöfvande konstnärer eller
kompositörer:

Golconde 1803. Kossinis och Boieldieus
ära öfverglänste snart B:s, och därigenom råkade han snart i glömska; då han
dog, mindes man knappast den ära han
en gång med sina operor vunnit.

följas

Ferdinando

Bertoni,
Giuseppe,
i Salo vid Venedig 15.8.1725, t i Desenzano vid Brescia 1. 12. 1813; elev af
f.

Släkten Berwald.
1.

Johann

Gottfried,

Johann Friedrich,

2.

Schwerin.

Slesvig.

(1700-talets 2:a hälft).

t 1789.

Christian Friedrich Georg

3.

(2:a sonen

i

4.

Georg Johann Abraham

l:a giftet).

(i

1740—1825.
12.

Frauz

Adolf.

10.

1796—1866.
13.

Hjalmar,

14.

Astrid,

f.

g.

11.
f.

Christian August,

5.

Johan Fredrik,
1787—1861,

1798—1869,
1848.

3:e giftet).

1758—1825.

gängen med
Hedvig Sundblad.

2:a

gift

:

6.

med:

Mathilda Cohn.

1886.
7.

Fredrique.

8.

Julia Mathilda,

g.

m. K. Akerhjelm.

9.

Hedvig Eleonora,
m. Th. Säck.

g.

Berwald

Den

äldste

kände medlemmen är J

hann Gottfried

(1),

om

o-

hvilken vi

han 1771 var medlem af
hofkapellet i Schwerin och detta år ingick äktenskap med Christiana Auguste
Hartmann från Trier. Eljest skrifver
han sig såsom varande från LudwigsÄnnu 1768 är han medlem af oflust.
vannämnda hofkapell. 1774 skref han
blott veta, att

"Sendschreihen an den Hn J. W.
Hertel" beträffande frågan: "Wie Quinett

ten und Oktaven zulässig und nicht zu-

seyn" (ms. i Briissels bibi.)
I
Schwerin finnes ett ms.: "Die Empflndungen eines echten Obotriten; das hohe
herzogl. Meeklenb. Schwerinische Hans
durch der den 13. Juni 1778 erfolgten
Geburt des Prinzen Friedrich Ludewig,
in einer Cantate geschildert." I Darmstadt finnes i handskrift en "Sinfonia"
af en "Berwaldt", troligen densamme
Den omständigheeller någon samtida.
ten, att J. G. B. kallar sig "junior" kunde tyda på, att någon ännu äldre medlem af släkten äfven varit musiker. I
hvad släktskapsförhållande J. G. står till
stamfadern för den svenska grenen, är
lässig

ännu
vi

i

siker

ej

utrönt.

I staden Slesvig träffa

andra hälften af

1700-talet

Johann Friedrich

en mu-

(2).

Han

var född i Königsberg i Neumark och
dog 1789 i Slesvig. Andra sonen i första
giftet föddes 1740 i byn Hohen Aspe nära
staden Slesvig, följaktligen har J. F. redan då varit bosatt i landskapet Slesvig.
Han var gift 4 gånger och hade i sina
äktenskap 20 barn. Andra sonen i första äktenskapet var Christian Frie-

drich Georg
hade

f.

(3),

de violinisten Franz

kom

14.9.1740.

fått sin utbildning hos

Stockholm

Benda

i

Denne

den berömBerlin och

då han anställdes som kammarmusiker hos hertig Carl
af Södermanland.
1773 blef han violinist i hofkapellet, en plats, som han beklädde till 1806. Han gifte sig första
gången i Eutin. I detta äktenskap hade
han två söner och en dotter, hvilka dock
icke idkade musik. Efter sin första hustrus död gifte han 1789 om sig i Stockholm med Brita Agneta Bruno (f. i Sthlm
1765, t 26. 11. 1809).
I detta äktenskap
hade han fem barn: 3 döttrar och 2 sötill

1772,

Båda de senare blefvo namnkunniga musiker. Fr. o. m. 1806 till sin död
1825 lefde han i tillbakadragenhet i hufner.

93

—

vudstaden.
I tredje äktenskapet hade
Joh. Friedrich bl. a. sonen Georg Jo-

hann Abraham
kom

(4),

anställd

som

1758.

f.

1782 öfver till Sverige

fagottist ett år

let,

sedan som violinist 1783

ma

kapell.

Med

Denne

och var först
i

hofkapel-

—1800

i

sam-

berömde son (sedermera kapellmästaren) företog han 1795
sin

konsertresa till Köpenhamn, 1797
Finland, Ryssland, Tyskland och
Österrike. 1800 återkom han till Stockholm och begärde då ny permission för
konsertresor. Då denna vägrades, begaf
han sig först till Köpenhamn, där han
var med om striden mellan danskar och
engelsmän, sedan till Petersburg, hvar-

en

till

han stannade till sin död. Han var
här dels ledamot af hofkapellet dels direktör för filharmoniska sällskapet, t 27.
1. 1825. — Den sistnämndes son Johan
est

Fredrik

(5) föddes 4.12.1787 i Stockholm. Han visade mycket tidigt stora
musikaliska anlag och spelade redan vid
sex års ålder på en af fadern gifven konsert å riddarhuset (1. 12. 1793) ett stycke
för violin af Pleyel. En samtida yttrar
om hans uppträdande: "Så väl musikkännare som älskare funno sig på det
högsta öfverraskade att hos ett barn i
den åldern märka sådan skicklighet och
så god execution vid ett adagio, som
man icke förmodade." 1795 åtföljde han
sin far till Köpenhamn och spelade där
på kgl. teatern. I sitt tionde år (2. 4.
1797) gaf han f. f. ggn konsert i eget
namn, hvarvid uppfördes en af honom
komponerad ouverture för full orkester.
Samma år reste fadern med honom på
en längre konsertresa genom Finland,
Eyssland och Tyskland. Han lät här
öfverallt höra sig och beundrades all-

mänt

(så t. ex. i Åbo; se härom: \V. L.,
Mus. sällsk. i Åbo 1790—1890, s. 23 f.). I
Petersburg spelade han för kejserliga
familjen och erhöll i present ett dyrbart
guldur. I Tyskland besöktes bl. a. Dresden, där några lektioner togos för Naumann, och Leipzig, där kantor Weinlig
under sex veckor undervisade honom i
kontrapunkt. I Wien fick han öfvervara
första uppförandet af "Skapelsen" af
Haydn. I Wien lät han äfven höra sig
offentligt och komponerade 3 stråkkvartetter och en symfoni. De förra försöktes på så sätt, att B. och hans far spelade violinerna och Salieri och Cartelieri
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"sjöngo" alt och bas. Efter 1800, då fadern nekats permission, åtföljde han fadern till Köpenhamn, där han tog lektioner för Zink, och Petersburg, i hvilken sistnämnda stad han först var i pension hos en reformert präst (1803 07).
Under denna tid tog han lektioner för
Rode och efterträdde honom själf 1807 i
kejserliga kapellet. Samtidigt fullkomnade han sig i kontrapunkt och harmonilära för Neukomm och komponerade
1811 en operett i 3 akter: "L'héroine de
Tamour filial", hvilken uppfördes i Eremitaget inför hofvet. 1812 tog han hastigt afsked på grund af en tillrättavis-

—

ning han erhållit för försent kommande
1813 var han åter i Stocktill en öfning.
holm tillsammans med Ferdinand Ries,
som åtföljt honom på resan. Efter några konserter i hufvudstaden for han till
Göteborg för öfverresa till England. Innan sjöresan begynt, fick han dock kallelse till förste violinistplatsen

i

hofka-

året därpå blef han konsertmästare, 1817 kallades han till
och slutligen erhöll han 1823 efter Du
pellet

(1814),

LMA

Puy

kapellmästarebefattningen

kap.-m. redan 1822).

Å

(tillf,

denna post kvar-

stannade han

till 1849, då det italienska
operasällskapet gjorde sitt inträde äfven
å kgl. scenen (med Foroni som kapellmästare).
Den 15. 9. 1817 ingick B. äk-

tenskap med Mathilda Charlotta
C o h n (6), f. i Helsingfors, som 1834 blef
första hofsångerska. Hon utbildade bl.
a. sina tre döttrar till goda sångerskor.
1833 företog kapellmästaren en konsertresa med sin hustru och äldsta dotter
Fredrique (7) till Köpenhamn och
Berlin. I sistnämnda stad gåfvo de alla
tre konserter å k. operan och erhöllo bifall bl. a. från Spontini.
I Köpenhamn
konserterades i närvaro af de kungliga.
I Danmarks hufvudstad blefvo alla så
högt uppburna, att raan erbjöd B. den
lediga kapellmästarebefattningen, som
han dock afslog. 1837 konserterades i Göteborg, 1842 i Finland, dit B. åtföljdes
af alla tre döttrarna: Fredrique, Julia
Mathilda (8) och Hedvig Eleonora (9). 1844 företog B:s hustru med
sina tre döttrar en konsertresa till Köpenhamn och firade där riktiga triumfer.
Påföljande vinter 1844/45 gaf hela
familjen mycket omtyckta abonnerade
.soiréer i Stockholm, och 1846 konsertera-

des i Kristiania och Göteborg. Största
suceéen blef dock resan till Tyskland
1847.
Om konserten i Dresden skrifver
B. själf: 'Det var ingen lätt uppgift för
mina döttrar att offentligt, på en stor
konsert, uppträda i en stad, hvars bildade klass af dess invånare har så mycket
konstsinne och inom hvars murar allt
stort och utmärkt har låtit höra sig; men
jag var nästan öfvertygad att mina flickors talent, i förening med dess vackra
röster, här skulle finna anklang och upp-

muntran. Också uteblef detta ej. Flickorna skördade i fullt mått rikt bifall af
publiken och konstnärerna. De båda kapellmästarna, herrar Keissiger och Wagner, jämte flera af kapellets artister,
hvaribland konsertmästarna Lipinsky
och Schubert, herrar Dotzauer,
Kotte,

Fiirstenau,
fl.

kommo

i

entreakten upp

teatern och yttrade

bl.

a.,

Kummer,

Greisser m.

Schlick,

till

oss

på

att flickorna

innehade

den gamla, goda, italienska
metoden som nu för tiden är alldeles
bortkollrad för bara skrik, tremulerande och andra ovanor med släpningar m.
m. d." Nya framgångar firades i Berlin
och Hamburg. Den lysande sångarbana
döttrarna begynt blef ej fullföljd. Fredrique gifte sig med en ritlärare och omtalades sedan ej som sångerska. Hedvig
Eleonora ingick 29. 10. 1850 äktenskap

med

violoncellisten i hofkapellet Theodor Säck. 1853 lämnade han musiken
och blef grosshandlande i Stockholm.
Deras hem var länge en samlingsplats
för hufvudstadens musikvänner.
H. E.

dog 1880 i Nizza. Berömdast blef
Mathilda (f. 14. 10. 1822). Efter
triumferna i Tyskland 1847 anställdes
hon vid kgl. teatern i Stockholm och
B.-S.

Julia

debuterade i oktober och november i
"Linda i Chamounix" och "Hugenotterna", sedan som Rosina i "Barberaren" 3.
5. 1840 och Isabella i "Robert af Normandie" d. 15. 5. s. å. Hon kvarstod till 1. 7.
1852 vid k. t. och uppträdde under denna
tid som Susanna i "Figaros bröllop",

Agatha
flöjten",

i

"Friskytten", Pamina i "TrollAlice i "Robert", Adalgisa i

"Norma", Marie i "Regementets dotter",
i "Turken i Italien" m. fl.
Den
7. 10. 1852 ingick hon äktenskap med löjtnanten friherre Knut Åkerhjelm. Hon
dog 1. 1. 1877.
Fadern skötte jämte hofFiorilla

—

kapellmästarebefattningen

äfven

diri-
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rondo för fagott o. ork,;
rondo för oboe med kvartett; 20.
1712 sonat för p. och v. i Ess-dur*; 21.
1813 svenska visor för violin med ork.; 22.
1813 en violinkvartett i D-dur; 23. 1813
"Segersång öfver slaget vid Leipzig"
för tenor (sjungen af Karsten) och ork.;
24. 1813 fyra franska romanser vid piano*; 25.1813 "Dödsoffer åt bröderna Ramsay" för sång o. p. (text af Afzelius)*; 26.
1814 en violinkvartett i A-moll; 27.1814
en konsertant violinduett i A-dur; 28.

gentskapet inom Harmoniska sällskapet.

3 akter; 18. 1812

Vid hans frånfälle
skref Blanche: "Glömd var den gamle
kapellmästaren; det var som hade han
Men
för länge sedan vandrat sin väg.
det händer ibland, när grafvens portar
knarra och uppmärksamheten för ett
ögonblick dragés ditåt, att man ser en
och annan försvinna, som icke bort för-

19.

B.

dog

gätas,

d.

26. 8. 1861.

icke

med

likgiltighet

förbigås."

hade vid hans död
kompositioner förgätits,
hans
också
ehuru en hans samtida (Boman), som
noga studerat dem, yttrat: "Om än deras
mest framstående egenskap icke är detta
'djup', hvarom nu så mycket både i tid

Liksom han

själf

och otid pratas, utmärka de sig likväl
för stor formskönhet, jämte denna alldeles egna renhet, klarhet och innerlighet, som i B:s violinspel utgjorde dettas
egentliga nota characteristica." Af hans
verk framhäfver Boman särskildt begrafningsmusiken 1844 för Karl Johan.
Populära voro på sin tid i synnerhet
romansen "Ack, du för hvilken jag evigt
skall ömma" samt en uti operan "Turken
B. har själf
Italien" inlagd angläs.
i
tecknat sina öden och ur denna själfbiografi har A. Lindgren gjort utdrag
i Sv. musiktidn. 1882 nr 13, 14 ("Sv. hofkapellmästare" samma tryck). Den förteckning på B:s kompositioner, som åtföljde autobiografien, trycktes af

Boman
Då
13.

redan 1856 i Ny tidn. f. musik nr
utländska lexika flera kompositioner
i
af "Berwald" upptagas, samt J. F. B:s
och Frans B:s sammanblandas med
hvarandra, meddelar jag här de i förteckningen upptagna kompositionerna
jämte tillkomståret. De tryckta ha här
*: 1. 1794 Andante i G-moll; 2. 1796 tre
polonäser för p. o. v.*; 3.1797 Ouverture
för ork. (belönad med Mus. ak:s guldmedalj)*; 4. 1798 99 tre violinkvartetter*; 5. 1799 symfoni i Ess-dur*; 6. 1801
violinkvartett i C-dur; 7.1802 d:o i Gdur; 8. 1803 04 två violinkvartetter i
Fiss-moll o. Ess-dur; 9. 1804 en violinkonsert i D-moll; 10.1805 d:o i B-dur; IL
1806 variationer för violin på en norsk
melodi; 12.1807 kantat för s. k. o. ork.;
13.1807 en violinkvintett i C-dur; 14.
1808 variationer för violin på ett ryskt
tema; 15.1809 en violinkvartett i F-moll;
16. 1811 en violinkonsert i E-moll; 17. 1811
"L'héroine de Tamour filial", operett i

en

—

—

1812

1815 fagottkonsert; 29.1816 stor sonat

f.

C-moll; 30.1816 kantat på
svenska ord med sopransolo, k. o. ork.;
31. 1816 "Klagan på stranden", sång v.
p.*; 32.1818 rondo för p. i Ess-dur»; 33.
1819 violinkvartett i G-moll*; 34.1820 sex
franska romanser*; 35. 1822 prolog till
operan "Vestalen"; 36.1822 en andlig
p.

v.

o.

sång m.

i

text

lat.

för

soloaltröst,

k.

o.

kör till tragedien "Valdemar"; 38.1823 "Frejas högtid" prolog
i 1 akt uppförd framför "Titus"; 39.1823
variationer öfver en sv. nationaldans för
p. o. v. i G-moll*; 40. 1824 kantat för 3
soloröster, k. o. ork. till Stockholms borgerskaps fest å st. börssalen; 41. 1824
marsch, körer och danser till skådespelet
"Preciösa"; 42. 1825 ballettmusiken till
ork.; 37. 1822 en

op.

"Turken

till

tragedien "Oden

vérutdr.);

san

44.

i

Italien";
1829

i

43.

1827

musiken

Svithiod"

musiken

till

(i

kla-

prinses-

Sophia Albertinas begrafning;

45.

drottning Desiderias kröning; 46. 1832 prolog vid k. t:s 50-årsjubileum; 47. 1834 melodramer, kör o.
solos, till deklamatoriet "Aret 1834" af
Pontin; 48. 1836 musiken till skådespelet
"Birger Jarl"; 49. 1836 musiken till skådespelet "Erik XIV"; 50. 1843 musiken till
"Nationaldivertissement" (*i kl.-utdr.);
1829

51.

d:o

1843

rend
Karl

till

musiken

(*i

till

kl.-utdr.)

"En majdag

52.

XIV Johans

1844

i

musiken

Vätill

begrafning; 53. 1845
musiken till skådespelet "Frithiof",
gifvet som minnesfest öfver Tegnér.
Dessutom arr. musik till komedier ("Den
nya garnisonen", "Felsheims husar";
en ofullst. sonat för p. o. v. i F-moll;
marsch vid kon. Oskars kröning; flera
romanser, tre- o. fyrstämmiga sånger
för mansröster, åtskilligt för frimurarorden och Par Bricole, en violinkvarSåsom vi tydligt
tett i G-dur m. m.
se, äro de flesta af dessa kompositioner

—
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tillkomna

före

kapellmästartiden.

De

efter 1822 skrifna utgöra hiifvudsakligen
beställd tillfällighetsmusik, under det
tid komponerade äro
de slutna musikformerna,
såsom symfonierna och kammarmusikverken. Det är också under denna tid
före 1822 han firar sina största triumfer som utöfvande musiker och allmänt
i såväl in- som utlandet prisas för sitt
sköna, milda och klara violinspel. Under denna period före 1822 tager han
också den mest nitiska del i höjandet af
Stockholms musiklif. Själf skrifver han:
"Under min konsertmästaretid arrangerade jag kvartettsoiréer, hvarvid ej blott
klassiska mästares arbeten, men äfven
nyare kompositioner utfördes, och hvilka blefvo mycket omtyckta och lifligt
att de före

denna

större verk

i

omfattade af den musikälskande publiOckså lade jag och mina medhjälpare oss vinning om, att de omtalta
kompositionerna blefvo instuderade och
utförda på det noggrannaste och mest
omsorgsfulla sätt. Vi finna honom också redan från början (1823) deltaga i
Mazerska kvartettsällskapet. Efter 1823,
då han blir hofkapellmästare, är det som
han ej längre var samme man som förut.
Af den varmhjärtade musikentusiasten,
som aldrig kan offra nog för konsten, och
som brinner af lust att göra de bästa
mästare kända i hemlandet, blir en stel
hofman, som gör sin plikt men knappast
något däröfver. Entusiast är han endast, dä han får permission och är på
resor.
Att han varit en dålig orkesterdirigent motsäges af alla samtida vittnesbörd, hvilka alla loforda hans klara,
omsorgsfulla och pietetsfulla uppföranden af operaverken. Det är högst betecknande, att han vid sina besök i Uppsala aldrig förmår locka fram någon
större entusiasm.
Han bemöttes alltid
med vördnad, men ingen af de eljest så
lätt entusiasmerade Uppsalaprofessorerna och musikvännerna (Geijer, Törneros, Atterbom m. fl.) ha något särskildt
att säga om honom. B:s tid är 1800-talets
första årtionden och ej den följande; han
måste därför till stor del bedömas efter
tiden före 1822, och den insats han då
gör som utöfvande musiker och ledare
samt som kompositör är väl värd att
ken.

minnas af eftervärlden.

Med

J. F.

B:s döttrar utslocknade denna

släktgrens musikaliska traditioner, och
vi återgå därför till Christ. Friedr. Georgs båda söner: Frans Adolf o. Christian August. Båda kommo att intaga framstående rum inom den svenska musikhistorien, den förre som kompositör, den
senare som utöfvande musiker, pedagog
och främjare af hufvudstadens musiklif.
Christian August B. (10), f. 28. 8.
1798 i Stockholm, t därst. 13. 11. 1869;
violinist i hof kapellet 1815; andre konsertmästare 1832, ensam 1834 och förste
1838; af gick från denna tjänst med pension 1860; 1863 inspektor vid Mus. akad.,
men af sade sig denna plats 1866; LMA
1841; RVO 1861. B. företog utländska resor 1827, 1842 och 1853, besökte sistnämnda år Paris och erhöll af kejsarinnan
Eugenie en större guldmedalj för en af
honom komponerad och kejsarinnan tillägnad komposition. Om en konsert han
1857 gaf heter det i en recension: "A. B.,
onekligen vår förnämste och utmärktaste orkesterspelare, har aldrig varit solist, och borde aldrig som sådan uppträda, i synnerhet undvika att befatta
sig med sådana stycken som Lipinskis
violinkonserter." Detta yttrande bekräftas i dödsrunan öfver honom i Mus. ak.,
där det heter: "B. utmärkte sig mera
som skicklig orkesterspelare än som solist: han styrde också orkestern med sin
stråke säkrare än mången kapellmästare
med sin batong; han var ett stöd för kgl.
teaterns orkester i nära ett hälft sekel.
Bland hans efterlämnade kompositioner
må nämnas en militärkonsert samt flera
soli för violin;

han anordnade många

större konserter, af hvilka alltid något
nytt af värde förekom. A. B. var ett

mönster af ordentlighet, hvarom äfven
hans symetriskt förfinade yttre bar vittnesbörd. Han hade en stor förmåga att
med litet draga sig fram. Noga beräknade han sina, länge särdeles ringa inkomster, voro de i hans hand alltid tillräckliga för behofven. Hans omdömen
om konstnärer voro kvicka, någon gång
skoningslösa, men oftast träffande; mot
de personer, för hvilka han fattat tycke,
var han både vänfast och tillgifven och
dessa vänner, men endast de, kunde blic-

ka in genom den något hårda ytan och
finna att därunder klappade ett varmt
och känsligt hjärta." (Mus. ak:s handl.
1870/71). A. B. donerade till Mus. ak. sin
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hofkapellet (1.10.1812) och kvar-

och sin hustrus stora musiksamling och
väckte förslaget samt medverkade kraf-

nist

tigt till realiserandet af konservatoriets

afbrott för tiden 1. 10. 1818—1. 7. 1820; han
öfvergick sedan till altfiolen och var som
altviolinist anställd i hofkapellet 1. 7. 1824
—1.10.1828. Året därpå reste han till
Berlin.
Under denna första period af
hans lif skref han flera kompositioner,

nya

Chr. A. B. var första ggn 12.
med Maria Charlotte Ljung-

orgel.

11.1831 gift

berg (t 15. 1. 1843) och hade med henne en
son (Mauritz B. f. 1836, f. d. tjänsteman
Skandia, ej musiker) och en
i bolaget
dotter (Augusta f. 1838, t 1910, gift med
grossh. J. Kastman). Andra ggn ingick
han äktenskap 13. 9. 1845 med den framHedvig Sundpianisten
stående

blad
t

(11),

1897).

öfverlefde honom (f. 1816,
detta äktenskap fanns inga

som

I

i

stannade på denna plats

till 1. 7.

1823

med

sedermera vunno erkännande:
till "Gustaf Vasa", hvaraf nu
blott en marsch finnes kvar; tonmålningen "Slaget vid Leipzig" och en septett.
Den sistnämnda är utgifven af Mus.
konstför. i stämmor och i arr. för 2 h.
hvilka

Musiken

barn. H. S. har äfven lämnat efter sig
ett varaktigt minne genom sin donation
af 4,000 kr. till stipendium åt företrädesvis pianoelever d. 26. 2. 1884 vid konservatoriet i Stockholm ("Hedvig Berwalds
Sedan 1868 var hon
stipendiefond").

B. skref sin septett tydligen efter Beethovens mönster för klarinett, fagott,

LMA.

klassiskt tillskuren, att första satsen nästan skulle kunna tillskrifvas Beethoven
och naturligt nog icke undgått intryck

Den utan

mest genialiske af
denna så rikt begåfvade musikersläkt är
dock Chr. Aug. B:s två är äldre broder:
tvifvel

Franz Adolf

(12),

f.

23. 6. 1796

i

hus vid DrottninggaRedan i sitt femte
år började han spela violin, och i sitt
tionde uppträdde han första gången offentligt på en konsert i riddarhussalen.

Stockholm

tan), t

Med

2. 4.

(i

ett

1868 därst.

skolutbildningen gick det

Fadern försökte en gång

ej

så väl.

att sätta

honom

taga ut honom igen,
då läraren vid ett tillfälle hade svingat
sin käpp öfver den unge vildbasaren,
som försvarade sig med att slunga eldbränder efter läraren. Samma trots mot
allt livad våld hette visade Fr. hela lifvet igenom. Dock vaknade kunskapsbegäret under ett besök hos prosten v.
Schwerin. Han insjuknade af en tillfällighet här och begynte då under Schwerins egen ledning få allt större intresse
för läsning och tillägnade sig sedan med
i

en skola,

samma

men

lätthet

fick

som musikkunskaperna

de allmänna insikterna i skilda ämnen.
Ej minst intresserade honom mekaniska
studier. Han blef dock i allt autodidakt
I violinspel blef
t. o. m. i komposition.
han elev af Du Puy och förkofrade sig
så, att han kunde uppträda på konserter såväl i Sverige som Finland och Norge, med en viss framgång, dock ej lika
med Joh. Fredriks lysande underbarnsprestationer.

Då Du Puy

1812 blef hof-

kapellmästare inträdde Fr. B. som

violi-

horn, violin, alt, violoncell och kontrabas (Beethovens var för alldeles samma
instrument). Adolf Lindgren nämner
om denna: "Intet under, att den är så

från dennes bekanta septett. Mera öfverraskande är, att de öfriga satserna
med all klassicitet likväl redan uppenbara hela den originelle, fantasirike och
humoristiske F. B. själf. Midt i ett
spohrartadt adagio kommer en italiensk
cantilena å la Rossini, och så afbrytes
alltsammans för en stund af ett scherzo
B. binder sig lika litet
i Beethovenstil.
vid någon bestämd förebild som vid någon bestämd form." Detta yttrande är
Hvad som framför allt
fullt träffande.
kan iakttagas vid kompositionen är den
sällsynta formbehärskning, som öfverallt gör sig gällande, på samma gång
flera af de B. sedermera säregna tongångarna återfinnas redan här. Hvad som
emellertid är särskildt intressant är, att
den romantiska skolans stil finnes som

ringa embryo redan här, ehuru B.
vid denna tid knappast lärt känna något
om den (med undantag af Weber, hvars
opera "Friskytten" redan gifvits flera
gånger under den tid, då B. spelade med
ett

hofkapellet). B., som sedan skulle bli
vår främste af romantiska skolans komponister, har således här redan visat sin
afgjorda romantiska läggning. Emellertid saknar det ej heller sitt intresse att
iakttaga de andra intryck han mottagit
under denna tid. Förutsätta vi, att septetten komponerats vid midten af 1820talet, sammanfaller dess tillblifvelsetid
i

Berwald
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med å ena sidan den första Beethovenentusiasmens (A. F. Lindblad, Ekmarck,
Törneros, Atterbom m. fl.) å andra sidan
Spohrförtjusningens tid (Brendler, J. N.
Ahlström m. fl.) och Rossinifeberns (de å
operan uppförda verken, hvari B. själf
medverkat). Sedt från denna synpunkt
är verket ett utomordentligt intressant
originalverk,

inhemska

måhända

alstret

det värdefullaste

under denna musikali-

Sveriges hufvudstad.
Berlin, där han
kvarstannade till 1841. Efter en kortare
vistelse i Wien (1841—42 återvände han
Den andra perioden i B:s
till Sverige.
lif omfattar således tiden 1829—42 eller
13 år. Orsaken till hans resa till utlandet har helt säkert varit längtan efter
en grundligare utbildning i komposition
och önskan att få "höra mera musik än
Han blef också här bekant
i Stockholm.
med Mendelssohn och Zelter, och lärde
helt säkert mycket af dessa två män.
Men den senare dog 1832 och den förre
upphörde med 1830-talet att taga någon
del i Berlins musiklif och var mestadels
stadd på resor. De kvarvarande musi-

ska brytningstid
1829

flyttade

han

i

till

kerna ha troligen ej just varit af någon
nämnvärd inverkan på B. Han komponerade, troligen redan i början af sin
Berlinvistelse, operan "Der Verräther",
som dock ej blef uppförd. Bristen på
ett större musiklif å ena sidan, saknaden
af bröd å andra sidan synas båda ha
framtvingat ett helt annat intresse hos
B. än det rent musikaliska. 1835 öppnade han ett institut för ortopedisk gymnastik, som snart blef mycket besökt.
Idéen till sin gymnastik hade han hämtat från Ling, men i stället för dennes
manuella behandling, införde B. mekaniska apparater. Ett examensdokument,
undertecknadt af Berlins förnämsta professorer i anatomi, hvari B. tillerkännes
de kunskaper som kräfdes, föreflnnas
ännu. Många af honom själf konstruerade apparater användas ännu, och ett
par svenska läkare studerade t. o. m.
Han fortsatte emellertid
för honom.
därjämte på egen hand sina kontrapunktiska studier och till sist blef musiken honom öfvermäktig. Han lämnade sitt institut och reste till Wien för
att där helt ägna sig åt musiken. Han
begynte här liksom i Berlin med att
komponera en opera. Texten hämtades

Spanien och utarbetades af en
österrikisk diktare Otto Prechtler. Nåfrån

got teateruppförande ägde ej rum, men
om ett salongsuppförande af de första
akterna i närvaro af flera af Wiens mest
utmärkta musiker talar Allg. Wiener
Musikzeitung. Häri heter det: "Deras
enstämmiga loftal i förbindelse med det
anseende, som den lärde tondiktaren
förut åtnjuter, bilda ett lyckligt förebud för det väntande uppförandet af operan i Wien, hvilket uppförande är dessmera önskvärdt, som arbetets ärlighet
och originalitet innehåller löften om en

välgörande reform inom kompositionens
område i allmänhet." På en välgörenhetskonsert 1842 uppfördes tre orkesterverk: "Elfenspiel", "Humoristisches Capriccio" och "Erinnerung an die norwegischen Alpen". Innan vi skrida vidare, måste vi se på den förändring, som
Han har alltinträdt i B:s skrifsätt.
mera lärt sig instrumentera, och begagnar hädanefter orkestern på ett synnerligen färgrikt sätt i full romantisk an-

Han

älskar ett impressionalistiskt
klangeffekter
och stark omA-äxling i de melodiförande
instrumenten. Hela kompositionen blir
som en enda konversation mellan instruda.

skrifsätt

med bländande

menten. Som en följd af denna orkesterbehandling, där hvarje instrument blir
en induviduell enhet för sig, undviker
han gärna de stora ensemblerna med
massverkan. I detta fall står B. fullt på
höjden af sin samtids orkesterbehand-

Hvad

ling.

stilen

öfrigt beträffar, fin-

i

nes genomgående detta spirituella lekande, som äfven blir något karaktäriDenna form
stiskt för B:s senare stil.
passar särskildt i scherzosatser och med
dem likartade stycken; likaså är den
fullt
på sin plats i finalens rondoform; däremot är denna stil något för
orolig i adagiosatsen och ej alltid pas-

sande
sta

i

den mera bundna formen för

allegrosatsen.

I

B:s

för-

instrumentala

kompositioner i bunden form intresserar
oss därför mera de två sista satserna än
de två första. Den lekande humoristiska stilen passar ypperligt i capriccio
och allra bäst, då denna form begagnas
i orkestersats, där den färgrika instrumentationen ännu mera kan ge karaktär.
Redan efter uppförandet af ofvannämnda tre orkesterverk i Wien 1842

Berwald

man: "En glad lifsåskådning, en
romantisk fyllighet, djärfhet i frasering
och harmoni talar ur dem. Mästaren
spelar på sin orkester som på en klaviatur och behandlar formen med en imDet fullkomligaste
provisatörs lätthet.
herravälde öfver de enskilda instrumenskref

terna för

som

honom

lika så originella
förbindelser mellan
alla dessa uppmuntrande
till

betecknande

dessa."

Med

ord från kännare och musiker lyckades
det dock ej B. att i Wien grunda en
varaktig anställning som musiker. Han
hade redan 1841, kort efter sin ankomst
till Wien, ingått äktenskap med Rosine
Wilhelmina Mathilde Scherer från Königsberg (f. 1817, t 15. 7. 1888). Då det ej
gick att grunda en verklig existens som
musiker i Wien, måste B. lämna staden
och uppsöka sin fädernestad Stockholm.
Redan i maj 1842 var han färdig med en
konsert med idel stora kompositioner:
stycken ur "Estrella", "Förrädaren",
"Minnen från norska fjällen" och "Slaget vid Leipzig". För att vi skola förstå det mottagande dessa rönte, måste
vi tänka på den långa mellantiden 1829
—1842, och hvad som under denna tilldragit sig i hufvudstadens musiklif. De
många nya intryck 1820-talet upptagit och
sökt föra fram ej minst på den instrumentala musikens område (med Beethoven och Spohr som föregångsmän) hade
efterträdts af en ny tid med föga intresse för den djupare musiken men så
mycket mera för den lättare visan och
det enkla pianostycket. 1830-talet i Stockholm är en tid af ensidigt dyrkande af
vokalmusiken med åsidosättande af instrumentalmusiken. Den italienska koloratursången och den enkla vismelodien
äro de båda poler, mellan hvilka musikRossinidyrkan öfvergår
lifvet rör sig.

småningom i Meyerbeerdyrkan, dock
utan att någon djupare förståelse därur
uppstår. Beethoven är ej längre välsedd,
och Haydn samt Mozart behärska musikså

lifvet.

1840-talet

begynner

ej

med några

försök till bättre förståelse af den samtida
utländska allvarligare musiken.
Tvärtom iscensattes en formlig boykottuing i tidningspressen mot A. F. Lindblads kompositioner, och bland anklagelsepunkterna märkes bl. a. den, att han
sökt bilda sig efter Beethovens mönster.
Sedt från denna bakgrund förstå vi.
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huru utomordentligt djärfva B:s kompositioner skulle taga sig ut i Stockholms
omgifning. Resultatet af första konserten blef också en kännbar ekonomisk
förlust. Kritiken stod dock ännu, märkvärdigt nog, välvillig, och man nöjde
sig med att betona kompositionernas
"lärdom" och "djup". De följande konserterna gåfvo också bättre resultat, och
en kyrkokonsert 1844 var t. o. m. besökt

Äfven försökte han
af 3,000 personer.
sig på operans gebiet och skref 1843 för
k. teatern operetten i 2 akter: "Jag går
kloster", hvilken fick sin premiär 2.
i
12.1843 och intill 21. L 1844 upplefde 6
representationer men sedan nedlades.
Året efter uppfördes" Modehandlerskan",

komisk operett i 3 akter (26. 3. 1845). Utöfver denna enda gång nådde stycket
B. hade själf till båda författat texej.
ten. Orsaken till, att dessa verk ej kunde lyckas, var dels textens föga dramaB.
tiska uppbyggning dels musikens.
I sin
var ej någon vokalkompositör.
ariebehandling sökte han närma sig italienska koloraturstilen men utan att erhålla den fylliga mjuka melodibildningen. Koloraturen blef instrumental och
otacksam för sången. Premiären af "Jag
går i kloster" d. 2. 12. 1843 är intressant
äfven i ett annat hänseende, i det att
en hel del af B:s orkesterverk samtidigt
uppfördes: "Hågkomsten från norska
"Bajaderfesten", "Symphonie
fjällen",
sérieuse" samt en aria ur "Modehandlerskan". Lägga vi så till Trollflöjtens
ouverture af Mozart och B-dursduetten
ur Haydns "Årstiderna", så synes programmet ha varit blandadt nog. Alla
samtliga tidningsrecensioner omtala också, att de B:ska sakerna ej voro nödigt
instuderade, särskildt gällde det den efter dåtida förhållanden svårspelta symfonien.
J. Fr. Berwald dirigerade och
synes ej ha gjort sitt bästa. J. M. Rosén yttrade i Dagl. Alleh. om symfonien,
att den var i hög grad fordringsfull och
obegriplig, att de mest bisarra och ovanliga tonförbindelser oupphörligt förföljde hvarandra, och att örat i detta virrvarr förgäfves sökte en enda melodisk

tanke att vederkvickas med, att komponistens herravälde öfver satsen och
orkestern var obestridligt, men att han
vågade allt för att vara originell. Något mildare var Bauck i Sthlms musik-

Berwald
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Här heter det, "Om vi undantaga
andantet, såsom symfoniens glanspunkt,
så tillstå vi uppriktigt, att vi, efter att
endast en gäng ha hört denna kompotidn.

han vistades maj— nov.

sition, icke tilltro oss

kompositioner spelade
på kouservatoriets konserter och opera
comique. Sedan uppehöll han sig ånyo
Han sammanträffade här med
i Wien.

hvartill

Jenny Lind, som medverkade

bedöma densamma,
måhända den föga vårdade exe-

kutionen mycket bidrog.
Väl inöfvad
och utförd, torde den likväl ha långt
flera vackra momenter än vi denna afton förmådde upptäcka. Hvad som likväl i detta tillfälle i betydlig mån mildrar omdömet öfver vår orkester, är
först den omständigheten, att den på en
enda afton nödgades exekvera, utom ackompagnementet till sångsakerna, fyra
stora orkesterpjeser, af hvilka en, nämligen symfonien var alldeles ny, och
tvenne mindre bekanta, samt sedermera
den mängd af svårigheter som i synnerhet i symfonien förekommo, där t. ex.
flöjterna jagas upp till fyrstrukna c och
för hvilka sådana drillar förekommo,
visserligen kunna utföras, men bli
aldrig hvarken lediga eller rena.
För
de öfriga instrumenterna funnos äfven

som

en

mängd svåra

figurer, som endast med
bemödande kunna frambringas.

största

Då man

sällan får höra större orkesterpjeser af inhemska författare, så skulle
det utan tvifvel intressera hvarje musikvän att få förnya bekantskapen med sistnämnda kompositioner för att kunna
stadga ett fullständigare begrepp om
författarens
afsikter
därmed." Först
1871 förnyades emellertid uppförandet,
men då var tiden en annan. Nu hette
det i pressen, att det var ett verk af
utomordentlig skönhet, djup lärdom och
eldig,

egendomlig uppfinning; den

vitt-

om ypperlig fantasi, friskhet och
omedelbarhet, var djärf och imponerande, förtrollade åhörarna etc. Om "Baja-

nade

derfesten"

(fantasi

den var

för

ork.)

hette

det

och lekande.
"Hågkomsten från norska fjellen"
uppfördes samtidigt för tredje gången
och var således delvis publikum bekant.
Bauek skrifver: "Den är egentligen
byggd på ett norskt tema, väl anlagd
och utarbetad med lyckliga imitationer
och moduleringar, med ett ord helgju1843, att

luftig, eldig

—

B. måste emellertid ånyo resa
utrikes för att söka få sina kompositio-

ten."

ner uppförda och vinna någon musikaställning.
På våren 1846 lämnade
han Stockholm och for till Paris, där
lisk

sig

om

ifrlgt

bemödande

att få sina

26. 1.

1847

vid en konsert, där "Ein ländliches Verlobungsfest in Schweden", (dramatiskt
tonmåleri) utfördes. Af andra i Wien
vid denna tid uppförda kompositioner
kunna nämnas: "Gebet der Pilger",
"Schwedisches Soldatenlied", o. en sång-

"Der Vogel im Walde". Eedau
hade han lämnat Wien och reste nu
öfverallt i Tyskland och gaf konserter i
Linz, Niirnberg, Graz, Olmiitz och Salzburg, i hvilken sistnämnda stad han blef
hedersledamot af "Mozarteum". Till slut
tröttnade han dock på alla resor och
återvände till Sverige 1849, där han sedan förblef. Troligen har Joh. Fr. Berwalds afgång från hofkapellmästarebefattningen gifvit anledningen till hans
återvändande. Åtminstone sökte han denna plats. Den lämnades, som nämnt är,
scen:

1847

i

stället till Foroni.

Samma

år blef äf-

ven director musicesbefattningen

i

Upp-

sala ledig. Han sökte, men J. A. Josephson var så godt som förut predistinerad
Nu fick han slå sig på praktill denna.
tisk verksamhet och var under några år
disponent för Sandöverken i Norrland
sedan någon tid vid Sandviks glasbruk
nära Stockholm och ägnade sig äfven
med framgång åt tegelslageri. Dessemellan var han bosatt i Stockholm. Den
medfödda begåfningen och praktiska

förmågan gjorde,

att

han med

lätthet

dessa olika uppgifter och
äfven däri visade sig äga framtidsblick.
Så lät han på Sandö uppföra det första
gjuthus (af en massa bestående af kalk
och sand) i Sverige utan att själf ha
varit med om något dylikt, men huset
blef förträffligt. Så småningom började
satte sig in

i

han vinna anseende som musiker äfven
1864 blef han led. af Mus.
i hemlandet.
ak. och den 18. 5. 1866 invaldes han i
hvilken beslöt omarbeta Haeffners koralbok. I Mus. ak:s
handl. 1866 berättar han själf härom:
"I sammankomst den 6 april innevarande år beslöt läroverkskollegium att anförtro detta grannlaga uppdrag åt undertecknad, som, för att redan i höst
kunna aflämna 30 a 40 förändrade kora-

koralkommittén,

Berwald
ler,

pä statens bekostnad företagit en

resa

till

utlandet."

bok

till

ps.

59.

B.

hann

Koralboken

sin koralblef aldrig

i

ntgifven men finnes i handskrift i Mus.
ak:s bibliotek tills, med en utförlig inledning af B., som ej är minst intressant
för de idéer i denna fråga han har att
ge. B., som väl eljest minst af allt var
kyrkokompositör, visar sig här förtrogen med den tyska och svenska koralen
och har tydligen med visst intresse gått
I ak:s handl. för 1867
till sitt arbete.
finnes intagen en koral af Joh. Schop
(1661) "Du, Herre! ser och känner mig"
harmoniserad af Fr. Berwald. 1867 kallades B. till lärare i komposition och instrumentation i artistklassen vid konserHan kvarstod på denna post
vatoriet.
J. P. Grönhamn
till sin död året därpå.
säger i sin minnesskrift öfver Mus. ak.:
"B. var ansedd som en skicklig kontrapunktist, ägde en ovanligt god kritisk

var en utmärkt lärare med stor
att uppmuntra och inspirera
eleverna." Äfven i annat hänseende blef
B. hedrad under sina sista år. Vid 1866
års utställning fick han uppdraget att
komponera och äfven leda festkantaten.
B. hade här att leda en jättekor jämte
Troligen uppträdde
en stor orkester.
B. endast sällan som dirigent under de
senai-e åren, hvaraf han erhöll en viss
ovana i ledandet 1866. C. F. Lundquist,
som var med om inöfningen och utförandet säger: "Hans dirigentegenskaper
voro mycket klena, och en nervös darrning försenade de vidt utsträckta taktslagen, så att det nog kommit att gå
sönder, om icke de tvenne andra dirigenterna (Norman o. Söderman) utanB:s
vetskap öfverenskommit att rätta sig
Det hela
efter Södermans markering."
aflöpte därför också lyckligt och gjorde
stor effekt." Under de sista åren fick B.
äfven en del sedan namnkunniga elever,
däribland Kristina Nilsson och Thilda
Thegerström.
De sista åren, äro i B:s produktion
särskildt kammarmusikverkens tid. Under 1850-talet trycktes på Schuberts för-

blick,

förmåga

lag

i

Leipzig: tre pianotrior

i

Ess-dur,

F-moll och D-moll och tre pianokvinEfter hans
tetter i C-moll och A-dur.
död tryckte sedan J. Bagge, Stockholm,
Ess-durs-kvartetten och Elkan & SchildDet
knechts förlag A-mollskvartetten.
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Forlag,

nord.

Köpenhamn

1890-talet trion nr 4

kan

nämnas

i

duon

tryckte på
C-dur. Jämte dessa
för violoncell och

B-dur (Schuberts förlag).
Jämte den nyss omtalta symph. sérieuse
G-moll tryckte Mus. konstföreningen
i
symfoni i C-dur ("Symphonie Singuliére"; arr. f. 4 hdr af K. Valentin 1905)
och en violinduo. A. J. Benjamins förlag i Hamburg tryckte 1911 3:dje symfonien i Ess-dur. (En fjärde symf., som
B. skrifvit har på ett oförklarligt sätt
förkommit). En stor del af dessa instrumentala verk ha troligen komponerats före 1850, men de flesta ha såväl
De visa en
skrifvits som tryckts då.

piano

op.

7

afgjord mognad, gent emot de äldre orkesterverken och torde höra till det
bästa B. skrifvit. De båda kvintetterna
op. 5 och 6 äro historiskt intressanta på
grund af de inledningar, som skrifvits
till dem, den förra af förläggaren, den
senare af tonsättaren själf.
Op. 7 är
tillägnad Franz Liszt och begynner:
"Hvarje bildad konstnär och musikvän
bör kunna se, att jag hvarken haft för
afsikt att anpassa mig efter modets fordringar eller att vara de efter glänsande effekter sträfvande musikerna till
pass." Tillägnan slutar: "Det skulle vara mig mycket angenämt, om den där
skaran af virtuoser, som spela med fingrarna, ej med hufvud och hjärta, ville
gå förbi mina kompositioner" (jfr Liszts
svar tryckt i Sv. Musikt. 1894:8). I förläggarens inledning till op. 5 omtalar

denne först, huru svårt det är att skaffa
en okänd tonsättare ingång hos publikum. B. är, säger han, utom sitt hemland, blott till namnet bekant i Wien.
Förläggaren känner rent af en förpliktelse att verka för bekantgörandet af
Acrk af en sådan "eminent ande". "Hans
verk äro af alla betydande musiklärde,
som ha gjort bekantskap med dem,
ställda

mycket högt,

ja,

att de till största delen

de påstå alla,
äro verk, som

i en högst originell krets och
behöfva ett djupare studium för att kunna bedömas efter deras värde och egendomlighet. B. är såväl som komponist
som människa ett original, som under
25 års tid skapat kompositioner af skilda
slag utan ha låtit publicera dem, ehuru

röra sig

han från flera håll fått mycket ärofulla
erbjudanden. Grunden för hans vägran

Berwald
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var helt enkelt den, att han förnämt
kompositioner "mogna". Hans manuskript fmgo lugnt ligga

o. basuner; omtyckt o. flera ggr gifven);
"Nordiska fantasibilder" med text ur

skrifbordet för att efter många år först
(några lågo 25 år) ännu en gång pröfva
dem. Kunde de då ännu hålla stånd
med de nya åsikter, som kommit, då,

orkestrar uppställda på hvar sin sida af
kyrkan. Om denna heter det, att den på-

också först då, var tidpunkten komTill
för deras offentliggörande."
sist jämför förläggaren B. med Tegnér,
och säger, att helt visst blir den svenske
skalden ingenstädes bättre förstådd än
"mätte det gå så med den
i Tyskland
svenske tonsättaren också!" (förordet är

re

ville låta alla sina

i

men
men

—

dateradt juli 1856 Hamburg). 1860-talet
blef en tid af erkännande äfven i ett annat hänseende. Hans opera Estrella de
Soria upptogs till uppförande vid k. teatern i Stockholm, och premiären ägde

rum

9. 4.

1862.

den.
utdr.

i samma månad
men sedan nedlades

Intill 28.

gick den 12 gånger,

Mus. konstför. utgaf

ett

klavér-

med

tr.

i

text

1883

(ouv.

part.

och verket erhöll samtidigt i L.
Norman och A. Lindgren två entusiastiska försvarare. Vid E. teaterns invigning 1898 uppfördes större delen af
första samt andra akten, och verket gafs
fullständigt 15. 11. 1899 och sedan en del
gånger samma år. Det hette då: "Textens klenhet och musikens delvis föråldrade form ger operan karaktär af något antikveradt, som ej kan öfverskylas
af dess musikaliska förtjänster, melodiska som instrumentala." Orsaken till
detta ogynnsamma omdöme är natur1912),

ligtvis dels dess tillblifvelsetid så tidigt

som

1840-talet, dels

aldrig

i

egentlig

att dess

mening

blef

kompositör
vokalkom-

Ariorna bli därför lätt tråkiga
och sakna den lyriska hvilan. De instrumentala delarna som ouverturen och
aktinledningarna verka emellertid alltid
intressanta. Under sista åren af sitt lif
arbetade B. på ännu en opera med det
kända operaämnet "Drottningen af Gol-

positör.

konda"

(Aline).

färdig

och

Mus. ak:s

Operan finnes i partitur
för närvarande i
(ett af komp. skrifvet

förvaras
bibi.

klavérutdr. finnes äfven). Den har blott
blifvit gifven i fragm.ent på konsert.
Af öfriga kompositioner kunna till sist
nämnas: "Karl XII:s seger vid Narva"
för 4 tenorer med trumpeter och basuner; "Gustaf II Adolfs seger och död vid

—

Liitzen" (för solo, kör, orgel, trumpeter

Odinsmyten för

minner om

soli,

kör, orgel, 2 blås-

Berlioz' och Lesueurs

tiskt effektfulla

placeringar.

drama-

Af smär-

sånger märkas: Svensk folksång
("Svenska folk i samdräkt sjung") 1844
(för solo m. p. el. 3-st. bl. kör); Vid konung Oscars graf ("Borta är den ädla
drotten"); Östersjön, ord af Oscar Fredrik). Sv. Sång utgaf den i nytryck 1900;
Aftonrodnaden; Jag minnes dig; Konung Oscar I; Östersjön; samma tidning
1901: Dröm (ej förut tr.), Vaggvisa och

Tema med

var.

om

(solo

f.

p.).

—

Till sist

som utöfvande musiker
och person. Bauck skrifver i minnesrunan: "Oaktadt han redan tidigt öfvernågra ord

B.

soloexekutionen, medförde hans
föredrag af kammarmusik mycket intresse, och särskildt var hans kvartettspel (vanligtvis altstämman) ovanligt
B:s karaktär var ej
fint och smakfullt.
mindre energisk, än hans lynne smidigt,
och man skall sällan finna ett sinne som
i ett så långt framskridet lefnadsstadium
bevarat sin friskhet och styrka." Slutligen några ord ur L. Lagerbielkes biografi: "B:s äktenskap var det lyckligaste, och de båda makarna tänkte blott på
att göra lifvet så ljust som möjligt för
hvarandra, döljande de motgångar och
svårigheter, som kunde komma i deras
väg. På senare år vistades B:s tre gamla
systrar, som han redan från Berlintiden
bistått med sina begränsade medel, i
hans hem, återgäldande på bästa sätt
hans godhet. Äfven mot andra visade
B. stor hjälpsamhet, särskildt mot unga
musici, som han sökte hjälpa fram på
deras bana, ehuru han härför sällan rönte någon tacksamhet och ofta utsattes
I Berlin
för deras medtäflares afund.
besöktes hans institut af flickor ur förmögna familjer, men äfven af mänga
För att dessa senare ej skulle
fattiga.
känna sig tillbakasatta, gaf föreståndaren dem till skänks gymnastikdräkter
och behandlade dem med särskild höfligHan gaf ofta till fattiga sin sista
het.

gifvit

slant, så att
i

trångmål.

han mången gång själf kom
Då kung Oscar II, som all-

mycket värderat B., fick höra, att
han vid sin död efterlämnat familjen
tid
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utan medel, yttrade han: "Var ej B. förmögen? Det hade jag alltid trott, ty han
begärde ofta för andra, aldrig något för
Intresset för B:s musik har
sig själf."
under de sista åren varit i ständigt stigande. Den förste svenske försvararen
var L. Norman, som skref i sin musik-

—

tidning 1858 om honom. Under 1860-talet
gjorde Söderman och Norman hvad de

kunde för hans verk. På 1880-talet vanns
äfven Ad. Lindgren för B:s tonkonst,
och denne forskare gjorde allt för att
bringa till allmänhetens kännedom hans
Slutligen kan fr. o. m, 1890-talet
verk.
till dem, som velat verka för förståelse af B:s instrumentala kompositioner,
framförallt nämnas Aulin och Marteau.
Hufvudsakligen genom dessa två män
har 1909 ett B.-sällskap kallats till lif,
hvilket vill dels genom utföranden brin-

ga

till

vei-k

allmänhetens

dels

utgifva

de

kännedom hans
ännu återståen-

kompositionerna (sällskapet
skulle dessutom äfven befrämja svensk
musik i allmänhet). Man begynte med
en bibliografi af samtliga tonverken.
Ännu finnes ingen större biografi af honom. De utgifna minnesteckningarna stå
nämnda här nedan.
Släkten B:s musiktraditioner ha fullföljts af Franz B:s efterkommande. Hans
enda barn är Hjalmar B. (13), f. 1848
Oed, nära Wien. Denne utbildades
i
de

större

—

först till pianist,

om

men

bytte vid 16 års

lefnadsbana och blef sedan assistent vid Tekn. högsk., föreståndare
vid en privatskola, lärare i andra skolor
samt har hufvudsakligen ägnat sig åt
matematiska studier; lefver för närvarande i Stockholm. På gamla dagar har
musiknaturen tagit ut sin rätt, och en del
sångkompositioner ha utgifvits i tryck
("Kung Eriks visor", "Fem sånger");
dessutom en del i "Damernas musikblad".
Några otryckta finnas äfven:
pianotrio, violinsonat m. fl.
Af hans
fyra barn har yngsta dottern Astrid
(14), f. 8. 9. 1886 i Stockholm valt musikbanan. Hon är elev af Rich. Anderssons
musikskola (till 1908) och K. Hochschule
i Berlin; har spelat tvenne gånger med
ork.-för. i Göteborg och uppträdt äfven
i Stockholm; är för närvarande lärarinna vid Rich. Anderssons musikskola.
För ofvanstäende om släkten B. har
följande litt. anlitats: Dahlgren, Sthlms
ålder

A. Lindgren, Sv. hofkapellmästare och Musikaliska studier; L. Lagerbielke, Sv. tonsättare; L. Norman, Mus.
uppsatser; Mus. ak:s handl.; svenska

teatrar;

musiktidningar från 1830-talet till nu;
tidningslitteratur och musikverken själfva sådana de föreligga i tryck el. i
handskr. i Mus. ak:s bibi.; dessutom personliga meddelanden från ingenjör Hjal-

mar

B.

Besardus, Jean Baptist e, f. i Besancon; jurist; utgaf flera arbeten för
luta, af hvilka "Thesaurus harmoniens"
af 1603 blef mest bekant. För studiet af
lutmusiken under den tid, då denna hade
sin högsta blomstring, är B:s bok af
utomordentligt värde; de flesta af samtidens då berömda lutvirtuoser äro där
representerade.
Besiffrad bas, intervallers beteckning i
ett ackord genom tal öfver basstämman.

Beskow,
1796

skald,
sliex.

Bernhard

von,

Stockholm, t därst.

i

f,

22. 4.

17.10.

1868;

Svenska ak:s sekreterare; kani Uppsala 1814; 1818 protokollsek-

debuterade 1816 som skald;
företog 1819—20 en resa till kontinenten,
där han gjorde bekantskap med flera af
sin tids främste; blef hufvudsakligen berömd genom sina minnesteckningar. B.
har på mångahanda sätt gjort sig för-

reterare;

omnämnande äfven i ett muhan var mycket musikintresserad och redogör i sina minnen om-

tjänt af ett
siklexikon;

ständligt för sin musikaliska uppfostran;
goda
i hans skrifter finnas också flera

bidrag till den svenska musikens historia under förra hälften af 1800-talet. I

"Lefnadsminnen" beskrifver han Uppsala musiklif under Haeffners första tid,
och sedan ger han oss en klar situationsbild af de litterära och musikaliska
strömningarna i hufvudstaden under an-

dra och tredje decenniet med Du Puy
och Bellmanskulten. Bland Minnesteckningarna märkes en utförlig FrigelbioB. var till hela sin läggning arigrafi.
stokrat och höll fast vid franska smaken
och dryckesvisan gent emot den romantiska skolan. I musikaliskt hänseende
var han stor beundrare af Du Puy. I
"Harmoniska sällskapet" på 1820-talet
var B. ordförande.
Best,

William Thomas,

f.

13. 8.

Liverpool;
framstående orgelspelare; 1840 organist
1826

i

Carlisle, t 10.

5.

1897

i

Betraktom
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vid Pembroke Chapel i Liverpool, 1848
vid Filharm. sällskapet därst.; 1854 kom
han till London som org. vid "Panopticon af Science and Art"; återvände till
Liverpool 1855 som organist vid S:t Geor1859 spelade han tillfälligtvis
ge's Hall

vid måndagskonserterna i London; 1871
invigde han orgeln i Albert Hall och
blef samtidigt fästad som organist vid

Händelsfesterna och kvarstannade som
sådan till 1897; jämte en mängd kyrkliga
verk skref han tvenne läroböcker: The

modern school

for the organ 1853,
art of organ playing 1869 ff.

Betraktom väl de

tio

The

bud,

Hseffner 142; motsvarar nr 1
i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 1951: Dies sind die heiFgen
zehn Gebot) af 1524; kan påvisas i
Sverige på 1630-talet (Kalmar) och i
Danmark 1569 (Thomissön).
Betune, "fransösk lutenist"; var i
Sverige vid drottning Kristinas hof 1649
51, hade under de två första åren en
lön af 1,500 daler s., under det att kapellmästaren A. Diiben fick nöja sig med
600.
Sista året hade han blott 900. Han
synes ha varit mycket omtyckt af svenska hofvet.

psalm

142;

—

Bevare Gud vår kung;

den sven-

ska folksången under förra hälften af
1800-talet;
Höljer skrifver ännu 1864:
"Till svensk folksång begagnas nu allmänt den engelska melodien 'God save
the King' satt till orden 'Bevare Gud
vår kung!' " På 1870-talet undanträngdes
den af å ena sidan 'kungssången' 'Ur
svenska hjärtans djup', å andra sidan
'folksången' 'Du gamla, du friska'. Den
gamla folksången hördes först 1805 vid
en fest, då Gustaf IV Adolf återvände
från sin tyska resa; texten var en öfversättning af A. N. Edelcrantz efter den
engelska och melodien äfven den vanliga
engelska. Dessförinnan hade visan 'Gustafs skäl!' varit kungs- och folksång."
Se vidare art.: folksång.
Bianca (it.), b 1 a n c h e (fr.), half ton-

—

art.

Bicinium (lat.), tvåstämmig sång.
Bie, O s k a r, f. 9. 2. 1864 i Breslau; studerade musik under Philipp Scharwenka
i Berlin; 1886 fil. dr. och 1890 docent vid
Tekniska högskolan i Berlin; skref flera
böcker öfver målare, bildande konst och
musik; af de senare äro mest kända: Das

—Billmau
Klavier und seine Meister 1898, Der Tanz
Die möderne Musik und Eichard
Den främsta förtjänsten
Strauss 1906.
hos B:s arbeten är det utomordentligt
präktiga illustrativa materialet (se särskildt de två förstnämnda verken); de
bidrag dessa bilder till kultur- och musikhistorien ge, kunna ej nog högt upp1905;

Hvad

skattas.
far,

emellertid texten beträf-

lämnar den beträffande innehållet

öfrigt att önska. Trots stilens elegans är det historiska ofta missåtskilligt

uppfattadt och tolkadt oriktigt. Bäst är
han, då han rör sig på den samtida musikens mark. B:s arbeten ha vunnit stor
popularitet.

Bigau [Bigot], "fransösk
drottning Kristinas hof 1647

fiolist"

—

vid

53.

Bille, Ludvig; ättling af den berömda danska adliga ätten; omtalas som instrumeutist i svenska hof kapellet 1627;
blef 1635 å sonens vägnar introducerad
å riddarhuset, dock säges uttryckligen,
att det var för ättens skull, ej egna förtjänster. Hans titel är vanligen "Ludvig
Speleman". B. omtalas främst bland mu-

—

sikanterna 1637 39 och 1636 direkt som
kapellmästare; synes på 1630-talet hela
tiden till sin död 10. 2. 1640 ha varit
svensk hofkapellmästare åtminstone till
gagnet.
Billing,

Ström,

f.

Elma Charlotta,

Bro, Uppland, t 14.7.1899 i
Stockholm; elev 1836 vid k. teatern med
I. Berg som lärare; uppträdde första ggn
3. 10. 1841 å k. teatern som Agatha i "Friskytten"; 1843 anställdes hon som sångerska och skådespelerska därst.; ingick
f.

3.4.1822

i

1846 äktenskap med landskapsmålaren Theodor Billing; lämnade 1851 sce7. 4.

nen för

alltid;

B. hade

som sångerska

vid k. scenen den mycket kräfvande uppgiften att uppehålla de partier, som Jenny Lind lämnade; hon gjorde det dock

på

ett sätt,

som vann allmänt erkännan-

de.

Billman, Carl Fredrik, f. 24. 7. 1814
Sölvesborg; trumpetare 1830; steg så
småningom till fanjunkare 1843; 1839 42
studerade han i Leipzig för basunisten
Queisser och uppträdde på Gewandhauskonserterna under Mendelssohn; 1844
gjorde han en konstresa till Norge och
anställdes som musikdirektör vid första
Agerhuusiska brigaden, hvilken befattning han innehade till 1848; 1845 uppi

—

Binchois
trädde han i Köpenhamn på J. Linds
konserter i Eidehuset och gaf själf konsert därst.

samt

lät

på danske konungens

sig solo vid en musikfest
å kgl. slottet; 1853 tog han af sked af sin
norska tjänst och anställdes i svenska
hofkapellet 1. 7. 1854. Redan i sept. året

anmodan höra

därpå var hans fästande vid hemlandet på tal; han berömdes såsom en mycket skicklig solospelare å basun. Å en
konsert i jan. 1854 i hufvudstaden lät
han höra sig och man yttrar med anledning af denna: "Hans ton är mäktig af
en mångfaldig modifikation, som gifver
hans föredrag ett rikt skiftande samt
tillika sant uttryck" (Ny tidn. f. mus.
1854:

Fredrik den godes hof kvarstannade hos
fursten till sin död 1460; af B:s kompositioner äro endast ett fåtal kyrkliga;
däremot äro hans världsliga chansoner
ej så få, och det är i dessa han mest är
B. är enkel, melodirik samt
sig själf.
skrifver en ren och klar sats; hans sånger blefvo under hans lifstid skattade i
rang med Dufay och Dunstable, och äfven i vår tid kan man njuta af det lätta
behaget i hans små tre- och fyrstämmiga visor. Af sin samtida fick han namnet: "Le pére de joyeuseté". I ny uppl.
ha bl. a. följande sånger utkommit: H.
Riemann, 7 chansons 1892, Stainers Dufay 1898 med 7 chansons; slutligen finnes
ett urval af hans komp. i Denkm. d.
Tonk. in österreich VII och XI: 1.
;

Birger

f. 27. IL 1794 i Dessau; t 24. 2.
Köln; var 1823—49 professor vid
Weselgymnasiet i Berlin; grundade 1850
Rheinische Musikzeitung och 1853 Nieder-Rheinische Musikzeitung; den riktning B. sökte förfäkta var närmast den

i

gamla klassiska med beundran för BeetHaydn och Mozart samt Mendelssohn, med bekrigande' af Schumann,
Liszt och Wagner; särskildt riktade sig
B:s tidning mot Schumanns Neue Zeithoven,

schrift f. Musik. B. var en af de driftigaste ledarna af de nederrhenska musikfesterna med deras storartade konserter i Köln, Diisseldorf och Aachen.
Bischoff, Hans, f. 17.2.1852 i Berlin,

Niederschönhausen vid Beroch musikskriftställare; elev
af Kullak; 1873 lärare vid Kullaks akademi, sedan vid Sterns konservatorium;
redigerade andra uppl. af Ad. Kullaks
"Ästhetik des Klavierspiels" 1876; utgaf
kritiska upplagor af Händels, Bachs och
Schumanns pianoverk på Steingräbers
1889

12. 6.

i

lin; pianist

förlag.

Biscroma

croche

i

H e r m a n n,

Karl

Bitter,
1813

double

(it.),

trettiotvåendelsnot.

(fr.),

Schwedt

a. O.,

t

12. 9. 1885

f.
i

27.2.

Berlin;

1879 finansminister i Berlin; inom musiken hufvudsakligen känd som Bachbiograf: "J. S. Baeh", 2 band 1865, ny
reviderad uppl. i 4 band 1881; skref äfven: "Carl Ph. Em. Bach uud Wilh.
Friedem. Bach und deren briider, 2 band
1868.
Efter Spittas berömda stora Bachbiografi har B:s ställts något i skuggan,
B. författade äfven böcker om operans

och oratoriets (1872) historia samt
Mozarts Don Juan och Glucks Iphigenia i Tauris m. fl. Hans "Gesammelte
(1884)

Jarl och Mechtild, om

skådespel i tre akter med divertissement
af sång och dans, planen af Gustaf III,
utarbetad af G. F. Gyllenborg (5. se. i 3.
a. samt divertissementerna af G. G. Ad-

musik

dels

komponerad

dels ar-

rangerad af F. Uttini och H. F. Johnsen); uppfördes på rikssalen i Stockholm
för första gången d. 8. 7. 1774 i anledning
af högtidligheterna vid hertigens och
hertiginnans af Södermanland biläger;
sedan d. 20 i samma månad i slottets
stora galleri och å Bollhusteatern 5 gånger mellan 1790 och 1792.
B i r k e d a 1, L. H. G., se B a r f o d.
Bis, två gånger.

Bischoff,
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stian,

1867

t

6.).

Binchois, E g i d i u s, en af de populäkompositörerna från 1400-talets
raste
förra del; samtida med Dufay; f. i Binche vid Möns c. 1400; 1438 kapellist vid

lerbeth,

—Bizet

Ludvig Friedrich Chri-

Sehriften"

utkommo

Bizarramente
Bizarro
Bizet,

(it.),

1885.

(it.),

sällsamt,

säreget.

nyckfullt.

Georges,

f . 25. 10.

1838

i

Paris,

t 3.6.1875 i Bougival vid Paris; var elev
vid konserv. 1848 57 (Marmontel i piano,
Benoist på orgel, harmonilära för Zimmermann och komposition för Halévy);
genom operetten "Docteur Miracle" vann
han 1857 Rompriset; i Rom skref han
sedan operan "Don Procopio", komiska
operan "La guzla de TEmir"; två symfonier och ouverturen "La chasse d'Ossian"; efter återkomsten till Paris skref

—

han

bl.

a.

"Djamileh

(1872;

Sthlm

1889).

Björck
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Hans

första stora succés

—Björksten

vann han med

ouverturcn till Sardous Patrie utförd
på Pasdeloupkonserterna. Musiken till
Daudets "L'Arlesienne" (1872) vann först
anseende fr. o. m. dess engelska uppförande 1887 (Sthlm 1891); i form af två
orkestersuiter har musiken väckt allmän
beundran öfver hela Europa. En tredje
suite "Koma" gafs 1869 af Pasdelouporkestern; äfven en fjärde suite "Yeux
d'enfants" har blifvit populär utanför
berömdaste
gränser.
B:s
Frankrikes
verk är dock operan Carmen, som gafs
på opera comique 3. 3. 1875, tre månader
Det stora anföre kompositörens död.
seende denna opera vunnit har först
kommit så småningom; premiären i Paris var ej särskildt lycklig; mera förtjusning väckte den i England 1878 (Sthlm
s. ä.) och först på 1880-talet trängde den
B. hade länge
fullt igenom öfverallt.
sökt följa Wagner, men i Carmen kastar
han alla teorier öfver bord och söker
med friska, glada folkmelodier och danser träffa den spanska lokalkoloriten.
Det är ej minst denna naturliga och
enkla stil utan alla teoretiska operaspekulationer, som gjort operan så populär.
1.

Björck,

Johan

Anders,

f.

i

Stockholm 4.3.1789, f därst. 2.11.1856;
handelsborgmästare i Sthlm; varm främjare för hufvudstadens musiklif; var
en af stiftarna af Harmoniska sällskapet
1820 o. spelade med i Mazerska kvartetten (violoncell). LMA 1825. Var mycket
nitisk musikalisk medlem i Par Bricole,
där han invalts 1821. "Med ovanliga insikter

uti

tonkonstens

vetenskapliga

grunder utöfvade han den
flera former.

själf

under

God kompositör, hade han

äfven öfversatt åtskilliga

till

tonkon-

lämpade arbeten.

Det
fanns näppeligen något vare sig strängeller blåsinstrument han icke förmådde
traktera. En af de mest nitiske stiftarna af det på sin tid sä högt ansedda Harmoniska sällskapet deltog han med synstens

skapelser

nerlig verksamhet

i

dess

sammankom-

vanligen med violin, violoncellen
eller kontrabasen; men fattades i kvartetten en sångröst, då var han genast
färdig att träda i dennes ställe." (Ur P.
Kullmans minnestal; cit. ur Åkerberg,
Par Br. s. 80 f.). I Per Westerstrands
"Sillsallaten" förekommer B. med en
terzett: "Om jag lefver tills i morgon". I
ster,

Mazerska sällskapet uppträdde han 1827
med en "Etude en quatuor" i F-dur,

som

spelades
trio af
sällskap 1828.

sång

stråkkvartetten.
En
utfördes i samma

af

honom

Lovisa Charlotta

B. f. BorgGöteborg 1798, t i Stockholm 31.
9.1884; den föreg:s hustru; uppträdde i
2.

man,

sin

f.

i

ungdom som

violinspelerska å kon-

Stockholm och Göteborg och företog tillsammans med en syster (t 1834)
konsertresor till Norge, Finland och
Ryssland, där hon med framgång uppträdde i Petersburg o. Moskva. LMA 1853.
3. C a r 1
J o h a n B., f. i Stockholm
1811; fil. mag. 1836; lektor i historia vid
Uppsala h. elem.-lärov.; anförde allmänna studentsången i Uppsala 1843 44 och
var sånglärare vid elementarskolan 1843
serter

i

—

—

55.
B. skref musikhistoriska uppsatser i Post- och Inrikes Tidn. samt Ups.
Tidn.

Hans, f. 24. 1. 1730, t 26. 11.
Västervik; dir. mus. samt domkyrkoorg. i Kalmar; som sådan P. Frigels förste lärare i musik; Hiilphers omnämner, att han uppsatt ett betänkande:
"Om organisters tillsättande och orgverks rätta bruk till ernående af likhet i
Björkman,

1805

i

kyrkosången". B. var en framstående
sångare och kallades därför till Stockholm för att sjunga vid operan. I inledningsstycket, hvarmed kgl. operan invigdes, Thetis och Pelée 1773, utförde han
öfversteprästens roll i Ödets tempel; uppträdde därefter som Polyfem i "Acis och
Galathea" s. å. Då Glucks Alceste 1781
uppfördes, hade han Hercules' roll, hvilken han spelade så väl, "att han ansågs
icke kunna äga sin like".
B. var anställd vid kgl. operan som aktör och sångare 1773 1803 och var samtidigt inspektor A'id spinnhuset i Stockholm.
Björksten, Theodor, f. i Stockholm
23.5.1858; berömd tenorsångare; elev af
L Berg; uppträdde offentligt första gången å en konsert 23.1.1880; begaf sig
s. å. till Paris, där han antogs till elev

—

vid

konservatoriet.

1881

hemkom han

och fortsatte sedan studierna för Berg.
1882 for han åter ut och tog lektioner för
Delle Sedie i Paris; medföljde sedan
Kristina Nilsson på hennes amerikanska
turné och vann lysande triumfer. Efter
denna resa fortsatte och afslutade han
sina studier för Delle Sedie och var nu

Björneborg
en tid Paris' förklarade gunstling.

Till

Stockholm återkom han 1885. Sedan slog
han sig ned i New-York, där han varit
en mycket ansedd sånglärare. 1902 besökte han Stockholm på en tillfällig
I New- York, där B. allt
konsertresa.
fortfarande haft sitt hem, har han utöfvat en på konsertlifvet mycket gagnande verksamhet. B. är gift med sångerskan Hervor Torpadie från Göteborg.
Björneborgarnas marsch, ord

Runeberg

1860 till en redan förefintmelodi; förut hette melodien 'Austerlitzmarschen' eller 'Bonapartesmarsch';
redan före Runeberg hade Topelius skrifvit ord till samma marsch: "Skuggor
från de flydda dar", bl. a. tryckt till en
mus. soaré 1858; Pacius arrangerade sedan melodien för manskvartett; melodien, som var populär i början af århundradet, kan följas tillbaka till en
kontradans på 1770-talet; 1851 intogs den
i
ett skådespel "Ur lifvets strid" af
Bendtson, som uppfördes under stormande bifall. Innehållet i stycket var
från 1808 och handlade bl. a. om Döbeln
Se vidare Ernst
och Finska kriget.
Lagus' uppsats i "Svenska Litt.-sällsk.

af

lig

festskrift 1904".

Blanche

(fr.),

Blangini,
Turin, t 18.
till

half tonart.

G u
i

12.

s e

1841

i

pp

e,

f

.

18. 11.

1781

i

Paris; begaf sig 1797

Frankrike och konserterade som vio-

loncellist

flerstädes;

1799

kom han

till

Paris, där han först blef bekant som romanskompositör; 1802 begynte han äfven

skrifva operor; 1805 kallades han till
hof kapellmästare i Miinchen; 1809 blef
han kapellmästare hos Jérome i Kassel;
1814 var han åter i Paris, där han bl. a.
blef professor i sång vid konservatoriet
och hofkompositör. Hans operor, som i
början gjort stor lycka, förlorade i anseende i samma mån som nya stilarter
uppkommo, och han dog glömd af alla.
B. skref 170 notturnos för 2 sångstämmor, 4 orkestermässor, 174 romanser och
30
operor.
Hans autobiografi (tryckt
1834) ger en god inblick i samtidens musiklif.

Blech, L e o, f. 21. 4. 1871 i Aachen; dirigent och operakompositör; elev af Bargiel och Rudolff i Berlin; verkade 1893—
99 som kapellmästare vid stadsteatern i
fädernestaden; efter att en kortare tid
ha varit dirigent i Prag kallades han

—Blidberg
1906
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hofkapellmästare i Berlin. Bland
operor nämnas: Salome, Cheru-

till

hans

Alpenkönig

bina,

und

Menschenkind

(Dresden 1903), Aschenbrödel (Prag -1905)
och Versiegelt (Hamburg 1908, i Stockholm 1910), alla i tämligen ren WagnerAf öfstil, dock öfverförd på lustspelet.
riga kompositioner ha uppförts: körverken "Sommernacht" (för blandad kör)
och "Von den Engelein" (4-st. fruntimmerskör) båda med ork., symf. dikten
"Die Nonne", Liedercyklen "Der galante
Abbe". Som dirigent är B. en betydande
förmåga.
Blidberg, P e r F r e d r i k, f. 1785, t 10.
9. 1866;
erhöll sin första utbildning vid
Linköpings gymnasium, där Mecklin d. y.
handledde hans musikundervisning; blef
1817

protokollsekr.

i

landtförsvarsdep.

B. är mest känd som viskompositör. Ett
af hans sånghäften var "Skaldestycken
ur Poetiska Kalendern, satta i musik

med

ack. af pf." Törneros omtalar i sina
minnen, huru sista kvädet vid hvarje
musikafton inom hans Uppsalakrets utgjordes af B:s Den nye Blondel: "Där
de ljusa björkar stå". I Nordmannaharpan finnes i första häftet en sång af B.:
"Jag flyr till dig." I häftet "Sjung" finnes i andra delen en ballad 'Skön Anna':
"Där växte en ros så fager opp." B. var
en tid äfven musikkritiker i Dagl. Alleh.

LMA

1848.

—

"Emedan

tjänstebestyren

ägnade han sig med den mest brinnande
kärlek åt de sköna konsterna, åt poesi
och musik. Han omfattade med ungdo-

mens hela
deltog

ifver fosforisternas läror och

lifligt

i

deras arbeten.

För musik

var han rikt utrustad af naturen, och ej
blott som exekutör, utan äfven som kompositör af flera särdeles täcka romanser,
lade han sina gåfvor i dagen. Den generation, som njöt af hans musikaliska
skapelser, har redan till största delen
bortgått före den gamle; men ännu lefver en och annan, som med saknad minnes den liflige och ungdomlige gubben,
den outtröttlige deltagaren i alla musikaliska samkväm, där man var i tillfälle att erbjuda något af gedignare
halt, och huru han, så att säga 'tog eld',
då det gällde att uttala så väl sin hänryckning öfver hvad han ansåg stort
och skönt, som sitt klander af hvad som
föreföll honom obetydligt och värdelöst." (Mus. ak:s Handl. 1866.)

Blom—Bochshorn
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Blom, tveuue bröder, hvilka gjort sig
kända såsom goda musiker: 1. Frederik B. f 1769 på gården Fosnees vid
.

Tönsberg, Norge; t 1806 i Västindien;
uppträdde offentligt som violinist i
Kristiania med kompositioner af Viotti,
Kreutzer m. fl. och vann mycket erkän2. Christian B., f. 1782 på
nande.
gården Narverud vid Tönsberg; var

—

skeppskapten, men ägnade sig med allvar åt musiken; komponerade musiken
till Bjerregaards' Kronede Nationalsång:
"Sönner af Norge"; skref äfven en ouverture för orkester och några sånger med
piano.
Bliithner, berömd pianoflrma; begynt
af Julius Ferdinand B. (f. 11.3.1824
vid Merseburg); pianofabriken öppnades
Leipzig 7. 11. 1853; 1873 tog han patent
i

hvarigenom hvarklang förstärkes genom en oktavsträngs medklingande, utan att den anslås. B.-firman har för närvarande filialer i Hamburg, Berlin och London.
instruments k
Blåsinstrument,
på

ett aliquot-system,

je tons

ven t (fr.), wind-instrument (eng.),
stromenti dafiato (it.). Till denna grupp af instrument räknas

alla de,

där tonen bildas genom förtätad luft,
och en luftpelare är det tonande eleTill dessa räknas först och
mentet.
främst flöjt, oboe, klarinett och fagott,
sedan orgelinstrumenten (orgel, harmonium); däremot räknar man i allmänhet
bleckblåsinstrumenten till en grupp för
sig (horn, trumpet, basun, tuba). Se vidare de enskilda instrumenten samt artikern:

instrument.

B-moll, fr. si bé-mol mineur, eng. b
flat minor, molltonart med b till grundton, parallelltonart till Dess-dur och 5 ^
till förteckning för: h, e, a, d och g.

Boberg, Bror
i

Anderslöf,

serv,

i

Axel

Edvin,

f

.

21. 9.

1876

Malmöhus

Stockholm

län; elev af kon1893—97; org.-ex. 1895

och musiklärarex. 1896; elev i violinspel
af F. Book 1895—97 och i kontrapunkt
af J. Dente 1896—97; har dessutom studerat i Köpenhamn (C. Mailing) 1897—
98; vik. musiklärare vid Malmö h. allm.
läroverk 1899—1902 och 1903, ordinarie
sedan 1904; vik. domkyrkoorganist i
Lund under åren 1900, 1901, och 1903;
vik. org. och kantor i Petri kyrka 1903
—9, ordinarie sedan 1911. Af kompositioner märkas kantat vid invigningen af

Malmö
vent",

Keallärov:s nybyggnad 1908, "AdPingsthymn hyllningsmarsch 1898,

Liturgiska sånger m. m.; äfven intresserad folkvissamlare.
Bobisatlon, bocedisation, solfeggierande efter de belgiska stafvelserna:
bo, ce, di, ga, lo,

Bocca, mun; a

ma,

ni.

bocca chiusa, med

sluten mun, brumstämma.
Boccherini, L u i g i, f. 19. 2. 1743 i Lucca, t 28.5.1805 i Madrid; den måhända

populäraste samtida kompositören till
Haydn och Mozart; dessutom violoncellist; var anställd vid teatern i Lucca
1764—79; två oratorier och en opera komponerades under denna tid; 1768 kom B.
till Paris, där han mottogs med stor vänlighet af Gossee, Capon och Dupont,
honom publikens
förskaffade
hvilka
gunst å Concerts Spirituels. Här begynte han skrifva sina kammarmusikverk, hvilka snart skulle låta hans rykte
stiga öfver hela Europa. 1782 o. 1787 synes han ha besökt Tyskland och var en
tid kammarkompositör hos konung Fredrik Vilhelm II i Preussen. 1797, vid konungens död, begaf han sig till Spanien,
där han en gång förut (1769) varit, men
Ej
ej vunnit vederbörligt erkännande.
heller

gen

denna gång mottogs han synnerli-

väl,

men

försökte

i

alla fall erhålla

de höges bevågenhet genom att tillägna
dem en mängd kompositioner. Trots alla
försök att komma i anseende i den spanska hufvudstaden, sjönk hans rykte alltmer, och fattigdomen tvang honom att
förtjäna sitt bröd genom att arrangera
sina kammarmusikverk för guitarr. B:8
kvartetter och kvintetter ha sammanställts med Haydns, och bådas kammarmusikverk förblefvo under större delen af förra hälften af 1800-talet
omtycktaste verk.
kvartettsällskapens
Den för B. säregna stilen är rikt fioriturverk i förening med ett visst salongsmässigt koketteri. B. upptog, i likhet
med de samtida kvartettkompositörerna
Schobert, Dittersdorf m. fl., Mannhei-

merskolans dynamiska verkningar med
starka motsatser mellan piano och forte
och långa ereseendopartier. B. är härvid tydligt påverkad af denna stils
grundläggare Johann Stramitz.
Bochshorn, Samuel, [Capricornus], f.
c. 1629, t 12. n. 1665 i Stuttgart; var kantor i Eeutlingen, Pressburg, Niirnberg

Bock — Bohlmann
och fr. o. m. 1659 till sin död hofkapellmästare i Stuttgart; af sin samtid mycket omtyckt kompositör af samma riktning som Carissimi i Italien. Af hans
tryckta kompotitioner finnas i Uppsala
bibi.: Geistl. Concerten 1658 och Zwei
Lieder von dem Leyden u. Tode Jesu
1660; dessutom förvarar samma bibliotek
ett 50-tal vokalverk i handskrift; de
flesta torde ha uppförts vid hofvet under
Gustaf Diibens tid.
Bock, Carl Friedrich, f. i Berlin
17.6.1800, t i Stockholm 29.1.1841; framstående flöjtvirtuos; kom till Sverige i
början på 1820-talet och anställdes först
som "oboist" (klarinettist) vid 2. gardet;
sedan blef han musikdir. vid Söderm.och Helsing. reg.; som flöjtist anställdes
han i hofkapellet 1829, en plats, som han
B. var gift med
bibehöll till sin död.
Carolina Sofia Richter, f. i Stockholm d.
28.8.1792; anställd vid fiera teatrar i
Stockholm (kgl. teatern 1814 63); åren
1831 34, 41 56 var hon lärarinna i deklamation och mimik för kgl. teaterns

—

elever;

—

—

—

gift

1813

med

violinisten

J. G.
B. 1826.
caprino (it.), brä-

Svanberg, skild 1822; gift
Bockdrill,

trillo

med

kande, ojämn drill.
Bodenschatz, E r h a r d, f 1576 i Lichtenberg, t 1636 i Gross-Osterhausen vid
Querfurt; 1600 kantor i Schulpforta, 1603
pastor i Rehhausen och slutligen 1608
pastor i Gross-Osterhausen. Hans egna
kompositioner äro ej synnerligen framstående, men samlingarna innehållande
andras arbeten och utgifvandet af dessa
till skolbruk gjorde
hans namn iinder
1600-talet vida berömdt. Mest bekant blef
skolsångboken Florilegium Portense 1603
1621. Han upptager här hufvudsakligen
motetter af samtida komponister (däribland af F. Anerio, G. Belli, Bodenschatz själf, G. Croce, A. Fabricius, V.
Hausmann, H. och M. Praetorius, Viada.

—

Wulpius; inneh.-f. i Grove I, 346 f.).
Boellmann, Leon, f. 25. 9. 1862 i Ensisheim, Elsass, t 11.10.1897 i Paris; berömd organist och kompositör; organist
vid St. Vincent de Paul i Paris; för or-

na,

gel skref

han

bl.

a.

"100 Piéces bréves"

och en fantasi för orgel och orkester.
För violoncell och orkester skref han
"Variations symphoniques", hvilka blefvo mycket populära; en symfoni i F-dur
speltes

af

Lamoureuxorkestern;

dess-
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utom komponerade han

kammar-

flera

musikverk.
Boesendorfer,

grundad

Wien;

berömd
1828

pianofirma
af

Ignaz

i

B.

—1859);

innehafves för närvarande
B. (f. 1835 i Wien);
1872 invigdes en särskild konsertsal:
"Koncertsaal Bösendorfer", som sedan
spelat en viktig roll i Wiens musiklif.
Boethlus, Anicius Manlius Torq u a t u s S e v e r i n u s, f. c. 475 i Rom,
t 524 (526); rådgifvare hos Theodorich
den store, men föll i onåd, sattes i fängelse och blef till sist af rättad; under
fängelsetiden skref B. sin berömdaste
bok: De consolatione philosophiae. Inom
musiken är hans namn mest bundet vid
boken: De musica. I 5 böcker redogör
han här för den grekiska musiken. Ehuru han på åtskilliga ställen alldeles missuppfattat de gamla grekiska teoretikerna, blef hans skrift lagd till grund för
den medeltida musikteorien. En mängd
medeltida handskrifter finnas af den och
på 1400-talet hörde den till en af de först
tryckta musikböckerna (1491 f.).
Boheman, M a u r i t z, f. 1858 i Falkenberg, t 23. 1. 1908 i Stockholm; student i
Lund 1879, fil. kand. 1883, fil. dr 1897; s. å.
blef han Mus. ak:s bibliotekarie; var
samtidigt amanuens i kgl. bibi. allt sedan 1893. B. A-ar en god musikkännare,
som riktat den svenska musikaliska litteraturen med flera goda öfversättningar af musikaliska skrifter (Rubinstein,
Musiken och dess mästare m. fl.).
Bohl (Boll, Boohl, Frans, t 1677; var
kgl. orgelbyggare med lön af hofstaten
(300 dr om året 1650—60 m. fl. år); oaktadt hans officiella ställning synes han
dock ej ha utfört så goda arbeten; kla(1796

af sonen

Ludwig

gomålen återkomma ej sällan. Jakobs
kyrkas orgel 1660 behöfde ofta repareras; Uppsala domkyrkas orgel påbörjades 1664, men var endast halffärdig vid
hans död; Falu gamla kyrkas orgel

byggde han
Bohlmann,

1665,

Mariestads

Georg

Carl,

1672.
f.

Köpenhamn; studerade musik
1851

—59

mann;

8. 4.
i

1838

i

Bremen

under kapellmästare Carl Heine-

efter tillbakakomsten

till

födelse-

staden har han verkat som organist (6
år i Svendborg), musikdirektör vid teater, ledare vid skolsång och mycket eftersökt lärare i violin, piano, musikteori
och instrumentation; en stor mängd ar-

Boieldieu
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raugement och instruktiva saker för flera instrument har han utgifvit; af originalkompositioner kunna nämnas: ouverturen "Vikingafärd" (uppf. i Gewandhaus
i Leipzig och i Musikerföreningen, Kphn
1879

med

stort bifall);

dessutom

flera pia-

nosaker, Auolinkompositioner m. m.
Boieldieu, Francois Adrien, f. 16.
12. 1775
Kouen, t å landtegendomen
i
Jarcq vid Paris 8.10.1834; begynte som
korgosse och fick sin första musikundervisning af organisten Broch i Rouen; redan vid 20 års ålder hade han skrifvit
två operor, som utförts med bifall i födelsestaden. B. begaf sig sedan till Paris, där lian upptogs i Erardska huset.
Här lärde han känna de främsta mästarna Cherubini, Méhul m. fl. 1796 uppför-

de opera comique en liten enaktsopera
af lionom, "Les deux lettres", och året
därpå ännu en "La famille suisse"; allt
högre steg hans rykte med de följande
operorna: Zoraime et Zulnare 1798, Le
Calife de Bagdad 1800, Jean de Paris
1812; strax innan den sistnämnda hade
B. en tid uppehållit sig i Petersburg
som "hof komponist" (1803—1810); 1817
blef B. Méhuls efterträdare som kompositionsprofessor vid konservatoriet. 1825
följde hans främsta arbete "La dame
blanche". Med denna liade han sagt sitt
bästa och nedlade kort därefter all kompositionsverksamhet; 1829 tog han afsked som konservatorielärare med pension.
B. är som operakompositör närmast en fortsättare af Dalayracs riktning
dock med tydligare framhäfvande af det
melodiska elementet. De smekande visartade melodierna kunde ej annat än
väcka hänförelse i en tid, som behärskades af Rossini och lians skola; mot denna senare med den "oändliga'} melodien
står B. med den korta, begränsade enkla
visan och de lekande dansrytmerna; B.
är lika mycket fransman som Rossini
italienare.
Af B:s operor lia följande
gifvits i Sverige: "Kalifen i Bagdad"
(premiär Sthlm 1808), "Min tante Aurore" (Sthlm 1813), "Den nye egendomsherren" (Le nouveau seigneur de village,
Sthlm 1818), "Johan af Paris" (Sthlm
1819), "Hvita frun"
(Sthlm 1827), "De
bägge talismanerna" (Le petit chaperon
rouge, Sthlm 1830).

—

—

Boito, Arrigo, f. 24. 2. 1842 i Padua;
elev af Mazzucato vid Milano konserv.

— Bolero
och skref som elev arbetet "Il 4 giorno"
med Faccio komponerade han
sedan musiken till kantaten "Le sorelle
d'Italia" 1862; detta stycke vann i Milano mycket stor succés, och B. reste nu
till Frankrike, Österrike, Polen, Tyskland; i sistnämnda land studerade han
grundligt Wagners musikdramer. Redan i början af 1860-talet hade han skrifvit delar af sin opera "Mefistofeles" och
5. 3. 1868
ägde premiären rum ä Scalateatern i Milano (Sthlm 1883). B. hade
själf skrifvit texten till denna opera efter Goethes Faust som förebild. Detta
B:s sedan erkändt främsta verk föll full1860; tills,

ständigt igenom vid första representationen; endast så småningom lärde man
sig förstå värdet och först med uppförandet i Bologna 1875 vann verket fullt
erkännande. I Tyskland uppfördes det
f.
f.
ggn i Hamburg 1880. Allt sedan
1867 är B. boende i Milano, där han blif-

nästan mera firad som litterär försom Ivompositör. Det har ej
saknats offentligt erkännande åt honom.
Staten har slösat med adelstitlar, och
1892 blef han inspektör för konservatovit

fattare än

riet

samt

1895 riddare af hederslegionen.

Af hans senare operor kunna nämnas:
"Nerone" och "Orestiade", ännu ej upp-

En

förda.

han

stor

skrifvit

mängd

operatexter har

andra tonsättare,
Nerone di A, B, 190L

för

Litt.: Giani, Il

—

Bokstafsskrif t, se notskrift.
Bolander, O s c a r, f 30. 12. 1840 i Stockholm; elev af Mus. ak. 1856—62 med J. v.
Boom som lärare i piano; pianostudierna fortsatte han sedan under Plaidy i
Leipzig; 1867 blef han lärare vid konserv,
i Stockholm; 27. 2. 1905 direktör vid samma anstalt; af gick dec. 1910; har som
kompositör uppträdt bl. a. med en violinkvartett, flera sångkantater, pianosaker,
.

livilka
1872;

dock

RVO

Bolck,

ej

utkommit

i

tryck.

LMA

1890; professor 1903.

Oskar,

stein. Ostpreussen,

f.

4.

3.

1839

f 2.5.1888

i
i

HohenBremen;

efter studier vid Leipzigs konservatori-

um

beklädde han en plats i Viborg i
Finland; var sedan å skilda platser:
Liverpool,
Wiirzburg, Aachen, Riga,
Leipzig; skref flera pianokompositioner
och en opera.
Bolero, spansk dans i *A takt, uppfunnen 1780; utföres med kastagnetter; består vanligen af två repriser jämte en

Bologua— Bonde
trio;

nära

står

seguidillan. Goda

Méhuls "Les deux
aveugles", Webers "Preciösa", Aubers
"Masaniello" och Chopins op. 19.
Bologna. I musikaliskt hänseende har
exempel på

b.

finnas

i

synnerhet
i
under 1500- och 1600-talet; 1482 grundades den första offentliga musikskolan
därst. Under de följande århundradena
hade B. omkring 30 akademier, af hvilka
fyra voro uteslutande musikaliska: 1.
Dei Concordi, grundad 1615; 2. Dei Filomusi, gr. 1622; 3. Dei Filaschici, gr. 1633;
Genom alla
4. Dei Filarmonici, gr. 1675.
dessa musiksällskap främjades bl. a. det
musikaliska dramat i början af 1600-taEn egen offentlig stadsteater erhöll
let.
B. stått synnerligen högt,

Mot slutet af 1700-talet sjönk
B:s musik tillbaka, och vi höra först under andra hälften af 1800-talet åter talas
om B:s musik. Denna gång är det som
föregångsstad för Wagner i Italien, i
det att "Lohengrin" gafs här f. f ggn på
italiensk mark; sedan dess har staden
svingat sig upp till att bli nr 2 af alla
musikstäder i Italien (Milano nr 1).
B. 1680.

.

Boman,

Per Conrad,

f.

1804,

t 1861;

kamrerare i generaltullstyrelsen sedan
framstående musikrecensent och
1845;
vara
torde
svensk
musikhistoriker;
Sveriges grundligaste och mest dugande musikhistoriker före Adolf Lindgren;
öfversatte Birchs Darstellung der Biih-

nenkunst

("Handbok

i

den dramatiska

litteraturens historia", 1850) var som musiker elev af P. Frigel; mångårig musik;

recensent i Post- och Inrikes Tidningar
och skref i "Ny tidn. f. musik" under
hela tiden den existerade (1853 57); hans
bästa uppsats i sistnämnda tidskrift är:
"En blick på tonkonsten i Sverige", 1857,
omfattande en historik öfver svenska
musikens öden under de sista femtio
åren. Af hans musikaliskt-dramatiska
arbeten blef mest känd: "Ljungby horn
och pipa", sagospel i 3 akter, text af G.
L. Silfverstolpe (1858); skref dessutom
musiken till "Byn i berget" (Kotzebues
Das Dorf im Gebirge), som 1846 uppfördes å kgl. teatern; kantaten "Gustaf Vasas dröm". B. är som musikkritiker konservativ men med en afgjordt fosterländsk läggning med sträfvan att utbilda en egen tonkonst på folkvisans grund.
Alla hans musikhistoriska undersökningar gälla också endast tonkonsten i Sve-

—
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den dramatiska. Ar 1854
han en serie talrikt besökta föreläsningar i musikens historia. För den svenrige, speciellt

höll

ska folkvisans bekantgörande i Sverige
o. utlandet utarbetade han tills, med J.
X. Ahlström "Valda svenska folksånger,
folkdanser o. folklekar" med sv. och tysk
text (1845).
Ensam utgaf han "Tio sv.
folkvisor för 4 mansröster" (Hirschs förlag). Af hans öfriga sånghäften är samlingen: "Musik till 4 Tegnérdikter" med
ack. af pf. el. guitarr tämligen bekant.
(Sången: "Har du betraktat"; Vintern:
"Lustigt öfver slätten"; Floden: "Vid
flodens källa". Ättehögen: "Lik en urna".) I "Nytt mus. Lördagsmagasin för
år 1839" står en sång af B.: "Sång af
den sköna från Provence". I manskvartettsamlingen Odeon finnes en serenad:
"Dagen förlåter de mörknande zoner". I
"Samling af valda sångstycken" meddelas sången: "Hvi är du sorgset arma
Slutligen må nämnas: romansen 'Pariserpojken'; Ur Konung Oscars
dräpa, scen ur Lycksalighetens ö: "Rolig natt! må du drömma gladt" (trio för
2 sopr. o. pf.).
Af handskrifter förvarar Mus. ak:s bibi. i part. och pf.-arr.
sagospelet 'Ljungby horn' och Par Bricoles musikbibi.
Fr. Preumayrs "Melodram och Aria" i arr. för orkester af B.
hjärta".

—

Bombard,

bombardo

(it.),

pommer;

ursprungligen en djupare och större
form af oboen; man skilde mellan bombardone, b. nicolo och b. picolo eller
bas-, tenor- och alt-b.; oboen kallades
som högsta, minsta formen bombardino;
då instrumentet var allt för stort och
oformligt ersattes det snart af fagotten.
Som beteckning för djup, fyllig ton öfvergick namnet äfven på andra instrument.
Så betecknas t. ex. vid lutan de tre lägsta tonerna: lilla, mellersta och stora b.
Slutligen fick man äfven en orgelstämma med namnet b.; denna är en
tungstämma på 16 eller 32 fot, hvars
klang är ungefär som fagottens, men
starkare och mera basunartad i tonen.

—

se tuba.
Bombo (it.), tremolo.
Bombyx (gr.), skalmeja.

Bombardon,

Bonde,

Knut

1815 på
Stockholm
17. 10. 1871; förste kammarjunkare; 1846
öfverintendent för konungens hof; 1852
Filip,

f.

Eriksberg, Södermanland, t

^56

9. 3.

i

förste direktör för kgl. hofkapellet

Bondesen
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och teatern; som teaterchef visade han
särskild förkärlek för franska och italienska skolans mästare, mindre för ty-

ska kompositörer. LMA 1853. Var en nitisk främjare af Mus. ak:s väl och utverkade förhöjda riksdagsanslag åt läroverket; arbetade äfven för Musikaliska
konstföreningen.

Bondesen,

Jörgen Ditleff,

f.

7. 4.

Köpenhamn;

elev 1872 vid konserv,
därst. (Neupert, Matthison-Hansen, E.
Hartmann, Gade); blef 1875 bibliotekarie
och hjälplärare vid samma anstalt och
var fr. o. m. 1883 ord. lärare i musikteori
och pianospel; s. å. sekreterare; har som
lärare utgifvit andra danska upplagan
1855

i

af Richters Harmonilära (1883) och Lobes Musikens katekes (1885). Af själfständiga kompositioner kunna nämnas
ett häfte sånger (6 romanser) och en or-

gelhymn.
Boni,

Victoria,

se

Bundsen.

Bonn, Jo 11 an Anthonius, dir.
mus. i Göteborg; uppförde 1718 en kom1.

position:

"Amor

noster crucifixus est".

Johan G u s t a f

B., f. 1745; f 26.
kantor vid trivialskolan i Stockholm; aktör och sångare vid kgl. operan
1773—81; andre kormästare 1782—88; förste korm. 1788 96. I sällskapet Par Bricole var B. fr. o. m. 1782 ledare för såväl
vokal- som instrumentalmusiken.
3. Magnus
B., f. 1759, t 6.7.1798;
var en god aktör och sångare; var anställd vid Stenbergs teater 1780 86 och
vid kgl. operan 1787 1798; var dessutom
kantor och klockare vid finska församlingen i Stockholm.
Bononcini [Buononcini], Giovanni
Maria, f. 1640 i Modena, t 19. 11. 1678
därst.; elev af P. Colonna i Modena;
skref en mängd kompositioner i synnerhet för kammarmusik (op. 1. Primi frutti
del giardino musicale 1666; op. 2. Sonate
da camera 1667; op. 3. Varii fiori 1669;
op. 4. Arie, Correnti, Sarabande, Gigue
et Allemande a V. c. Vlne 1671 m. fl.);
dessutom flera kammarkantater o. madrigaler; slutligen trycktes af honom äfven
en praktisk handledning i kontrapunkt
(Il pratico Musico 1673).
Af hans söner
2.

11.1796;

—

—

—

blef

Giovanni Battista

(f.

c.

1660,

död 90-årig i Wien) en berömd operakompositör (La fede publica, Wien 1699,
Polifemo,
1720,

Berlin 1703,

Astarto,

Erminia, London 1723 m.

London

fl.);

skref

—Boom
äfven oratorier, symfonier och kammarmusik.
Book, Johan Fr i d o 1 f f. 27.2.1836 i
Uppsala; framstående violinist; elev af
d'Aubert, Joachim o. Leonardi; anställd
sv. hof kapellet 1853-89 (bitr, 1852);
i
konsertmästare 1882; lärare vid konserv,
fr. o. m. 1872; kamrerare vid Mus. ak.
,

LMA 1872; 1884—1904 musikchef i
Mazerska kvartettsällskapet, där han äfven varit förste violinist. B. har konserterat i Stockholm och flerstädes i
1871— 89 föranstaltade han
landsorten.
kammarmusikkonserter i Vetenskapsakademien; som lärare har han utbildat
en stor del af våra främsta violinister.
1. Boom, John van, f. i Utrecht 1807,
1890.

t 19.3.1872 i Stockholm; pianovirtuos
och pedagog; utbildade sig hos Hummul och Moscheles; kom till Stockholm 1825, där han uppehöll sig i början endast genom privatlektioner; sin
offentliga bana som virtuos afslöt han
1847; året därpå förordnades han till
pianolärare vid konservatoriet, å hvilken post han kvarstod till 1871. Som
lärare har han utbildat flera af våra

sedan berömda kompositörer (bl. a. Ludvig Norman). Om honom som pedagog
skrifves i Mus. ak:s handlingar för 1873
s. 26: "Hans stundom barska väsen injagade ingen skräck hos eleverna, emedan de visste, att det utgick från hans
lynne, ej från hans hjärta; detta yttrade
sig i den samvetsgranna omsorg, hvarmed han vårdade deras musikaliska bildning och öfvervakade deras första steg
på den offentliga banan." Hans pedagogiska hufvudarbete är: Theoretisk o.
praktisk pianoskola (1870). I slutorden
till denna sammanfattar han sina grundprinciper: Hummel, "den finaste pianist
världen ägt" har varit hans ideal och från
honom har han tagit många öfningsexempel.
Nyare metoder på pianospelets
område förkastar han och varnar för
alla lärare, som bjuda ut någon ny metod och kalla det förutvarande gammalmodigt. "Man skulle likaväl kunna kalla
det gammalmodigt, att människan går
på två ben, men detta är dock det enda
rätta sättet att komma framåt; så är
ock förhållandet med den rätta undervisningsmetoden för pianospelning: den

blir heller aldrig

gammalmodig: så

län-

ge pianospelning består, äger också den-

Boom— Borgstedt
na metod bestånd. Det är härmed som
med sanningen, den blir heller aldrig
gammalmodig." Med denna skarpt konservativa hållning afslutar han sin pianoverksamhet. Som kompositör gjorde
han sig känd framför allt på 1830- och
Af större verk må nämnas:
40-talet.
"Näcken eller Elfspelet, romantisk opera
i 3 akter", som uppfördes 4 gånger på
kgl. teatern i Stockholm 11—19 maj 1844
(utförligt beskrifven i Sthlms musiktidn. d. 24. 5. 1844). Året innan hade han
på Breitkopf & Härtels förlag utgifvit:
"Grand Quattuor pour piano, violin, alto
et violoncelle, dedié å E. Schlegel, Agrell, Gillberg et Moberger" (utförligt
recenserad i Sthlms musiktidn. d. 6. och
endast tryckt i stämmor. Af
13. 10. 1843)
andra kompositioner omtalas: tonmålningen" Frithiof på hafvet", en symfonikonsert, en mässa. Halleluja; Konung Oscars dräpa. Mus. Konstföreningen tryckte "Stor sonat " i c-moll. Af pianokom;

positioner

de
etc.

i

öfrigt trycktes:

Amusement

Trois Polkas, Grande Valse
Flera solosånger utkommo äfven:

salon,

Slumrerskan, Vinterblommor, Den liknöjde. Till henne. Tiggargossen, Fruktsäljerskan. Svensk flaggsång etc. B. är
gifvetvis mest sig själf i pianosakerna,
där han får utveckla sin om Thalberg
och Hummel erinrande virtuosstil. Sångerna äro mera enkelt hållna och stå
därför som konstverk högre; flera af
dem låta ännu med fördel höra sig. I
ofvannämnda minnesteckning i Mus.
Ak:s handlingar heter det: "För den finare musikaliska poesien ägde hans spel
föga uttryck; det väckte alltid beundran,
sällan
hänförelse.
Hans konst hade
egentligen blott en riktning:
Det var
den breda, präktiga stilen, uppburen af
glänsande klangeffekter, och detta område beherrskade han fullkomligt. Hans
ej fåtaliga kompositioner bära samma
karaktär: de äro ej framsprungna ur
snillet, men effektuera, när de finna exekutörer, som förmå öfverväldiga dem."
B. hade olyckan att öfverlefva sig själf.
Hans stil var ej 1870-talets utan 1830talets. Placerad i den rätta omgifningen
bland virtuoserna från det gångna århundradets förra del (Thalberg, Dreyschock, Door) blir han en aktningsvärd
representant
dagar.

från

virtuostidens

glans-

2.
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Hermann

van

B.,

recht, t 6.1.1883 därst.;

f.

1809

9. 2.

broder, berömd flöjtist,
Paris; lefde allt sedan 1830 länge

sterdam.

—

Fadern

Ut-

i

den föregåendes
elev af Tulon i

Jean

B.,

v.

Am-

i

f.

1783

Rotterdam, var en högt ansedd flöjtvirtuos och komponist för sitt instrui

ment

(enligt Fetis trycktes 10 flöjtverk

af honom).
1.

Bon a ven tur a;

Borchgrevinck,

kommenderades

re-

biskopen af Bremen till kurfursten af Sachsen som "musiker"; kallades sedan till dansk hof kapellmästare 1. 1. 1587 men fick afsked re1579 af

— Me

1 c h i o r B.,
son; var 1587
instrumentist i danska hof kapellet; synes redan 1593 varit en af de främste
och heter 1603 uttryckligen "öfverste instrumentist"; 1599 reste han till Italien
för att utbilda sig hos Giov. Gabrieli i
Venedig; år 1600 namnes han som hof1605 06 utgaf
organist i Köpenhamn.

dan efter

ett halfår.

2.

måhända den föregåendes

—

två baud
de främste mästarna "Giardino novo bellissimo" (tr.
Kphn), däribland äfven egna verk;
i

han en samling Madrigaler

med kompositioner

i

af

en annan madrigalsamling, "IX Davids
Psalmer", är nu försvunnen. 1618 blef han
hofkapellmästare och kvarstannade på
denna post till sin död (med undantag af
B. synes ha
tiden 1628—31) 20.12.1632.
varit en mycket ansedd musiker på sin
tid, och kapellet stod synnerligen högt
under honom.
Litt.: A. Hammerich,
Musiken ved Christian IV:s Hof, hvarest äfven en 5-stämmig madrigal af B.
(ur Giardino novo) meddelas.
Bordun, b o u r d o n, täckt flöjtstämma

—

i

orgeln.

Borelius, Johan Niklas, f. 1796,
t 5.5.1866; kommerseråd; var 1820 en af
stiftarna af Harmoniska sällskapet i
Stockholm.
1846; deltog 1863 i utarbetandet af förslaget till Ak:s stadgar
och valdes sedan till ledamot i Ak:s di-

LMA

rektion.

Borgmästaren

i

Sardam,

se

Czar

och timmerman.
1.

Borgstedt, bröderna: trenne syskon

Nils

Adolf

Fredrik (t 1834), Gustaf
(t 1831), Axel Ulrik (t 1820),

hvilka sjöngo visor för tre stämmor "på
visserligen mera dramatiskt än lyriskt sätt, enär sångerna icke blifvit af
kompositören satta för trio, utan ut-

ett

8

Borgstedt

114

fördes af sångarna ad libitum".

Denna

inom vissången, sådan den

stilart

— Bouruonville

be-

drefs i andra decenniet af 1800-talet, gaf
anledning till Du Puys berömda trior,
särskildt "Agander, Pagander och Vinberg" samt "Douce harmonie, viens con-

mon

solor

coeur", båda direkt

för

bröderna B.

Par

Bricole.

2.

mar

Erik R

—89;

skrifna

Se vidare Åkerberg,

agn ar

B., f

Lofta, Kal-

i

.

län, 5.11.1866; elev af konserv. 1884

i hof kapellet 1886; violondebuterade å k. t. som Sarastro 1889; tillf, kantor i Johannes församling i Sthlm 1893; mus.-dir. vid Skarab. regemente 1896; musikdirektör s. å.;
kantor i Jakobs förs. i Stockholm.
Alexander PorphirieBorodin,
witsch, f. 12. 11. 1834 i Petersburg, f
en af hufvudrepre27, 2. 1887 därst.;
sentanterna för ungryska skolan, Balakirews vän och lärjunge; har bl. a.
skrifvit två symfonier (Ess-dur 1880,
H-moll), en symfonisk diktning "Stäppskiss från mellersta Asien", en pianoBuite, två stråkkvartetter (A-dur o. Ddur); hans opera "Furst Igor" fullbordades af Rimsky-Korssakow och Glasunow (1890 uppförd i Petersburg); ordförande i Musikvännernas sällskap i Petersburg; B. var till yrket läkare och
innehade flera höga poster som sådan.

violinist

cellist

1890;

Bort

mit

hjärta!,

Hseffner hänvisar

Borwick, W.
i

till

mel.

psalm

192;

77.

Leonard,

f.

26.

2.

1868

Walthamstown, London; elev af Hoch'-

ska konservatoriet och Clara Schumann
i
Frankfurt a. M. 1884—89; uppträdde i
London f. f. ggn offentligt 1890 och har
sedan varit en af Londons mest uppburne pianospelare; B. har konserterat
i England,
Frankrike o. Tyskland samt

kom

till

Bossi,

Stockholm

1903.

Marco Enrico,

f.

25.4.1861

Salö vid Gardasjön; sedan han genomgått konservatoriet i Milano 1873 81,
blef han organist vid domkyrkan i Como; teori- och orgellärare vid konservatoriet i Neapel; 1895 1902 direktör vid
i

—

—

Marcellos konservatorium i Venedig; sedan dess har han varit direktör för Liceo musicale i Bologna; framstående orgelspelare och kompositör; utgaf tills,
med Tebaldini "Metodo di studio per

Torgano moderno",

1893; för operan har
B. endast skrifvit ett fåtal verk: ung-

domsstycket "Paquita" och "Il cieeo";
det senare uppfördes i Venedig 1898; ett
tredje verk, "Il veggente", prisbelöntes
1890; slutligen "L'angelo della notte" i
Como. Alla dessa stå dock tillbaka för

de kyrkliga arbetena samt kammarmuAf kör- och ork.-verk må
sikverken.
nämnas: "Il paradiso perduto", symfonisk dikt i tre delar; inom kammarmusiken ha särskildt blifvit bekanta: en
violinsonat tillägnad Teresina Tua, trio
op. 107, violinsonat op. 117, Trio sinfonico op. 123; sånger vid piano äro op.
116 och 121.
En stor mängd äro för
piano solo och orgel. En symfonisk konsert är skrif ven för orgel o. orekester (op.
100). Den stora kantaten "Canticum canticorum" har uppförts i Stockholm 1904
(op. 120).
B. torde för närvarande vara

räkna bland Italiens allra främste
B. har i flera verk visat
sig med fördel ha studerat de gamla itaatt

kompositörer.

lienska mästarna,

bl.

a.

Palestrina.

Bote & Bock, betydande musikförlag
och musikhandel i Berlin; grundad 1838
af Eduard Bote o. Gustav Bock; har
ledts af Bock, sedan kompanjonen tidigt
af gått; 1863 öfvergick firman efter G.
B:s död på brodern Emil Bock och efter
dennes död 1871 på Hugo B., stiftarens
son; 1847—96 utgaf G. Bock "Neue Berliner Musikzeitung".
Bouché (fr.), stoppton (vid horn).
Bourdelot, Pierre, f. 1610 i Sens, t 9.
2. 1685 i abbotstiftet Macé;
kgl. fransk
lifmedikus 1642; 1651 kallad till drottning Kristina i Stockholm som hofläkare; lämnade Sverige plötsligt 28.5.1653.
B. var tämligen musikintresserad och
liar .ramlat on del materiell till en musikhistoria, som brorsonen Pierre Bonuet fortsatte och dennes broder Jacques
af slutade 1715: "Histoire de la musique
et de ses effects". Paris; arbetet är i det
stora hela ytligt och dilettantiskt. B:s

med Meibom vid Kristinas hof rörande den grekiska musiken är särskildt

strid

bekant.
1. Bournonvllle,
berömd musikersläkt,
hvars släktled kunna följas tillbaka till
1600-talet. En af dem, Jean Valentin B.,

var först kapellmästare

i

Rouen, sedan

Quentin, 1618 i Abbeville och
1620 i katedralen af Amiens; var en framstående orgelspelare och utbildade flera
lärjungar; tryckte mellan 1612—1630 fle1615

i

St.

Bouruonville
ra kyrkokompositioner. Dennes son var
organist vid katedralen i Amiens och
äfven han orgelkompositioner.
skref
Dennes son Jacques B., f. c. 1676 i
Amiens, t c. 1758, tryckte 1711 och 1744

några kyrkokompositioner.
B., premiärdansös vid
2. J u 1 i e
teatern i Stockholm 1782—98; erhöll

kgl.

1795

Anto

n e B., f. 1760 i Lyon, t 11.
1. 1843 i Fredensborg; berömd sångare,
dansör; elev af balettmästaren Noverre;
premiärdansör vid kgl. operan i Stockholm 1782—95; for sedan till Köpenhamn; 1816 23 var han direktör för dani

—

sen vid kgl. teatern
4.

des

August

Anton
son,

i

Köpenhamn.
B.,

den föregåen-

Köpenhamn

21. 8. 1805, t
studerade under Auguste Vestris i Paris 1824 29; solodansare
och dansdirektör vid kgl. teatern i Köpenhamn 1829, ballettmästare 1830; tog
af sked härifrån 1849; föreståndare för
baletten i egenskap af komponist och
instruktör intill 1861, då han mottog en
motsvarande syssla ("intendent för scenen") i Stockholm vid kgl. teatern därst.;
afgick från denna befattning 1864.
5. C h a r 1 o 1 1 e
B.,
den föregåendes
dotter, f. 1833 i Köpenhamn, t därst. 23,
3.
1911; studerade sång i Milano för

därst.

f.

i

30. 11. 1879;

—

Lamperti 1856; anställd vid kgl. operan
i Sthlm 1857—58; var 1859—83 engagerad
vid kgl. teatern i Köpenhamn; verkade
under denna tid äfven som sånglärarinna och hade som sådan flera elever äfven af danska kungahuset; 1863 utnämnd till kgl. kammarsångerska; 1904
utgaf hon ett memoarverk: "Erindringer
fra Hjemmet og Scenen". Bland roller
märkas i Stockholm: Fides i "Profeten"
och Nancy i "Martha", i Köpenhamn:
Azucena i "Trubaduren", Bertrand i
"Muraren", Martha i "Faust"; som gäst
sjöng hon bl. a. i Frankfurt och Hamburg.
Bourrée, fransk dans från 1600-talet;
hos de högre klasserna omtyckt under
andra hälften af 1600-talet, blef den under 1700-talet folkdans i Frankrike,
(först

i

Auvergne) och under

1800-talet
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ra och lustig att dansa". I Sverige var b.
företrädesvis 1650—1750 bekant. I 1600talets suiter

—

samme

och

363

förekommer den

sällan.

ej

Xorlind, Zur Gesch. d. Suite
förf:s Studier i sv. folklore

Litt.: T.

s.

lifstidspension mot villkor att undervisa
teaterns elever.
3.

— Brahms

ff.

Brachrogge, Hans, troligen af dansk
härkomst; 1602 korgosse i hof kapellet i
Köpenhamn; sändes s. å. till Italien för
att vidare utbilda sig; 1604 är

han åter

Köpenhamn hos Borchgrevinck;

i

först

han som sångare; begaf
detta år till England för att utbilda
och blef där i tre år; 1619 sändes han

1611 anställdes

sig
sig

åter

till

men kom

Italien,

tillbaka re-

månader; omtalas som sångare ännu 1638; hans mest bekanta verk
är en liten samling trestämmiga madri-

dan

efter 8

galetter "Madrigaletti a III voci" (tryckt
i Kphn) 1619; verket innehåller 21 större
och mindre madrigaler, af hvilka 2 äro
af Mogens Pedersen, de öfriga af honom
själf;
arbetet är intressant som ett
danskt originalarbete, eljest äro madri-

galerna tämligen

omogna och

någon säkerhet

den kontrapunktiska

—

i

visa

ej

behandlingen.
Litt.: A. Hammerich,
Musiken ved Christian IV :s hof, hvarest äfven s. 234 en madrigal "Angioletta, che sola" är återgifven.
Bräde, William, f. i England; 1594
—96, 1599—1606 och 1620—22 medlem af
hof kapellet i Köpenhamn; dessutom var
han 1609—14 i Hamburg, 1619 i Berlin
och från 1622 i Gottorp. B. utgaf en hel
del danssamlingar för flera instrument:
"Xeue ausserlesene Paduanen" 1609 och
1614; "Neue ausserlesene liebliche Branden" 1617; "Melodiensis Paduanis" 1619;
"Neue lustige Volten" 1621; de flesta af
dessa finnas i Wolfenbiittel-biblioteket.
Litt.: A. Hammerich,
Musiken ved
Christian IV:s hof och Eitner, Quellen-

—

lexikon.

Brahms,

Johannes,

f.

7. 5.

1833

i

Hamburg.

Fadern var kontrabasist vid
Stadtteatern därst., och den unge B. lärde tidigt att blåsa horn och spela violoncell; i pianospel utvecklade han sig
så, att han vid 14 års ålder kunde gifva
sin

första

Hans
konsert som pianist.
i musikteori och piano blef

förste lärare

Tillsammans med den

har den varit spridd öfver hela landet,

Eduard Marxen.

så att b. fått namnet 'fransk folkdans';
takten är */* med upptakt; det heter om
den på 1600-talet, att den är "lätt att lä-

år äldre, ungerska violinisten
Eemenyi företog B. 1853 sin första konsertresa genom Tyskland, då han blef

några

Brambach— Bramsen

116

bekant med

Liszt

och

gjorde

märkt af Kobert Schumann pä
som för honom skulle blifva af
tydelse. 1853 utnämndes B. till

sig

be-

ett sätt,

stor be-

kördiri-

gent och musiklärare hos fursten af
men lämnade denna
Lippe-Detmold,
plats snart nog och lefde sedan i Hamburg, Schweiz m. fl. ställen flitigt sysselsatt med studier och komposition.
Eedan 1853 hade flera kompositioner
tryckts (2 pianosonater i C-dur och Fiss
moll). 1855 förvärfvade han i E. Hanslick
en ny vän och försvarare. År 1862 vände han sig till Wien, där han ett års tid
verkade som dirigent vid därvarande
"Singakademi". 1864 var han åter på
resor och vistades än i Hamburg än i
Ziirich, Baden-Baden m. fl. ställen. Till
Wien återkom B. 1869 och stannade sedan där med få afbrott ända till sin
död 3.4.1897. Under åren 1871—74 var
han dirigent för "Gesellschaft d. Musikfreunde", eljest lefde han som privatuteslutande för sina kompositioner.
B:s tonsättarverksamhet är synnerligen vidtomfattande från solostycken för
kammarmusikpiano, solosånger till
verk, orkesterverk och kör- och ork.stycken; blott en grupp fattas: operan.
Populärast äro måhända solosångerna
och kammarmusiken. Verken fördela
sig å följande tider: 1850-talet med hufvudsakligen pianostycken och solosånger; 1860-talet kammarmusik och körverk med orkester, däribland det be-

man

—

römda requiem (uppf. f. f. ggn i Bremens
domkyrka 10. 4. 1868); 1870-talet tillkom-

ma

orkesterverken, däribland de två försymfonierna i C-moll, 1877, D-dur,
1878; slutligen komma på 1880-talet de
två sista symfonierna i F-dur, 1884 och
E-moll, 1886.
Det sista orkesterverket
skrefs 1888. Det begynnande 90-talet såg
blott några klarinettkompositioner uppstå.
Af orkesterverk må utom symfonierna nämnas: den akademiska festouverturen, skrifven för Breslaus universitet,
hvilket 1881 kallat B. till hedersdoktor,
och den tragiska ouverturen. Af körverk efter 1868 höra följande till de mera
bekanta: Einaldo, Triumfsång, Nänie,
Gesang der Parzen. Af solosånger sjungas mera allmänt op. 46, 48, 49, 85 86;
duetterna op. 61 och 66, vidare en hel
del vokalkvartetter.
Bland kammarmusikverken träffas helt säkert B:s oftast
sta

—

kompositioner: två stråksextetB-dur och op. 36 G-dur; tva
stråkkvintetter, op. 88 F-dur och op. 111
i G-dur, en kvintett för stråkar med klautförda

op. 18

ter,

tre stråkkvartetter, op.
A-moll, op. 67 B-dur, en
pianokvintett op. 34 F-moll, tre pianokvartetter, op. 25 G-moll, op. 26 A-dur,
op. 60 C-moll, fyra pianotrios, op. 8 Hdur (omarbetad 1891), op. 40 Ess-dur
(med horn eller violoncell), op. 87 C-dur,
Af verk för soloop. 101 C-moll m. fl.
instrument med piano skref B. bl. a. två
violoncellsonater, op. 38 E-moll, op. 99
F-dur, och tre violinsonater, op. 78 Gdur, op. 100 A-dur, op. 108 D-moll. En
mängd pianoverk, af hvilka flera hora
till pianolitteraturens yppersta, tillkommo under 1850 80-talet, däribland tre
pianosonater, op. 1 C-dur, op. 2 Fiss-moll,
op 5 F-moll, fyra ballader op. 10, Scherzo op. 4, två rapsodier op. 79, pianostyckena op. 76, fantasierna op. 116, Intermezzi op. 117 samt de populära ungerska
danserna för piano 4 händer, m. fl. B:s
ställning som kompositör är närmast
den gamla klassiska med förkärlek för
de slutna formerna. Han blef också af
sin samtid ställd som motsats till Wagner-Liszt-Berlioz och äfven Bruckner.
Af B. -biografier äro de viktigaste: M.
Kahlbeck 1908; H. Deiters (Walderseesammlung, Breik & H. n:r 23, 24 och 63);
H. Keimann, A. Dietrich, I. V. Wid-

rinett
51

i

op.
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C-moll,

—

—

mann.
Brambach, J

o s e p h, f 14. 7. 1833 i
Bonn, t 20.6.1902; 1851—54 elev af Kölns
konserv., sedan elev af Ferd. Hiller i
Köln; 1858 61 lärare vid konserv, därst.;
1861 musikdirektör i Bonn; lefde efter
1869 som privatlärare; B. är framför allt
bekant för goda körverk, af hvilka må
nämnas: "Tröst in Tonen"; "Das eleusische Fest", "Friihlingshymnus", "Morgensehnsucht", "Der Bergkönigin Friihlingsfahrt", den sistnämnda med orkester; skref dessutom sånger vid piano,
duetter, kammarmusik m. m.
Bramsen, Henry, f 3. 10. 1875 i Köpenhamn; violoncellist; elev af Rydinger, J. Klengel samt dessutom af Leipzigs konserv.; gaf 1894 sin första konsert
och berömdes då allmänt för sin ovanliga talang; B. har sedan med framgång
låtit höra sig i Köpenhamn, Stockholm
(1901, 1902), London m. fl. städer.
K a.

—

.

—

Brandt

ren

den föreg:s syster, f. 28.7.1877;
Hilmer och Tofte i Köpenhamn samt af Joh. Wulff i London
1897 98; begynte 1899 konsertera först i
Köpenhamn sedan i London; kom till
Stockholm bl. a. 1902.
1. Brandt, Peter, elev i violinspel o.
komposition af Koman; tjänstgjorde i
sv. hofkapellet som konsertmästare 1738
48 (musikant 1737); sedan vicekapellB.,

violinist; elev af

—

—

mäst.
1758,

höll

tills

1815

efter

Romans

blef ord., en plats,
till

Ch

2.

han

i

hamn,

sin
r

i

död

s t

i

9. 8.

Aalborg;

31. 12.

som han

bibe-

1767.

Peter

a n

död,

kom

B.,

1819

28. 10.

f.

Köpen-

till

blef 1827 militärmusiker, 1850 di-

för en brigadmusikcorps, från
hvilken befattning han 1865 afgick med
krigsrådstitel; 1848 var B. anställd som
musikalisk instruktör vid Casiuoteatern
och sedan någon tid äfven som musikdirektör; 1854—84 teaterdirektör vid Dagmarteatern; B. har arrangerat en stor
del af musiken till de af honom uppför-

rigent

da teaterstyckena.
Branle, en gammal fransk dans
*/*

takt, hvilken

kan

i "Ii

el.

följas från medel-

tiden till början af 1700-talet. Ursprungligen en vanlig ringdans, med två steg åt
vänster och ett åt höger, blef den under

något förfinad och fick en efterdans i hurtigare tempo (^A): "b. gay".
Den betecknar under hela 1500-talet den
gamla värdiga dansen gent emot de nya
italienska med mera häftiga rörelser.
Vid 1600-talets början förbindes ännu en
dans, gavotten ("A), med b. och en slags
suiteform uppstår; uppdelningen i turer
fortskrider vidare och vid midten existerar en tämligen konstant återkommande

1500-talet

serie af danser, alla

med

b.

som

inled-

ning och utvecklade ur denna: Branio
branle gay
amener
double
montirande
gavott. Till denna suiteform kunde som inledning läggas en
allemande och som slutform en eourante
eller sarabande.
B:s karaktär att vara
en suiteform för sig gjorde, att den ej
fick någon nämnvärd plats i den utbildade franska suiten. I uppsatsen Zur
Geschichte d. Suite af T. Norlind namnes "Branle-suiten" som en själfständig
grupp och uttalas den förmodan, att den
utbildats på svenskt område. Då emellertid förf. sedan funnit den i en mängd
franska och tyska samtida källor, och de

—

—

—

—

—

— Brauu
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svenska bl.-suiterna
drottning Kristinas

gå

tillbaka

"fransöska

till

violi-

är det riktigast att antaga ett
franskt ursprung äfven för denna form.
Litt.: T. Norlind, Zur Geschichte der
Suite samt samma förf. Studier i sv.
folklore V; jfr äfven Hj. Thuren, Folkesangen paa Faeröerne s. 46 50. Se i öfster",

—

rig art.

suite,

Brassin,

ringdans

Gerhard,

f.

här.

10. 6.

1844

i

Aachen; framstående violinvirtuos; 1863
lärare i musikskolan i Bern, sedan konsertmästare i Göteborg; 1874 lärare vid
Sterns konserv, i Berlin.
Bratbost, Karl Mikael, f. 3. 3. 1862
å norska gården Bratbost i Kvikne,
Österdalen, t 18.1904 i Stockholm; utbildade sig först till militär och kom
som sådan till Stockholm; begynte 1883
taga lektioner i sång för Ivar Hallström
och Arvid Ödmann; 21. 5. 1886 debuterade
han å k. teatern i "Vilhelm Tell"; engagerades omedelbart därefter; gjorde sig
sedan fördelaktigt känd för sin präktiga, höga tenorstämma; sjöng bl. a. titelrollen i "Oberon", David i "Mästersångarne", Sylvian i "Villars dragoner"; på
hösten 1887 reste han till Paris och tog
där lektioner för Delle Sedie till julen
1889; var därefter en kort tid elev af
Maretti i Milano; 1890 återkom han till
Norden och lät först höra sig i Köpenhamn och Göteborg; i sistnämnda stad
stannade han till 1893, anställd vid teatern; han sjöng nu bl. a. José i "Carmen", titelrollerna i "Fra Diavolo" och
"Faust", Tonio i "Regementets dotter".
Manrico i "Trubaduren", Toriddo i "Cavalleria"; 1892 återinträdde B. å k. teatern, Sthlm och engagerades 1903 samt
sjöng nu flera af de större tenorpartierna
i Wagners operor m. fl.
I början af första decenniet af 1900-talet begynte rösten
något litet förlora i klangfriskhet, och B.
öfvergick därför så småningom till andra
intressen; sista åren var han handlande.
Bratsche (t.), viola, altviolin; af viola
di braceio, armfiol, motsats till viola di

gamba,

knäfiol.

Braun, berömd musikersläkt: Anton
(1729—1790) var violinist i Kassel; af
dennes söner var J o h a n n (1753 1795)
ansedd violinvirtuos och komponist (senare delen af sitt lif boende i Berlin)
och Johann Friedrich (1759—1824)
betydande oboevirtnos (lefde senare de-

—

—

—Breitkopf
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len af sitt

lif

i

Ludwigslust).

nämndes söner voro:

Den

Wilhelm,

f.

sist-

1791

Ludwigslust; efterträdde 1825 sin fader
förste oboist i furstens af Mecklenburg-Schwerin kapell; ansågs för sin
tids främste oboespelare; gift med sin
kusin, sångerskan Catinka B. (1799
W. B. företog kousertresor flere1832).
städes i Tyskland, dock synes han ej
ha kommit till Sverige (Riemanu uppger i sitt lex., att han 1831 kom till
Sthlm). Fetis eller någon af de andra
lexika omtala ej något sådant besök; likaså tiga svenska källor därom. Däremot kom brodern Karl Anton Philip (f. i Ludwigslust 26.12.1788) att stå
Sverige närmare; 1807 inträdde han i hofkapellet i Köpenhamn och 1815 öfvergick
han till sv. i Sthlm, på hvilken post han
kvarstannade till sin död 11. 6. 1835; gifte
i

som

10. 1825 med Maria Helena GranDahlgren säger
Sthlms teatrar:
"Han var en utmärkt virtuos på sitt
instrument och därtill en mycket ansedd tonsättare." Skref musik till en
del teaterstycken, som uppfördes å kgl.
teatern: Entreakter och melodram till
"Axel och Valborg" 1829 (ouverturen i

sig

29.

lins.

arr.

i

f.

pf.

2 h.

trycktes af A. Hirsch);

körer och melodram till Jenny Mortimpr
(tills, med Du Puy); musik till sorgespelet "Skulden" 1830; ouverture och
entreakter till sorgespelet "Wallensteins
död" 1831. Fetis ger i sitt lexikon en
förteckning af hans kompositioner, de
flesta tryckta hos Breitkopf & Härtel
och Peters i Leipzig (symfoni för stor
ork., ouverture, flöjtkonsert, kvartett för
två flöjter och två horn m, fl.). I Köpenhamn trycktes: Duor för två flöjter,
sex lätta variationer för piano samt
slutligen i Stockholm på Hirsehs förlag:
"Sei Cauzonette" (med it. text) och "Sex
Sångstycken" (sv. och fr. text). Ur sistnämnda samling aftryckte Sv. Sång 1900
andra sången: "Hon flydde bort". Vid
1817

ett tillfälle 1827

kom

B.

till

Uppsala och

spelade på en konsert. Detta föranleder
Törneros i ett bref att yttra sig om honom, som han kallar "förste och störste
oboisten i landet". Han är ej vidare belåten med hans kompositioner: "B. gjorde allt, hvad kunde göras af sitt i
solo otacksamma nasalinstrument, oboen; men ändå lät det ibland som ett helt

ankhus.

Kompositionen af honom

själf

var lumpen, och det enda, som hjälpte
upp saken, var en inflickad besynnerlig
folkmelodi, som var hämtad, Gud vet
hvarifrån. Somliga ville igenkänna den

som svensk."
Bravissimo

alldeles utmärkt.

(it.),

Bravo (it.), förträffligt.
Bravura (it.), virtuositet.

N

Bredal,

1.

Trondhjem, f

i

e

26.

1

Krog,

s

1.

1778

1733

f.

i

Köpenhamn;

i

till jurist och var någon tid
borgmästare i födelsestaden; 1770
lämnade han denna plats och slog sig
ned i Köpenhamn som dramatisk för-

studerade

vice

fattare; 1771 blef han direktör för k.
teatern; som författare är B. hufvudsakligen känd genom verket "Tronfölgen i
Sidon" med musik af Sarti; som musiker skref han flera stora kantater, däribland en till universitetet med anledning af konungens födelsedag, en jubelkantat vid barnhusets 50-årsfest 1777
samt två till texter af Charlotte Biehl:

"Venskab" och "Orphei Nedgång

til

Hel-

17. 6.

1800

vede".
I

2.

v a

r

Fre

de r

i

k

Köpenhamn, t 25. 3.
ställd som altviolinist
i

B.,

1864;
i

f.

tidigt

an-

danska hofka-

konsertmästare efter Schall;
sångmästare vid k. teatern; elev

pellet; 1843

1850

— 63

Kuhlau

i komposition; 1832 skref han
text af H. C. Andersen sångspelet
"Bruden fra Lammermoor" och 1834 till
text af Överskon "Guerillabanden"; af

af

till

öfriga verk utanför scenen må nämnas
"Judas Ischariot" för en tenorstämma

med

ork. och en

påskhymn "Opstandel-

sen".

Breithaupt,

Rudolf

Maria,

f,

11. 8.

Braunschweig; efter universitetsstudier i Jena, Leipzig och Berlin och
musikstudier vid Leipzigs konserv, slog
han sig ned som pianolärare i Berlin.
Väckte allmän uppmärksamhet genom
1873

i

sin revolutionära skrift "Die natiirliche

Klaviertechnik" (I, 1904;
dare art. piano.
Breitkopf

II, 1907).

Se

vi-

&

Härtel, betydande förlags1719
af
Christoph Breitkopf (1695—1777)
som boktryckeri. Sonen
Gottfirma,

grundad

Bernhard

Johann

lob

Immanuel

(1719—1794) inträdde i
firman 1745; genom honom blef firman
betydligt utvidgad; efter faderns död öf-

vertog han ensam förlaget och förvärf-

Brelin

— Brendler
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öka klavérs och Cymbalers

de genom uppfinnandet af nottyperna i flera smådelar högt anseende;
hans nottryck var en tid det bästa, som
fanns, och förlaget steg snart till ett af
de främsta i Europa. B. var äfven författare och skref flera skrifter af biografiskt värde; äfven framlade han i skrift
resultaten af sina förbättringar på nottryckets område. Af B:s söner, C h r istoph Gottlob B. (1750—1800) och

föreläsningar

Bernhard Theodor

Leipzig,

vat

den förre chef för firman

1745), blef
Leipzig, den

(f.
i

senare flyttade öfver till Petersburg och
grundade där ett eget förlag, som åtnjöt stort anseende i Kyssland. Leipzigerflrman kunde ej uppehållas af sonen
och öfvergick därför så småningom på
Gottfried Christoph Här t el
(1763—1827),

som

till sist

blef

ensam

arf-

tagare af det nu synnerligen stora förlaget.
H. utgaf fr. o. m. 1798 en mycket berömd tidskrift "Allgemeine musikalische Zeitung" och förenade dessutom
med förläggarverksamheten en pianofabrik.
H. utgaf bl. a. verk af Mozart,
Haydii, Clementi och Dussek. 1835 öfvera n n H.
togs firman af sonen H e r
(1803 1875),
som dock tog sin broder
H. (1810—1888) till kompanjon; efter dem öfvergick firman på systersönerna Wilhelm
12. 6. 1837) och Oskar von Hase
(f.
(f. 15.9.1846); sedan W. Volkmanns död
24. 12. 1896 är hans son L u d w i g Volkdelägare i firman. Båda de nuvarande cheferna ha uppträdt som författare
och innehafva flera ledande
ställningar inom de större bokhandelsföreningarna i Leipzig. Förlaget har
specialafdelningar i Briissel, London och
New- York och sysselsätter för närvarande 800 arbetare.
Brelin, N., f. 1690 i Karlstad, t som
kyrkoherde i Bolstad i Värmland 1753;
vistades en tid i Preussen, där han
tvangs till soldattjänst; rymde till Italien, där han lefde på att förfärdiga
musikinstrument; återkommen till Sverige blef han notarie vid rådstugan i
Karlstad och sist kyrkoherde. Hans
sysslande med musikinstrument i Italien hade väckt en del tankar hos honom
på nya klavérkonstruktioner. Han nedlade dessa idéer i en del uppsatser tryckta i Vet.-ak:s handlingar 1739 (Om en
upprättstående klavecin), 1749 (Påfund

—

godhet), 1757 och 1760.
Brendel, Karl Franz, f. 26.11.1811
Stolberg i Harz, t 25.11.1868 i Leipi
zig; tog som filosofie studerande lektioner för Fr. Wieck och blef doktor i Berlin

Volkmann

samt begynte

först 1843 att helt

ägna

sig åt musiken; 1844 öfvertog han, efter

någon

att

tid

ha
i

hållit musikhistoriska
Freiberg, Dresden och

Schumanns "Neue

Musik"; blef därefter lärare

Zeitschr.
i

f.

musikhi-

storia vid konservatoriet i Leipzig; 1861
var han en af stiftarna af "Allgemeiner

Förutom tidkunna nämnas följande

deutscher Musikverein".
skriftsartiklar

"Grundziige der Geschichte d.
"Geschichte d. Musik in
Italien, Deutschland u, Frankreich" 1852
(flera uppl.), "Die Musik d. Gegenwart
und die Gesamtkunst der Zukunft" 1854;
böcker:

Musik"

1848;

Symphoniker" 1859;
im Klavierunterricht"
"Gesammelte Aufsätze zur Ge1867;
schichte u. Kritik d. neueren Musik"
"Franz

Liszt als
"Geist u. Technik

1888.

m

Eaimund

mann

att storligen

Brendler,

Frans Fredrik Edvard,

Dresden, t 16. 8. 1831 i
i
Stockholm; son af flöjtisten Johann
Franz B. (f. 1773, t i Sthlm 12. 6. 1807),
som från 1802 till sin död var anställd
i hofkapellet i Stockholm (Geijer säger
i ett bref af 1807: "Hans flöjt är vacker
och hans exekution verkligen musikalisk"); sonen bestämdes för handelsbanan och sändes till Visby för att ha
plats på ett handelskontor; musiken lekte honom dock i hågen och 1823 återvände han till hufvudstaden; han uppträdde
snart som flöjtist på en af Harmoniska
sällskapets konserter. Han uppehöll sig
f.

4.

11.

1800

nu genom

att gifva lektioner i miisik
och studerade själf samtidigt med sådan

han snart nog
kunde framträda som komponist. Hans
främsta verk är måhända melodramen
"Spastaras död", behandlad som deklamotion med orkester och kör. W. Bauck
säger om detta verk: "En allmän hänförelse väckte den genialiska uppfattningen af det glödande poemet, den varma känsla, den lifliga fantasi, hvarmed
han skildrade de skakande situationerna
samt den vältänkta anordningen af det
hela. Tillika öfverraskades man af den
ifver musikens teori, att

förträffliga

instrumentationen,

som,

i

Breslaur
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förening

med

verkets öfriga förtjänster,

stämplade detta till ett verkligt mästerEtt annat deklamatorium är
stycke."
"Edmund och Clara". Till B. v. Beskows
skådespel "Ryno eller Den vandrande
riddaren" skulle B. utarbeta musiken,
men hann ej fullborda verket, då han
bortrycktes af döden. Kronprins Oscar
(sedan O. I) afslutade verket, och 1834
ernådde det sitt första uppförande ä kgl.
teatern. Af andra verk för teatern ar-

rangerade han musiken (ur Fredmans
sånger o. epistlar) till C. F. Dahlgrens
"Ulla Winblads födelsedag el. Paris'
dom", som 1829 gafs å Djurgårdsteatern.

Par Bricole inträdde han
s. å. d. 4 dec. antagen till
koralinteudent i sällskapet. För denna
I

sällskapet

1830 och blef

sistnämnda högtidsdag, "Barbaradagen",
skrcf han sin dubbelkor: "I de höjda
toner skalle", hvilken sedan bevarats
som högtidssång hos bröderna och där
hvarje år klingat. Flera af hans sånger blefvo mycket populära. I samlingen "Sjung" I finnas de bekanta: Amanda: "I blomman i solen"; serenad: "Dagen förlåter de mörknade zoner"; Näcken: "Kvällens guldmoln fästet kransar".
Som särskildt sånghäfte tryckte
Hirschs förlag: Impromptu vid Trollhättan af Dorothea Dunckel: "Fjällarnas
harpa! hur brusar din röst", författarin-

nan tillägnad. I samlingen "Nordmannaharpan" trycktes första satsen af en
symfoni arr. för 4 händer. Hirschs för-

—Bridge
nom en talrik
med blödande

krets af vänner, hvilka
hjärta följde hans stoft
till sitt sista hvilorum" (Ak:s Handl.).
En vacker sorgefest var föranstaltad i
Storkyrkan, vid hvilken flera musiknummer utfördes af hofkapellet och

Harmoniska
Breslaur,
bus, t

26. 7.

sällskapet.

Emil,
1899

i

f.

29.

1836

5.

i

Kott-

Berlin; var någon tid

präst vid judiska församlingen i födelsestaden; begynte 1863 studera musik i
Berlin och var sedan 1868 79 lärare i
piano vid Th. Kullaks musikakademi;
1879 stiftade han en musiklärareförening jämte seminarium i Berlin; var

—

därjämte musikrecensent

i

flera

musik-

o. m.
"Der Klavierlehrer";
flera
goda pianopedagogiska skrifter
äro af honom: "Die technische Grund-

tidskrifter och redigerade själf
1878

fr.

tidskriften

lage des Klavierspiels" 1874 (erhöll professors titel för detta), "Zur methodischeu Uebung des Klavierspiels", "Methodik des Klavierunterrichts", "Klavierschule" m. fl. B. fortsatte äfven i Berlin att arbeta för musiken inom judiska
församlingen och skref 1898 en liten
broschyr: "Sind originale Synagogeuund Volksmelodien bei den Juden geschichtlich nachweisbar?"; sedan 1883
var B. körledare vid reformsynagogan;
B. komponerade äfven en del pianostycken, körer och solosånger.

Breuning, S t e p h a n von, f. 17. 8. 1774
Bonn, t 4. 6. 1827 i Wien; ungdomsvän
till Beethoven; hans son Moritz Gerhard von B. (f. 28. 8. 1813 i Wien; t 6.
var under barn5. 1892, medicinalråd)
domsåren dagligen tillsammans med
Beethoven och skref ett memoarverk,
som är en viktig källa för kännedomen
om denne mästares senare år: "Aus dem
Schwarzspanierhause" (1874, nytryck af
Kalischer 1907).
i

lag utgaf för piano solo ett Potpourri ur
"Ryno". I Sv. biografiskt lexikon omtalas dessutom, att han utgaf "älskliga"

pianosaker. I hela sin kompositionsstil
röjer B. stark påverkan af Spohr, en

man, som under 1820-talet allmänt var
beundrad och föremål för studier, ej
minst i Stockholm och Uppsala.
Litt.:

—

Sv. Biogr. Lex.

Själf biografi;

Ny

E.

följd III;

W. Bauck,

Åkerberg, Musiklifvet

inom Par Bricole; Mus. akad:s handl.
1866 s. 37—39; J. M. Kosén, Några minnesblad; F. A. Dahlgren, Sthlms teatrar.
Bland de elever han utbildade kan nämnas Emilie Holmberg, den lofvande
sångkompositören från 1840-talet. B.
gifte sig 1825 med Ulrika Boucht, en

dugande pianist. Några månader före sin
död utnämndes han till ledamot af Mus.
ak.
"Hans öppna, intagande, vänfasta
och blygsamma väsende förskaffade ho-

Breve

(fr.),

brevis

(lat.),

notvalör

omfattande två hela takter:
Bridge, John F r e d e r i c k, f. 5. 12.
i
Oldbury, Worcester; elev af J.
Hopkins och J. Goss; 1865 organist i Trinitatiskyrkan i Windsor, 1869 vid katedralen i Manchester, 1875 vikarierande
och 1882 förste organist vid Westminster
abbey, 1890 lärare i musikteori vid Royal
College of music, 1902 musikprofessor
1844

i

Briegel

—Bronsart

vid Londons universitet; 1874 musikdoktor, 1890 examinator i musik vid Oxfords
univ., 1897 adlad.

B.

har

bl.

kompo-

a.

nerat kantaterna Baodicea, Callirhoe,
oratorierna Mount Moriah och Niniveh,
hymner m. m.; dessutom katekismer i

kanon,

kontrapunkt,

orgelackompagne-

ment m. m.
Briegel,

Wolf gäng Karl,

f.

21.

5.
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Stockholm, t därst. 6. 4. 1904; var
m. 1882 pianolärare vid konservatoriet i Stockholm; B. har komponerat
flera pianostycken och utgifvit instruktiv pianomusik; LM A 1895.
Broadwood and Sons, betydande pianofabrik i London; grundad 1732 af schwei1858
fr.

i

o.

zaren Burkhard Tschudi; från honom
öfvergick firman på svärsonen John

han upptog en

t 19. 11. 1712 i Darmstadt; 1650 hofkantor i Gotha; 1670 hof kapellmästare i
Darmstadt; af hans kompositioner, hvilka på sin tid åtnjöto högt anseende, äga
svenska bibliotek följande: Evangel.

Broadwood

Blumengarten

Broadwood och Henry Towler Broadwood (t 1893); nuvarande ägaren af firman är Henry John Tschudi. B.-flyglarna äro numera spridda öfverallt och
äga ett godt anseende såväl i England
som å kontinenten.

1626,

I,

II,

III,

1666

(Väst.

1679
Trostquelle
Musicalische
(ibid.), Musicalischer Lebensbrunn, 1680
(Upps. bibi.), Christian Kehenfelds Evang.
(bibi.),

Psalmen-Zweig 1684 (Väst. bibi.). På
1600-talet ägde Jakobs kyrka i Stockholm dessutom Erster Theil evangel. Gespräch

Briesemeister,

Otto Ferdinand,

f.

Arnswalde, Brandenburg; teuorsångare; studerade först medicin vid
flera tyska universitet (Berlin, Wiirzburg, Leipzig); efter tagen examen var
han några år praktisk läkare, men öfvergick sedan till scenen; redan dessförinnan hade han sjungit å konserter i
Leipzig och Halle; i Breslau hade han
anställning 5 års tid; i egenskap af konsert- och oratoriesångare kallades han
sedan till flera städer bl. a. till Köpenhamn; 1899 inbjöds han till Bayreuth att
utföra Loges parti i "Rhenguldet"; B.
vann här mycket beröm och sjöng sedan
ä scenen i Wien, Magdeburg, Stuttgart,
London m. fl. ställen. Till Stockholm
kallades han 1901 och 1906 för att sjunga
Loges parti i "Rhenguldet". Han uppträdde vid dessa tillfällen äfven i andra
operor såsom i "Carmen" och "Pajazzo";
af hans öfriga roller märkas: Faust,
Florestan, Lohengrin, Siegmund, Siegfried, Fra Diavolo, Max, Tamino m. fl.
i

Brillant

(fr.),

Brillbasar,

Rossini;
det

glänsande.

occhiali; basse

ä la

benämning på
ständigt återkommande basackomen

hånfull

pagnementet på två toner, vanligtvis i
kvart- eller kvintintervall;
uppträda
särskildt vanligt hos Rossini och hans
skola.

Brink,

Broderies (fr.), koloratur.
Brodsky, A d o 1 f f 21. 3. 1851 i Taganframstående violinist;
rog, Ryssland;
elev af J. Hellmesberger i Wien och
konserv, därst.; 1868 70 medlem af hofoperans orkester; efter en del konsertresor var han 1875—79 lärare vid Moskwas konservatorium; 1879 81 ledde B.
Kiews symfonikonserter; de följande
åren konserterade han i Europas konstcentra; 1882 violinprofessor vid konserv,
i Leipzig; 1892 slog han sig ned i NewYork; 1895 direktör vid Manchesters College of Music; leder därst. bl. a. en mycket framstående stråkkvartett.
1. Bronsart, Hans von, f. 11. 2. 1830 i
Berlin; studerade 1849 52 vid Berlins
universitet och tog samtidigt lektioner
i musikteori för Dehn; blef därefter elev
af Liszt i Weimar, och konserterade sedan i Paris, Petersburg och Tysklands
främsta konststäder; 1860—62 var han
dirigent för Euterpe-konserterna i Leip1865—66 Biilows efterträdare för
zig,
konserterna af "Gesellschaft d. Musikfreunde" i Berlin; 1867 kallades han till
intendent vid k. teatern i Hannover;
1887 utnämndes han till generalintendent för hof teatern i Weimar; 1895 trädde han tillbaka från denna post med titeln excellens och rang af geheimråd.
Af hans kompositioner må nämnas:
"Friihlingsphantasie" för orkester, symfonien "In den Alpen" med kör, C-mollsymfonien, dramatiska tondikten "Manfred", kantaten "Christnacht" samt kam,

1660.

18. 5. 1866

(1732—1812);

förbättrad konstruktion af pianofortet;
de följande ägarna af fabriken, hvilka
betydligt utvidgat omsättningen af piano och flyglar, äro James Shudi-Thomas

Gustaf H

i 1

d o

r,

f.

24.

10.

.

—

—

—

—
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marmusikverken
konserten

i

trio i G-moll, pianoFiss-moll och en stråksex-

tett.

n g e b o r g B., f. S t a r c k, f. 24,
Petersburg af svenska föräli
drar; 1862 gift med Hans von B.; framstående pianist; elev af Martinow, Henselt och Liszt; af hennes kompositioner
ha flera vunnit högt erkännande, däribland operorna "Die Göttin zu Sais",
"Jery und Bälely", "Hjarne" (1891), "Die
Siihne" (1908) samt solosånger och piano2.

8.

I

1840

stycken.

där hon äfven fick sin musikaliska
uppfostran; 1885 konserterade hon i Köpenhamn och vann mycket erkännande;
fortsatte sedan sina studier i Paris och
blef 1888 engagerad för att biträda vid
Sullivans populära konserter i de större
engelska städerna; 1889 var hon åter i
födelsestaden, där hon med mycket bifall konserterade; s. å. sjöng hon i London på Covent Garden i Glucks "Orpheus", 1890 i Paris på Théåtre lyrique
(Flotows Martha), 1891 i New York (Micaela i "Carmen"), 1902 i England (Margareta i "Faust", Adalgisa i "Norma",
Kosina i "Barberaren") m. fl. platser.
1. Brooman, Jan Erik, f. 1772, t 19.
11.1823; dramatisk sångare; elev vid k.
operan 1788, men öfvergick sedan till
Göteborg; 1796 och 97 uppträdde han
flera gånger som gäst på Stenborgs teater, där han slutligen ingick 1798; spelade efter dennas upplösning i landsorten till 1804, då han engagerades vid
dram. teatern och operan, där han kvarris,

2.

till

sin död.

Hanna

B.,

f.

1809 (1811?)

i

Stock-

holm, t därst. 1887; den föregåendes dotter; musik- och språklärarinna samt
kompositör; anställd vid k. teaterns
elevskola 1848 som pianolärarinna; har
komponerat flera sångsamlingar, däribland: "Tre sånger" (Till Laura, Den
ensamma makan. Tanke och känsla),
"Norrlänningens hemlängtan" (Hvi längtar du åter).
Brosig, Moritz, f 15. 10. 1815 i Fuchswinkel, Oberschlesien, t 24. 1. 1887 i Breslau; elev af Franz Wolf, domkyrkoorganist i Breslau, och blef dennes efterträ.

dare

häften orgelkompositioner, 7 graduaoch offertorier, en koralbok, 4 stora
och 3 små instrumentala mässor; en
harmonilära (flera uppl.), en handbok i
harmonilära och modulation (tryckt
Ett urval af hans kompositioner
1899).
utkom på Leuckarts förlag.
Bruch, Max, f. 6. L 1838 i Köln; er20

ler

musikundervisning af
Ahnenräder, högt aktad sångerska); begynte tidigt komponera; som

1842,

domkyrkokapellmästare

1853,

första

sin

höll

(heter egentl. B r ö nnum), f. 24.2.1869 i Köpenhamn; dansk
sångerska; kom vid 5 års ålder till Pa-

Åtta

Brony,

stod

sedan doktor och docent vid univ.; 1872
Hans kompositiomusikdirektörstitel.
ner tillhöra företrädesvis den stränga
kyrkostilen; däribland kunna nämnas

modern

(f.

elev af Breidenstein skref han vid 14
års ålder en symfoni, som uppfördes i

Köln;

—57

1853

som

Mozartstipendiat

elev af Ferd. Hiller i komposition och
af K. Reinecke och Ferd. Breuning i
piano; 1858 61 musiklärare i Köln. Efter faderns död företog han 1861 63 en
längre studieresa bl. a. till Berlin, Leip-

—

—

—

Wien, Dresden, Miinchen; 1864 65
var han åter på resor, nu äfven till
utomtyska städer: Briissel och Paris.
1865 67 musikdirektör i Koblenz, 1867
70
hof kapellmästare i Sondershausen;
1871 73 uppehöll han sig i Berlin och
1873 78 i Bonn endast lefvande för sin
kompositoriska verksamhet; 1878 kallades han till Stockhausens efterträdare
som dirigent för Sternska sångföreningen
zig,

—

—

—

i

Berlin.

1880 flyttade B. öfver till Liver-

som

dirigent för filharmoniska sällskapet därst.; 1883 90 dirigent för orkesterföreningen i Breslau; sedan 1891 ledare af mästerskapsskolan i komposition
vid k. mus. akademien i Berlin. B. är en
af Mendelssohns värdigaste efterföljare,
med samma gedigna formbehandling,
samma känslofulla vekhet, samma förkärlek för polyfon behandling och samma styrka i körbehandlingen. Han delar med sin höga förebild att ej vara
lycklig som operakompositör (Lorelei
1863, Hermione 1872); däremot är han
stor i sina verk för kör och orkester.
Bland dessa är hos oss i Sverige speciellt "Frithiof" bekant,
enär ämnet är
Tegnérs Frithiof s saga (1864); andra
körverk äro: "Schön Ellen" op. 6.5,
"Odysseus" (op. 41, 1873), "Arminius"
(op. 43), "Das Lied von der Glocke" (op.
"Achilleus" (op. 50, 1885), "Das
45),
Feuerkreuz" (op. 52), "Moses" (op. 67,

pool

—
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Briickuer

"Gustaf Adolf"

1894),

Damajanti"

u.

ligen Familie"
(op.

29),

(1903),

(op.

(op. 73, 1898), "Nal
"Die Flucht d. hei2ö), "Rorate coeli"
deutschen Kaiser"

vom
damkor med

"Lied

ork. skref han
för
"Frithiof auf seines Vaters Grabhiigel" (op. 27); för manskör och orke-

m.

fl.;

bl.

a.

"Römischer Triumphgesang", "Das
Wessobrunner Gebet", "Lied der Städte",

ster:

"Salamis" m. fl. Af instrumentala verk
har violinkonserten i G-moll op. 26 blifvit särskildt berömd; två andra violinkonserter (op. 44 och 58, båda i D-moll)

För violoncell med
spelas ej sällan.
ork. skref han "Kol Nidrei"; slutligen
kammarmusik (2 stråkkvart, i C-moll
och E-dur, 1 trio i C-moll) och tre symfonier (Ess-dur, F-moll och E-dur) samt
en mängd pianosaker och sånger.
Bruckner,

Anton,

f.

4.

8.

1824

i

Ans-

felden, Öfre Österrike, t H. 10. 1896 i Wien; B. var son af en byskollärare och

arbeta sig fram på egen hand i muhan blef först organist och lärare i
St. Florian och 1855 ernådde han den högt
ansedda platsen som domkyrkoorganist i
Linz; 1868 kallades han därifrån till hoforganist i Wien; kort därefter blef han
lärare i harmoni och komposition vid
konserv, och slutligen 1875 lektor i musik vid universitetet; 1891 hedersdoktor
vid univ. i Wien. B. var till största delen autodidakt och de lärare han haft
utöfvade endast ringa inflytande på
hans stil; i Linz hade han fått lektioner
i
kontrapunkt af S. Sechter, och i instrumentation hade- en tysk kapellmästare Kitzler varit hans lärare. B. hörde till de stilla och tillbakadragna naturerna, som ej gjorde något för sitt
anseende och rykte utanför den krets
af vänner han kunde förvärfva i sin
omedelbara närhet. Som konsertresande
organist uppträdde han endast få gånger men prisades då allmänt som en af
sin samtids främste; sådana tillfällen,
då han lät en större allmänhet beundra
sitt spel, var 1869, då han gaf konserter
i Paris och Nancy, och 1871, då han deltog i den internationella täflan mellan
orgelspelare i London.
Vid det senare
tillfället förvärfvade han första priset.
I London gaf han sedan 11 konserter,
fick

sik;

åhörda med stort intresse. B. ernådde först sent allmänt erkännande
som kompositör. Han kan ej sägas ha

alla

utgått

ur

någon

Wagner har han

bestämd

skola.

Af

lärt storslagna orkester-

behandling och planläggning af symfoniska verk, dock ansluter han sig icke till
nyromantikernas programmusik och är
för

mycket Beethovenian

för

att

falla

föga för den fria Lisztska symfoniska dikten. Det fel hans stora orkesterverk måhända äga är, att de i någon
mån sakna formbehärskning och begränsning. Han fick i Wien till motståndare Hanslick i Neue freie Presse
och Gehring i Deutsche Zeitung. Den
förre skrifver efter uppförandet af ett
verk af B. 1883 bl. a. följande: "Det är
för mig personligen alltid svårt att stå
i
godt förhållande till dessa sällsamma
kompositioner, hvari kvicka, originella,
ja, till och med geniala enskildheter
växla med svårbegripliga trivialiteter,
tomma och torra ställen utan fattbart
sammanhang, därtill uttänjda i en olidlig längd, så att de spelande liksom åhörarna ej kunna få andrum." Vid detta
samma tillfälle hade publiken under
stormande bifall hälsat B. Hanslick måste också erkänna, att B., som var "en
vördnadsvärd, sympatisk personlighet",
åtnjöt allmänt erkännande, och att han
som lärare var varmt afhållen. "Genom
sin svärmiska Wagnerdyrkan får han
det kraftigaste understöd af 'partiet',
som i B:s eget intresse skulle göra
bättre, om det uttryckte sina sympatier
mindre brysk form." Hanslick står
i
till

såsom fiende till "Wagnerparmot B., och antipoden Brahms är

således
tiet"

honom idealet för en symfoBrahms och B. äro ofta ställda

därför för
niker.

emot hvarandra och såsom instrumentalkompositörer nämnda som typer för
åskådningar.
och
riktningar
skilda
Brahms är typen för den äldre stilriktningen med folkvisan och 1500- och 1600talets gamla mästare som bakgrund, B.
däremot helt och hållet det nyas man,
Wagnerianen i orkester- och formbePå 1880-talet var striden
handling.
Brahms-Bruckner särskildt häftig; på
1890-talet aftog den så småningom, och

numera kan man

ma

fullt lidelsefritt bedö-

båda; hvilken som gått segrande ur
striden är omöjligt att säga, må det
vara nog att erkänna att båda fört symfoniformen framåt och gifvit den nya
B. skref ej så många
uttrycksformer.

—
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men

verk,
alla

de,

som

utförts,

äro nästan

Mest bekanta

mycket betydande.

C-moU

1866, 2. C-moll
Ess-dur ("romantiska") 1881, 5. B-dur 1894, 6. A-dur 1883—
99, 7. Ess-dur 1884, 8. C-moll 1882, 9. ofullständig. Dessutom skref B. tre mässor,
Ave Maria, Tantum ergo, Te deum,

äro symfonierna:

1873,

D-moll

3.

1.

1877,

4.

manskörerna med orkester "Germanenzug" och "Helgoland"; manskörerna
med piano "Das liohe Lied" och "Mitternacht"; en stråkkvintett i Ess, manskvartetter och blandade körer a capella.
B:s egentliga rykte utanför Wien förskrifver sig egentligen från år 1884, då
Nikitsch i Leipzig uppförde 7:de symfonien. I svenska hufvudstaden uppfördes B. först år 1900, men har sedan ofta
och gärna blifvit hörd.

Bruhn, Peter,

13. 3. 1750, f 8. 1.
f.
grosshandlare och stadsmäklare;
Bellmanssångare, hvars utförträfflig
föranden till den grad vann skaldens
egen välvilja, att han påstod, att ingen

1815;

så

som

B. förstått återgifva

Bruhns,

Nikolaus,

hans sånger.
Schwab-

f . 1665 i

f 1697 i Husum; elev af
var någon tid organist i
Köpenhamn, men slog sig sedan ned i
Husum; känd som duktig violinist och
organist; skref äfven orgelverk (nytryck
i Commers Musica sacra bd 1); i handskrift förvaras kantater, kyrkokonserter
och orgelfugor.
Brumel, Anton, berömd nederländsk
komponist, Josquins samtida; lärjunge
af Okeghem; var ända intill 1505 i Lyon
vid hofvet och kom sedan till Ferrara;
eljest är föga bekant om hans lif; hans
kompositioner ha vunnit så mycket mera beaktande: Motetti 1502, Missse 1503,
Canti 1504, Motetti 1504, 1505, 1514, Liber
missarum 1516, Missae 1539; flera handskrifna i Kom (Vatikanen), Miinchen,
Bologna m. fl. ställen. Litt. bl. a. van
d. Straeten, La musique au Pays-Bas VL
städt, Sleswig,

Buxtehude;

Brummer,
6.

1823

i

Hanna,

Stockholm, t

f.

Falkman,

19. 2.

fors; sångerska; elev af

1882

I.

i

f.

28.

Helsing-

Berg

i

sång

och af L Dannström i komposition; gift
med hofrådet B. i Helsingfors och öfverflyttade till den finska hufvudstaden på
1840-talet.
I "Kung Karls jakt" utförde
hon Leonoras parti vid dess premiär. B.
utöfvade en inflytelserik verksamhet

inom Helsingfors' musiklif.

Brun, tveune bröder, båda berömda
danska operasångare och söner af den be-

M

ikante teaterdiktaren och författaren
c h a e 1 B. (1819 91) och operasångerskan
Ida Rantzau: 1. Frederik Carl
Christian, f. 21. 4. 1852 i Odense; 1870—72
elev af Köpenhamns konservatorium, sedan 1875 af Lablache i Paris; var redan
känd som duktig pianist, när han den 30.
5. 1876 debuterande å k. teatern i Köpenhamn som Almaviva i "Barberaren";
han sjöng dessutom å samma scen i
Gounods "Faust"; sedan uppträdde han
Berlin (1882) och 1884 ånyo i Köpeni

—

hamn

bl.

a.

som Leon

i

Aubers "Mura-

ren"; engagerades sedan vid Casinoteatern och uppträdde 1886 som gäst å k.
teatern med Huon i "Oberon"; 1887 89
var han anställd som förste tenor i
Stockholm vid k. teatern; 1889 fick B.
engagement vid k. teatern i Köpenhamn,
där han utmärkt sig som framstående

—

Wagnersångare;
Tannhäuser,
Lohengrin, Siegmund höra till hans bästa
roller; dessutom har han sjungit: Radames i "Aida", José i "Carmen", Lucentio i "Troll kan tämjas", Turiddo i "Cavalleria", Erik Glipping i "Drott och
Marsk" m. fl. B. har dessutom ofta uppträdt å konserter.

—

2.

Johan Nor-

d a 1, f. 11. 1. 1857 i Odense; äfvenledes
tenorsängare; elev af Fritz Arlberg;
debuterade ä Casinoteatern 28. 10. 1878

som Edvard

Frank

i

"Aegtemandens

Representant" och stannade

till

1881 vid

denna teater; 1883— 1885 tillhörde han
Dagmarteatern och 1885 1886 operan i
Stuttgart; 86—88 Köln; 1889 engagerad
vid k. teatern i Köpenhamn; af hans
roller märkas: Manrico i "Trubaduren",
Octavio i "Don Juan", Arnold i "Wilhelm Tell", Achilles i "Iphigenia i Aulis", Romeo i "Romeo och Julia", Fra
Diavolo, Florestan i "Fidelio", Edzard i
"Hexan" m. fl. B. gästade k. t. Sthlm 1894.

—

Hans, f. 1834 i Bergen, f 1901
Eidsvold; var först sjöman och öfvergick sedan till teatern, där han uppträdde såväl vid sångscenen (som tenor)
som vid talscenen; elev af Wartel i
Paris; var 1874 77 anställd vid Kristiania teater, där han bl. a. sjöng Faust
och Tannhäuser; lefde senare åren af
sitt lif som inspektör för Eidsvolds badBrun,

i

—

inrättning.

Bruneau,

Alfred,

f.

3.3.1857

i

Paris;

—Bull
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Briickler

en af Frankrikes främste nu lefvande
kompositörer; elev af Paris' konserv.;
1887 uppfördes hans första opera "Kérim" å théåtre lyrique; de följande mycket beaktansvärda operorna äro: Le
réve 1891, L'attaque au moulin 1893,
Messidor 1897, Ouragan 1901, L'enfant
Boi 1905, Nais Micoulin 1907, La faute
de Tabbe Mouret 1907. Af andra verk
kunna nämnas två symf.-dikter, ett requiem, Chanson å danser, Lieds de
dessutom litterära skrifter:
France;
Musiques d'iiier et de demain 1900, La
musique franQaise 1901 m. fl.
Briickler, Hugo, f. 18. 2. 1845 i Dresden, t 4.10.1871 därst.; elev af Dresdens
konserv.; skulle ha kunnat blifva af de
bäste, om ej en tidig död ryckt honom
bort; de utgifna verken äro alla mycket
betydande: Lieder aus Scheffels Trompeter v. Säkkingen op. 1 och 2; Sieben
Gesänge; die Ballade Der Vogt v. Tenneberg; manskvartetterna Xordmännergesang och Marsch der Biirgergarde.

Bryggaren

i

Preston, Le

bras-

Preston, opera comique i tre
akter, text af Brunswick och de Leuven, musik af Adam (Paris 1838); öfversatt till svenska af N. W. af Wetterstedt gafs stycket 6 gånger på kgl. teatern 1840.

seur de

Bryhn-Landgård,

B

o r

gh

i 1

d,

norsk

operasångerska; elev af R. zur Miihlen;
sjöng 1907 f. f. gången å Coventgardenoperan; blef sedan engagerad för denna
scen, där hon sjöng Santuzza i "Cavalleria", Venus i "Tannhäuser" och Brynhilde; har särskildt gjort sig känd som
framstående Wagnersångerska; i Stockholm uppträdde hon som Elisabeth i

"Tannhäuser" 1909; gift med löjtnant
Landtgård i Kristiania; har äfven uppträdt

å

(Carmen

Nationalteatern
1909

m.

i

Kristiania

fl.).

Ignaz, f. 7. IL 1846 i ProssMorovia, t 17.9.1907 i Wien; studerade piano för Epstein i Wien och
komposition för Dessoff; blef först bekant som gedigen pianist; 1872 78 var
han pianolärare vid Haråks pianoskola
i Wien; sedan 1881 meddirektör för samma anstalt. B. har gjort sig bekant
genom en mängd kompositioner företrädesvis operor: "Das goldene Kreuz"
(Guldkorset 1875, i Stockholm 1879, 1895),
"Die Bettler von Samarkand" (1864),
Brull,

nitz,

—

"Bianca"

(1879)

Husar" m.

fl.

"Gringoire"

(1896),

"Der

Af andra verk kunna

nämnas en symfoni, tre orkesterserenader, ouverturen till "Macbeth", "Ouverture pathetique", två pianokonseren rhapsodi för piano och orkester,
en violinkonsert, en cellosonat, tre violinsonater, solosånger m. fl.
ter,

bildades

Briissel-kvartetten
linisten
i

Frans Schörg

af

vio-

15.11.1871

(f.

Miinchen) någon tid före år 1900; de

Hans Daueher

öfriga äro:
1876 i Niirnberg),
1868 i Gent) och

ques Gaillard

Paul M

i

r

y

(f.
(f.

13.

6.

14. 8.

violoncellisten Jac(f. 4. 4. 1875 i Ensival,

Kvartetten har gjort sig vida
för sitt fina och ädla
spel; till Sverige har den kommit hvarje år fr. o. m. 1902 på våren (med und. af
1905) och blifvit särdeles populär såväl
hufvudstaden som landsorten; ur rei
pertoaren kan nämnas verk af Beethoven. Brahms, César Franck.
Bnchholz, berömd Berliner orgelbyggarfirma, grundad 1799 af Joh. Sim. B.
(1758—1825); dennes son Karl Aug. (1796
84) öfvertog sedan firman och öfverlämnade den i sin tur till sonen Karl
Friedrich (1821—1885).
Bugle (eng.), klapptrumpet.
Belgien.

känd

i

Europa

—

1.

Bull,

John,

f.

1563

i

Sommer-

t 12.3.1628 i Antwerpen; utbildad, hos W. Blitheman i kgl. kapellet i London; 1582 organist vid katedralen i Hereford, 1591 Blithemans efterträdare som organist vid kgl. kapellet; blef 1586 bakkalaureus i Oxford och
1592 doktor i musik vid universitetet i
Cambridge;
1596
musikprofessor vid
Gresham College; genomreste 1601 Nederländerna, Tj'sk]and och Frankrike
och vann stort anseende som skicklig
organist; 1613 blef han organist i Briissel och 1617 domkyrkoorganist i Antverpen. B. är en af de första utpräglade virtuostyperna med stor teknisk
bravur och elegant, salongsmässigt spel.
Hans resor som virtuos erinrar mycket
om de konsertresande solisterna 200 år
senare. Ej blott som organist utan äfven som virginal- och clavecinspelare
vann han berättigadt erkännande. Hans
instrumentala kompositioner återfinnas
i Fitzwilliam-Virginalbook, Cosyns Virg.book, Parthenia m. fl. af de berömda engelska klavérböckerna från 1500-talets
setshire,

Bull
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Med B. bar
den typiska engelska rent homofont-iustrumentala klavérstilen sin höjdpunkt.
Den hade förberedts af Tallis och Byrd.
2. O 1 e B o r n e m a n n B., f. 5. 2. 1810
Bergen, t därst. 17. 8. 1880; studerade
i
slut och 1600-talets börjau.

teologi (student 1828) vid Kristiuniversitet; ägnade sig sedan åt
musiken (violin för svensken Lundholm)
först

ania

och begynte som teaterkapellmästare i
norska hufvudstaden; tog därefter en
tid lektioner

i

violin för L.

Spohr

1829,

men

dessa afbrötos tämligen hastigt,
då B. ej visade smak för den grundliga skolning Spohr ville ge; han återvände därför hem och begynte studera
juridik; snart tog dock musikintresset
öfverhand, och 1831 finna vi honom i
Paris, där han en tid hårdt fick kämpa
för brödet, men sedan han blifvit vänligt upptagen i en fransk familj, kunde
han snart börja violinöfningaina; sedan han åhört en konsert af Paganini,
arbetade han med energi i dennes anda
och stil; 1832 gaf han sin första konsert
i
Pai-is med stort bifall och nu gick
resan till Italien för att vidare utbilda
sig som violinist; här blef han snart
bemärkt vid en del konserter och åter-

kom

till Frankrike som en berömd
Sedan följde en mängd konserter
öfver hela Europa. Särskildt vann han
anseende i England och Frankrike, men
äfven Tyskland, Kyssland och Skandinavien visste att prisa hans fraiQ-

1835

man.

stående spel. Sitt fädernesland återsåg
han 1838, sedan han först. på resan från
Ryssland öfver Finland konserterat i
Stockholm och mottagits i särskild au"Der var nu
diens hos Karl Johan.
ikke en Krog i Norge, hvar man ikke
kjendte Navnet Ole Bull. Eeisende kom
langveis fra ind til Kristiania for at
Efter
se og höre ham" (Jonas Lie).
konserter i Tyskland, Frankrike, England återkom han i slutet af år 1841
till Kristiania och konserterade 1842 äfven i svenska städer (mottogs med hänförelse i Lund af studenterna). Då han
1843 kom till Stockholm, sökte man från
en del håll nedsvärta hans rykte och
på allt sätt hindra honom. Äfven dessförinnan (slutet af år 1842) hade några
studenter på ett plumpt sätt mottagit
honom i Uppsala, och i Stockholm stodo
harpisten Pratté och musikrecensenten

Rosén mot honom.

hade förut alloch hade känt
sig hedrad af allt svenskt beröm; alltsedan dessa obehagliga tillfälligheter i
Uppsala och Stockholm bar han emellertid en viss känslig ovilja mot Sverige, som han dock på allt sätt dolde i
B.

tid varit A'än af Sverige

Mot

slutet af 1840sällsynt energi
på grundandet af en nationell musik och
ett inhemskt musiklif i Kristiania. Han

det offentliga lifvet.

talet

arbetar han

med

upptager den norska folkmusiken och
söker vid konserter framdraga de gamla
spelmännens
musik
("Möller-gutten")
och blir pä 1850-talet en af de mest intresserade medlemmarna i
nella partiet med Björnson

det

natio-

som

ledare.

År

1852 vill han i Amerika grunda en
egen norsk koloni "Oleana" i Pennsylvanien för alla de norrmän, som lefde
under svåra förhållanden i hemlandet.
Han uppköper jord till dem, men det

säljarna ej varit
af jorden, och han
förlorar härpå hela sin förmögenhet. Nu
får han ånyo konsertera för brödet och
reser genom Europas kontinent och ger
den ena konserten efter den andra, ej
alltid hälsad med samma hänförelse som
förr.
Sedan hans första franska hustru
dött, gifte han om sig med en amerikanska och de senare åren af sitt lif delade
han därför mellan Norge och Förenta
Staterna.
Hans begrafning firades under stora hedersbetygelser i Bergen.
Som konstnär var B. till hela sitt väsen
virtuos, med alla dessas förtjänster och
fel.
Hans tekniska färdighet öfverträffades endast af Paganini. Som alla virtuoser under virtuostidens glansdagar
uppträdde han å konserter nästan uteslutande med egna kompositioner, alla
skrifna hufvudsakligen för att låta det
visar

sig

rättmätiga

sedan,

att

ägare

—

teknisktbravurmässiga framträda i all
dess glans.
Dessa egna kompositioner
återtogos sedan år efter år på samma
platser utan någon som helst förändring.
Då åhörarna strömmade till för
att höra honom var det knappast så
för tonalstren som för utförandet själf.
Så länge detta virtuosväsen
stod i sitt flor på 1830- och 40-talet, kunde B. firas som sin samtids främste utöf-

mycket

vande musiker, men då med 50-talet fordringarna på en konstnär blefvo ett exakt och själfullt återgifvande af andras

Buudseii
verk, kunde B. ej tänkas bli ställd lika
högt. Därför faller lians yttre anseende
efter århundradets midt, och med 70talet är hans virtuosa violinspel blott

minne af en stilriktning, som en
gång varit. B. dårar och medrycker,

ett

men

ger

ingen

lefvande

musikbehållman. H.

B. är en ögonblickets

ning.

Kjerulf säger en gång om honom: "Jag
och mina likar ha alltid så lätt för att
bli tilltalade af en sådan virtuositet som
Bulls, huru mycket vi än talat och ifDen som ej fattar slikt,
rat däremot.
vet ej, hvad det vill säga att låta sig
Man kan sofva ruset af sig
förtrollas.
och lofva sig själf att vara mera nykter till en annan gång. Men den andra
gången kommer, och man berusar sig
ånyo. Vi äro ju alla människor! Men
när så alla dessa andra, alltid berusade,
det är
säga: ja, se där ha vi det
ju mannens och hans konsts försvar
Det
så säga de dock inte sanningen.
är icke alltid i sin bästa och ädlaste
uppenbarelse, att konsten verkar beruAf Bulls kompositioner blefvo
sande."
berömda: Polacca guerriera, Notturno,
"Norges Fjelde", "Saeterbesöget" (Saeter-

—

—

—

jentens söndag), "En moders bön". Violinkonsert i A-dur, Siciliano et Taran-

Fantasie op.

tella,

—

3,

Adagio religioso

Jonas Lie, Ole Bulls
Breve, Kbhn 1881; "O. B. 1810—1900. Et
Mindeskrift", Bergen 1910; A. Grönvold,
Xorske Musikere I, Kria 1883, I. G. Conradi. Musikens Udvikl. og nuvar. Standp.
i Norge, Kria 1878 m. fl.
Bundsen, Victoria Isabella Hello d o r a, f. 2. 3. 1839 i Brastad, Bohus-

m.

op. 1

fl.

Litt.:

län; 1.7.1858 elev vid k. teatern

i

Stock-

12. 4. 1861 som Fides
"Profeten"; utförde sedan flera roller

holm och debuterade
i

Azucena i "Trubaduren", Nancy
"Martha", Fidalma i "Hemliga äktenskapet"; studerade därefter några år i
Paris hos Masset och i Milano hos Lamperti; sjöng 1865 som Victoria Boni de
stora altpartierna på operascenen i Modena; har sedan företrädesvis sjungit i
London.
Bungert, August, f. 14. 3. 1846 i Miihlheim a. d. Ruhr; 1860—62 elev af konserv
Köln; utbildade sig 1868 i
i
Paris; 1869 musikdirektör i Kreuznach,
1873—81 i Berlin; 1882 i Pegli vid Genua;
sedan äfven i Berlin; har skrifvit kam-

.såsom:
i

.

—Burman

127

marmusik, pianokompositioner och sånger för kör (manskvartetter) och solosånger med piano. En viss uppmärksamhet väckte hans antikiserande dramer, af hvilka tetralogien "Homerische
Welt": 1. Kirke 1898; 2. Nausikaa 1901;
3.
Odysseus' Heimkehr 1898; Odysseus'
Tod 1903; alla uppförda i Dresden. Af
andra verk för orkester kunna nämnas:
ouverturen Tasso, symf. dikten "Auf d.
Wartburg", en "herorisk symfoni", dramat "Hutten u. Sickingen", komiska
operan "Die Studenten von Salamanka"
(uppf. i Leipzig); musik till Goethes

Faust (Diisseldorf

Buon

(it.),

1903).

bra.

W

o 1 f g a n g, kantor och
vid tyska skolan i Stockholm
1579 99; synes ha intagit en tämligen
framskjuten ställning i Stockholms musiklif under 1580- och 90-talet. 1582 skreC
han musiken vid hertig Kristoffers bröllop och belönades härför af statskassan

Burchard,

lärare

—

med

14 dir s.
I Tyska kyrkans musiksamling antecknas han som ägare af
tvenne böcker. Å den ena står: "W. B.

organista 1588".

Buren, Axel, f. 20. 10. 1842 på Boxholms bruk i Östergötland; student 1863
och var därefter någon tid anställd i
statskontoret; 1876 öfvergick han till
hofförvaltningen, där han kvarstannade
till 1892; sistnämnda år blef han dels
chef för kgl. teatern dels förvaltare af
de kgl. fonderna; sedan 1866 tjänstgörande kammarherre i kgl. maj:ts hof
och 1874 kammarherre; 1897 under Stockholmsutställningen var han ordförande

kommittén för ordnandet af teateroch musikaf delningen; 1887 blef han ordförande i filharmoniska sällskapet; LM A
1897; i dec. 1907 af gick han från chefskapet vid teatern; B. gjorde sig känd
som en mild och hänsynsfull chef.
Burlesco (it.), skämtsamt, lustigt.
Burletta (it.), fars, komisk opera.
i

Burman, Erik,
deå

i

sala;

f.

23.9.1692

i

Bygg-

Västerbotten, t 3. 11. 1729 i Uppbesökte univ. 1707 och studerade

matematik och musik;

1716

begaf han

Stockholm, där han

grundade
matematik; han ledde denna
tre år; 1719 återvände han till unii
versitetsstaden, där han fungerade som
adjunkt i matematik; sedermera 1724 blef
sig

till

en skola

i

han professor

i

anatomi.

B. efterträdde

Burmeister
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mus. vid domkyrkan
B.
inspector mus.
var stor musikvän och föranstaltade
musikaftnar hemma hos sig två gånger
veckan. Under hans öfverinseende
i
skrefs vid universitetet flera musikdissertationer: De laude musices 1712; De
Zellinger

som

1728

1719;

dir.

blef

lian

proportione harmonica

I,

1715,

II,

1716;

Specimen academicum de triade harmonica 1727; De basso fundamentale 1728.
B. har blifvit berömd i utlandet genom
Matthesons biografi af honom i "Ehrenpforte". Mattheson afslutar sin lefnadsteckning med en häntydan om, att han
hade "kunnat blifva musikens reformator i Sverige", om han hade fått lefva
Hiilphers har ett litet meddelängre.
lande om B. och hans musikverksamhet
"Af prosten i Orsa
i universitetsstaden:
Westblad, som ock äger insikt i
denna vetenskap, har jag underrättelse,
att i termin 1726 etc. hölls i Uppsala ett
Collegium musicum under professor
Burmans inseende, hvarvid flere professorer då biträdt, såsom Lars Arrhenius,
Johan Hermansson, Elof Steuch, Elias
Frondin, doktor Pet. Martin m. fl., alla
B.
försvarliga vid sitt instrument."
omnämnes utförligt hos Gerbert och
Tob.

Fetis.

Joachim,

Burmeister,

f.

c.

1560

i

Lauenburg; lärai-e vid skolan i Rostock;
bekant som läroboksutgifvare i musik;
af hans böcker äger Lunds universitetsbibliotek:

Musica

ratio

ticae

Hypomnematum

uuToaxEdtaurix-fj ^601,

musicas 1599,
Musicae prac-

—Buxteliude
land och Österrike; 1782 blef han organist vid Chelsea College och stannade å

denna post till sin död. Af hans historiska skrifter är General history of music 1776 89 mest berömd.
Af andra äro
för bedömandet af musikens ståndpunkt
på hans tid särskildt hans reseberättelser af värde: The present state of music
in Germany, the Netherlands and United States 1773 (äfven öfvers. på tyska,
franska och holländska), The present
state of music in France and Italy 1771,
Musical travels through England 1775 f.,
An account of the musical performances

—

in Westminster Abbej'^
tion of Handel 1785.

Busoni,
f.

1.4.1866

Ferruccio Benvenuto,
i

W

Burmester,
i 1 1 y, f
16. 3. 1869 i Hamburg; 1885 elev af Joachim; företog sin
första konsertresa 1886; var en kort tid
1890 konsertmästare
i
Sondershausen;
några år före 1895 var han anställd i R.
Kajanus' orkester i Helsingfors; har sedan företagit flera konsertresor och prisas med rätta som en af samtidens främsta violinkonstnärer.
Till Sverige kom
.

Empoli vid Florens; pianist

och lärare;

1888 vid Helsingfors', 1890
vid Moskvas konserv.; flyttade 1891 till
Boston; 1894 slog han sig ned i Berlin,

där han blef högt ansedd som pianist;
08 Sauers efterträdare vid Wiens
konservatorium. B. utgaf en synnerli-

1907

—

gen god upplaga af Bachs "Wohltemp.
Clavier".
Af egna kompositioner ha
särskildt vunnit beaktande: 2 stråkkvaren pianokonsert
en lustspelsouverture, en violinkonsert, sånger och
pianostycken.
Bussler, L u d w i g, f 26. 11. 1838 i Berlin, t därst. 18. 1. 1901; elev af Grell,
Dehn och Wieprecht; lärare i musikteori i Ganz' musikskola; sedan dirigent
tetter, 2 orkestersuiter,

med

kör, 2 violinsonater,

.

för

orkestrar;

åtskilliga

pellmästare

1601.

commemore-

in

Mohrs

i

Memel;

teaterkalärare vid

1869

1874

konserv., 1877 vid Schwantzers och

1879 vid Sterns konserv.; 1898 erhöll
titeln

professor.

har

B.

han
en

skrifvit

mängd

böcker, företrädesvis af pedagogisk art, bland hvilka må nämnas: Musikalischc Elementarlehre (flera uppl.),

Praktische Harmonielehre

(flera

uppl.),

Harmonische Ubungen, Kontrapunkt

u.

1726 i ShrewLondon; en af 1700talets mera betydande musikhistoriker;
1749 organist i London, 1751 organist i

Fuge, Musikalische Formenlehre, Kompositionslehre,
Elementarmelodik, Geschichte d. Musik.
Buus, J a q u e s de, berömd organist
från 1500-talet; var fr. o. m. 1541 andre
organist vid Marcuskyrkan i Venedig;

Lynn

1551

han

flera ggr.

Burney, C h a r

1

bury, t 12.4.1814

e

s, f . 7. 4.

i

Norfolk,

Regis,

åter i hufvid Oxfords universitet; företog 1770 en forsk-

vudstaden;

ningsresa till
1772 en annan

1760

musikdoktor

1769

Frankrike och Italien,
Nederländerna, Tysk-

till

—

64 organist i Wienerhof kapellet;
af hans verk ärO särskildt orgelkompositionerna Ricercari da cantare et sonare
1547, 1549 intressanta.

Buxtehude,

D

i

e

t

r

i

c h,

f.

1637

i

Hel-

—
;

Biicher

—Biilow

son af ori Liibeck;
orgelbyggaren Johan B.
org. i Helsingör sedan 1642)

singör, t 9.5.1707

ganisten
(t 22.

1.

och

1674,

blef 1668 organist vid

Mariakyrkan

i

Lii-

beck, på hvilken post han kvarstannade
till sin död; fr. o. m. 1673 inrättade han
"Aftonmusiken", en rad konserter, där

samtidens bästa orgelverk uppfördes;
här gåfvos äfven de flesta af hans
egna kompositioner; det var för att få
höra dessa Bach 1705 begaf sig till Liibeck. B:s egna orgelkompositioner äro
mycket betydande. Spitta utgaf 1876
78 en samlad uppl. af dem; ett urval af
"Aftonmusiken" utgaf M. Seiffert i
Denkmäler deutscher Tonkunst bd 14
Endast ett fåtal af B:s kompo(1904).
sitioner trycktes under lifstiden: VII
Suonate ä doi, violino ed viola da g. c.
cembalo, op. I, Hamb. (Uppsala bibk;
troligen det enda exemplaret); VII suonate ä 2, violino ed viola da g. c. cembalo, op. 2, Hamb. 1696 (äfvenledes enda
ex. i Upps.), Die Hochzeit des Lammes,
Liib. 1678 (Upps.), 4 Hochzeitsarien 1673,
75, 95, 98; 1 Sonatina forte c. molti v. all
unisona, 2 ob. be, Liib. 1705. Den rikaste och värdefullaste samlingen verk af
B. förvarar Upps. bibi. såväl i tr. som
ms. Orsaken härtill är, att G. Diiben
var B:s vän och Liibeckorganisten sände ofta sina kompositioner upp till svenske hof kapellmästaren i Stockholm; med
Diibenska biblioteket kom samlingen till
Uppsala. Verken i Upps. förskrifva sig
hufvudsakligen från tiden 1676 82; de
flesta äro vokalverk (63 motetter, kantater m. m.); af de instrumentala äro inga
orgelverk representerade, endast 7 sonater för 2 a 3 stråkinstrument (eaps. 13)
finnas; af de direkt på Sverige syftande
kunna nämnas en sopranaria med kör:
"Ecce super montes" med personlig tillegnan till Gustaf Diiben 1680 och en
aria "Klinget fiir Freuden" (3 voc. och
2 Violini) "sopra la nozze di S. M. il Re
di Svetia 1680".
Litt.: A. Pirro, D. B.,

—

Paris

1913.

Bucher, Karl, f. 16.2.1847 i Kirberg
vid Wiesbaden, sedan 1892 professor i
nationalekonomi vid Leipzigs universitet; berömd hufvudsakligen genom skriften "Arbeit und Ehythmus" (1. uppl.
1896; separat 1898), där han söker härleda konsternas ursprung ur arbetet; B.
har i professorn vid Göteborgs högskola
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G. Cederschiöld erhållit en svensk efterföljare (Rytmens trollmakt 1905); om bådas teori se T. Norlind, Stud. i Sv. folkI: Diktkonstens, dansens o. musikens ursprung s. 14 19.
Biilow, Hans Guido von, f. 8. 1.
1830 i Dresden, t 12.2.1894 i Kairo; son
till författaren Edward v. B.; begynte
först sent sina musikstudier; som pianist utbildades han af Friedrich Wieck;

lore

—

—46

1844

elev af

Max Eberwein

i

kompo-

gymnasialstudier
1848 i Stuttgart; studerade sedan juridik
vid Leipzigs och Berlins universitet dock
utan att lägga musiken åsido (Moritz
sition;

af slutade

Hauptmann hans
får

han de

sina

lärare

första

Wagnerriktningen,

i

Leipzig).

1849

intrycken af Lisztoch efter att 1850

åhört Lohengrins premiär i Weimar,
öfverger han alla juridiska studier för
att helt ägna sig åt tonkonsten; redan
s. å. beger han sig till Ziirich att studera för Wagner och leder samtidigt
teaterorkestern därst.; året därpå är han
i Weimar hos Liszt för att utbilda sig
Efter slutade studier
till pianovirtuos.
började han nu 1853 sina konsertresor
och begaf sig först till Wien o. Ungern,
sedan till norra Tyskland samt uppträdÄfven
de öfverallt med stort bifall.
som författare af spirituella uppsatser
i Neue Zeitschrift f. Musik gjorde han
1855 64 var
sig vid denna tid bekant.
han förste pianolärare vid Sterns kon-

—

Berlin.
Under denna tid gifte
i
han sig med Cosima Liszt (1857), hvarigenom förbindelsen med hans forne lärare blef ännu närmare, ett förhållande
som fortfor, äfven då detta äktenskap
serv,

upplöstes 12 år därefter (Cosima blef
sedan gift med Wagner). År 1864 flyttade B. på kallelse af R. Wagner öfver
till Miinchen, där han sedan blef kapellmästare och direktör för den nybildade
musikskolan. 1869 lämnade han Miinchen
och begaf sig till Italien, där han bosatte sig i Florens o. under sina konsertresor i detta land energiskt arbetande på
att göra den tyska musiken bekant äfven
söder om Alperna. Han besökte sedan
Tyskland, Polen, Ryssland, England och
Amerika, där han första gången under
utomordentligt bifall lät höra sig i okt.
1875.

År

mästare
i

två år;

utnämndes B. till kapellHannover och stannade där
1880 blef han hofmusikinten-

1877
i

Byrd —Byström
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dent

i

Här skapade han en

Meiningen.

orkester,

som

blef ett verkligt mönster,

och med denna genomreste han Tyskland och gaf konserter. Intill år 1885,
då B. nedlade sin dirigentverksamhet
här, stod Meiningerorkestern afgjordt
som Tysklands främsta orkester. B. var
sedan åter på resor och innehade en
mängd dirigentposter såsom för filharmoniska konserterna i Petersburg och
Berlin; var dessutom en kortare tid
pianolärare vid Eaffs konservatorium i

Frankfurt
1887

ledde

a.

om året).
Hamburg "abonne-

M. (en månad

han

i

mentskonserterna", hvilka nu hastigt
vunno stort anseende. De sista åren af
sitt lif var han åter mestadels på resor.
B. hade 1882 ingått nytt äktenskap med
B. har fått sitt förMarie Schanzer.
nämsta rykte som reproduktiv musiker,
och i konsten att återge andras verk
vare sig på piano eller orkester står han
som en af sin samtids allra främste.
Efter 1870 öfvergick han så småningom
på Brahms' sida och stod någon tid
öppet emot den Liszt-Wagnerska riktningen.
Som kompositör har han endast skrifvit en del orkesterverk som:
stämningsdikt;
symfonisk
"Nirvana",
musik till Shakespeares "Julius Gassar";
"Des Sängers Fluch", ballad för ork.;
"Charakterstiicke" för ork.; samt solosånger och pianosaker (Il carnevale di
Milano op. 21, "Valses charactéristiques", Tarantella m. fl.). Till originalverken sluta sig sedan en stor mängd
"Hvad som hos B.
transkriptioner.
mest kräfver beundran är icke så mycket den geniala fantasien som icke mer
den kritiska skärpa, den fina analys,
som ger sig uttryck i hans föredrag, en
teknisk virtuositet, som knappast kan
öfverträffas, en utpräglad individualitet och ett öfverlägset minne, som låter
honom fullkomligt behärska pianolitteraturen och ger honom makt att dirigera de svåraste orkestersaker utan
att behöfva kasta en blick på parti-

—

—

—

Som litterär
turet"
(Sv.
Musikt.).
författare är B. mycket betydande. Hans
bref och skrifter (i utdrag) utgaf änkan
(7 bd 1895—1908).
Byrd,

William,

f.

1543

i

London, t

4.7.1623 därst.: elev af Tallis; 1563 organist i Lincoln, 1570 kapellsångare i kgl.
kapellet; fick 1575 organists titel.
B.

erhöll 1575

med

tills,

Tallis

ensam

rätt

trycka noter; efter T:s död 1585 blef
B. är en
B. ensam ägare af förlaget.
mycket framstående komponist och har
att

utmärkt sig lika mycket inom kyrkomusiken som den profana instrumentalmusiken. Inom det förra området namnes
han bredvid sådana namn som Orl. Lasso
och Palestrina, inom det senare tillsammans med Englands främste vid denna
tid J. Bull. Ej så få af hans verk
Af
äro tryckta å hans eget förlag.
dessa kunna nämnas: Cantiones sacrae
5 voc. 1575; Songs of sundrie natures

—6

3

voc.

1589 (ny

Sacrae

1589;

uppL

ken finnes

cantiones

I,

II,

InstrumentalmusiFitz William-Virginal-Book

i

1847).

(nytryck).

Bysantisk musik. Med detta namn
betecknas den grekiska kyrkans medeltida musik. B. m. har varit föremål för
ingående studier i senare tid, emedan
den kan kasta ett nytt ljus öfver den
första utvecklingen af romerska medeltidskyrkans musik. Den b. m. hvilar
helt säkert på judisk tradition och följer denna mera direkt än den västeuropeiska. Studiet af den b. musiken
försvåras i hög grad af den svårtydbara notskriften, hvilken består af neumer, men dessa äro tecknen för bestämda toner med särskilda intervaller och
ej som den västerländska neumskriften
blott tonhöjdstecken i allmänhet.
Se

härom

Neumen-Studien III
musiken har äfven haft

O. Fleischers

Den

(1904).

b.

en viss betydelse för medeltidens poesi,
i
det att den efter all sannolikhet varit
en af förmedlarna mellan det kvantiterande stafvelsemätandet (lång och kort
stafvelse) och aksentprincipen (betonad
och obetonad stafvelse). Se härom bl. a.
Fr. Prsetorius, "tjber die Herkunft der
hebräischen Akzente", 1901, och samma
förf:s "Die Ubernahme der friihmittelgriechischen Neumen durch die Juden",
1902.
1.

Byström,

Thomas,

f.

1772

i

Hel-

Stockholm; slutade som
öfverstelöjtnant i armén; var en tid ansingfors, t 1839
ställd

i

ter vid

Kyska
Svea

i

artilleriet;

ingick däref-

artilleri; blef 1808 sekrete-

i
Krigs- Vet.-ak. samt translatör i
ryska språket; var elev af Johann Wilhelm Hässler, hvilken i sin tur var elev
af Bach.
B. var en tid lärare för då-

rare

Byström— Bågdans
varande kronprinsen, sedermera Oskar I.
1818—33 lärare i pianospelning vid Mus.
B. öfversatte Vierlings
läroverk.
Generalbaslära och komponerade flera
solosånger och pianostycken.
B., f. 7. 4. 1810,
2. J o h a n
t 2. 5. 1870 i Karlskrona; anställd 1829
vid fortiflkationskontoret i Stockholm;
tjänstgjorde vid fästningsbyggnaderna
vid Vanas, Stockholm och Karlskrona
1830—37; löjtnant 1837; arbetschef vid en
del fyrbyggnader; 1842 arbetsofficer vid
dockbyggnaden i Karlskrona, där han
sedan kvarstannade till sin död; kapten

ak:s

Thomas

1843,

major

1853,

öfverstelöjtnant

1860;

förordnades 1868 att bestrida varfchefs-

—

Som musikidkare hade

B.
såväl teoretisk som
praktisk utbildning af sin fader; 1828
deltog han i sångöfningarna vid Mus.
tjänsten.
fått

en grundlig

ak.; 1842 uppdrogs åt honom ledningen
af Karlskrona musiksällskap, o. han var
länge detta sällskaps dirigent. "Med de
klassiska mästarna till förebild utbilda-

des B:s musikaliska anlag uti en sträng
konstnärlig riktning, och med förkärlek
förblef han städse fästad vid den rena
djuptänkta klassiska musiken, ehuru
han af denna förkärlek icke lät sig afhållas från att taga noggrann kännedom
äfven af de nyare skolor, som senare
framträdt inom det musikaliska området.
Hans egentliga styrka låg dock
icke i solospelet; det var företrädesvis
uti samspel samt i ledningen af orkester
eller kör, som denna framstod; där gjorde sig i hög grad gällande hans musikaliska säkerhet och lugn samt finheten
hans uppfattning" (Mus. ak:s handl.
i
B. var äfven känd som god
1870/71).
öfversatte
Oulibicheffs
musikkritiker;
Mozartbiografl, hvilken utkom i fyra delar 1850—51.

Oskar Fredrik

Bernadotte B.,
t därst. 22.7.
1909; broder till Johan Thomas; kapten
vid Svea artilleri 1857; inspektor vid
konservatoriet 1867 72; erhöll vid afskedet professors titel; var 1872 76 ledare
för musikföreningen i Åbo; grundade
sedan ett pianoinstitut i hufvudstaden;
1881 och de följ. åren genomreste han
Sverige för att i landtkyrkorna framföra äldre psalmmelodier; erhöll statsanslag för koralstudier i utlandet 1886 och
reste nu till London, Paris, Rom och
3.

f.

i

Stockholm

13.10.1821,

—

—

131

träffade man
sällan på hufvudstadens konsertprogram; 1876 spelades en terzett ur

som kompositör

Milano;

honom

ej

operan "Herman Vimpel" och 1881 recio. aria ur operan "Cervantes"; hans
främsta komposition är D-mollssymfonien, som trycktes af Mus. konstföreningen; detta verk visar sig ovanligt
gediget och med en i många hänseenden

tativ

—

orkesterbehandling.
Under
och 90-talen sysslade B. mest med
kyrkomusik och utgaf flera koralboksupplagor såsom: "Den svenska psalmsångens mest begagnade melodier" 1892,
"Luthers Kirchenlieder nebst ihren Melodien", Lpzg 1897, "Profmelodier" 1885.
Med offentligt understöd trycktes de båda samlingarna: "Sekvenser, antifoner
och hymner" 1899 och "Ur Medeltidens
kyrkosång", 1903. Båda sakna ej sitt intresse såsom de enda upplagor vi äga af
svensk medeltida kyrkomusik, men då
de båda böckerna ej afse att ge originalet oförändradt utan i en viss moderniserad form, är deras värde, historiskt
sedt, ej så stort, som det kan synas af
de historiska inledningarna. B. gällde
för att vara sin tids främste kännare
på kyrkomusikens område.
Bågdans, gammal medeltida dans, som
i synnerhet i Finland left kvar till inpå
1800-talet vid en del skolor. Dansen synes ha uppstått ur ringleken med utoch invänd kedja och utföres ännu under två former: den ena, den enklare,
parvis, den andra, i ring. I båda fallen
har hvarje par mellan sig en ring (en
båge). Vid parvis dans är uppställningen på två led; första paret går med
sänkt båge genom hvalfvet i motsatt
riktning och de andra följa; då ett par
kommit genom hvalfgången, vänder det
helt om och går i motsatt riktning med
höjd båge. Vid den mera komplicerade
slutna kedjans bågdans, börja de dansande med att gå medsols; vid versslutet sänkas bågarna till golfvet, och hvar
och en hoppar öfver sin främre båge
samt gör en rundsvängning till utgångsställningen; sedan bildar ett af
paren port, och det motsatta går genom
denna och återvänder med höjd båge
till utgångsställningen; slutturen är en
gradvis skeende paruppställning med

modern
80-

bågarna
bindelse

i

sicksack.

B. står ofta

i

för-

med svärdsdansen och har van-

Bäcken—Böritz
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i samband med forna tiders
Äfven har b. i Sverige och

ligen utförts
vårfester.

Finland stått i förbindelse med Pi£e
Om bågdansen finCantiones (s. d.).
nas flera studier af T. Norlind: Svärdsdans o. bågdans, Feilbergs festskrift
1911; Latinska skolsåuger i Sverige o.
Finland s. 153 ff.
Bäcken, cinelli, piatti (it.); mässingsinstrument med genomträngande skall
utan någon egentlig ton.
Bäckström, Per Johan Edvard, f.
27.10.1841, t 12.2.1886; skald och musikvän; student i Uppsala 1860; musikreferent i Aftonbladet 1863—74; 1876 red.
af tidningen "Teater o. Musik"; 1877 af
Post och Inrikes Tidningar; populär
skald, hvars dikter ofta tonsatts af
svenska kompositörer (Söderman, Norman, A. F. Lindblad, v. Boom m. fl.).
Bärnian, Heinrich J o s e p h, f. 14.
2. 1784 i Potsdam, t H. 6. 1847 i Miinchen;
berömd klarinettvirtuos, hvars kompositioner skattas mycket högt af klari-

men systemet tillämpades äfven
B.
på de andra träblåsinstrumenten.
skref äfven en del flöjtkompositioner.

flöjten,

—

nettspelai'e.

Bäumker,

Wilhelm,

Elberfeld, t 3.2.1905
1867 präst (katolsk);

f.

25.10.1842

i

Kurich (Achen);
1892 kyrkoherde i

Kurich; 1889 dr theol. hon. c. vid Bresframstående musiklaus universitet;
forskare inom katolska kyrkomusiken;
hans främsta verk är: Das katholische
deutsche Kirchenlied in seinen Singweisen von d. friih. Zeiten bis gegen
Ende des 17. Jahrh. (I af K. Meister
1862; andra uppl. af B. 1886; II 1883;
III 1891; IV 1904); af öfriga skrifter må
nämnas: Niederländische geistl. Lieder

des 15. Jahrh. (Vierteljahrsschr. f. Musikw. 1888); Zur Gesch. der Tonkunst

Deutschland 1881.
Bohm, T h e o b a 1 d, f. 9. 4. 1794 i Miinchen, t 25.11.1881 därst.; flöjtvirtuos och
medlem af hofkapellet; bekant såsom
förbättrare af konstruktionen på träblåsinstrument. B. utgick från de akustiska förhållandena och delade upp instrumentet, så att framför allt rena toner kunde fås; sedan åstadkom han en
praktisk mekanism, hvarigenom dessa
grepp bekvämt kunde nås. Förut hade
man nöjt sig med att kunna nå hålen
bekvämt. B. gjorde hålen mycket större
än förut; tonen blef fylligare och klarare men samtidigt något olika den föregående klangfärgen. B. utgick ifrån
in

Böhme, Franz

Magnus,

f.

11. 3.

1827

Willerstedt vid Weimar, t 18.10.1898
Dresden; elev af G. Töpfer, Haupti
mann och Rietz; efter att någon tid ha
varit skollärare och musiklärare i Dresden blef han 1878 85 lärare i musikhistoria och kontrapunkt vid Hochs
musikkonserv, i Frankfurt a. M.; lefde
efter 1886 i Dresden. B. har blifvit mest
bekant genom sina folkvisesamlingar:
"Altdeutsches Liederbuch" 1877, "Deutscher Liederhort" 1893 f. (ny uppl. af
i

—

samling med tillägg ur dennes
handskrifna
samlingar),
"Deutsches
Kinderlied u. Kinderspiel" 1897; skref
äfven oratoriets historia och en harmo-

Erks

nilära.

Böhmiska kvartetten, berömdt kvartettsällskap; begynte 1891 och utgjordes

då af följande fyra unga män:

Hoffmann
II),

i

—

W

(vo. L),

Karel

Josef Suk

Oskar Nedbal

(va.),

(vo,

Hanus

i h a n
(ve).
Deras främsta tolkningar ha utgjort verk af böhmiska mästare, särskildt Smetana och Dvorak.
För de klassiska mästarna sakna de
ofta nödig stor stil och ro. Deras spel
är eldigt och lifligt och af en genomgående friskhet, som förvärfvat dem
vänner öfver hela den bildade världen.

Böhn, Gudbrand, f. 1839 i Böraas,
Norge; norsk violinist; elev af organisten N. Ursin i Ullensager; kom sedan
till Kristiania, där han anställdes vid
militärmusiken och fick undervisning af
Fr. Ursin; 1859 elev af konserv,

i

Briis-

Leonard; återkom
efter ett år men återvände 1861 till Briissel, där han studerade ytterligare ett
år; var sedan elev af Lauterbach i Dresden och anställdes slutligen vid Kristiania teaterorkester. B. har med stort
bifall låtit höra sig som solist, hufvudsakligen i Norges hiifvudstad.
sel

och

violinisten

Bönhör

mig Gud!

HfBffner hänvisar

Ma11h

Böritz,
11.

1753,

t

24. 12.

till
i

psalm

175;

mel. 167.

a s

Daniel,

1791 (son af

f.

24.

hoftrumpe-

taren Christ. Fredr. B.); violinist

i hofkapellet i Stockholm 1773—91, sedan förste repelitör vid operan; komponerade

ett

herdespel

i

1

akt:

"Philemon och

c— Cagnoni
Doris", som 29. 9. 1777 uppfördes på Humlegårdsteatern; J. Flodmark säger om
detta, att stycket var "den mest otympliga fadaise, utan spår

till
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med

puerilt, torftigt

ett

språk, hvilket

äfven förklarar, att stycket genast
blef nedlagdt".
Partituret finnes i ms.
i Mus. ak:s bibliotek.
allt

handling och

C.
De

som saknas under

ord,

C, tredje tonen i gamla grundskalan,
solfabeteckningen
nu första. Enligt
motsvarar den d o eller u t (Frankrike

och Italien). Som klafbeteckning motsvarar den närmast halfcirkeln (cirkeln
heltakt,
halfcirkel
ursprungligen
(p
eller C halftakt). Betecknar numera V4takt (C) eller ^/s-takt (^C:). Engelska
stämgaffeln utgår från c, under det att
allmänna
europeiska
(pariserden
stämg.) utgår från a. Se vidare bokstafven A.

som

C.
t

u

förkortningstecken

Cabaletta
större

=

Ca

n-

o n.

s eller c

kort

(it.),

äfven

aria;

mellansats

i

cabbaletta,

en
ca-

valetta, cavatinetta.
1510

i

f.

30. 3.

Castrojeriz (Burgos), t 26.3.1566;

berömd organist och cembalist; anställd
II.
Eitter har i sin orgelhinågra orgelkompositioner af honom (ur verket: Obras de musica para
tecla y arpa vihuela, Madrid 1578).

hos Filip
storia

Cabinet d'orgue

(fr.),

den nya stilriktningen, som ville
dana ett musikdrama å grekisk grundför

val

solosång och instrumentalt ac-

sik

till

Rinuccinis "Euridice"

luftlådan

i

siche" 1601, ett arbete, som mera visar
ariosostilen än recitativet.

hän på

Cachucha, spansk dans från Andalu-

horn.
Caccini,
f.

jakt;

eorno

Kådans.

en

Cadenza d'inganuo

f.

1558

(el.

1560)

i

Rom;

spel af Scipione della Palla;

lärde lut-

kom 1578 till

Florens; var i tjänst hos storhertigen af
Toseana; besökte 1605 Paris; dog troligen 1618; var på sin tid en mycket berömd sångare, som sjöng vanligen till
luta (teorb), sånger med homofont lutackompagnement i likhet med den fr.
o.
m. 1570-talet allt vanligare instrumentala stilen för solosång med ackom-

Denna homofona stil hade
han tillfälle att vidare utbilda under
umgänget med V. Galilei, och C. blef
snart en af de främsta förkämparna
pagnement.

Caffarelli,
16.

4.

1703

(it.),

skenslut.

Cecilia.

Se

Csesur, afsats

di c, jägar-

Giulio (Giulio Roma-

takt;

'/i

=

Cabinetpiano, upprättstående piano.
(it.),

boleron;

dansas endast af ett par med kastanjetter; introducerad å teatern 1836 i
Fanny Elsslers "Le diable boiteux".
Cacophoni, missklang.
cadenza.
Cad.
Cadenz, cadenza, cadence, se

Csecilia.

Caccia

1600);

(tr.

sedan följde: "Combattimento d'Apolline
col Serpente" och "Il ratto di Cefale".
C:s berömdaste verk är: "Le nuove Mu-

orgel.

noo),

med

kompagnement; han blef ej den förste,
som skref en opera i denna stil; Peri
torde här ha varit vägbrytaren, men såsom mera berömd sångkompositör än
denne tillägnade han sig snart äran af
att vara den förste; skref efter Peri mu-

sien något liknande

F e 1 ix Antonio,

Cabezon,

sökas under K.

C, torde

i

en musikalisk tanke.

Gaetano
i

Majorano

Bari (Neapel), t

30.

IL

Neapel; berömd kastrat; elev af
P. Cafaro (1708—1787), hvilken på sin
tid var bekant som kompositör af kyrkomusik och operor (uppkallade sig efter honom); debuterade 1724 i Rom i
kvinnlig roll; sjöng fr. o. m. 1730 å flera
af Europas
främsta scener (London
1737); återvände 1737 till Italien; skördade stormande bifall i Paris 1750; som
koloratursångare var han utan gensägelse sin tids främste; jämte sitt europeiska rykte vann han en utomordentlig förmögenhet, hvarmed han köpte sig
ett helt hertigdöme (Santo Dorato).
Cagnoni, Antonio, f. 8.2.1828 i Go1783

i

Cah.
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diasco (Voghera), t

30. 4.

1896

i

—Calvé

Bergamo;

kompositör; elev af
konserv, i Milano; 1859 kyrkokapellmästare i Vigevano, 1888 kapellmästare i
Bergamo; af hans c. 20 operor blef "Don
Bucefalo" (komp. 1847) mest berömd; af
de andra uppfördes "Papa Martin" (1871)
år 1886 i Stockholm.
cahier.
Cah.
Cahen, Albert, f. 8.1. 1846, t mars

omtyckt

italiensk

=

1903

i

Cap

d'Ail; elev af

Mone Szarvady

i komp.; skref flera
operor och dramer: Jean le
précurseur 1874, Endymion 1875, Le bois
i

piano, C. Franck

berömda

La

1880,

1797.

kaka som

stor

är

tämligen

steg,

riksson

C,

f.

1640,

t

5.

9.

1699,

slog

sig på allvar ned i Sverige på 1860-talet,
med anledning af byggandet af Uppsala
domkyrkas orgel (förut kontrakt med Fr.

Bohl); blef färdig med detta verk 1692;
byggde ny orgel i Jönköpings nya kyrka redan 1673 (invigd 1683); af hans nya
orglar och förbättrade äldre må nämnas: Gefle 1686, Kiingelf 1696, Falun nya
1698, Falun gamla 1698, Skara 1697 (tills.
m. Åhrman), Växiö, Jakob i Stockholm
1698 (endast påbegynt).
H. H. C. hade

—

två söner, af hvilka Hans Henrik C.
d. y. blef organist i Borås 1709, t 1736;
byggde äfven några orglar på landet.
Mest berömd blef den andre sonen J ohan Ni cl as C, f. 1670, t 1736. Han
namnes som en reformator inom svenska orgelbyggeriet. Efter Uppsala stads
brand byggde han ny orgel i Uppsala

domkyrka 1725— 31. Af andra verk må
nämnas: Karlshamn 1702, Västerås 1702,
Mariestad 1704—5, VarUddevalla,
Sundsvall,
Strängnäs (förbättr.); dessutom flera å
landsbygden: Norrberke 1706, Virestad
1700, Ofvansjö 1714 m. fl.
Se Hiilphers,
Hist. afh. 1773; T, Norlind, Sv. musikhist.; N. E. Loven, Landskrona III, 84.
5 a i r a. Den äldsta franska revolutionssången, troligen först hörd 5. 10.
1789,
när parisarna marscherade till

Hudiksvall

1714,

Borås,

—

täflingsdans

om

en

pris ("kakgång"); dansen

smaklös

med stampande

rullande öfverkropp och viftning

med armarna.
CaL r= calando.
Calando

ment

C.

en

ursprungligen

häfte.

Henrik

för-

Cake walk, amerikansk negerdans intill Europa i slutet af 19. seklet;

(fr.),

kände orgelbyggaren

Sången

förd

1890,

inkom under Gustaf II Adolfs regering;
byggde orgel bl. a. i Kristianstad 1631
Dennes son Hans Hen(då danskt).

berg,

"Carillon national".

bjöds

tydligt

orgelbyggarsläkt;
berömd
Cahman,
härstammade från Tyskland. Den äldste

teln:

au bois dormant 1886, Le
La femme de Claude 1896

belle

Vénetien
m. m.
Cahier

Texten tillskrifves en gatMelodien är en gamsångare Ladré.
mal kontradans, förut känd under tiVersailles.

aftagande; vanligen likdiminuendo, decrescendo,

(it.),

med

ibland äfven ritardando.
Calandrone, ett italienskt

folkinstru-

af skalmejans typ.

Calascione

el.

colascione

(it.),

i

Frankrike colachon; italienskt folkinstrument af tambura-liknande art med
lut-korpus; 2 strängar med en kvints afstånd; spelas med plektrum.
Calata, spansk dans i långsamt tempo
från 1500-talets början; finnes bl. a. i
lutboken af 1508; står här i nära förbindelse med pavanan.
Calcant, bälgtrampare.
Caldara, Antonio, f c. 1670 i Venedig, t 28. 12. 1736; elev af Legrenzi;
1714 kapellmästare i Mantua; var därefter någon tid i Spanien och slog sig
till sist 1715 ned i Wien, där han blef
vice hofkapellmästare (Fux var ordinarie).
En mängd verk finnas af ho.

nom, alla i en fiytande, melodisk stil;
en del äro af stort konstnärligt värde
och blefvo högligen berömda af samtiden.
Af hans kompositioner kunna
nämnas: 36 operor, 36 oratorier, mässor,
motetter, kantat, stråkkvartett, 12 sonater för 3 instr. Hans kyrkokompositioner äro i allmänhet de bästa.
Calmato (it.), lugnt.
Calore, con (it.), med värma.
Calsabigi, Kaniero da, f. 1715 i Li-

vorno; t 1795

Neapel; librettoförfattaWien men måste längre
fram återvända till hemlandet; under
60-talet kom han i beröring med Gluck
och skref texten till flera af denne märe;

kom

i

1761 till

stares epokgörande operor.
Calvé,
f.
i Madrid 1864;
berömd sopransångerska; elev af Marchesi

Emma,

och Puget; debuterade i Nizza; uppträdde sedan i Briissel som Margareta 23. 9.

Calvisius

engagerades därefter af théätre
i Paris (Bianca i Dubois' "Aben
Hamet" 1884, Leila i Bizets "Pécheurs
de Perles" 1889); företog sedan konsertresor till Italien, England och Amerika;
sedan 1893 engagerad vid o. comique i
1882;

Italien

Paris;

särskildt

berömda

roller

äro:

Carmen, Opbélia, Anita, Santuzza.
Calvisius, S e t h u s, f 21. 2. 1556 i Thliringen, t 24. 11. 1615 i Leipzig; betydande

— Campra

konserterna i Leipzig; 1818 utnämndes
C. till hofkapellmästare i Neu-Strelitz,
där han kvarstannade till sin död. C.
skref en mängd kompositioner företrädesvis för violin och flöjt; utgaf äfven
en på sin tid omtyckt violinskola; hans
verk omfatta konserter, sonater och duetter.

Campana, klocka, kyrkoklocka.

.

gymnasium
besökte
musikteoretiker;
och universitet (Helmstedt 1579, Leipzig
1580); kantor i Schulpforta 1582 och i
Leipzig vid Thomaskyrkan och skolan
1594; af hans musikteoretiska skrifter
blefvo särskildt bekanta: Melopoeia seu
melodiae condendfe ratio 1582, Compendium musicse 1594 (tredje uppl. med titeln Musicse artis prajcepta nova et facillima

1612

finnes

i

Lunds

bibi.).

Af

hans flerstämmiga bearbetningar af andliga melodier utkommo Harmonia cantionum ecclesiasticum i fem upplagor
1597 1622.
C. skref dessutom matematiska verk: Opus chronologicum. Formula
calendarii novi m. fl.
Cambert, E o b e r t, f i Paris 1628, t
skapare af den franska
i London 1677;
operan; elev af Chambonniéres, organist
vid S. Honoré och musikintendent hos
Ludvig XIV:s moder Anna af Österrike.
Abbe Perrin var den förste som intresserade honom för den italienska operan
och skref testen till en del operor, hvilka blefvo satta i musik af C. Det första arbetet var "La pastorale" 1659; då
detta väckte stormande bifall, följde
snart andra: Ariane 1661, Adonis 1662.
1669 erhöll han privilegiet på operor i

—

.

men

intrigerades bort af Lully
1671; reste då öfver till England, där han
blef kapellmästare hos Karl II.
Cambiata, växelnot; fri förhållning.
e o, f. 10. 9.
Campagnoli, B a r t o 1 o
1751 i Cento (Bologna), t i Neu-Strelitz
6.11.1827; berömd violinist af Tartinis
skola; elev af Lolli, Nardini m. fl.; 1776
konsertmästare hos biskopen af Freising; 1779 anställd hos hertigen af Kurland i Dresden; var under tiden 1783—
86 på konsertresor och kom redan första året till Stockholm, där han d. 19. 1.
och 2. 2. gaf konserter på riddarhuset
och berömmes som en "utmärkt konstnär"; kallades s. å. till led. af Mus. ak.;
1797 blef han ledare af GewandhausParis,

m
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Campanella, liten klocka.

Campenhout,

Frangois van,

f.

5.

t 24. 4. 1848; begynte
som tenorsångare; sjöng å flera scener i
Holland, Belgien och Frankrike under
30 års tid (slutade 1827); skref flera operor bL a. Grotius 1808, Le passe-partout
2.1779

Briissel,

i

L'heureux mensonage, dessutom
kyrkomusik och körer; hans namn är i

1815,

vår tid endast bekant som kompositör
af den belgiska nationalsången BrabanQonne, författad kort före revolutionen
1830.

Antonia,

Campi,

w

f.

Miklasie-

i Miinchen;
framstående sopransångerska; blef särskildt berömd genom sina utföranden af
sångpartier i Mozarts och Eossinis operor i Wien och Prag.
Campion. L Thomas, f. 1575, t 1619;
engelsk skald och tonsättare; studerade
först juridik, sedan medicin och blef en
berömd Londonerläkare; inom musikens och diktkonstens område blef han
mest bekant genom sina "Booke of
Ayres", ett band 1601, två 1613 och två
1617.
Dikterna ha i våra dagar ånyo
f ramdragits ur glömskan, och han prisas
nu som en af de behagfullaste skalderna
i

c

z, f.

1773

i

Lublin, f 1822

af elisabetska skolan.
Äfven som tonsättare förtjänade han mera erkännande.
Sångerna utgöra företrädesvis solosånger med ackompagnement af luta.
2. F r a n c o i s
C, teorbist vid Stora
operan i Paris; utgaf en del skrifter om

ackompagnera sånger prima
Af dessa böcker förvarar Mus.

sättet

att

vista.

Traité d'accompagnede composition, selon la régle
des octaves de musique. Paris 1716.
Campra, A n d ré, f. 4. 12. 1660 i Aix
(Provence), t 29. 7. 1744 i Versailles; berömd fransk operakompositör; 1679 direktör för musiken vid domkyrkan i
Toulon, samma befattning i Arles 1681
och i Toulouse 1683; 1694 i Paris först
som kapellmästare vid jesuitkyrkan, se-

akad:s

ment

et

bibliotek:

Canarie

136

—Cantatorium

dan vid Notre-Dame; efter 1700 öfvergaf
han sin kyrkliga musikverksamhet för
att helt ägna sig åt scenen; blef 1722
hofkapellmästare. Hans operor anses
som de bästa, som skrifvits under melHans rykte
lantiden Lully— Rameau.
nådde snart långt ut öfver Europa, och
äfven Sverige blef ej oberördt af Cförtjusningen. Dåvarande hofkapellmästaren Andreas Diiben ägde flera af
hans operor, och Uppsala bibliotek förvarar af dessa ännu: Le carnevale de

Venice
1703.

1699,

Hesione

Dessutom finnes

1701,
i

muses
moC:s måhänLes

samma

tetter tryckta 1699 och 1701.

bibi.

da berömdaste verk baletten "L'Europe
galante" finnes i Finspångs bibi. (nu
Norrköping).
Canarie, dans från 1500- och 1600-talen;
förekom i Italien på 1570-talet såsom en
dans i ^/s-takt tills. m. saltarellon och
gagliarden; under 1700-talet var den
vanligen i Vs-takt och stod till karaktären nära guigen; förekom ännu imder
1700-talet och försvann först mot århundradets slut.
Se T. Norlind, Zur Geschichte L. Suite s. 177 f. m. fl. st.
Cancan, dans från Algier; blef populär i Paris kort efter 1830 och existerar
ännu därstädes å förlustelseställen utförd af särskilda danserskor. Dansen är
i tempo närstående kadriljen, eljest af
tämligen obscen karaktär. Ordet härledes af det latinska quamquam och stafvas ofta quanquan.
Canceller, de smala fack i orgellådan,
hvarigenom luften tillföres piporna.
Cancion, dikt och sång från medeltiden; hade sin musikaliska blomstring ä
1200-talet, då den utgjorde en glad skolsång; utgången ur sequensen och tropen urartade den efter hand till dryckesvisa (vagantpoesi) och blef under
1300-talet impopulär vid de stränga skolorna; öfvergick till en ren dikt utan
musik i Italien under 1300-talet. I Sverige är medeltidscancionen hufvudsakligen bekant genom T. Petri Ruutas samling Piaj Cantiones, l:sta uppl. 1582.
Litt.: T. Norlind, Latinska skolsånger,
Lund 1909 s. 86—89.
Se vidare Bal-

—

—

—

lade.
tillbakagång

(liksom

canon canericans

("kräft-

Cancricat
kräftan);

(lat.),

kanon"): tvåstämmig sång, där den andra melodien är en omtagning af den

första baklänges (med början från slutet).

Cannabich, Christian, f. 1731 i Mannheim, t 22. 2. 1798 i Frankfurt a. M.; elev
af Stamitz och Jommelli; 1759 ledare,
1775 direktör för Mannheimerorkestern,
hvilken under honom fick stort rykte
för sin utbildade nyanseringskonst; 1778
ledare af Miinchenorkestern. C:s rykte
som orkesterledare var på sin tid synnerligen stort; som kompositör visade
han sig som en trogen anhängare af
Stamitzskolan med de säregna dynamiska verkningarna och koketta utsirade
instrumentala melodierna; som lärare
var C. mycket anlitad och mycket ansedd som violinist. Af hans verk kunna
nämnas symfonien i B och ouverturen i
C; skref symfonier

kammarmusik och

(c.

100),

konserter,

operor.

Cänon, c a n ö n e, regel, föreskrift; ett
flerstämmigt tonstycke, i hvilket en
stämma begynner efter den andra, alltid
med samma tema; c. i enklang: melodien återtages i samma tonhöjd; c. i
oktav: melodien följer i oktav; c. per
augmentationem eller d i i n umelodien följer med fört i o n e m:
längda eller förkortade notvärden; c. a 1
inversio: melodiens intervaller omvändas; c. perpetuus el. c. per t onos: cirkelkanon, melodien oändlig, begynner från början, så fort den slutat,
därför ofta noterad i cirkelform; c.
canericans, kräftcanon, se can-

m

cricat.
1200-talet

—

C.

kan

(rondo)

tillbaka till
får sin hufvud-

följas

men

sakliga utbildning under 1400-talet. På
den så småningom i
fugan.
Cant.
Cantando, Cantus.
Cantabile, cantando (it.), sångbart,
sjungande; beteckning för uttrycksfullt
föredrag med framhäfvande af melo-

1500-talet öfvergår

=

dien.

Cantare

(lat.), sjunga.
Cantate, kantat. Beteckning för fjärde söndagen efter påsk efter inlednings-

orden till mässan: Cantate domino (98:de
psalmen).
Se Kantat.
Cantatore, cantatrice (it.), sångare, sångerska.
Cantatorium, (af cantare, sjunga), responsoriebok vid romersk-katolsk gudstjänst;
vanl.
motsvarande gradualet

—

eller antifonariet.

Cantieum— Cappelen
Cantieum (lat.), lofsång, hymn. Inom
romerska kyrkan skilde man cantica
majora och minora; de förra upptogos
lutherska kyrkan och kallas därför
i
för evangeliska: Marias, ZacharijE
Simeonis.
I den gamla psb. 1697
finnas dessa i tämligen oförändrad muCantica höra till litursikalisk form.
giska sångens allra äldsta delar och stå
närmast (den davidiska) psalmsången;

ofta

och

ofta kallas Davids psalmer själfva för
Cantica.
C. canticorum, Salomos

—

höga

visa.

detsamma som Cancion
under medeltiden betecknades
ofta med C. en folkvisartad melodi; under 1600-talet blef ordet en beteckning
för en melodisats i motsats till ett reciCantilena, ofta

(s.

d.);

tativ.

Cantillatio,

Cantino

fiolkvint.

Cantiones, se Piae

Canto

Cantiones.

Cantus

sång, mea capella,
kyrkosång utan instrument. C. a r
on i c o, fierstämmig säng.
Cantor (lat.), sångare, försångare i en
församling; se vidare Kantor.
Cantus (lat.), sång. Se äfven Canto.
C. Ambrosianus, ambrosiansk sång;
C. figurativus, figuralsång, koloratursång; c. firmus (plain chant, fr.),
en viss gifven melodi ämnad att konlodi,

(it.),

också

diskant.

(lat.),

C.

m

trapunkteras

harmoniseras;
c.
mensuralsång,
flerstämmigt stycke i bestämd rytm; c.
p 1 a n u s, gregoriansk koral.
eller

mensuratus,
Canzone

sång.
italiensk gatsång.

C.

(it.),

Grieg-komp.), Die Zukunft der Musiktheorie 1905, Ein neuer exotischer MuC. har med sina skrifter
sikstil 1906.
väckt mycket uppseende på grund af
det sensationella sätt, hvarpå han framEn stor själfsäkerhet
sagt sina idéer.
i musikhistoriska ting är också ett ut-

Huruvida

märkande drag hos honom.
skrifterna

i

förmå

framtiden

omdana

musiken i en ny "exotisk" anda, må väl
vara tvifvelaktigt. Hans uppfattning
af den japanska musiken är ej präglad
af någon djupare kännedom om detta
lands musik och melodiformer.
Capo (it.), hufvud, begynnelse; da
c a p o, återtages från begynnelsen.

Capotasto

(it.),

som

vid guitarren: en upp-

behag kan höja
stämningen.
Capoul, J o s e p h A
é d é e, f 27. 2.
1839 i Toulouse; berömd tenorsångare;
elev af Prags konserv.; 1861 debuterade
han å opera comique i Paris som Daniel
"Alphyddan"; sjöng sedan Tonio i
i
"Eegementets dotter"; intill 1870 tillhörde han samma teater; 1872 73 var han
anställd vid italienska operan därst.;
1871 gästade han f. f. ggn London och
var sedan 1877 79 anställd vid Coventgarden; till Amerika kom han i sällskap med Kristina Nilsson 1879 och 1880;
är för närvarande anställd vid Paris'
opera såsom sakkunnig på det administrativa området. C:s bästa tid var på
1870-talet; på 1880-talet blef hans sång
och
dramatiska
uppträdande
mera
sättning,

efter

m

sjungande föredrag.

(it.),
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villanesca,

.

—

—

konstladt.

Cappelen,

Christian,

f.

26. 1.

1845

i

Drammen; berömd norsk

Canzonetta (it.), liten visa. Under
och 1700-talet beteckning för små
sånger i strofisk form; graciösa instrumentalstycken i visform.
Canzoniére (fr.), sängsamling.

1600-

Capelien, Georg, f 1. 4. 1869 i Salzu(Lippe); musikteoretiker; studerade
först filosofi i Tiibingen, Göttingen och
Berlin, sedan juridik och var någon tid
tjänsteman i Lippe; sedan 1901 har han
uteslutande ägnat sig åt musikaliskt
.

flen

organist och
kompositör; 1860 elev af konservatoriet
i Leipzig, där han trädde i förbindelse
med Grieg; återkom 1863 och slog sig
först ned som musiklärare i Kristiania;
1868 blef han organist vid Strömsö kyrka i Drammen, där han utvecklade en

betydande verksamhet som musiklärare
och konsertgifvare; 1875 innehade han
stipendium som komponist; blef 1882 or-

skriftställeri.

Bragernes, 1888 vid Vor Freii
Kristiania, 1891 tillika lärare i
liturgisk musik vid teologiska semina-

nas:

riet.

Af hans böcker må nämDie musikalische
Akustik als
Grundlage der Harmonik u.
Melodik
1903, Die
Freiheit od. Unfreiheit der
Töne u. Intervalle als Kriterium d.
Stimmfiihrung 1904 (med analyser af

ganist
ser

i

Af hans kompositioner må nämnas pianostyckena: 4 Albumblad op. 10,
Quatre morceaux op. 18, raazurkor, nocturner, romanser och marscher m. fl.;
sånger med piano op. 2, 5, 13, 14; "Nacht-

Capriccio
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— Carissimi

Ballade af Uhland op. 6 m. fl.;
geistl. Lieder" f. bl. kör op. 4;
20 lätta orgelpreludier; kantat 1873 vid
öppnandet af industriutställningen i
Drammen (sedan äfven uppförd i Krikyrkoinvigning
vid
kantat
stiania),
m. fl. C. har dessutom gifvit en mängd
orgelkonserter landet rundt och förvärfvat sig anseende som en af landets
främsta orgelspelare.
Capriccio, c a p r i c e (fr.), tonstycke
C a p r i ci
fri form, liten fantasi.
reise",

"Sechs

—

<.'

i

o

skämtsamt, nyckfullt.

s o,

Caractéres de musique (fr.), de musikaliska tecknen.
Carafa (di Colobrano), Michele
E n r i c o, f. i Neapel 17. 11. 1787, f i Paris 26.7.1872; elev af Fazzi, Fenaroli,
Ruggi och i Paris af Cherubini; såsom
son af fursten af Colobrano (hertig af
Alvito) var han bestämd till officer och
blef adjutant hos Murat samt medföljde

honom

till

Ryssland

1812;

för sin tap-

perhet här blef han dekorerad af kejsaren; efter Napoleons fall vände C. sig
helt till musiken och skref en del operor, hvilka gjorde stor lycka i den franska hufvudstaden: "Le Solitaire" 1822,
"La violetta" 1828, "La Fiancée de Lammermoor" 1827, "Masaniello" 1827. Rossinifebern och strax därefter Auberförtjusningen bragte hans verk snart
i
glömska.
Cherubini kallade C. 1840
till kompositionslärare vid konservatoriet.
Jämte operor skref han flera kyrkokompositioner och pianoverk.
Hans
stil är en blandning af franskt och italienskt och utmärker sig för stor instru-

mental fägring.
(it.),
Carezzevole
inställsamt,
tjusande.
Caricato (it.), öfverdrifvet.
Carillon (fr.), klockspel.
Carissimi, G i a c o
o, f. e. 1604 i Marino (nära Rom), f 12.1.1674 i Rom; ine-

m

mot

1624

var han kapellmästare

1628 flyttade C. öfver till
till

sin död kvarstod

i

Assisi;

Rom, där han

som kapellmästare

Apollinare.
C:s förnämsta förtjänst är utbildandet af kantatformen
i
å ena sidan dramatisk (monodisk)
riktning å andra sidan melodisk (aria).
Nästan alla hans verk äro kyrkomusik.
Namnet "kammarkantat" (cantata da
camera) utesluter ej kyrklig prägel. C:s
kantater äro dels en- dels flerstäm-

vid

S.

med 2 violiner och bas. Till
samma grupp höra arierna, duetterna,

miga, ofta

C. sträfvar att mera inserenaderna.
dividualisera kantatens delar och vill
skarpare skilja mellan aria, recitativ
och kör, ehuru tiden då ännu ej var
mogen till fullständig lösgörelse af de
skilda delarna i själfständiga recitativ,
arier m. m. C. är den store vägrödjaren
för den nya formen och förmedlar öfvergången mellan Gabrieli Monteverdi
och Bach Handel, mellan madrigalen
och 1700-talets utvecklade kantatform.
C. är afgjordt melodiker och visar som
sådan hän pä den nya italienska skolan
med dess framhäfvande af det meloAf C:s kompositioner äro de
diska.
flesta i handskrift och därför spridda
Genom Gustaf
öfver flera bibliotek.
Diiben, som själf lärt mycket af C:s stil,
har Sverige kommit att äga en dyrbar
samling C.-verk, hvilka till stor del saknas i utländska samlingar.
Uppsala
bibi. äger för närvarande följande: Fol,
Caps. 53: Alma redemptoris mäter, Au-

—

—

—

dite

audite,

Confitebor,

Cum

reverte-

Desiderata nobis, Dederunt te, Ecce
nos,
Emendemus, Insurrexerunt, Omnes gentes. Paratum cor, Quid tandem,
Salve regina, Simile est, Surrexit pastor bonus. Veni sponsa Christi. 4:to
Caps. 11: Alleluia Jesum, Arde fllis,
Audite justi, Audite omnes, Caro factum, Cum reverteretur, Desiderata nobis,
Dixit dominus, Dolenti pensieri,
Dole et poenitet, Emendemus in melius,
Gaudeat terra, Insurrexerunt, Jubilemus, Omnes gentes gaudete, O quam
terribilis, O vos populi, Parce heu parce,
Salve Regina, Salve Rex, Si linguls, Simile est. Super flumina, Surrexit, Suscitavit, Veni sponsa.
I tabulatur-partitur finnas slutligen: Alleluja nostrum
(c. 83), Audite justi (c. 77), Audite omnes (c. 83), Caro factum (c. 83), Cum reverteretur (c. 83), Deduxit illum (c. 80),
Desiderata nobis (c. 77), Emendemus
(c. 83), Hodie salvatorem (c. 79), O dulcissimum (c. 83), Sacerdotes dei (c. 83),
Insurrexerunt (c. 83), Kyrie (c. 83), Omnes gentes (c. 80), Parce heu (c. 85), Si
linguls (c. 83), Si qua est (c. 83), Salve
Rex (c. 80), Super flumina (c. 78), Surrexit (c. 80), Suscitavit (c. 79), Vanitas
vanitatum (c. 83). C:s namn är äfven
fästadt vid en musikteoretisk afhandtur,

Carlheim-Gyllensköld— Carreuo
ling (ars cantandi), hvilken endast finnes i tyskt tryck: "Kurzer jedoch griindBoken
licher Wegweiser" Ausgb. 1689.
upplefde flera upplagor. Af 6:te uppl.
ak:s
1731 finnes ett exemplar i Mus.

Det synes emellertid vara mycket
om C. haft något att skaffa

bibi.

tvifvelaktigt

med denna

skrift.

Carlheim-Gyllensköld, Sigrid, f 9. 5.
1863 i Växjö; skicklig pianospelerska och
pedagog; elev af kons. i Sthlm 1880 84
därefter stu(elev af H. Thegerström)
derade hon någon tid för Leschetitzky i
.

—

;

med
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ägde l,000:de representationen rum
I Göteborg gafs C. f. ggn 7. 6. 1880
med artister från Stockholm.
Ca
v al de Venis e, populär melodi, som Paganini 1816 hörde i Venedig o.
sedan försåg med variationer. Efter Paganini ha flera kompositörer skrifvit varis

1905.

ma

riationer å densamma däribland flera
Äfven i
för piano (Herz, Schulhoff).
operor har den fått en plats genom A.

Thomas och
des äfven

Melodien lämpa-

V. Massé.

till

Carnicer (y

flera folkvistexter.

B

a

1 1 1 e)

R

a

m o n,

f.

24.

t i Stockholm 31.12.1854; harpist i hofkapellet 1811—18; organist i Adolf Fredriks kyrka och lärare i orgelspelning
"Den
vid Mus. ak:s läroverk 1824 48.
klassiska musiken var hans älsklingsstudium. Han var god lärare och sär(Cronh.).
deles omtyckt af eleverna"

Tarrega (Katalonien), f 17. 3.
1855 i Madrid; anses som skaparen af
den nationella spanska operan; utbildad
Barcelona och 1818 20 kapellmästare
i
för italienska operan därstädes; 1828 blef
han kapellmästare vid k. operan i Madrid och utnämndes 1830 till lärare i
komposition vid konserv, i den spanska
hufvudstaden; af hans 9 operor må nämnas: Adela di Lusignano, Cristobal Colon, Morte ed amore. Don Juan Tenorio,
Eufemia di Messina. C. skref dessutom
kyrkokompositioner, symfonier, sånger
m. m.
Carole, fransk ringdans från medeltiden; utfördes som solosång, hvars omkväde upprepades af de dansande. C.
anses allmänt (sedan G. Paris) som utgångspunkten för den nordiska folkvisan.
I England betecknar c. ungefär

LMA

detsamma

Wien;
såväl
orten

hon

i

efter att

bifall låtit

höra sig

svenska hufvudstaden som landspå åtskilliga konserter öppnade
sept. 1889 "Stockholms musikinsti-

i

en musikanstalt, som erhållit stort
erkännande. Kedan vid midten af 1890talet var elevantalet inemot 80 årligen
och har sedan dess ökats ända till 140 pr
Som lärare i harmonilära har bl. a.
år.
Bror Beckman och Otto Olsson fungerat.
Som lärarinna i pianospel har C. haft
god hjälp af tvenne systrar. LMA 1912.

tut",

Carlson,

Carl Gustaf,

f.

18. 6. 1774,

—

1834.

Carmagnole, fransk sång "La carmagnole" ursprungligen från Provence. SånC.
gens tillblifvelseår sättes till 1792.
täflade en tid med "Qa ira" såsom revolutionsmännens sång. Melodien i ^/stakt synes ursprungligen ha tillhört en
dansvisa. Textförfattaren är okänd.
Carmen, komisk opera i fyra akter,
ord af Meilhac och Halévy, musik af G.
Bizet.
Första uppf. ägde rum å op. comique i Paris 3. 3. 1875, dock utan att
nämnvärdt vinna publikens bifall. Högre var erkännandet 1878, då stycket först
gafs i London. Till Sverige nådde operan ovanligt tidigt, redan 1878 (öfvers.
af Fr. Hedberg), och blef strax mycket
omtyckt. I Köpenhamn ägde premiären
först 1883 rum och då med svenska artister i hufvudrollerna (Ödmann, Ek, Niehoff m. fl.).
I Stockholm hade operan
intill

1911 års slut gifvits 410 ggr.

operans första scen

(op.

comique)

i

På
Pa-

10.

1789

i

—

—

carol

som

= julsång).

andlig visa (christmas

Ros e-L u c

i 1 e,
f.
Menniez, f.
Monerville (Seine-et-Oise);
sopransångerska;
genomgick
berömd
konservatoriet 1880 82; debuterade å
théätre de la Monuaie, Briissel, sistnämnda år såsom Brynhilda i Reyers
"Sigurd"; vid denna teater var hon fästad 1882—85 och 1887—90, därefter vid
Hon vann särstora operan i Paris.
skildt erkännande för sina goda utföran-

Caron,

17.

11.

1857

i

—

den af åtskilliga roller i Wagners opesåsom: Sieglinde i "Walkyrian"
(1893), Elsa i "Lohengrin" (1891), Elisabeth i "Tannhäuser". Af andra roller
må nämnas: Donna Anna, Desdemona i
Verdis "Otello" (1894). Efter 1900 har
hon företrädesvis låtit höra sig å konror,

serter.

Carreno, Teresa, f.
amerika, 22. 12. 1853

i

Venezuela, Syd-

(släkting till S.
Bolivar, Sydam :kas befriare); elev af M.

—

—Cassiodorus

Carrodus
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Gottschalk i New-York; väckte i Nya
världen tidigt uppmärksamhet för sitt
goda pianospel; konserterade på 1860talet i Frankrike och England dock utan

väcka större uppmärksamhet; 1874
hon i födelsestaden äktenskap
med violinisten Emil Sauret och lät sedan ej pä länge höra sig offentligt; snart
skilde hon sig från honom och gifte sig
på 1880-talet med barytonisten Giov.Tagliapietro; 1889 uppträdde hon åter i
Europa, och fr. o. m. nu begynte hennes rykte att stiga allt högre och snart
stod hon som en af samtidens främsta
att

ingick

kvinnliga pianister; i Köpenhamn lät
hon höra sig 1890 och i Stockholm f. f.
ggn i mars 1891; Sverige har hon sedan
upprepade gånger gästat; 1892 ingick
hon sitt tredje äktenskap med pianisten d'Albert men blef redan efter
Som konstnär är C. bäst
tre år skild.
vid återgifvandet af de nyare mästarna,
Chopin, Liszt, Rubinstein, däremot är
hon ej framstående som Beethoventolk.
Hon förenar fin smak, träffande uppfattning och sydländsk eldighet, dock saknar hon den nödiga ron för föredragandet af klassikerna. C. har äfven gjort
sig känd som tonsättarinna och teaterledarinna.
Dottern i andra giftet T e-

—

resita

C.

(f.

24. 12.

1883

i

Syd-Am.)

gjorde sin första offentliga debut i Sverige 1901 och konserterade sedan i Norge
och i Sveriges landsort; hon har äfven
utanför Norden gjort sig fördelaktigt

känd som

pianist.

Carrodus, John T i p 1 a d y,
1836 i Keighley, Yorkshire, t 13.

f.

20.

7.

1895

i

London; violinvirtuos; elev af Molique

i

1.

Stuttgart; lefde i London som konsertvid Covent Gardenorkestern,
lärare vid Nat. Training school f. music;
skref flera violinkompositioner och salongsstycken.
Peter, f. 16.
Carstensen,

mästare

Johannes

8.

1833

i

Köpenhamn, t

25. 3.

1893

i

Upp-

Gade; violinist först i danska hof kapellet; sedan 1868 konsertmästare i akad. kapellet i Uppsala; musikdir. vid Uppl:s reg. 1873 och musiklärare vid h. allm. lärov. därst. 1876. C. var
en omtyckt och mycket anlitad musiksala; elev af

komponerade

festmarsch,
ouverture, stråksextett (prisbelönt i Petersburg), sånger och pianostycken; inlärare;

bl.

a.

strumenterade dessutom Södermans bal-

lad

"Der schwarze Ritter" och Heises

"Kong Hakes ligfaerd".
Carulli, F e r d i n a n d

o,

f.

10. 2. 1770

i

Neapel, t i febr. 1841 i Paris; framstående guitarrvirtuos; uppträdde 1808 i
Paris och väckte allmän beundran; utgaf 1825 en handbok i guitarrspel (spe-

ackompagnement):

ciellt

"L'harmonie

appliquée ä la guitarre" och komponerade inemot 300 verk för guitarr.
Caruso. 1. L u i g i, f. 25. 9. 1754 i Neapel, t 1822 i Perugia; elev af Nicola Sala;
komponerade 60 operor under tiden 1773
1810; skref dessutom 4 oratorier, 4 kantater och mässor af mera dramatisk än
kyrklig karaktär.
2. Enrico
C, f. 1874 i Neapel; berömd tenorsångare; elev af Lamperti
och Concone; uppträdde 1896 i Neapel
och 1898 i Milano och har sedan med stigande anseende låtit höra sig i Petersburg, New- York, Buenos Ayres (1899
1903) samt flerestädes i Tyskland, Italien
och England, företrädesvis i italienska

—

operapartier.

Carvalho,
lan,
1895;

f.

31.

Caroline Felix,
12.

1827

i

f.

Marseilles, t

berömd sopransångerska;

gift

Mio10.

7.

med

direktören för th. lyrique sedan för op.
(Carvalho);
comique Leon Carvaille
sjöng först på op. comique sedan på t.
lyrique; 1869 72 på st. operan, därefter
ånyo på op. comique; gästade ofta London och var där högt uppburen; bland

—

hennes roller märkas: Zerlina, Pamina,

Margaretha (Faust), Ophelia, Drottningen i "Hugenotterna", Cherubin.
Casagli,

Justina Christina,

f.

Wässelius, f. 4. 10. 1794, f 1841 i Parma;
svensk sångerska; elev vid k. teatern
1805 och var anställd därst. 181^—18;
sistnämnda år gifte hon sig med dansören L. Casagli och for med honom till
Italien 1818, där hon snart vann stort
anseende; stora triumfer firade hon särskildt i Turin 1820 i Rossinis "Cenerentola", i Rom 1823 i "Donna del lago"
samt 1827 i Lucca i Cimarosas "Matrimonio segreto"; var sedan anställd vid
teatern i Miinchen; sökte efter mannens
död förnyad anställning vid k. teatern i

Stockholm men afvisades, emedan man
"hennes röst tagit skada".
Cassa, trumma; gran c, stor trumma.

hört, att

Cassazione (it.), nattserenad.
Cassiodorus,
Aurelius,

Magnus

f.

Castagnetter
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Kalabrien,

sång har jag hört prof på människorö-

540 till-

stens fullkomlighet, som vida öfverträffat all min föreställning.
Hennes röst
förenar i högsta grad styrka, vidd och

485 i Lucanien, t c. 580 i
statsman hos Teodorik; drog sig
c.

—Catel

baka till det af honom stiftade klostret
Vivarium; en af hans skrifter (De artibus) innehåller uttalanden om musiken,
hvilka för medeltidens musikuppfattning fingo stor betydelse. C. är jämte

behag.

Boetius den främste förmedlaren mellan
antiken och medeltiden inom musiken.
Castagnetter, musselformiga skal, som
noga passa i hvarandra, att slå samman.
Castberg, Torgrim, f. 9. 9. 1874 i Skien; norsk violinist; utbildad i Paris 1891
—94 och i Berlin 1895—1900; direktör för
Bergens musikakademi sedan 1905.
Castillon, Alexis de, Vicomte de
Saint Victor, f. 13. 12. 1838 i Chartres, t
5. 3. 1873 i Paris; utbildade sig först till
militär men öfvergick sedan till musiken och blef elev af V. Massé och C.
Franck; tills, med H. Duparc och SaintSaens grundade han "Société nationale
de musique" i Paris. C. ägnade sig särskildt åt orkester- och kammarmusiken
och var mycket verksam för väckandet af förståelse för dessa musikgrenar; skref själf flera kammarmusikverk
och orkesterverk (Marche scandinave,
Equisses symphoniques, ouv. Torquato
Tasso); dessutom flera sånger och pianokompositioner.
Castro, Jean de, bördig från Evreux,
lefde i Antwerpen 1571 och var 1582 84
vice kapellmästare i Wien; vistades i
Köln 1593 och 1596. Af hans kompositioner, hvilka åtnjöto tämligen stort anseende på sin tid, förvara svenska bibliotek följande: Il primo libro de Madrigali 1569, Livré de chansens 1570, Sacra-

Jag har hört henne

—

rum cantionum

liber 1571, Chansens 1576,
Second livré des chansons 1580, Livré des
chansens 1582, Cantiones sacrse 1591, Sonets 1592, Chansons 1592, alla i Upps.
bibi.; Cant. sacraj 1591 äfven i Tyska
kyrkans bibi., Stockholm.
Catalani, A n g e 1 i c a, f 10. 5. 1780 i
Sinigaglia, t 12. 6. 1849 i Paris; ryktbar
sopransångerska; utmärkte sig tidigt i
sitt hemland och firade redan som femtonårig lysande triumfer i Venedig;
sjöng sedan företrädesvis i Paris och
London; i den senare staden var hon
1806 14 anställd och vann rikligt såväl
anseende som penningar. Geijer, som
1810 hörde henne i den engelska hufvud.

—

staden,

skrifver

d.

29.

5.

hem: "I C:s

Hennes konst är fullkomnad.
Snabbheten och säkerheten af hennes

lopp

öfverträffas

af
i

intet

hopp

instrument.
af 2 oktavers

sträckning slå an toner med den största
säkerhet och klarhet och i hastig rörelse
löpa kromatiska skalan upp och ned
utan minsta skymt af falsk ton. Alla
mekaniska svårigheter äro öfvervunna,
att man ej märker dem.
Man glömmer
den mest förvånande konst för känslan,

som

talar

igenom

den.

Öfvervunnen

svårighet är en förtjänst, som C. är förträfflig att berömmas för.
Det är anden och lifvet i hennes exekution, som
är det förträffliga. Det är ej exekutionen. Det hon exekverar tycks hon komponera, så fullt hennes egendom blir
det, och med en så lefvande originalitet
öfverlämnar hon det åt åhöraren. Hennes aktion och figur äro fulla af uttryck." Hennes röstomfång var ovanligt
stort: a f".
C. uppträdde som gäst å
de flesta större europeiska scener och
gästade Stockholm 1827, s. å. hon drog
sig tillbaka från det offentliga lifvet.
Catch, en speciellt engelsk flerstämmig kompositionsform med sönderstyckande af textorden och med hufvudvikten lagd å ett mimiskt utförande af komisk karaktär; C:s glanstid infaller under 1600-talet, då den odlades som särskild konst af yrkesmän, hvilka drefvo
upp skickligheten till en höjd, som gör
det svårt för vår tid att rätt utföra
den. Karl II:s regering anses i allmänhet för den bästa tiden. Den äldsta beteckningen är "rondello", och under detta namn förekomma C. redan i början
af 17:de århundradet: "Pammelia och

—

"Deutoromelia" 1609, "Melismata" 1611.
Under sitt sedan vanliga namn finnas
C.
i
samlingar af 1652, 1667, 1672—73,
1685, 1686 m. fl. år.
C. står som konstform närmast de engelska "glees", "Cancns", "rounds". På 1700-talet grundades särskilda sällskap för denna sång
("The noblemen and gentlemen's Catehclub"

1761).

C.-klubbar

finnas

ännu

i

England.
Catel,
1773

i

Charles Simon,

l'Algle,

t

i

Paris

29. 11.

f.

10. 6.

1830; elev

Catelani
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af Sacchini, Gobert, och Gossec; redan
vid 23 års ålder blef han professor i harmoni vid det nygrundade konservatoriet

den

i

franska hufvudstaden och

skref ej långt därefter sitt epokgörande
arbete "Traité d'harinonie" 1802, som
sedan öfversattes till tyska, italienska och engelska (tysk uppl. af 1802
i Mus. ak:s bibi. i Sthlm); 1810—14 var

inspektörerna för konservafrämsta förtjänst ligger
inom det musikteoretiska området; af
hans operor (Semiramis 1802, L'auberge
de Bagnéres 1807, Les bayadéres 1810
m. fl.) förmådde inga hålla sig längre
C.

en

toriet;

tid

i 1 i

i

C.

f.

i

2.

2.

Paris.

1833 kom han till Paris, där han fick
uppdraget att bygga St.-Denis-orgeln;
byggde sedan flera verk i Frankrike och
Belgien; af nya uppfinningar tillskrifvas honom magasinbälgen; förbättrade
äfven sleiflådan; införde tvenne nya
stämmor: flute harmonique 8 och flute
octaviante 4. C. gjorde sig äfven bekant som författare öfver orgeln: Etudes expérimenteux 1849, De Torgue 1856,

Projet d'orgue

1875.

Orgelns allm.

m

—

Litt.:

N. P. Nor-

hist. 1912.

del, f. c. 1550, t
Cavaliere, E
i 1 i o
lefde större delen af sitt lif
vid Ferdinand dei Medicis hof i Florens
och kom där i förbindelse med Bardi,
Caccini, V. Galilei, Peri, Corsi och Rinuccini
alla intresserade för förnyandet af det grekiska musikdramat.
C.
berömdaste verk är "La rappresentazione di anima e di corpo", Rom 1600, ett
arbete, som blef första uppslaget till det

11.3.1602;

—

vol.

IX,

797.

opera i 1 a. af Pietro Mascagtext af G. Targioni Tozzetti och

e n",

till

Menasci; svensk öfvers. af Helmer

G.

Key; premiär i Rom 17. 5. 1890;
holm 11. 12. 1890, Göteborg 27.
k.

skref dessutom

är Aristide C.-C o 1,
Montpellier, t 12.10.1899

ital.

Cavalleria rusticana, "Sieilianische Baiierneh e", "P å S ic

Merulo 1860, Al. Stradella 1866.
Catena di trilli (it.), drillkedja.
Cavaillé, berömd sydfransk orgelbyggarsläkt. Den mest betydande medlem-

lind.

—

mus.

n

på repertoaren.

i

oratoriet; stilen är den nya
operans, sådan den utbildats inom Florentinerkretsen.
C. skref dessutom genomkomponerade herdespel: "Il Satiro"
"La desperazione di Fileno", "Il
1590,
giuoco della cieca" 1595.
Litt. Riv.

hans

1858, Cl.

1811

moderna

af

symfonier,
kammarmusik,
marscher,
sånger m. m.
Catelani, A n g e 1 o, f. 30.3.1811 i Guastalla, t i S. Martino di Mugnano 5. 9.
kompositör och musikskriftstäl1866;
lare; elev af Donizetti och Crescentini;
1834—37 direktör vid teatern i Messina;
1837 i Correggio och slutligen bosatt i
Modena fr. o. m. 1838; skref några operor, ett requiem, kyrkliga musikverk.
Af musikhistoi-iska arbeten må nämnas:
biografier af Petrucci 1856, Or. Vecchi

men

— Cavos

t.

Kphn

Cavalli,
1599

el.

1676

i

i

Stock2.

1893,

30. 9. 91.

Pietro

1600

i

Francesco,

f.

Crema

Venedig;

(Venedig), t 14.1.
hette egentligen C a-

lett i-Brun

i; var 1617 sångare i Marcuskyrkan, 1655 förste organist, 1668 kapellmästare; skref flera kyrkliga verk
(requiem, mässor, psalmer), men hans
förnämsta förtjänst ligger dock inom
operans område; han skref för teatern
fr. o. m. 1639; 27 teaterverk äro kända;
af dessa må nämnas: "Le nozze di Teti",
"Xerse", "Ereole amante"; till Innsbruck
skref han en opera vid det festliga mottagandet af drottning Kristina. C:s för-

tjänst är att ha närmare individualiserat arian, gjort den oberoende af recitativet och sålunda förberedt den melodiska perioden. C. står som sådan jämte
Cesti som förmedlingslänken mellan Mon-

teverdi och Scarlatti på operans område.
Cavatina, kort operaaria utan tvådelning och koloratur; brukas äfven om
kortare instrumentala satser inom sonat- och kvartettformen.

Cavos,

Catterino,

f. 1776 i Venedig,
Petersburg; efter studier
i
födelsestaden begaf han sig 1797 till
Ryssland som ledare för Astartis operasällskap; 1799 blef han direktör vid italiensk-ryska operan och professor i teaterskolan; skref sedan äfven för ett
franskt sällskap; 1821 inspektor och 1832
direktör för samtliga kejserliga orkest-

t

10. 5.

1840

i

rar;
i
sistnämnda egenskap blef han
ryska musikens främste och mäktigaste
man; C. är en föregångare till Glinka
som skapare af en inhemsk nationell
opera byggd på ryska folkmelodier;

han skref musik

till

samma ämne som

Glinka: "Lif vet för zaren". En annan
af hans ryska operor i nationell anda

Cazzati

— Cederberg

är "Ivan Sousamir". Jämte operor skref
Hans
C. äfven en mängd vaudeviller.
musik utmärker sig i öfrigt ej för någon djupare originalitet.
a u r i z i o, f. i Guastalla
Cazzati,
1620, t därst. 1677; organist vid S. Andrea i Mautua 1641; 1648—51 vid Accademia della Morte i Ferrara, 1653 kapellmästare i Bergamo och 1658 i Bologna;
en mängd andliga kompositioner trycknådde äfven till
tes, och hans rykte
Sverige, där Diibenska bibi. (Upps.) ännu förvarar verk af honom: Tributi 1660,
Madrigali 1661, Antifone e Letanie 1663.
col basso el. contrabasso.
C. b.

dessa föreningar ha haft

till hufvuduppuppföra äldre vokalmusik mestadels italiensk från 1500-talet och förra

C. d.

destra.

C-dur (fr. ut majeur, eng. ut major),
första durtonarten utan förteckning (parallelltonart: a-moll).
Cecilia,

den heliga,

kyrkomusikens

och särskildt orgelns skyddshelgon; en

förnäm kristen
tyrdöden;

i

i

Eom, som

5:te årh.

230 led

mar-

helgades en kyrka

Rom

och hennes minnesdag
22 nov.; när hon begynt bli musikens särskilda beskyddarinna är höljdt i dunkel; under för- och
högrenässansen var C. ett omtyckt ämne hos målare och skulptörer; hon af-

åt henne i
fastställdes

till

d.

denna tid ofta omgifven af
musicerande änglar; särskildt bekanta
äro bilderna af Rafael, Carlo Dolci, Kubens, Dominichino (den kända reliefen,
bildas vid

som tillskrifves Donatello, är troligen
af annan senare mästare); under 1500talet blef det särskildt vanligt att fira

hennes minnesdag med en musikfest;
detta bruk har i katolska länder bibehållit sig in i våra dagar; ur dessa
minnesfester ha sannolikt de speciella
C.-föreningarna uppstått; den äldsta omtalade är "Le puy de musique" i Evreux,
Normandie, af år 1571; något senare
(1584) omtalas en romersk, stiftad af Palestrina (sedan 1847 akademi); 1683 omtalas "The musical society" i England

med samma

syfte; för detta sällskap
Purcell och Handel. Fr. o.
m. 1785 omtalas ett särskildt "Cecilian
Society" i London, hvilket intill 1785 årligen utförde oratorier (Handel, Haydn
m. fl.). Under 1800-talet tillkommo öfverallt nya sådana, bl. a. i Tyskland,
där 1867 i Regensburg grundades "Cäcilienverein fiir Länder deutscher Zunge" (1870 sanktionerad af påfven). Alla

skref

bl.

a.

att

gift

hälften af 1600-talet.

M

=
= colla
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I

Köpenhamn

stiftades, efter för-

C

beredelser på 1840-talet, år 1851

liaforeningen med

H.

ae

c

i-

Rung som

ledare; efter dennes död 1871 ledde Paulkonserterna till 1877, då den förres
li

son Frederik Rung 23-årig öfvertog dirigentplatsen.
Föreningen har årligen
gifvit 3 4 konserter med kompositioner
af dels äldre dels yngre mästare; anta-

—

medlemmar har stigit till 1,200 med
en kör på 200 personer. Med en sådan
masskör var det ej längre möjligt att
uppehålla den renhet, nyansrikedom och
smidighet i rösterna, som de gamla körerna kunde kräfva, och man grundade
därför en särkör ur den stora föreningen, som företrädesvis kunde odla den
gamla sången. Denna kör blef "M adrigalköre n", hvilken särskildt
tagit sig an äldre körer, och genom
konstnärlig utbildning, smidighet och
let

nyansrikedom
sig ett

körer.

i

utförandet

förvärfvat

namn som en af samtidens bästa
Genom talrika konserter (bk a.

Paris) har kören vunnit ett högt anseende.
M.-kören har äfven låtit höra

i

—

Litt.:
i den svenska hufvudstaden.
Thrane, Ca?ciliaforeningen og dens
stifter, Kphn 1901; Grove, Dictionary of
music m. fl.
I Stockholm grundade E. Åkerberg 1903 "Ceciliaköre n", hvilken
3. 12. 1903 gaf sin första konsert med dels
äldre verk af mästare som Orl. Lasso,
Lully, Lotti dels nyare som Brahms, Cui,

sig
C.

P. Cornelius.

Hallberg i Landskrona utgaf
en musiktidning under namnet:
"Cecilia, musiktidning f. folket" med
hufvudsakligen kyrkomusikaliskt inneB.

\V.

1868, 69

håll.

Äfven

i

utlandet finnas talrika

C-

tidningar.

Johan Ulrik,

Cederberg,

Håtuna, t

14.

10.

1912

i

f

.

1843

i

Falun; 1855—6.S

elev af konserv, i Sthlm; aflade 1860 org.och 1865 musikdir.-ex.; antogs s. å.
till dirigent vid Folkteatern och flyttade
med Rhodeska teatersällskapet till Göteex.

och lärare i muäfven musiklärare
vid seminariet därst.; afgick 1908. C. har
inlagt stora förtjänster om musiklifvet i

borg

1869; blef organist

sik

Falun

i

1869; 1875

— Chabrier

Cederström
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Falun och var sedan 1871 dirigent för
Nya musikerföreningen därst. och bragte som sådan bl. a. till uppförande flera
stora oratorier (Paulus, Skapelsen)
kyrkomusik (Cherubinis Eequiem).
Cederström, se P a 1 1 i.
Celere (it.), hastigt, snabbt.

och

i

Paris

Cellier,

Alfred,

ney (London), t

f.

28. 12.

1.

—c"";

i HackLondon; en-

1844

12.

1891

i

gelsk kompositör och dirigent; 1855—60
körsångare i kgl. kapellet, 1862 organist
All Saints, Blackheath; 22 år gami
mal dirigent för Ulster Hallkonserterna
i Belfast, 1868 organist i Holborn, 1871—
75 i Manchester, 1877—79 dirigent vid
kom. op. i London och för Covent Gar-

dens promenadkonserter jämte SuUivan;
var en tid i Amerika och Australien;
återvände 1887 till London; jämte orkesterverk ("Danse pompeuse" 1880) och
solosånger m. m. skref han en mängd
arbeten för teatern, företrädesvis operetter (The Tower of London 1875, Bella
Donna 1878, Doras Dream 1877, The carp
1886 m. fl.).
Cellist, violoncellspelare.

Cello

= violoncello.

Cembalist, cembalo-spelare.

Cembalo

(it.),

clavicembalo,

se

instrumentale 1601, DelFarbore musicale
1608, Dialogo harmonico 1631; en del vokala kompositioner äro äfven bevarade.
Certon, Pierre; på 1550- och 60-talen
ledare af gosskören i hel. kapellet i Paris; lärjunge af Josquin des Prés; hans
kyrkliga arbeten åtnjöto ej ringa anseende på sin tid. Uppsala bibi. förvarar
följande tryck af honom: Missa pro defundis 1559, Missa ad imit. moduli. Le
1558,

i
f.

England:

1682

London öfver

i

Giacobbe

Italien,

100 år

t

14.

L

1783

gammal; inträdde

XCVIII Melanges

—

Sonen James C,
uppträdde redan 1760 vid 11
års ålder offentligt som violinist; hade
vid sin död 5. 2. 1837 anseende att vara
Englands främste cellist; spelade en tid
å konserter; lefde dock efter faderns död
mest som privatman.
stor förmögenhet.
f.

c.

1749,

Cess

(fr.

moniskt

=

ut bémol, eng. c flat) enharh.

Ma

re Antonio, f. i Arezzo
t i Wien 1669; elev af Carissimi;
kapellmästare i Florens 1646, medlem af
påfliga kören i Rom 1660 och vice kapellmästare i Wien 1666 till sin död. C.
är en af 1600-talets betydelsefullaste
kompositörer. Den stil, som blef hans,
hade han förvärfvat å ena sidan genom
studiet af Carissimis kantater å andra
sidan genom Cavallis operor. Han blef
jämte denne senare medlaren mellan
den äldre monodien och neapolitanska
skolan. Eecitativet och arian hållas mera isär som två skilda konstformer, och
båda utvecklas vidare i dramatisk utCesti,

c.

1620,

De viktigaste af C:s operor äro: L'Orontea 1649, Cesare Amante
1651, La Dori 1663, Tito 1666, Semiramide
1667, Il Pomo d'oro 1668, L'Argia 1609
(afslutad af Marc. Ziani), La Schiava
fortunata 1674 (afslutad af Dom. Partrycksfullhet.

tenio).
Cetti,

Cerreto, Scipione, f. 1551 i Neapel;
lefde ännu 1608 i sin födelsestad; lärjunge af Franc. Sorrentino; musikteoretisk författare; af hans skrifter må
nämnas: Della prattica musica vocale et

temps qui court

faller

Bassevi,

Piano.

1570.

violon-

i Drviry Laneorkestern, var en tid
direktör för densamma; efterlämnade en

1886;

är c

namnkunniga

hvilkas verksamhet hufvudsak-

1738

närstående
Widor,
Charpentier, Tschaikowski (Danse de la
fée dragée, Casse, Noisette), Leoncavallo
och Puccini ha bl. a. användt c. i orkester, företrädesvis i operor och baletter.

Mustel

adiafon; omfånget

ligen
i

Celeritä, con (it.), med skyndsamhet.
Celesta, stålstafsklavér; modernt orkesterinstrument; uppfunnet af M. Auguste

Cervetto, tvenne
cellister,

Giovanni Battista,

f.

1794

Amsterdam af italienska föräldrar, t
22. 3. 1858 i Köpenhamn; dansk dramai

sångare (baryton); elev af k. teaterns elevskola i Köpenhamn och 1812
anställd som skådespelare; 1819 blef han
tisk

skådespelare och kvarstod som sådan
1845; utan att vara någon egentlig
framstående skådespelare lyckades han
i hög grad vinna publikens gunst genom
sitt
sympatiska uppträdande och sin
omfångsrika, varma röst. Af hans roller märkas: Robert i "Joconde", Figaro
i
"Figaros bröllop" och "Barberaren",
Rodolphe i "Den lilla rödhättan", Jeannot i "Jeannot et Colin" och Farinelli.
Ch, se K.
Chabrier, Alexis Emmanuel, f.
k.

till

—
Chaconne — Chamberlain
i Ambert (Puy de Döme, t 13.
Paris; studerade först juridik
och blef tjänsteman i inrikesministeriet;
samtidigt med universitetsstudierna tog
han musiklektioner för Arist. Hignard.
Tvenne operetter (L'Étoile 1877, L'Éducation manquée 1879) af honom väckte

18. 1. 1841
9.

1894

stor

i

uppmärksamhet, och han ägnade

m. 1880-talet helt och
hållet åt musiken. 1881 trycktes några
pianokompositioner och 1883 uppfördes
en spansk rapsodi "Espana"; åren 1884
85 var han körledare vid Lamoureuxkonserterna; hans berömdaste verk blef
operan "Gwendoline" (Briissel 1886); sedan följde en komisk opera "Le roi malgré lui (Paris 1887);. en oafslutad opera
"Briséis"
uppfördes å stora operan
sig därför

fr.

o.

Chaconne (fr., c i a c o n a it.), närstående passacaglian; dans i V4-takt, troligen af spanskt ursprung; blef mycket
använd i franska suiten under andra
hälften af 1600-talet. Under 1700-talet
skrefvo flera tyska mästare

stycken

i

ch.-rytm. Dansen blef särskildt omtyckt
som variationsstycke. Af mera berömda
ch:er från 1700-talet må nämnas en i
Bachs fjärde sonat för violinsolo (Dmoll), två i Händels suiter för piano.
Gluck använde formen i slutet af Orpheus och i baletten till "Iphigénie en
Aulide".
Slutligen äro Beethovens "32
variationer i C-moll" skrifna på en ch.jnelodi.

Chadwick,
i

George Whitefield,

Lowell, Mass. 13.11.1854; elev af E.

Thayer i Boston, Leipzigs konservatorium, 1877—78 af Keinecke och Jadassohn,
1879 af Eheinberger i Miinchen; han slog
sig sedan ned i Boston, där han ännu
Ch. blef organist vid South
Congregational church, professor i harmoni, komposition och orkestration vid
konservatoriet därstädes, och musikdirektör för samma anstalt 1897; sedan
1903 är han organist vid Second Universalist Church, 1897 kallade Yaleuniver-

verkar.

honom

mag. art. Ch. åtnjuter
erkännande som kompositör och står som en af föregångsmännen för en nationell riktning inom den
amerikanska musiken. Hans kompositioner omfatta en mångfald olikartade

sitetet
i

en kvintett) jämte
sånger m. m.

(flera kvartetter,

50-tal

ett

Chalil, ett hebreiskt flöjtartadt instru-

ment, användt vid påskfesten och
hyddohögtiden.
Se C. Engel, The
sic of the most ancient nations s.

—

löfm.\\-

282,

285.

Chalumeau (fr. af ealamus, rör), skalmeja; instrument närstående oboen och
klarinetten; förekommer bl. a. i Glucks
orkester; namnet användes numera vanligen som benämning
lägre register.

Chamberlain,

för

klarinettens

Houston Stewart,

Portsmouth, uppfostrad
först i Versailles sedan i London; flyttade 1870 öfver till Tyskland, där han
först uppehöll sig i Stettin; i Geneve
bedref han 1878 81 naturvetenskapliga
studier och blef 1881 baccalaureus med
en naturvetenskaplig af handling; 1885
han öfver till Dresden, där
flyttade
konsthistoriska, filosofiska och musikaliska studier mest sysselsatte honom;
1889 flyttade han öfver till Wien.
Ch:s
musikaliska arbeten sträcka sig hufvudsakligen öfver 10 år 1888 98; sedan taga
de kulturhistoriska intressena mera ut
sin rätt. Som musikhistorisk författare
har Ch. gjort sig bekant genom följande skrifter: "Das Drama Rich. Wag-

f.

9.

9.

1855

i

—

1899.

f.
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Amerika

former:
ralverk

3

till

stort

symfonier,

med

ork.,

7

6

ouverturer, 8 ko-

kammarmusikverk

—

ners" 1892, "Rich. Wagners echte Briefe
an Ferd. Präger" 1894, "Die ersten 20
Jahre der Bayreuther Festspiele" 1896,

"Rich Wagner" 1896. Denna sistnämnda
bok är den förnämsta. Ch:s stil är
utomordentligt
underhållande,
alltid
klar, och behandlingssättet af ämnet är
högsta grad tankeväckande med filoi
sofiska och musikaliska spörsmål väfda
in i hvarandra. Ch:s Wagnerbiografi
kan man ej gå förbi, då man vill ha en
inblick i denne mästares andliga utveckling.
Detta hindrar dock ej, att verket
är fullt af ensidigheter. Den sedan så
berömde kulturhistorikerns främsta fel
är just, att allt för litet ha tagit hänsyn till den musikaliska kulturhistorien
eller
den musikhistoriska bakgrund,
Ch. begynte med 90som Wagner har.
talets slut att öfvergå till den direkta
kulturhistorien och skref sitt berömda
verk "Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts" 1899 1901, hvars hela anda är en
lofsång öfver den germanska kulturen
med utprägladt hat mot den semitiska

—

—

10

Chambonnieres— Charpentier

146
rasen.
i

har
Ch:s kulturhistoriska rykte

skuggan hans muandra uppl.
Wagners drama, 1907 fjärde upplagan
Wagnerbiografien, och 1908 andra

någon mån

ställt

af
uppl. af Wagnerbrefven.

Chambonnieres,

pion

de),

f.

c.

Jacques (Cham-

1600,

t

c.

1670; tillhörde

förtjänen berömd organistsläkt, hvars
voro
ej
instrumentalmusiken
om
ster
cembalist
ringa; själf blef han förste
Coupehos Ludvig XIV; såsom lärare åt
Ch.
står
Bégues
Le
och
d'Anglebert
rin,

af den franska klavecinfloskolan, hvilken vid 1600-talets slut
rerade i Paris; han utgaf själf tvenne
böcker Piéces de clavessin 1670, där den
franska dansstilen är godt represente-

som grundaren

rad; stilen är dock

ännu

ej

utvecklad,

och instrumentets teknik är rätt mycket beroende af den samtida luttekniken.

Champion, se Chambonnieres.
Chancy, S i e u r de, kapellmästare för
vid
k. privatmusiken vid franska hofvet
midten af 1600-talet. Af hans verk,
hvilka under 1630- och 40-talet åtnjöto
erkännande af franske musiklärde, förvarar Finspångsbibl. (nu Norrköping)
första (1640) och andra (1648) delen af
"Les équivoques", en samling upptagande populära franska chansoner.
Chansen (fr.), sång af franskt skaplynne; liten glad visa; ch:s egentliga hemland har alltid varit Frankrike; utanför detta land har den ej fått någon
själf ständig betydelse; redan under medeltiden finna vi flera ch:er af den sedan tydligare framträdande typen; den
kan inom diktkonsten följas från Provence till Nordfrankrike och sedan genom Ludvig XIV:s regeringsperiod till
och revolutionstidsåldern; som
musikalisk form framträder ch. på 1500talet som 4-stämmig visa med folkvisartad karaktär; under 1600-talet öfvergår den så småningom i den enstämmiga "airen", hvilken form blir den
vanliga under 1700-talet; under 1800-talet är den franska operan rik på visartade ch:er. En öfversikt af de samlingsband, hvilka innehålla franska ch:er,
ger oss Eitners Quellenlexikon. Uppsala
bibi. äger många af de mest typiska
tryckta ch.-samlingarna från 1500- och

1700-talet

1600-talet.

Chant

1906 trycktes

sikhistoriska.
af

i

Chansonette

(fr.),

liten visa; vis-, va-

riétésångerska.

sång; ch. p a

(fr.),

ora

s t

her-

1,

desång.

Chantant

(fr.),

sjungande,

melodiskt,

sångbart.

Chanter ä livré ouvert (fr.), sjunga
från bladet.
Chanterelle (fr.), e-strängen på fiolen,
högsta strängen på lutan.

Chanteuse

Chanteur,

sån-

(fr.),

gare, sångerska.

Chapeau chinois (fr.), halfmåne.
Chappel & Co. Berömd engelsk pianooch musikförläggarfirma grundad 1812
af Samuel Ch. (t 1834), J. B. Cramer

W

i 1och Fr. T. Latour. Sam. Ch:s son
Ch. (f. 29. 11. 1809, t 20. 8. 1888) öf1 i a
1840 stifvertog på 1830-talet firman.
tade denne senare "Musical antiquarian

m

Society", hvilket sällskap särskildt intresserade sig för den gamla madrigal-

musiken samt utgaf Dowlands sånger
och

of

"Collection

1838—40

nat.

eng.

"Populär music af oiden
Förläggarfirman utvecklades vi-

airs", 1855—59

time".
dare af

t

1.

6.

Thomas Patey

sin broder
1904) de

Ch.

Denne grundade

1902).

Arthur

Ch.

(f

.

1834,

(f.

1849,

tills.

t 2L

m.
12.

berömda måndags- och lördags-

konserterna.
Charivari, kattmusik.

M

f.
a r c-A n t o i n e,
Charpentier 1.
i Paris, t i mars 1704; elev af Carissimi; kapellmästare i S:te Chapelle i
komponerade först för operan
Paris;

1634

sig sedan till kyrkomusiken,
där han skref flera betydande arbeten,
däribland en del oratorier, som ännu
med fördel kunna låta höra sig; endast
ett fåtal verk trycktes under hans lifstid; de flesta ligga ännu som manu-

men vände

skript,

företrädesvis

ket

Paris.

i

ning af de

till

i

nationalbiblioteförteck-

En

fullständig

vår

tid

bevarade verken

af honom lämna Eitners och Groves
lexika.
Ch. var en gedigen musiker,

hvilken utarbetade sina kompositioner
vida grundligare än sin samtida Lully.
I förmåga att anpassa sig efter publikens smak var han underlägsen sin
mäktige medtäflare, och därför veta vi
i vår tid så mycket om Lully och så litet

om

Ch.

—

Fetis

omnämner tvenne

Chasse

— Chelleri

I hvad
Ch. från 1700-talet.
släktförhållande dessa stå till den nyss1800-talet känner
nämnde, veta vi ej.
ännu en kompositör Ch., hvilken i våra
dagar vunnit berättigadt erkännande:
2. G u s t a v e C h., f. 25. 6. 1680 i Dieuze
först
i
utbildad
(Elsass-Lothringen),
Lille, sedan i Paris genom Massenet,
Masard och Pessard; 1887 af slutade han
sin utbildning vid därvarande konservatorium, då han vann Rompriset med

musiker

—

kantaten Didon (18S9 uppförd i Briissel);
skref sedan "Impressions d'Italie", folkbilder i symfonisk stil. Ett motsvarande
verk är "La vie d'un poéte" 1893; Ch.
kallar detta själf för ett 'symfonidrama". Här förekomma flera folkscener
ur pariserlifvet. Bland de följande arbetena må nämnas: "Les fleurs du mal"
1895, "Le couronnement de la Muse" 1898
(uppf. 1898 i Lille) båda för orkester.
Det senare stycket utgör en del af en
"musikroman" "Louises kröning på
Montmartre", hvilken påbörjades redan
Verket inlämnades sedan till op.
1893.
comique, hvilken 2. 2. 3900 uppförde det.
Verket rönte ovanlig framgång och har
sedan uppförts öfver hela Europa (i
Stockholm 1903). Texten, som är utarbetad af Ch. själf, har lika mycket bi-

dragit till verkets framgång som musiken själf.
Ch, har bilfvit kallad den
sceniska musikens Zola, och han har
i hela sin produktion sökt kläda folkets
lif i toner.
I ett bref uttrycker han
sina intentioner på följande sätt: "Lindrandet af proletäreländet utgör en af
mina ifrigaste omsorger. Konsten är
så lyckliggörande, utöfvar på människorna en så själsrenande verkan, att
deras beröfvande däraf gränsar till
grymhet, och att man ej kan bjuda nog
af konst åt de hungrande.
Ingen publik, bestode den ock af endast arbetare,
är så ringa och obetydlig, att ej konstnären bör af hela sin själ söka tillfredsställa dess konstbehof."

—

Chasse (fr.), jakt.
Chassé (fr.), glidande danssteg.
Chausson, E r n e s t, f. 1855 i Paris, t
10.6.1899
Limay; elev af César Franck;
skref företrädesvis instrumentala verk
för orkester och kammarmusik samt tre
sceniska: "Héléne", "La légende de sainte Cécile" och "Le roi Arthus"; tre
symfoniska diktningar, en symfoni i Bi

dur, ett
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"poem"

för violin och orkester,

några kyrkliga verk, solosånger, en trio
i
G-moll, en pianokvartett i A-dur och
några stråkkvartetter.
Chauvet,
1837

i

1871

i

Charles Alexis,

f.

7.

6.

Marines (Seine-et-Oise), t 28.1.
Argenton (Orne); framstående

fransk organist; elev af konservatoriet
i Paris
(Benoist i orgel); 1869 organist
vid Trinitékyrkan i Paris; skref flera
goda arbeten för orgel och för piano.

Chef d'oeuvre

(fr.),

Chef d'orchestre
Chelard,
an B a p t
12. 2.

mästerstycke.

(fr.),

musikdirektör.

Hippolyte André
s t e,

i

f.

1. 2.

1789

i

Je-

Paris,

1861; elev af Kreutzer, Gossec,

t

Mé-

hul och Cherubini vid konserv, i Paris;
erhöll 1811 Rompriset, och studerade
sedan kyrkomusik under Baini och Zingarelli i Rom och dramatik under Paisiello
och Fioravanti i Neapel; hans
första verk var en komisk opera "La
casa da vendere", uppf. i Neapel 1815;
blef 1816 violinist vid stora operan;
hans opera "Macbeth" uppfördes 1827 å
stora operan; 1828 mottog han kapellmästarebefattningen i Miinchen (1829
30 åter i Paris); i Miinchen gåfvos
"Der Student" och "Mitternacht"; 1831
ledde han Thiiringermusikfesten i Erfurt; 1832 och 33 var han i London; 1835
uppfördes hans bästa arbete "Die Hermannschlacht" i Miinchen; 1836 blef han
teater- och konsertdirektör i Augsburg
och följde 1840 efter Hummel som kapellmästare i Weimar; här gåfvos: "Der
Scheibentoni" (1842) och "Der Seekadett" (1844); 1852 af gick han och fick
till
efterträdare
Liszt;
bodde därpå
två år i Paris men återvände sedan till
Weimar. Af hans verk äro de flesta nu
försvunna, endast delar ur Macbeth
förekomma enstaka som konsertnummer.
Ch:s stil är hälften fransk och
hälften tysk, och stilen är närmast den
romantiska operan.

—

Fo

u n a t o, f. c. 1668 i
Kassel; utbildad i
i
Piacenza af Bazani; 1707 gafs hans
opera "Griselda" därstädes; sedan följde flera operor för andra italienska stäChelleri,

Parma, t

c.

der:

Cremona

1713,

Venedig

r

t

1757

1708,

Milano

1711,

Ferrara

1715, 1716. 1718, 1719,

1720.

Ch. kallades sedan

till

som

kapellmästare

blef

och

Padua

Wiirzburg
slutligen

Cherubiui
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direktör

musiken

för

i

Kassel.

Här

kvarstannade han till sin död. Landtgrefven af Hessen-Kassel Fredrik, som
samtidigt var kung i Sverige, tog honom med till Stockholm, där han kvarstannade någon tid; lämnade tämligen
snart

Norden för

ningen

i

Kassel.

att återtaga befattFetis förlägger vistel-

Då Ch. ej
sen i Stockholm till 1731.
beklädde någon officiell befattning i den
sv. hufvudstaden, kunna vi ej närmare
kontrollera tiden. Eitner utelämnar helt
Af
och hållet hans svenska vistelse.
de i Sverige förvarade kompositionerna
af Ch. må nämnas följande ur Uppsala
bibi.: a ouverturer, 1 roudo, 2 partiter,
1 sonate och 1 symfoni.
Cherubini, Maria Luigi Carlo
Z e n o b i o S a 1 v a t o r e, f 14. 9. 1760 i
.

Florens, t 15.3.1842 i Paris; elev af sin
fader, sedan af B. o. A. Felici, Bizarri
och Castrucci; 1778 erhöll han till lärare Sarti i Parma och fördes genom

honom

kyrkomusiken
in
i
gamla mästarna från
Palestrinas tid; alla hans första kompositioner tillhöra därför kyrkomusiken;
först 1780 gjorde han ett försök med en
närmare

framför

de

allt

opera "Quinto Fabio" för Alessandria i
Piemont; de följande åren skref han
ytterligare några teaterverk för Livoi-no. Florens, Venedig och Mantua; 1784
begaf han sig till London och försökte
sin lycka där med tvenne operor, af
hvilka den ena vann bifall (La finta
principessa), den andra misslyckades
(Giulio Sabino); i London innehade han
en kortare tid plats som hofkomponist; 1786 lämnade han England och begaf sig först till Paris sedan till hemlandet (Ifigenia i Aulis, Turin 1788) för
att till sist 1788 definitivt slå sig ned i
den franska hufvudstaden. Vid denna
tid var striden Gluck— Piccini särskildt
liflig, och hans försök att vinna erkännande med operor syntes därför ej särskildt
god; emellertid lyckades han
efter

lägren

hand

ligheter.

erkänd af båda
undvika alla ytter-

bli

att

1788 skref

han Démophon och

det verk, som skulle ge
det första verkligt stora erkän-

slutligen

honom

att

genom
1791

nandet: Lodoiska (18. 7. 1791 uppf. å Feydeauteatern); tre år efter följde "Elisa";
denna senare opera rönte visserligen

mindre erkännande offentligt men

sat-

dock af kännare mycket högt på
grund af dess gedigenhet; 1796 hedrades
tes

med

att bli en af inspektörerna för
aug. 1795 grundade konservatoriet
och var jämte Gossec och Méhul lärare
i kontrapunkt; han tillhörde denna undervisningsanstalt ända till dödsåret

Ch.
det

i

och ägnade sig med stort intresse och
samvetsgrannhet åt lärarekallet; bland
de många lärjungar han här utbildat
må blott nämnas sådana män som
Boieldieu, Auber, Halévy och Berton
Nya operor följde snart: 1797 Medea,
som blifvit kallad Ch:s "allvarligaste"
opera, 1799 Emma (tills. m. Boieldieu)
och är 1800 hans odödliga verk Les deux
journée (Vattendragaren), hvars premiär ägde rum 16. 1. 1800 å Feydeauteatern.
Nya operor uppfördes sedan, alla
för Paris. År 1805 fick han i uppdrag
skrifva för Kärnthnerthorteatern
att
och flyttade för ett års tid öfver till den
österrikiska
hufvudstaden.
Plan hade
här godt tillfälle att studera den tyska
musiken, hvilken under årens lopp blif-

honom allt kärare. Han trädde i
vänskaplig förbindelse med Beethoven
och lärde mycket af honom. Beethoven
själf satte Ch:s musik mycket högt, och
han studerade den alltid med nöje. De
två operor, som uppfördes i Wien, Lodoiska 1805 och Faniska 1806 mottogos
ej särskildt varmt, hvartill möjligen bidrog de tryckta yttre förhållandena.
Napoleon intågade vid denna tid i Wien, och en stor del af den österrikiska
adeln hade flyktat från hufvudstaden.
vit

Ch. fick af sin kejsare i uppdrag att
anföra hofkonserterna i Schönbrunn. I
öfrigt var Napoleon ej Ch. synnerligen
bevågen, och tiden efter 1806, då Ch.
återvände till Paris, blef ej synnerligen
rik på nya verk. Han drog sig en kortare tid tillbaka från hufvudstaden och
musiklifvet samt ägnade sig i stället åt
botaniska studier. Af en viss betydelse
för hans framtida kompositoriska verksamhet blef ett kyrkomnsikaliskt verk,
en mässa, för Chimay. Operorna blefvo
sedan färre: 1810 Crescendo, 1813 Les
Abencérages, 1833 Ali Baba. År 1815
vistades Ch. en kortare tid i London och
skref då för fllharmoniska sällskapet
därstädes en ouverture, en symfoni och
en fyrstämmig vårhymn. Efter denna
tid ägnade sig Ch. mera uteslutande åt

Cherubini

kyrkomusiken, kammarmusiken och

or-

blef han superintendent
för kungl. kapellet och skref för detta
s. å. C-dursmässan
(kortare än de båda
kestern.

1816

föregående i F- och D-dur, men djupare),
Pater noster för fyrstämmig kör, O salutaris för 3-st. kör och slutligen det berömda Requieni i C-moll för minnesfesten öfver Ludvig XVI:s död (21. 1.
1817 uppförd).
De följande åren bragte
åter mest kyrkliga kompositioner, däribland Iste dies för 4-st. kör, Regina
coeli och motetten Adjutor et suspector.
Jämte dessa vokalkompositioner skref
Ch. de senare åren af sitt lif flera kammarmusikverk såsom kvartetterna i
Ess-, C-, D-, E- och F-dur, kvintetten i
E-moll m. fl. De senare åren fr. o. m.
1821, då han blef högste ledare vid konservatoriet, öfverväga de musikpedagogiska och musikteoretiska intressena,
och han utger denna tid flera läroböcker däribl. 1835: Cours de contrepoint et
de fugue.
De sista åren af hans lif
bragtes honom från alla håll af Europa
erkännanden, och de framåtsträfvande
unga konstnärerna kommo från när och
fjärran för att låta pröfva sig af Ch.
och af honom få sina verk bedömda.
Bland de unga kompositörerna, som ej
vågade helt ägna sig åt tonkonsten, förrän Ch. fällt sitt omdöme, var Mendelssohn.
Ch. är som kompositör föga fransman;
italienare är han endast i unga år; där-

emot kan han räknas som en af den
tyska klassiska skolans värdigaste och
själfständigaste efterföljare. Hans kompositoriska bana kan lämpligen indelas
i

tre perioder:

I.

—91;

den italienska 1760

operatiden 1791—1813 (tiden fr. Lodoiska-Abencérages); III. kyrkliga musikverkens och kammarmusikens tid. Under den första perioden utbildar han
den italienska stilen, lär sig skrifva operor i den erkända melodirika formen;
i den andra griper han allt djupare in i
den nya stilen med Gluck, arierna få ej
samma betydelse, orkesterbehandlingen
II.

formen som sådan energirikare och musikaliskt djupare; körerna få ökad betydelse, och ensemblepartierna bli det väsentliga i operorna;
i den tredje
perioden framträder mera
blir färgrikare,

den gamla stränga vokalstilen och jämdenna den allra nyaste kammarmu-

te

—Chevé
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med Haydn-Mozart-Beethoven;
under denna tredje period står Ch. på
höjden af skaparkraft under åren 1816
21 och vidhåller denna mogenhet på

sikstilen

—

samma gång som
nu

in

på

individuella kraft äni D, E

1830-talet (kvartetterna

och F). Mot romantikerna med Mendelssohn och Chopin är Ch. i det stora
hela välvillig, däremot mindre mot nyromantikerna med Berlioz och kan som
gammal klassiker ej gärna lida dessas
öppna gäckeri med de stränga, bundna

musikformerna.
Ch. har som kyrkokompositör lefvat
längre än som operakompositör. Hvad
som bidragit härtill har väl mest berott
därpå, att operornas texter ej äro några
mästerverk. I Sverige har man allt sedan 30-talet vördat de andliga verken
och kvartetterna, men af operorna har
endast
"Vattendragaren"
gått
öfver
svensk scen, denna dock ej utan erkännande under förra hälften af 1800talet.

Premiären ägde rum

2.

12.

1803

å Arsenalsteatern i Stockholm och 2.5. 2.
1805 å k. teatern.
Intill 1850 hade den
gifvits 113 gånger.
Sedan återupptogs

den 1869

(se

härom

L.

Norman, Mus.

upps. o. kritiker och W. Bauck, Musik
o. Theater) och ännu en gång 1885; dessa
senare båda gånger dock utan nämnvärdt intresse från publikums sida. Ch.
kallades 1811 till led. af Mus. ak.
Ch.litteraturen är ej ringa. Af biografierna
torde den engelska af Edw. Bellasis
1874 vara den bästa; andra äldre äro af
A. Adam 1859, Gamucci 1869, Loménie
1841.
Ch. efterlämnade själf en förteckning öfver sina kompositioner, hvilken
1843 trycktes af Bottée de Toulmon. Denna har senare kompletterats af Eitner i
hans Quellenlexikon. Värdefulla bidrag
till Ch.-karaktäristiken och bibliografien
lämnar äfven Fetis i Biogr. univ.

—

Chevalet
Chevé,

(fr.),

E

m

violinstall.

e
Joseph Maurice, f.
Douarnenez (Finisterre), f 26. 8.
1864; upptog O. Galins metod rör. elementarundervisningen i musiken; grundade en skola i Paris, som fick stor till-

1804

i 1

i

slutning; Ch. utbildade vidare en förut
gånger försökt metod att med siffror beteckna notintervaller. Som exempel på systemet kan följande notskrift
gälla återgifvande början af engelska
flera

Chevillard—Chopin
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King"

the

save

folksången "God
Groves lex.):

1-0|

"Chevéska metoden" infördes till EngÄnland genom G. W. Bullen och M.
drade,

till

Äfven

till

Danmark genom G. Mailing.
Sverige kom metoden 1879

slog ej igenom.

men

—

Hufvudskriften

ämnet är Ch:s "Méthode elémentaire
de la musique vocale" 1844 (6:te uppl.

i

1854).

—

1.

F

r

t

18. 12.

a n Q o

cellist;

Notskrift.

Se vidare

Chevillard,
i

f.

s,

1877
1859

Pierre Alexandre
15.

1.

1811

i

Antverpen,

Paris; framstående violonlärare vid konserv.; utgaf

i

en högt aktad celloskola och grundade
1835 "Société des derniers quatuors de

—

2.
Beethoven", den äldsta i sitt slag.
C a m i 1 1 e Ch., den föregåendes son, f.
14, 10. 1859, framstående komponist och
dirigent; elev af G. Matthias i piano;
svärson till Lamoureux blef han dennes
Ch. är
efterträdare som dirigent 1897.
ordförande i Société francaise de musique de chambre; erhöll 1903 prix Chartier för kammarmusik. De flesta af Ch:s

kompositioner äro för kammarmusik el.
orkester: en pianotrio, en pianokvartett,
en pianokvintett, en stråkkvartett, en
violinsonat, en violoncellsonat, en "Ballade symphonique", en "Fantasie symphonique" m. fl.
Chevrotera, drilla, sjunga med darrande röst, bockdrill (af chévre, get).
Chiare, c h i a r a (it.), klart, ljust.

Chiave

(it.),

Chilesotti,

nyckel, klav.

Oscar,

f.

12. 7.

1848

i

Bas-

sano; studerade först juridik men ägnade sig sedan uteslutande åt musiken och
skriftställarverksamhet.
musikhistorisk
Ch. är en af Italiens främste kännare

inom lutmusiken och utgaf en mängd
samlingar af äldre lutkompositioner

så-

om

lutmästare: "Da un
del cinquecento"
codice, 'Lautenbuch'
"Lautenspieler des 16. Jahrhun1890,
derts" 1891, "Note circa alcuni liutisti
italiani" 1902 m. fl.; utgaf dessutom en
mängd äldre italienska musiktryck
"Biblioteca di raritä musicali" m. fl.
väl

som

skrifter

Chinelli,

stämmor,

1640,

i

Västerås' gymnasiibib-

liotek.

12l7.T2l334|3-21 |217l

1

(se

Giovanni

Battista;

var på 1630-talet kapellmästare vid domkyrkan i Parma; flera kyrkokompositior«er trycktes af honom, och af dessa finnas tredje boken motetter för 3 och 4

Chitarra (it.), guitarr.
Chitarrone (it.), basguitarr, lutartadt
instrument från 1600- och 1700-talen; användes i och för ackompagnementet (generalbasen); spelades med plectrum; i
allmänhet med 20 strängar. Se äfven:

Te

o r b.

Ernst

Florens Friedrich, f.
Wittenbcrg, t 3. 4. 1827 i
Breslau; har blifvit kallpd den moderna
"akustikens fader"; studerade först juridik och blef dr jur. i Leipzig 1782; öfvergick sedan till fysikaliska studier
och genomreste Europa hållande föreläsningar öfver akustiken. Efter honom ha
de figurer, som uppstå, då man stryker
med en fiolstråke mot kanten af en glasskifva med sand, blifvit kallade "de
chladniska klangflgurerna". Ch. uppChladni,

30.

11.

1756

i

fann äfven tvenne nya musikinstrument
eufonen och klavicylindern (stålstafsharmonika och glasstafsklavér). Groves
lex. uppräknar 14 akustiska skrifter af
honom tryckta mellan 1787—1827, däribland det grundläggande verket "Die
Akustik", Breitk. & Härtel 1802.
Chopin,

Frédéric

FranQois,

f.

22. 2.

Zelazowa Wola vid Warschau, t
17. 10. 1849 i Paris; fadern Nicholas Ch.
var fransman, född i Nancy och hade
flyttat öfver till Warschau c. 1787, där
han 1806 ingick äktenskap med polskan
Justine Kryzanowska; fadern hade sin
utkomst som lärare i franska språket;
sonen Frédéric fick en vårdad uppfostran och erhöll till lärare i musik en
böhmare Ad. Zywny jämte direktören
för Warschau konservatorium Joseph
Elsner; redan tidigt ådagalade han stor
musikalisk begåfning och lät höra sig
offentligt 1818, innan han fyllt 9 år;
jämte den regelbundna musikundervisningen erhöll Ch. sin allmänna utbildning vid gymnasiet; 1825 är första året
för en komposition af Ch.: Rondo op. 1;
han kvarstannade vid gymnasiet till
1827 och ägnade sig sedan uteslutande
åt musiken. Ch. skref nu sitt op. 2: Variationerna öfver Mozarts "Gif mig din
1810

i

hand,

Zerlina",

ett

verk,

fram väckte Schumanns

som längre
fulla

förtjus-

Berdär vid denna tid Zelter, Spontini
och Mendelssohn vistades; Ch. synes ha
ning.

lin,

1828 fick Ch.

göra en resa

till

Chopin
varit för blyg att träda dessa män personligen nära och åhörde blott några
operor och konserter. Efter en kortare
vistelse hemma, under hvilken han fick
höra Hummel och Paganini, begaf han
sig till Wien, där Haslinger tryckte
hans variationer op. 2, och en konsert
med egna kompositioner väckte stor

uppmärksamhet. Han återvände nu för
sista gången hem men endast för att
taga afsked och sedan bege sig ut i stora världen. Hans afskedskonserter i
mars 1830 visade, huru mycket hans
landsmän lärt akta honom. När han 1
nov.

s.

å.

lämnade Warschau

följdes

han

med

intresse af hela stadens konstälskande värld; färden gick nu öfver Wien
Strax efter afresan rasade
till
Paris.

revolutionen i den polska hufvudstaden,
och Ch. följde med varmt deltagande det
betryck hans landsmän sedan fingo lida.
I Paris hade julirevolutionen sopat bort
hvarje politiskt orosmoln, och såväl borgar- som adelsklassen hängaf sig ostördt
åt sina konstnärliga intressen. Ch. uppsökte först Kalkbrenner och tog en tid
lektioner i pianospel af honom. Ch. beundrade hos sin lärare hans virtuosa
spel och höga tekniska färdighet men
erkände samtidigt, att han för sin kompositoriska verksamhet hade intet att
Ch. förvärfvade snart
lära af honom.
flera goda vänner, hvilka ej blott med
förståelse och beundran åhörde hans
musik utan äfven hjälpte honom fram
till en tryggad existens i den franska
hufvudstaden. Bland dessa vänner märkas Cherubini, Bellini, Berlioz, Meyerbeer, Liszt och Baillot.
De tvenne första åren af Pariservistelsen ägnades
mest åt allvarliga tekniska studier, sedan uppträdde han äfven offentligt å

Den första gången var 26. 2.
Mendelssohn, som var bland åhörarna, skref hem, att han "applåderade
triumferande". Intill år 1835 lät Ch. ej
sällan höra sig offentligt, men efter denna tid var det endast på smärre subskriberade musikaftnar med ett utvaldt
publikum han någon gång uppträdde.
I öfrigt var det blott den trängre vänkretsen, som fick höra honom. Orsaken
härtill är närmast att söka i Ch:s säregna spel, hvilket ej passade för de stora konsertsalarna. Ch. utförde endast
egna kompositioner, eller också improkonserter.

1832.
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Denna musik spelade han
nu med hufvudvikten lagd på pianissimot och det såagmässiga föredraget. Ju
äldre Ch. blef, dess mer blcf pianissimot hufvudsaken, så att t. o. m. i salongerna musiken knappt kunde höras
viserade han.

mer än

i

omedelbar närhet af flygeln.

rent poetiska föredraget talte ej
störas af något aldrig så litet buller,
Ch. blef snart mycket omtyckt som kompositör, och förläggarna erbjödo allt
bättre honorar, så att Ch. jämte musiklektionerna däraf kunde vinna sin bärgSom lärare i pianospel blef Ch.
ning.

Det

mycket eftersökt, och han ägnade sig
som sådan med varmt intresse åt kallet.
Lektionerna voro honom, så länge han
ännu var frisk, en stor glädje, ej en börCh:s vistelse i Paris syntes således
början vara den lyckligast möjliga;
dock begynte redan 1838 smärre sjukda.
i

domssymptoner att visa sig. Vid denna
han bekantskap med den bekanta författarinnan m:me Dudevant

tid gjorde

(George Sand) och företog tillsammans

med henne en färd till Majorca. Tyvärr blef sommaren ovanligt regnig,
och Ch:s bröstlidande snarare förvärrades än förbättrades. De följande åren
fortsatte Ch:s förbindelse med denna
författarinna.
För Chopins känsliga
natur blef förhållandet allt pinsammare,
och år 1847 fick allt ett hastigt slut ej
utan brutal natur. Ch. stannade hela
denna tid i Paris och företog endast ett
Somfåtal kortare resor utomlands.
maren 1835 besökte han Karlsbad, Dresden och Leipzig, där han träffade samman med Mendelssohn och Schumann;
året därpå företog han en ny resa till
Dresden och Leipzig, och 1837 såg han
Efter 1847
för första gången England.
förvärrades det onda snabbt. Efter februarirevolutionen 1848 flydde han tiU
England, där han gaf en del smärre
konserter i London, Manchester, Glasgow, Edinburgh. Året efter kom han
tillbaka, men krafterna sjönko och på
hösten afled han.
Ch:s tonsättarverksamhet gäller hufvudsakligen pianot. De saker han skrifvit för orkester (konserterna för piano
med ork.) låta lika bra om ej bättre på
två pianon. Instrumenteringen har måst
ändras för att klinga väl. Detsamma
violoncellsonaten
op.
65,
där
gäller

Cliopin
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violoncellstämman måst förändras. Pianokompositiouerna däremot klinga beundransvärdt fylligt ä instrumentet, och
Ch. förstår att ända till det yttersta utnyttja alla dess resurser. Ch. är som tonsättare för piano en af alla tiders främste. Liszt har varit mycket påverkad af
Ch:s stil men ej lyckats bibehålla den
klassiska nobless den polske mästaren
alltid har. Ch:s hela skrifsätt är eantabileformen. Schumann använder uttrycket "sjunga Ch. vid piano", och Ch. säger
själf ungefär detsamma. Som lärare lämnar Ch. själf åt sina elever följande råd:
"Allt skall läsas eantabile,

t.

o.

m. mina

passager; allt måste bringas att sjunga,
basen, mellanpartierna, öfverstämman."
Ch. blir ändock aldrig ensidig, stilen
urartar aldrig till sång utan ord, melodi med tunt underlagdt ackompagnement. Tvärtom verka kompositionerna
Till det
ofta nästan polyfont fylliga.
melodiska kommer sedan en skarpt markerad rytm ofta af rent polskt kynne.
Ch. har ofta spelats med tempo rubato,

och

man

visa
radt

tror sig göra

genom

honom
mera

att vid alla

full rätt-

passione-

Härhöjda ställen öka tempot.
emot varnar Ch. själf. Vid undervisningen hade Ch. alltid en metronom ä instrumentet och ger följande anvisning:
"Den sjungande handen må gärna afvika från det exakta tidsmåttet, men den
ackompagnerande handen måste hålla
tempo." I full konsekvens härmed fordrar Ch., att pianospelaren bör öfva
ensemblespel för att lära att underordna sig. Som lärare lät Ch. eleverna
öfva Clementi, Cramer och Moscheles
jämte egna etyder. För de mera försigkomna voro Bachs fugor lämpliga att
inlära. För att sedan lära att "sjunga"
lät han dem spela Field. Arpeggio, där
sådant ej direkt var föreskrifvet, hatade
han. Legatospel sökte han så mycket

som möjligt att utbilda.
De kompositionsformer, inom hvilka
Ch. gifvit sitt bästa, äro danserna: polonäser, mazurkor, valser; därtill komma

sedan

de större formerna: konserten,
balladen, scherzot och fantasien. Smärre
former äro sedan återigen nocturnerna,
preludierna och etyderna. Danserna äro
mestadels polska. Polonäsen var sedan

kant

i

en

älskad konstform, välbeEuropa och ofta använd ej minst

1700-talet

af operakompositörerna. Ch. bragte således här ej någon ny, förut obekant,
konstform åt den europeiska musiken,
men väl återförde han den till en spepolsk-nationell form, något som
cifikt
polonäsen under det sista århundradet
knappast haft. Valserna voro af en me-

ra internationell karaktär, populära som
de då nyss blifvit genom Wienerstadens
kompositörer. Ch. skref sina valser unmed Straussarna i
samtidigt
gefär
Wien. Olikheten i karaktär mellan
dessa två är slående, fastän konstformen är densamma: Strauss' med esprit
och lif, lekande sprittande rytmer skrifna för dans och lockande till dans. Chopins med salongsmässig elegans, förfinad känslighet, ädelt veka melodier,
som låta allt försvinna i stämning och
Mazurkorna blefvo på
kontemplation.
30-talet allt vanligare, och dansen spred
sig från Polen öfver hela Europa, där
den på 40-talet hörde till danssalongernas hufvuddanser. Ch:s mazurkor äro
i allmänhet kort hållna, enkla och utan
några tekniska svårigheter. De verka
mera som små folkliga dansstycken.
Hela sin förmåga som kompositör för
pianot med utnyttjandet af dess alla
klangresurser ådagalägger han i konserterna, balladerna, scherzorna och fantasierna. Ett af mästerverken i klangverkningar på samma gång som mästerlig
genomarbetning af motiven är B-mollsscherzot. I nocturnerna; där Ch. blifvit

påverkad af engelsmannen Field, framträder mera det svärmiska nästan sjukligt veka draget.
I sonatformen är Ch.
mindre lycklig.
De under Ch:s lifstid offentliggjorda
verken omfatta op. 1— 65; efter hans död
utgåfvos sedan op. 66 73, hvarjämte en
del utan opustal trycktes (marzurkor,
valser, polonäser, en fuga, en nocturne).
Slutligen utgafs en samling polska sånger vid piano, hvilka dock ej visa Ch.
från den bästa sidan; sannolikt äro ej
alla komponerade af honom.
Af samlade upplagor är måhända Klindwortheditionen den bästa. Peters- och Litolffupplagorna bygga delvis på denna och

—

få därför anses som goda. Den fullständigaste är Breitkopf & Härtel-upplagan,

som upptager

alla

verken äfven de utan

—

opustal och för andra instrument.
Af
Chopinbiografier är Niecks engelska af

Chor

—Choron

bd) den tillförlitligaste, därnäst
polska af M. Karasowski (1877).
Liszts (först tryckt i Gazette musicale
1851—52, i bokform 1879) är intressant, ej
minst därför att den är skrifven af en
man, som stått Ch. mycket nära och i
mångt och mycket upptagit Ch:s eget
Icke dess
spelsätt och fört det vidare.
mindre är den tämligen ensidig, och ej
En god och öfalltid historiskt exakt.
mindre biografi skref H.
versiktlig
Leichtentritt 1905 i samlingen "BeriihmLitterärt intresse har Gete Musiker".
orge Sands:
"Un hiver ä Mojorque"
såsom skildrande första tiden af deras
bekantskap; den senare tiden behand"Histoire de ma vie" och "Lulas i
crezia Floriani".
Ch. är sedan 1850Ryktet om
talet ofta spelad i Sverige.
honom nådde Norden jämförelsevis sent.
1888

(2

den

Ännu

1844

kan Stockholms Musiktidning

skrifva: "Det är endast två eller
tre år, som denne tonsättare varit ens
till namnet känd i Sverige.
Xär Willmers, och efter honom vår utmärkte
pianist, löjtnant Löwegren härstädes i
enskilda
kretsar började
göra Ch:s
(29.3.)

smärre kompositioner bekanta, var det
för de allra flesta en alldeles ny musik,
en musik, hvilken man åhörde med
nästan samma slags förvåningens intresse,

som

det,

hvarmed man

skulle

lyssna till en sällsam indiansk sång,
en turkisk soldatvisa eller någonting
dylikt."

Dock

anar

man hans kom-

mande

storhet, i det att det tillägges:
"Ch. skall äga en framtid. Det är mindre troligt, att komponisten Liszt, komponisten Thalberg, komponisten Döhler
m. fl. skola hafva att påräkna det-

samma."
Chor, coro, choeur, kör.
Choragus (lat.), körledare.
Choral,

chant;

cantus firmus, plainse

Koral.

Chorda characteristica,

ledton.

Chordirektor,

för

direktör

en

opera-

kör.

Chordometer,

strängmätare;

ett

in-

strument, med hvilket man kan mäta
strängarnas styrka.
Choreografi (gr.), dansskrift; grafisk
framställning af dansrörelser; först använd af Arbeau, som kallade den "orchésografi".
Namnet Ch. infördes af
Lefeuillet och Beauchamps.
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Henry

Chorley,
Fothergill, f. 15.12.
i
Blockley Hurst (Lancashire), t
16.2.1872; engelsk musikkritiker; skref
1808

hufvudsakligen i tidskriften AthenfEum.
Ch. var högt ansedd på sin tid och
ägde också en mycket god omdömesförmåga om än något ensidig; jämte sin
musikaliska författarverksamhet utöfvade han äfven en litterär som novellist
och librettoförfattare.
Af hans musikaliska skrifter

german music

kunna nämnas: Modern

Handel-Studies 1859,
National music of the world (utg. efter
hans död 1880). Ch. tog en nitisk del i
de försök, som man på 1840-talet från
engelsk håll gjorde att få Jenny Lind
att sjunga i London. Han var en varm
1854,

beundrare af hennes sång.
Choron, Alexandre Etienne,

f.

Caen, t i Paris 29. 6. 1834;
grundlig musikteoretiker; till största delen autodidakt; redan 1804 offentliggjorde Ch. ett stort lärdt verk i musikteori:
"Principes d'accompagnement des écoles
d'Italie"; 1810 begynte han tillsammans
med Fayolle utgifvandet af ett musiklexikon: "Dictionnaire des musiciéns";
året därpå blef han korresponderande
ledamot af Institut de France; 1812 kallades han till "directeur de la musique
des fetes publiques", en plats, som han
21.

10.

1772

i

bibehöll till Napoleons fall; hvarken
dirigent eller som kompositör var

som
han

dock framstående, under det att
hans pedagogiska talent var synnerligen

god; 1816 blef han i stället direktör för
"Académie royale de musique" men fick

redan året därpå af gå; i stället grundade han en egen skola "Institution royale de musique classique et religieuse",
hvilken snart framgångsrikt konkurrerade med konservatoriet; efter 1830
års revolution gick anstalten tillbaka
och kunde efter Ch:s fyra år senare
inträffade död ej längre hålla sig uppe.
Ch:s hufvudarbete, som blef ofulländadt, är "Introduction å Tétude générale
et raisonnée de la musique".
Ch. var
den förste i Frankrike, som arbetade
för de gamla mästarna från renässan-

genom honom fick man i Pahöra Palestrina. Äfven ifrade han
för
bekantgörandet af Händels och
Bachs verk i Paris. Ch:s stora förtjänst
är att ha förberedt musikvetenskapens
allvarligare studium i Frankrike.
På
sen; först
ris

Chor-ton— Chrysander
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den grund han byggde, fortsatte sedan
Bland Ch:s lärjungar må nämFetis.

—

nas: G. Duprez, Scudo, Clara Novello,
Eosine Stojz.
Chor-ton, orgelton, fordom orgelstämningen, en ton högre än kammartonen,
de öfriga instrumenternas ton.
Chouquet, Adolphe Gustav e, f.
16. 4. 1819 i Havre, t 30. 1. 1886 i Paris;
musikskriftställare; var 1840—1856 musiklärare i New York; skref sedan musikrecensioner i flera franska tidskrifter
och blef 1871 föreståndare för instru-

mentalmuseet i konservatoriet; 1873 utgaf han sitt viktigaste arbete: "Histoire
de la musique dramatique en France".
Två år senare författade han en katalog

1856

desen

i

i

Köpenhamn;

reste 1877

till

Ove

C,

f.

1856

18. 8.

pianist och violinist;

och

i

elev

Köpenhamn;
Neupert

af

Köpenhamns konservatorium

(1876

—77), där Tofte var hans lärare i violinspel; reste 1877 till Petersburg, där han
blef kejserlig kammarmusiker först å
violin sedan å piano; lämnade 1887 den

ryska

hufvudstaden och återvände

Köpenhamn, där han gjorde
vid talrika konserter.

sig

till

bemärkt

Ch. har haft stort

anseende som lärare.
Christian!,

Emil,

f.

6.10. 1851

i

Bjer-

—

regrav vid Randers; 1870 72 elev af Köpenhamns konserv.; har varit dirigent
först i Leipzig, sedan i Hannover, Wismar (musiklärare), Hamburg, New York;
å den sistnämnda platsen var han kapellmästare vid ett teatersällskap och
reste

med

Boston

detta öfver hela landet; 1892

med

ett engelskt teatersällskap; skref och arrangerade en mängd
teatermusik, dessutom sånger och pianostycken.
Christophersen, Harald Edward,
i

11. 2. 1838 i Odense; dansk operasångare (tenor); uppträdde 1864 på Alhamf.

Chroma
d

i

e s

i s,

(gr.),

försättningstecken; chr.
duplex, dubbel-

halfton; chr.

Chromameter, instrument

att

stämma

piano.

Chronometer,

Eng-

studerade han vid Kgl.
Hochschule f. Musik i Berlin; återvände
sedan till England, där han slog sig ned
Leeds och 1886 öppnade ett konservai
torium; skref flera verk för piano och
violin,
pianotrior, sånger, kantaterna
"The discontented maidens" för damkor
och "Kenilworth" för soli, kör o. ork.
samt en opera "Belphegor".
2.

_

Alfred

Ferdinand, f.
Randers; elev af J. D. Bon1.

1880—83

land;

65

kors.

öfver museet.
Christensen.
6. 11.

i Köpenhamn och var 1864—
engagerad vid kasinoteatern; utbildade sig vidare för H. Rung och C, Helsted; 1865 anställd vid k. teatern. Bland
de mänga roller han här innehaft må
särskildt nämnas: Leopold i "Judinnan",
George Brown i "Hvita frun", Johan i
"Johan af Paris", Max i "Friskytten",
Conrad i "Heiling", David i "Mästersångarna", Rose i "Ungdom o. Galenskap",
Smugglaren i "Carmen", Engelsmannen
i "Fra Diavolo", Munken i "Häxan" m.
ch:s hustru, Ernesta Ch., f. S ifl.
m o n s e n, har gjort sig fördelaktigt
känd som konsertsångerska.

brateatern

taktmätare;

metronom.

Chrotta, stråkinstrument, på 1700-talet
speladt af allmogen i Wales, fordom
utbredt öfver hela Europa och äfven
förekommande hos Asiens kulturfolk,
men då i en mera primitiv form. I se-

nare tid har instrumentets gestalt
vit

rätt

blif-

mycket påverkad af violinen.

Strängarnas antal är vanligen 6 (stämda
oktav och kvart). Instrumentets namn
förekommer först nämndt 609. Att döma
af de talrika afbildningarna från 1000talet synes chr. då ha varit ett synnerligen omtyckt instrument, speladt af såi

väl

hög som

låg.

Chrysander, Friedrich, f 8. 7. 1826
i Liibtheen i Mecklenburg, t i Bergedorf
3. 9.
1901; studerade först vid Rostocks
universitet (fll. dr 1852), vistades någon
tid i England och lefde sedan i Bergedorf nära Hamburg; Ch:s förnämsta förtjänst är den goda upplagan af Händels
samlade kompositioner (1859 94), en
upplaga som blifvit satt som ett mönster för andra liknande samlingar; dessutom skref Ch. en synnerligen god
Händelbiografl {I, 1858, II, 1860, IIL 1867;
ofulländad); ehuru Chr. var en grundlig
musikhistoriker med vidsträckta kunskaper, kan han ej frikännas för en viss
ensidighet
Händeluppfattning;
i
sin
Handel är för honom den sista, utöfver
hvilken utvecklingen ej kan gå. I följd
af denna uppfattning fördjupar sig Chr.
gärna i den äldre tiden och behandlar
med förståelse 1600-talets musik, men
.

—

I

Chwatal— Cineinnati
den efter-Händelska tiden endast där
den kan låta belysa sig af den store
mästaren; Bach sätter Chr. högt men
vill gärna låta honom stå i skuggan för
den andre samtida store. Chr:s namn
är fästadt vid flera framstående musikhistoriska publikationer, af hvilka framför allt böra nämnas: Jahrbiicher fiir
mus. Wissenschaft 1863, 1867, Allgem.
mus. Zeitung 1868 82, Vierteljahrschrift
Musikwissenschaft 1885 95, Denkmäf.
ler d. Tonkunst m. fl. Af hans egna uppsatser märkas jämte smärre Handelstudier en del om musiktrycket, Hamburgs äldre opera, Corelli, Carissimi
m. fl. Slutligen må ej förglömmas Chr:s

—

—
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Londra 1779, Il pittore Parigini 1781,
convito di pietra 1781, Artaserse 1784,
Giannina e Bernardone 1785, L'Impresario in angustie 1786. De flesta af dessa
gåfvos i Wien, Dresden, Paris och Lonin
Il

don samt flerstädes

i

Italien.

1787

begaf

Petersburg, där han blef mycket firad och erbjöds en mycket god anställning men likväl på grund af klimatet ej kunde stanna; han kom sedan till
Wien, där han af konung Leopold II utnämndes till hof kapellmästare; då konungen kort därefter afled, fick han
af gå till förmån för sin företrädare;
sig C.

i

till

Wien komponerade han

1792

sitt

be-

För den nya musikhistoriska
forskningen har Chr. varit af mycket

römdaste verk: Il matrimonio segreto;
år 1793 återvände han till Neapel; på
grund af den enorma framgång sistnämnda opera hade, följde nu en mängd
nya operor, hvilka dock ej kunde mäta

stor betydelse.

sig

storartade arbete för populariserandet af
Handel genom arrangerandet af konserter m. m.

Chwatal,
1808

i

1.

Franz X a v e r,

Rumburg

i

Böhmen, t

19.

f.

24.

6.

Soolbad, Elmen; var sedan 1832
lärare i Merseburg; bekant som
bar pianokomponist.
2. .T o s e p
f. 12. 1. 1811, den föreg:s broder,
stående orgelbyggare; grundare
berömd orgelfirma "Ch. und Sohn"
seburg.
i

—

Chybinsky,

Ado

1

6.

1879

pianofrukt-

h Ch.,
framaf en
i Mer-

polsk
Sandberger,

elev af
Thuille; 1902 03 gymnasielärare i Krakau; af hans skrifter, hvilka hufvudsakligen gälla polsk musik, må nämnas:

—

Polska musiken under

och 1500-tasamling afhandlingar belysande polska musikhistorien m. fl., Polnische Musik u. Musikkultur d. 16. Jahrh. (Sammelb. d. IMG
1912) m. fl.
len

(polsk,

Krakau

1400-

1908),

Chör, se Kör.
Ciaconna, se Chaconne.
Cimarosa, D o
e n i co, f.

m

Aversa (Neapel), t H.

1.

i

m.

1799

därefter,

men

fl.).

1749

i

1795,

Revolutionen

fängelsetiden hade brutit

till Petersburg
operor hade han
hunnit att skriva (Eitner uppräknar 66,
däraf en ofulländad); dessutom känner
man mässor, oratorier, kantater m. m.
C:s stil är äkta italiensk med lättflytande
melodi, enkelhet och klarhet i uppbyggningen. Någon nämnvärd entusiasm för
hans operor synes man ej ha hyst i Sverige.
Endast ett fåtal gåfvos på kgl.
operan. Munkbroteatern m. fl. Den berömdaste, "Det hemliga äktenskapet",
uppfördes 11 gånger å Arsenalsteatern
1800 1803 och återupptogs å hufvudstadens scen först 1851, då den under fyra
år gafs 12 ggr, hvarefter den nedlades.
Operan "Giannina e Bernardone" var den
första af honom, som hördes i Sverige,
redan 1786 gafs stycket å Drottningholm
och förnyades å Bollhuset året därpå;
1796
upptog Muukbroteatern operan.
"Italienskan i London", som uppfördes
å sistnämnda teater 1795 97, och "L'impressario" ("Teaterdirektören") å Arsenalsteatern 1799—1810 (k. operan 1819).
Cineinnati. En medelpunkt för musikfesterna i Förenta Staterna. Musikfester

afled han.

En mängd

—

17. 12.

1801 i Venedig;
Loreto (Sacchini,
Piccinni lärare); 1772 rönte han i Neapel mycket erkännande för sin opera
"Le stravaganze del conte"; de följande
åren gåfvos sedan en mängd operor af
honom dels i Italien dels i Tyskland; under 1780-talet var han mycket berömd
såväl norr som söder om Alperna, och
hans operor täflade i omtyckthet med
Paesiellos.
Af de på sin tid mera bekanta operorna må nämnas: L'Italiana

1761 elev vid konserv,

curiazii 1794, Penelope

Semiraryckte
honom med in i oroligheterna 1799, och
då franska armén ryckte in i staden
Neapel, fängslades han och dömdes till
döden; visserligen benådades han kort
e

mide

hans hälsa, och på väg

f , f . 29. 3. 1880,

musikhistoriker;

med det berömda verket i godhet (L'Armaute disperato 1795, Gli orazii

—

Cinelli— Clark
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ha ägt rum hvart annat
je år alltsedan 1873.

eller

hvart tred-

Stiftare och ledare

har Theodore Thomas, först boende i
New York, sedan i Chicago, varit. Såväl
äldre orkester- och körverk (af Bach,
Handel, Gluck, Haydn m. fl.) som nyare
komponisters verk (af Dvorak, Brahms,
Bruckner, Grieg, Franck m. fl.) ha uppförts. En jätteorgel pryder festsalen. Kören utgjorde 1880: 600, 1890: 400 personer.
Orkestern hämtas numera från Chicago.
pukor; ofta betecknadt m.
Cinelli,
piatti; egentl. de små cymbalerna i
Janitscharmusik.
Ciss (fr. ut diése, eng. c. sharp), c en
half ton förhöjd; enharmonisk förväxling med dess.
Ciss-dur (fr. ut diése majeur, eng. c
sharp major), tonart med 7 jj med paralTonarten är
aiss
moll.
lelltonarten
mindre vanlig och ersattes i regeln med

Ciss-moU (fr. ut diése mineur, eng. c.
sharp minor), molltonart med 4 i; paralCister,

till

E-dur.

cistre, sistre, cithern,

ci t h o r n (ej att förväxla med cittra),
instrument med hals och flat botten,
stående midt emellan lutan och guitarren; ett särskildt under 1600-talet omtyckt instrument; spelades som cittran
med plectrum; är numera endast spelad
i Spanien; oftast 6 dubbelsträngar; äldre
stämning: g d' h' g' d" e"; yngre engelsk stämning: c' e' g' c" e" g". P a ndora (bandora), penorcon m. fl.
instrument äro blott underafdelningar
under c.
Cithara, cittra, luta.
Cittra (cither, zither

t.),

ej att

förväx-

med cister; ett stränginstrument utan
hals med flat botten, besläktad med
hummel och kantele; spelas med plectrum;

har 5 melodisträngar och ofta
ända till 37 ackompagnementsträngar;
stämningen af melodisträngarna är vanligen e",

dan

a', d',

med ostrukna

g, c eller lika

c

tillagdt

med

fiolen

(wienerstäm-

Af komponister

1877).

för

c.

kunna

Petzmayer, M. Albert, H.
Thauer. I Sverige ha bl. a. D. M. Blomquist och Ivar Koch gjort sig kända
som goda c.-spelare.
C-klav: diskantklav på nedre linjen;
altklav på mellersta, tenorklav på fjärde linjen; mezzosopranklav ä andra linjen; c-klav motsats till f-klav, basklaven på tredje linjen. C.-kl. numera sällan förekommande; i dess ställe brukas
g-klav å andra linjen.

nämnas

J.

= col

1.

legno.

Clairon (fr.), trumpet; fordom ett särskildt slag af trumpet med spetsigare
ton och högre gående; därför ofta melodiförande.

A

n t o i n e Louis, f. 15. 9.
Clapisson,
i Neapel, t i Paris 19.3.1866; företrädesvis bekant genom sin präktiga instrumentalsamling, hvilken 1861 inköptes af konserv, i Paris, och där blef första uppslaget till det nu så betydande
instrumeutalmuseet; Cl. var skicklig
violinist
och omtyckt kompositör af
1808

hvilka hufvudsakligen under
och 50-talen gjorde lycka i den
franska hufvudstaden (La Figurante
lustspel,
1840-

1838,
1842,

la

4

—

C.

dess-dur.

leltonart

melodisträngar, stämda som
med stråke el.
C. har i Sydtyskgenom knäppning.
land och Österrike blifvit ett mycket
omtyckt folkinstrument, hvilket sedan i
sin tur återupptagits af de bildade klasserna, där intresset blifvit så stort, att
särskilda föreningar bildats ("Verband
deutscher Zithervereine", Miinchen se-

som har

violinen, spelad antingen

La Symphonie 1839, Le Code noir
La statue équestre 1850, Margot

Madame Grégoire 1861 m. fl.).
Claque, en företrädesvis i Paris före-

1857,

kommande

institution, som har till uppklappa vid teaterföreställningar,
konserter m. m.
gift att

Clar.

=

Clarin
4-fots

Clarinetto.

(fr.),

c

1

ar

i

n

trumpetstämma

—

En
trumpet.
orgeln (oktav-

o,
i

trumpet, clairon, clarion).

ning) ack.-strängarna däremot äro stämda i kvarter och kvinter (ess', b, f, c, g,

nett.

d etc). Man särskiljer i allmänhet tre
former diskan t-c, k o n s e r t-c, a 1 1c; af dessa är den förstnämnda minst
och den sistnämnda störst. En särform
är stråk-c. (i motsats till de andra,
slagcittrorna, som "slås med plectrum")

London, t därst. 5.7.1883; framstående engelsk orgelspelare; grundade
1865 College of music i London; skref äfven en del kompositioner för sitt instrument.

;

Clarinette,

clarinetto,

Clark, Rod. Frederick S c o
11.1840

se

t s

Klario n,

f.

16.

i

I

Clarke

Clarke-W h

t f

i

e

1

d,

John,

f.

13.

— Clementi
Clavicytherium, se

12.

Gloucester, t 22.2.1836 i Holmer
(Hereford); organist i Dublin, sedan i

1770

kompositioner, dessutom en samling af
kompositörers
verk;
samtida
skref dessutom ett oratorium, glees, pianokompositioner m. m.
clarino.
Claro
Claudius, Carl, f. 1. 5. 1855 i Köpenhamn; fabrikör; en längre tid bosatt i

andra

=

i
Köpenhamn; medlem af
museistyrelser, däribland musikhistoriska museet i Köpenhamn och
Stockholm.
C. var en af stiftarna af
detta senare och har äfven sedan dess
varit en af dess mest nitiske främjare.
C. tog äfven initiativet till den svenska
afdelningen af Intern, musiksällskapet,

Malmö; nu

flera

hvars ordförande han sedan varit. Han
är ägare af en stor musikinstrumentsamling (öfver 400 nummer) och är en
god kännare å detta område; äger äfven
värdefullt

ett

"Die

Wien

schwed.
1906).

—

musikbibliotek;

skref:

Nyckelharpa".
(Kongr.
Öfver instrumentalsamlin-

gen finnes särskild tryckt katalog.
Clauss-S
13.

f.

Wilhelmine,

zarvady,

12.

1834;

pianist;

Proksch-institutet i
första konsertturné

Dresden m.

Prag;

utbildad af
gjorde sin

— 50

1849

(Leipzig,

Paris intresserade sig Berlioz för henne; blef gynnsamt bedömd i franska hufvudstaden
och företog sedan med allt mera växande framgång konsertturnéer genom Europa; gift 1857 med författaren Friedrich Szarvady (t 1882) och uppträdde
sedan mera sällan offentligt; till hennes
repertoire hörde företrädesvis Scarlatti,
Bach och Beethoven; jämfördes ofta
med Clara Schumann.
Clausula, klausul, slutsats, tonslut.
Clavé, José
o, f. 21.4.1824
i
Barcelona, f febr. 1874; bekant som
grundare af manskvartettsällskap i Spanien efter franskt mönster; ledde sångarfester 1860, 64 i födelsestaden; komfl.

städer);

i

Anselm

ponerade flera särskildt i hemlandet
populära kvartetter och solosånger.
Clavecin (fr.), klaver.
Clavicembalo,
clavicymbalum,
se

Clavis

i

Cambridge och Hereford; utgaf 1805—22
fyra band "Cathedral-music" med egna

Piano.

Clavichordium, se

Clavicymbalum, se

Piano.
Piano.
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clef

Clé,

f-klav,
d'ut,

(lat.),

Piano.

klav, tangent.

(fr.),

basklav;

nyckel, klav;
c.

de sol,

c.

de

a-klav;

fa,
c.

c-klav.

Clemens non papa, Jacob, t c. 1557;
mycket bekant kyrkokompositör från
hvars arbeten trycktes, afskrefvos och uppfördes öfverallt i Europa på sin tid, ej minst i Sverige. De
voro lätta att utföra och tämligen klara
i tematiken och lämpade sig därför för
skolor.
Trots det stora rykte han åtnjöt, vet man intet säkert om honom;
han synes ha varit anställd som musiker i Antverpen; måhända stod han
1500-talet,

någon tid i kejserlig tjänst. Uppsala
bibliotek äger 1. 8. boken af hans Cantiones saecrae (1551 61); i handskrift fin-

—
—

nas kompositioner af honom i de flesta
äldre svenska gymnasiebiblioteken.
Clément. 1. Charles Francois, f.
1720 i Provence, pianolärare i Paris;
skref ett par på sin tid mj^cket anlitade
böcker om klavérspel (1758) och generalbas (1762) samt en del pianostycken med
violin.
2. F e 1 i X
Cl., f. 13. 1. 1822 i
Paris, t därst. 22. 1. 1885; kapellmästare
vid Sorbonnes; musikhistorisk författare; skref hufvudsakligen om den medeltida musiken och kyrkomusiken; särskildt bekanta äro: Dictionnaire lyrique
ou Histoire des operas 1869—81 (tills,
m. P. Larousse), Histoire de la musique
Méthode d'orgue, d'harmonie et
1885,
d'accompagnement 1874, Les musiciens
celebres depuis le XVI. siécle 1868.

—

Clementi,

t

10. 3.

Muz

1832 å

i o,

f.

i

Rom

24. 1. 1752,

Evesham (Warwickshire);

elev af Carpani och Santarelli; en engelsman, P. Beckford, tog honom sedan
med till London och bekostade hans vidare utbildning; 1777 80 var han cembalist vid italienska operan i London;
1781 begynte han sina resor som klavérvirtuos och kom under dessa bl. a.
till
Paris,
Strassburg, Miinchen och
Wien; i sistnämnda stad sammanträffade han med Mozart, hvilken synes ha
utöfvat ett varaktigt inflytande på hans
spelsätt; förut hade han mera lagt an
på det rent tekniskt briljanta, nu begynte han mera vårda sig om ett uttrycksfullt spel; Cl. var särskildt framstående i snabba ters- och oktavpassager och utvecklade pianovirtuositeten i

—

—
Cleve— Coleridge-Taylor

158

1782
riktning åt större fulltonighet.
återvände han till London och stannade
där utan att företaga några större resor (Paris 1785 den enda) ända till 1802.

Under denna

tid

var han sysselsatt som

musikhandlare
lärare,
konsertgifvare,
och pianofabrikant. Bland hans elever
DenJ. B. Cramer och J. Field.
ne senare åtföljde C. på hans resa 1802
Från Ryssland gick
Petersburg.
till
färden till Tyskland och Italien. Först
1810 återvände han till London, nu allmänt erkänd som en af samtidens allra
Under den
klavérvirtuoser.
främste
långa mellantiden å kontinenten 1802
1810 utbildade C. i Tyskland flera nya
elever, däribland Kalkbrenner, MoscheÄfven
les, L. Berger, A. Klengel m. fl.
Meyerbeer var en kortare tid hans lärjunge. Cl. drog sig efter 1810 tillbaka
från det offentliga lifvet och ägnade sig
Mest berömd
stället åt komposition.
i
blef han genom sina sonater (60 för
klaver), hvilka alla äro omsorgsfullt
utarbetade och behandla sonatformen

märkas

på

mönstergillt

ett

sätt.

Som

studie-

verk framstår dessutom hans "Gradus
ad Parnassum" 1817, ännu ej helt och
hållet
undanskymdt af nyare verk.
Jämte klavérverk skref han äfven symfonier, hvilka utfördes i London under
stort

bifall.

C:s

största

förtjänst

lig-

ger inom det klavértekniska området,
där han förvärfvat sig ett välförtjänst
namn såsom en af de bästa från öfvergångstiden mellan Mozart och Beethoven.
C. ägde en stor finansiell begåfning och förstod att leda de många
musikaliska företag, han satt i gång i
den engelska hufvudstaden, så att de
alla gingo med betydande vinst.
Han
dog som en tämligen förmögen man.
C. blef 1814 medlem af Mus. akad. i
Stockholm.

—

Cleve,

Halvdan,

f

.

5.

10.

1879

i

Kongsberg;

son till organisten Andr.
Joh. Jul. C; utbildade sig först i Kristiania 1895—98, sedan i Berlin intill
1904 (Raif och Scharwenka); å en konsert, som 1902 gafs i Singakademien,
uppfördes af honom 4 pianokonserter:
B-dur op. 3, B-moll op. 6, Ess-dur op.
9,

A-moll op.

12;

känd som framstående

pianovirtuos; har förutom ofvannämnda 4 konserter skrifvit 26 pianokompositioner,

sånger

med

orkester m. m.

—

C.

är sedan 1902 gift

Winderen

(f.

med

pianisten

Berit

1878).

C-moll (fr. ut mineur, eng. c. minor),
molltonart med 3 i?; parallelltonart till
Ess-dur.
Coalottino, se Concertino.
Coda, afslutning; slutsats, vanligen
förekommande i sonatens första sats
och där ofta utan särskildt anmärkt
början direkt anslutande sig till det
egentliga stycket; i andante- eller scher-

zosatsen förekommer c. mera som själfständig sats, sedan första delen åter-

Äfven i canonformen förekommer ofta c. för att afsluta stycket. —
De mest storartade c.-satserna möta vi
Här är c. ofta bredt
hos Beethoven.
anlagd och besitter ej sällan en mäktig
stegring, som ger åt hela stycket en
tagits.

präktig slutverkan af grandiositet.
Meinar1. Johannes
Coenen.
dus, f. 28. 1. 1824 i Haag, f 9. 1. 1899 i
Amsterdam; 1851 dirigent vid Van Lierteatern i Amsterdam; 1865 96 ledare af
konserterna i Palais voor Volksvlyt;
komponerade en mängd orkesterverk (2
symfonier, ouverturer m. m.), festkantater, kammarmusik, musik till holländska dramer, balettmusik och en opera
(Bertha en Siegfried).
2. F r a n z C, f. 26. 12. 1826 i Rotterdam, t 24. 1. 1904 i Leyden (ej släkt med

—

den

föreg.); framstående violinvirtuos;
elev af Molique och Vieuxtemps; företog en mängd konsertresor i gamla och
nya världen; komponerade äfven (symfoni, kantat, kvartetter, körverk).
Cogli, se C o r.
Coi, se C o r.
Col' el. coir (it.); sammansättning mellan con (med) och artikeln il eller la:

col, coir, colla cogli, congli,
c. a r c o, med stråken (efter föregående
pizzicato); c. b as so med basen; c.
1 e g n o, med träet
(fiolstråkens staf ej
tagel)
c. o 1 1 a v a, oktaven öfver eller
;

under.

Coleridge-Taylor, Samuel, f. 15. 9.
i London; elev af R. College of Music 1890; 1898 violinlärare vid samma
skola och dirigent för en stråkorkester;
har alltsedan 1892 gjort sig känd genom
en mängd kompositioner, hvilka uppförts med stort bifall i England och å
kontinenten.
Bland dessa må nämnas:
en nonett 1894, symfoni i A-moll 1896,
1875

Coll-Columbtis

en kvintett och en stråkkvartett 1897,
en stråkkvartett, afrikanska romanser,
körverket "Hiawathas bröllopsfest" (m.
ork.) 1898, en ork.-ballad i A-moll 1898,
oratoriet "The atonement" 1903 m. fl.
Coir, se Col'.
Colla (se coF,

c o U'),

med;

c.

d

e-

med högra handen; c. parte följande i likhet med hufvudstämman; c.
punta deir are o, med stråkspetsen;
c. sinistra, med vänstra handen,
s t r a,

Collard, berömd
don, grundad 1767

pianofabrik

Lon-

i

(Longman & Brode-

1798 öfvertagen af M. Clementi,
hvilken upptog F. W. C. till kompanjon.

rip),

Charles Lykey

C.

(t

9.

12.

1891)

(it.),

sam-

öfvertog sedan firman.
Collecte, kollekt.

Collection

(fr.),

collezione

ling.

Collegium musicum, musiksällskap under 1600- och 1700-talen; föregångare till
de moderna konsertsällskapen; ofta var
det dilettanter, hvilka slöto sig samman
och öfverenskommo att å vissa bestämda tider odla musik af ett visst bestämdt slag (kammarmusik, körmusik).
I Sverige omtalas namnet först 1726 i

Uppsala i samband med Erik Burman;
huruvida detta sällskap haft någon
nämnvärd betydelse för musiken i staden är oss ej bekant. De flesta c. m.
ha förekommit i Tyskland, ej sällan i
universitetsstäder.

CoUera, con, med vrede.
CoUin, Lars Gustaf, f. 24. 2. 1772 i
Stockholm, t därst. 6.2.1826; grosshandlare; på sin tid en mycket bekant vissångare, hvilken särskildt i sällskapet
Par Bricole gjorde sig känd och omtyckt; omnämnes där fr. o. m. 1799 som
"riddare-cantor och organist" ofta i
samband med så betydande sångare som
Karsten och Du Puy. Beskow prisar
honom som en af "tidens lyckligaste
sångare". Såsom dilettant lät han mindre ofta höra sig å stora konserter, däremot ej sällan å halfoffentliga musikaftnar, men synes ej där ha gjort samma lycka som i de slutna familjekretsarna. I Geijers och M. Silfverstolpes
bref omtalas han ofta men slog ej an
på dessa mera djupt anlagda musikaliska naturer.

Colonne, É d o u a r d, f.
Bordeaux; elev af konserv,

23. 7.
i

1838

i

Paris (A.
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Thomas

komposition); grundade 1873
national"
(sedermera "Concerts du Chätelet). C. gjorde sig genom
dessa högeligen förtjänt om den franska musiken (Berliozuppföranden); 1892
blef han förste kapellmästare vid stora
operan; är en af Frankrikes främste dii

"Concert

rigenter.

Coloratur, fioritura, figurverk, melodisk utsmyckning i konstsång, särskilda passager, roulader.

Columbus, Jonas Sven o, f. i dec.
i Munktorp, Västmanl., t 27.8.1863;

1586

12 år

gammal började han

sina studier

och fortsatte dem
i
Trondhjem, där han stannade i 3 år;
härifrån kom han till Köpenhamns universitet, där hans studier plötsligt afbrötos genom kriget 1611; vid Uppsala
universitet inskrefs han 1613 och studerade där intill 1617 företrädesvis filosofi,
grekiska, poesi och musik; blef
sistnämnda år fil. dr.; 1618 kallades han
till lektor i grekiska vid Västerås' skola.
Året därpå finna vi honom verksam för
höjandet af musiken vid skolan. Försedd med medel af konsistoriet fick han
fara utrikes, till Tyskland, dels för att
studera musikundervisningen vid därvarande skolor och akademier dels för
att
uppköpa musikalier och musikinstrument. Sedan han väl återkommit till
Västerås, tog han en nitisk del i musikundervisningen vid skolan, så att Västerås kom att bli vida berömdt för sin
rika musikodling. De musikinstrument
han inköpte voro dels fioler, dels träoch bleckblåsinstrument såsom sinka,
tenor- och basbasuner.
Äfven musikvid Västerås'

skola

biblioteket blef tillökt med så många
böcker, att man från Uppsala universiofta lånte från Västerås, hvad som
fattades i eget bibliotek. 1625 kallades
C. till professor i Uppsala, och vi känna,
att han här tog lika nitisk del i musikens förkofran.
1630 blef han kyrkoherde i Husby, Dalarne, där han kvarstannade till sin död. Den kulturhistoriska insats i svenska musiklifvet C.
gjorde, kan ej anses ringa, äfven om vi
tet

äga några musikafhandlingar eller
kompositioner i behåll af honom. Flera
lefnadsteckningar finnas från 1600-talet
och alla nämna honom i främsta rumLitt: N. Eudbeckius,
met som musiker.
Kristi, likpredikan utöfver
M. Jonse

ej

—

.

.

.

Combarieu — Coii
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Swenonis

Columbo

...

13

1663,

sept.

Stlilm 1668; Stiernman, Bibi. sviogothica,
Sthlin 1731 s. 410—12; T. Norlind, Sv.
Musikhist.; T. Norlind, Musiken i Vä-

under

sterås

1600-talet

(Kult

o.

Konst

vat sig stort anseende genom sina för
sin tid ypperliga upplagor af äldre kyrkomusik. De berömdaste af dessa äro:

Jules Leon Jean,

Combarieu,

f.

XVII,

Berlin; professor vid Lycée grand i
Paris; af skrifter må nämnas: Les rapports de la musique et de la poésie, 1893;

sacra

i

Études de philosophie musicale; Essai
sur la eritique musicale au XIX""**
siécle, 1897; Le probléme de Torigine des
neumes 1897; La musique d'apré3 Spencer m.

fl.

Come prima,

come sopra

(it.),

som

förra tempot.
(lat.), beledsagare; i fugan betecknar c. upprepningen af temat i annan stämma och på annat tonsteg.
i

Comes

Comettant, Jean Pierre Oscar, f.
1849 i Bordeaux, t 24. 1. 1898 i Montivilliers vid Havre; skriftställare och musikkritiker; elev af konserv, i Paris
1839, elev af Elwart och Carafa intill
1843; vistades i Amerika 1852 55; gjorde
sig först bekant genom en del smärre
saker för piano och violin samt sånger
och körer. Af hans skrifter äro flera
Af de musiicke af musikalisk natur.
kaliska må nämnas: Musique et musiciens 1862, La musique, les musicieus et
les instruments de musique 1869, Les musiciens, les philosophes et les gaités de
la musique en chiffres 1870, skref dessutom en mängd musikkritiska uppsatser
i tidningar och tidskrifter.
Comique (fr.), komisk.
Commer, Franz, f. 23. 1. 1813 i Köln,
18. 4.

—

Berlin; elev af Joseph o.
Bernhard Klein samt Leibl; organist vid
Karmeliterkyrkan i födelsestaden 1828;
begaf sig 1832 till Berlin, och blef där
elev af Rungenhagen, A. W. Bach och
A. B. Marx; bibliotekarie vid k. bibi.,
körledare vid katolska kyrkan St. Hedvig i Berlin 1846; medlem af Akad. d.
Kiinste 1845; grundade tills. m. Th. Kullak "Tonkiinstlerverein" i Berlin; var
17.

8.

1887

i

äfven en af stiftarna af "Gesellschaft f.
Musikforschung" 1868. Som kompositör
är C. mindre betydande (musik till Aristophanes' Grodorna och Sophocles' Electra jämte en del sånger och danser samt
kyrkokörer); däremot har han förvärf-

XVIII
.

Torgue

siécles

vol.);

(6

XVI— XVIII

den

aus

.

.

Collection de
des XVI,

(26 vol.);

pour

compositions

3.2.1859; musikförfattare; elev af Spitta

t

XVI

sa?culi

XVII SEeculorum

1907).

förut,

operum mvisicorum Batavorum.
(12 vol.); Musica sacra XVI,

Collectio

Cantica
Jahrh.

(2 vol.).

Commosso

upprörd.

(it.),

Comodo, comodamente (it.), bekvämt, makligt; a suo c, efter behag.
Comparation, jämförelse.
Compere, L o y s e t, betydande kontrapunktist från slutet af 1400-talet; t 16.
vid
8. 1518 som kanonicus och kansler
domkyrkan i St. Quentin. Petrucci tryckte en del 3 5-stämmiga motetter och
chausons af honom. I andra tryck förekomma äfven motetter och mässor.

—

Compiacemento

glädtigt.

(it.),

Compiacente, compiacevole (it.),
angenämt.
Con, med.-C. abbandono, hängifvet;
c. af fett o, uttrycksfullt; c. a f f 11 z io n e, sorgset; c. a g i 1 i t ä, lätt rörligt;
c.
a g i t a z i o n e, oroligt;
c.
a 11 emuntert
c.
alterezza,
g r e z z a,
stolt; c. a m a r e z z a, bittert; c. amor e, varmt, med förkärlek; c. a n i
a,
;

m

själfullt;

boeca chiusa,

brumbrio, lif-

c.

mande, med brumstämma; c.
ligt, med stormande känsla; c. colore,
varmt; c. c o 1 1 e r a, vredgadt; c. d e 1 ic a t e z z a, finkänsligt; c. devozione,
andäktigt; c. diligenza, omsorgsfullt;
c. discrazione, med urskiljning; c.
dolcezza, vekt; c. d u o 1 o, c. d o 1 o-

r

e,

sorgset;

elevazione, med

c.

höjd känsla;

e

c.

espressione,

m e z z a,
f

o r z a,

samt;
gant;

fast;

med
u o

n

e r

g

i

uttrycksfullt;

fierezza,
c. f rett

c.

upp-

kraftigt;

a,

styrka;

c.

f

vildt;
a,

c.

e rc.

skynd-

g a r b o, elevärdigt; c. gråvita, allvarligt, c. g r a z i a, behagligt;
c. g u s t o, smakfullt; c. i
p e t o, storc.

c.

f

c o, eldigt; c.

grandezza,

m

mande;

c.

mano
med
de z

leggierezza,

destra,

c.

mano

höger, vänster hand;
z a,

smäktande;

c.

ledigt;

c.

sinistra,
c.

mo

t o,

morbirörligt;

passion e, med passion; c. r a b b a,
vildt; c. sentiment o, känsligt;
c.
s m a n
a, lidelsefullt; c. solennit ä,
c.

i

i

högtidligt;

c.

s o r

d

i

n

o,

med

sordin.

Conc.

spirito, med

—Conradi
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Concento (it.), samklang.
Concentus, körsång; inom medeltidskyrkan beteckning för den melodiska
delen i motsats till den entoniga recitationen: accentus; c. blef sedan en fackterm för samklingande musik, speciellt
den flerstämmiga i enklang, kvint

men återupptogos 1805; begränsedan till påskveckan.
Litt.:
Constant Pierre, Le Concert spirituel,
1725—1790, Paris 1900.
Se vidare: Konsert.
Concitato (it.), upprörd.
Concone, Giuseppe, f. i Turin 1810,
t därst. 1. 6. 1861; lärare i piano och
sång; känd företrädesvis genom sina
sångvokaliser (50 selfeggier för medelröst, 15 för sopran, 25 för mezzosopran,
40 för bas el. baryton).
C. uppehöll sig
e. 10 år i Paris intill franska revolutionen 1848, då han återvände till fädernestaden. C. åtnjöt stort anseende som lä-

(kvart), oktav.

rare.

dämpadt;

c.

kraft;

tenerezza,

c.

8 1 e z z a, sorgset;

c.

un

c.

ner;

vehemenza,

gore, med liflighet
V a c i t å, lifligt.
Conc.

tri-

c.

dito, med

variazione, med

finger;
c.

ajida och

ömt;

ett

variatio-

våldsamt;
och styrka;

c.
c.

v
v

i-

i-

= concerto.

Concert,

concerto

(it.),

se

serter,

—

sades

—

Konsert.

Conradi,

1.

Johann Georg,

kapell-

Concertando (it.); brukas än om en
melodiförande sekunderande stämma, än
om ett mindre, konsertartadt stycke.
Concertante (it.), konserterande; ensamt föredragande; liufvudstämman.
Concertino, en liten konsert; sammanfattningen af de tre soloinstrumenten i

mästare i Gettingen i Bajern under senare delen af 1600-talet; skref flera ope-

concerto grosso.
da camera, kammarkon-

studerade harmoni o.
1843 organist
vid Invalidenhaus, 1849 kapellmästare i
Stettin, sedan i Berlin, Diisseldorf, Köln
och från 1856 åter i Berlin vid åtskilliga
teatrar; 1847 uppfördes hans första opera
"Kiibezahl" i Berlin; 1855 spelades operan "Musa der letzte Maurenfiirst";
skref dessutom fem symfonier, ouverturer, kammarmusik, danser och solosånger.
I Stockholm uppfördes af honom
1863 "Die Welt des Schwindels, öder Uber
Land u. Meer" ("Öfver land o. haf); ett

-en

Concerto

c. da chiesa, kyrkokonsert;
se
Konsert. C. gros so stycken sonat-

sert;

i

form delad i två el. flera soloinstrument
•och ackompagnerande stråkorkester el.
äfven stor orkester; då vid dessa stycken
soloinstrumenten voro hufvudsaken, öfvergick benämningen å dessa instrument
<ripien-stämmorna).
Concertpalaeet i Köpenhamn, Bredgade; inköptes 1884 af ett sällskap för att
inredas till konsert- och festlokaler. I
de provisoriskt färdiga lokalerna afhölls
den första stora nordiska musikfesten i
juni 1888. Det fanns då plats till en kör
på 600, orkester på 100 personer och 2,000
åhörare; d. 2. 11. 1889 invigdes huset
med en större konsert. Det rymde då
bl. a. två konsertsalar, en stor med plats
till c. 1,500 åhörare och en mindre till c.
500 åhörare. Flera andra lokaler (ej till
musik) finnas i samma byggnad. C. utgör ännu den danska hufvudstadens
främsta konsertbyggnad.
Concert spirituel (fr.), andlig konsert;
en beteckning för de af A. D. Philidor
1725 i Paris stiftade konserterna med företrädesvis
allvarlig
musik
(äfven
världslig), hvilka gåfvos å större högtidsdagar, då offentliga förlustelser ej
fingo äga rum; 1791 indrogos dessa kon-

Hamburg "Ariane", "Diogenes",
"Numa Pompilius" 1691; "Karl d. grosse"
ror: för

o.

"Jerusalem" 1692; "Sigismund", "Geno. "Pygmalion" 1693.
2. A u g u s t C, f. i Berlin 27. 6. 1821;

sericus"

t därst.

26. 5. 1873;

komp. för Kungenhagen;

annat

i

stycke är

svenska

hufvudstaden

gifvet

"En vänskapstjänst".

3. J o h a n
G o 1 1 f r i e d C, f. 1820 i
Tönsberg, t i Kristiania 1890; studerade
först medicin; efter aflagd farmaceutisk
examen öfvergick han helt till musiken;
skref 1848 till text af H. Wergeland en
liten tillfällighetskantat, som uppfördes
i Vor Freisers Kirke; 1848 begynte han
en resa i landsorten för att väcka musikandan och fortsatte därmed i fem år,
under hvilken tid han besökte städerna
Dröbak, Möss, Tönsberg, Skien, Porsgrund och Kongsberg, där sångföreningar och delvis äfven ork. -föreningar stiftades; 1853 54 anställd som musikdirektör för den då upprättade "Norske teater"; reste 1855 på offentligt stipendium
till Tyskland, där han studerade under

—

11

Conservatoire
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Leipzig; dirigerade sedan i KriAbonnementskonserternas musikuppföranden 1857—59 och var sedan verksam som musiklärare. Skref musik till
dramat "Gudbrandsdölerne" och smärre
nnmmer i andra dramatiska verk, ett par
häften sånger med piano, flera fyrstäm-

två år

i

stiania

miga manskvartetter; författade dessutom en norsk musikhistoria: "Kortfattet hist. Oversigt över Musikens Udvikling og nuvEerende Ståndpunkt i Norge",
Litt. själfbiogr. i nyssnämnKna 1878.

—

da bok.
Conservatoire,

u

m

och

Konservator

se

i-

Akademi.

Consolo, Ernesto, f. i London 1866
af italienska föräldrar; elev af Sgambati, Keinecke och A. Kubinstein; debuterade som pianist i London 1903; har sedan företagit konsertresor öfver Europa
och vunnit högt erkännande för sitt

goda

han Stockholm;
Schweiz (Lugano), då han ej är

spel; 1905 besökte

vistas

i

Francesco Bartolomeo,

Florens, f 20. 7. 1732 i Wien;
dugande teorbist och på sin tid omtyckt
operakompositör; teorbist i Wien 1701;
hof kompositör 1713; af hans operor tillhöra de flesta op. comique: Don Chisciotte in Sierra Morena 1719, Clotilde
f. 20. 1.

1706

m.

1681

fl.

Eitner nämner ej mindre än
serenader ("Festi tea-

och

9 oratorier af

Contractus,

tra

u s.
Contredanse,
c

se

honom.

Hermannus

Con-

un

c o n-

t

tretanz,
Convei'sio

se

c o

t

r y-d a

nc

e,

Kontradans.

(lat.),

ömvändning.

m

Cooke, 1. B e n j a
i n,
f. 1734 i London, t 14. 9. 1793; 1762 organist vid Westminster Abbey i London; 1775 dr. mus. i
Cambridge, 1778 äfven i Oxford; berömd
kompositör af glees, canons och catches;
var medarbetare i Hawkins' musikhistoria.

m

sor-

dini).

Copula, koppel; under medeltiden en
beteckning för ett särskildt slag af flerstämmig sats; äfven brukadt om en
ligatur.

Copyright (eng.), förlagsrätt.
Coquard, Arthur, f. i Paris 26. 5.
1846; studerade juridik och musik; blef
1870 dr jur.; elev af C.

Franck

kompo-

i

sekreterare hos en medlem
af senaten; fortsatte dock sina musikstudier; 1876 komponerade han för baryton och orkester balladen "Le chant des
Epées"; sedan lyriskt-dramatiska scener
för sång och ork. såsom "Cassandre",
1870

sition;

"Hero et Léandre" (1881), "Christophe
Colomb"; Ossiansymfoni, körer till Racines Esther m. m.; för scenen skref han
bl. a. "L'Épée du roi" 1884, "Le Mari
d'un jour" 1886, "La Jacquerie" 1895,
"Jahel" 1902; författade dessutom musikkritiska artiklar i Le Monde och en bioCor
horn;

i

16 stora operor, 13
trali")

duk skola dämpas (timpani

täckt

grafisk skiss öfver C. Franck.

å konsertresor.
Conti,

— Corder

m

2. T h o
as S i
p s on C, f. 1782 i
Dublin, t 26. 2. 1848 i London; dirigent
vid Drury Lane, Covent Garden, Filharmoniska sällskapet och sedan 1846 för
"Concerts of ancient music"; uppträdde
äfven som sångare; skref operor, operetter, glees, catches m. m.
Coperto (it.), betäckt; vid pukslående
betyder c. att pukorna genom en öfver-

Cor.

horn;
an g1ai

(fr.),
c.

= corno.

c.
s,

de chasse,

valdt-

engelskt horn.

Cora och Alonzo,

opera

i

3

akter

af G. G. Adlerbeth, byggd på Marmontels "Ineas, ou la Déstruction de Tempire du Pérou", musik af Naumann,

hvars

otvifvelaktigt bästa verk operan
operahusets i Stockholm invigning och uppfördes för första
gången d. 30.9.1782; -gafs intill 1832 42
ggr; pr. k. t. Kphn 30. 1. 1788. Musiken
är; skref s för kgl.

var jämte den

tyska öfversatta texLitt.: Briefe
iiber Musikwesen, besonders Cora in
Halle, Quedlinburg 1781.
Ämnet behandlades i opera äfven sedan af Méhul
(Alonzo et Cora, Paris 1791), P. v. Winter (Cora und Alonzo, Miinchen 1795),
till

ten tryckt året innan.

—
—

Weigl (baletten: Alonzo und Cora, Wien
m. fl.
Corda, sträng; s o p r a u n a c, på en
sträng; sulle mezza c, på halfva (på
midten af) strängen.
Corde (fr.), sträng; c. å jour, c. vi1795)

de, öppna, tomma strängen vid fiolspel;
f a u s s e, falsk, oren sträng.
Corder, F r e d er i c k, f
26. 1. 1852
i

c.

.

London; elev af R. acad. och F. Hiller i
Köln; 1890 lärare vid R. acad.; höll där
musikhistoriska föredrag särskildt öfver
Wagner och hans tid; medarbetare i

—Cornelius

Corelli

en stor
kantat o. deklamatorier med orkester m. m. En
fullständig förteckning af hans större
verk finnes i Groves lexikon.
musiklexikon;

Groves

mängd

operor,

skref

operetter,

Are ange lo,

Corelli,

f.

12.

(13.)

2.

Fusignano, t 10. 1. 1713 i Rom;
violinist; om hans lif är föga bekant;
studerade kontrapunkt för M. Simonelli och violin för G. B. Bassani; omtalas 1672 i Paris och sedan i flera tyska
städer (Miinchen, Hannover m. fl.); 168.5
var han i Rom, då han såsom musikdirektör hos drottning Kristina af Sverige ledde musiken vid en större fest.
Han var vid denna tid kardinal Ottobonis gunstling och kvarstannade i dennes hus till sin död; 1689 och 90 synes
1656

i

han någon

tid

ha varit

i

Modena; han

efterlämnade en stor förmögenhet. C:s
kompositioner voro på sin tid mycket
kända och utkommo i många upplagor
(se Eitner). De flesta utgöras af sonater
för 2 violiner och violoncell (el. cembalo). 12 sonater op. 1 trycktes 1683; 12
sonater op. 2 1685; 12 sonater op. 3 1689;
12 sonater op. 4 1694, 12 sonater op. 5
1700.
Jämte dessa sonater skref han
flera concerti grossi och anses som den
egentlige skaparen af denna stilart.
Nyupplagor utgåfvo Joachim och ChryC. är ej virtuos i modern mening med svindlande teknik utan en odlare af den fylliga tonen med ädelt
föredrag. Som sådan står han som skapare af det nyare violinspelet.

sander.

Cornamusa
säckpipa.
Cornelius.

(it.),

cornemuse

(fr.),

P

e t e r,

f.

24. 12.

1824

i

—

att tillhöra Liszts krets 1852

—58;

C.

verkade där dels som författare af musikkritiska artiklar i Wagner-Liszts anda i "Neue Zeitschrift f. Musik" dels

som öfversättare
sik)

dels

mugenom egna kompo-

af texter (Berlioz'

slutligen

skref text och musik till den
komiska operan "Der Barbier von Bagsitioner;

dad", hvilken Liszt 1858 uppförde i Weimar; genom Liszts fiender motarbetad,
föll verket igenom, och C. lämnade nu

Weimar
Wagner

för

att

i

stället

bege sig

till

Wien; 1865 kallades han till
Miinchen, där han blef lärare i harmoi

ni och retorik vid k. musikskolan.

S. å.

uppfördes hans stora opera "Cid" i Weimar. En påbörjad opera "Gunlöd" fullbordades af C. Hoffbauer och Ed. Lassen samt uppfördes först 1891 i Weimar (1892 i Strassburg). De flesta framgångar C:s verk vunnit ha ägt rum efter 1874.
Barberaren återupptogs 1885 i
Miinchen (i ny instrumentering) och
gjorde då lycka. 1905 firades en storartad C.-fest i Weimar med bl. a. "Barberaren" och "Cid". Breitkopf & Härtel utger sedan 1905 en fullständig upplaga af hans kompositioner. C. har blifvit känd och högt skattad framför allt
genom sina romanser och körer, af hvilka må nämnas: Liedercyclus op. 3, duetter f. sopran o. baryton op. 6, Weinaehtslieder op. 8, Trauerchöre (f. mansröster) op. 9; efter hans död utgåfvos hans
"Brautlieder (skrifna 1867 för hustrun).
C. är en fin diktarmusiker med ädel
känsla och en ovanlig renhet i stilen;
de första sångerna äro mycket kort hållna och så enkla, att de i första ögonblicket verka något tomma. De senare
sångerna äro mera komplicerade och intressera därför i högre grad. Såväl operorna som sångerna bära en afgjordt
själf ständig karaktär, och C. är hvarken Liszt- eller Wagnerefterbildare;
originalitet är

1.

Mainz, t 26.10.1874 därst.; släkting (kusins son) till den berömde målaren; kompositör och diktare; begynte som skådespelare, men då han ej hade framgång
å denna bana, valde han musiken i stället; 1845
50 var han elev af Dehn i Berlin i kontrapunkt; den stränga stilen
tilltalade honom ej, och han begaf sig
därför i stället till Weimar, där han

kom
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Som

utmärkande

diktare är C.

samme

för

dem

fine

alla.

lyriker

som

i romanserna (ett urval utgaf Istel
Eeclam-samlingen).
2. P e t e r C, f. 4. L 1865 på Lerbjerggaard vid Fredensborg; dansk operasångare (tenor); studerade först mejerihandtering sedan sång först hos Nyrup
och Rosenfeld i Köpenhamn sedan i Paris och Berlin samt debuterade 1892 å
k. teatern i Köpenhamn som Toreadoren i Carmen; hade gästspel i Bayreuth
1906 och i Covent Garden, London, 1907
i

—1912

Stockholm kom
må nämnas:
Don Juan, Siegfried, Lohengrin, Samson i "Samson o. Dalila", Erik Glipping
i "Valkyi "Drot o. Marsk", Siegmund
rian", Pedro i "Dalen", Walter i "Mä-

han

(hvarje år);
af hans

1908;

till

roller

Cornet

164

—Couperiu

C.
stersångarne", Tannhäuser, Tristan.
är hedersledamot af flera sällskap och
medstiftare i Rich. Wagnerföreningen i

Kphu.
Cornet

(fr.),

sinka, posthorn, en orgel-

stämma, som klingar liksom sinkan.
å p i s t o n s (fr.), litet ventilhorn.
Cornetto, se

C.

(Les

cloches

de Cornevillc), operett af R. Planquette
till text af Clairville o. Gabet; upplefde
sin första representation 19. 4. 1877 å Fo-

dramatiqnes" i Paris; d. 18. 10. 1886
kunde den redan fira sin 1000:de föreställning i den franska hufvudstaden;
sv. öfvers. C. G. Michal; pr. Mindre t.
Sthlm 3. 9. 1878, Göteb. 17. 12. s. å.. Nya
t. Sthlm 22. 4. 85 och Vasat. 25. 9. 93.
Corno (it.), horn, valdthorn, c. b a slies

setto, bassetthorn;
valdthorn; c. i n g 1 e

c.

s e,

di

caccia,

engelskt horn.

Coro (it.), kör.
Corona (lat.), fermat; tecken till hvila.
Corpus (lat.), stränginstruments resonansbotten.
Correnta, se
Correpetitor
(fr.),

den som instuderar sångpartiet

med

solisterna eller körerna.
Corsi, J a c o p o, t c. 1604; florentinsk
adelsman; hos C. sammankommo de för

operan intresserade såsom Galilei, Perl,
Caccini m. fl. Rinuccini diktade Dafne,
och C. var den förste, som försåg några
sånger med melodier; Jac. Peri fortsatte
arbetet och samlade alla till ett helt.
Jämte Bardi torde C. varit den förnämste främjaren af första operan.
Cortzen, Carl Johannes Otto, f. 18. 8.
1828 i Köpenhamn; elev af Weyse, C.
Helsted; spelade vid 17 års ålder Hummels A-mollkonsert å en konsert å k.
teatern; företog sedan en mängd konsertresor, hvaraf en del tills, med violon-

Kellermann, hufvudsakligen inSkandinavien; slog sig 1863 ned i
Odense, där han blef stiftsorganist vid
St. Knuts kyrka; skref en del pianosaker
(Trois piéces mélodiques m. fl.).
Corvinus, se R a v n.
Cossmann, Bernhard, f. 17. 5. 1822 i
Dessau; framstående violoncellist; efter
förstudier i Dessau och Dresden erhöll
han plats i St. operans orkester i Paris
1840 och året därefter i London; 1847 kallades han till Leipzig, där han under

cellisten

om

Gewandhausor-

Weimar under Liszt; 1866—70 var han lärare vid
konserv, i Moskwa; bodde sedan 1870 78
Baden-Baden; var därefter lärare vid
i
Hochs konserv, i Frankf. a. M. C. var
en virtuos af första rang som solospelare
till

—

mindre

ej

som

framstående

ensemblespelare; komponerade en
smärre stycken för sitt instrument.
4.

1808

2.

del

Michael Andrew Agnus

Costa,
f.

Neapel, t i Brighton 29. 4.
och operakompositör; elev

i

1884; dirigent

af Zingarelli; kom 1829 till England; sedan 1830 var han anställd som dirigent i
London och skref en del operor; öfvertog

ledandeskapet af Filh. sällskapet
och 1848 för Sacred Harmonic
Society; ledde fr. o. m. 1849 musikfesterna i Birmingham och fr. o. m. 1857 Handel-Festivals; 1871 operadirektör och kapellmästare vid Covent Garden; skref
jämte några operor två oratorier (Eli
1846

(_1854)

1855,

Naaman

1867).

Cotillon, dans;

Courante.
(lat.), corrépétiteur

i

kom han

kestern; 1850

men var

Kornett.

Cornevilles klockor

spelade

Mendelssohn

ursprungligen en dans

af branle-karaktär från Ludvig XIV:s
tid; sedan kadrilj och under 1800-talet
rask vals el. polka.

Cotögni, Antonio, f. 1831 i Rom; har
hemlandet kallats "barytonisternas konung"; utbildad vid S. Michéle hospizets
sångskola; debuterade 26. 12. 1852 ä Metastasioteatern i Rom såsom Béleore i
"Kärleksdrycken"; sjöng sedan i Nizza
som Fadern i "Linda" och gjorde däri

efter lyckade turnéer

till

Spanien, Por-

Wien, England, Finland,
Polen och Ryssland; stannade till sist i
Petersburg, där han 1895 99 var sång-

tugal,

Paris,

—

lärare vid konservatoriet; öfvergick sedan som lärare till Roms musikaliska

akademi.
Nelusko

Bland hans

roller

må nämnas:

"Afrikanskan", Pösa

i

i

"Don

Carlos", titelrollerna i "Don Juan" och
"Hamlet".
Litt.: biogr. i Sv. Musikt.
2. 9. 191L

—

Coulé

(fr.),

bundet föredrag.

Coup d'archet (fr.), stråkdrag.
Coupé (fr.), staccato.
Couperin. Berömd fransk musikerfamilj. Eitner nämner 8 musiker med
detta

namn

från tiden 1630—1790.
F r a n c o i s C, son

berömdaste är

Charles
organist
11.

1668

i

i

C.

(t 1669

i

Paris),

Den
till

som var

St. Gervais.
Fr. C. föddes 10.
Paris, t 1733 därst.; 1693 orga-

Couplet
nist vid kgl. privatkapellet

i

Versailles;

kort därefter blef han organist vid

St.

Gervais-kyrkan; 1705 namnes han såsom
organist vid kgl. kapellet. C. åtnjöt stort
anseende som organist men ännu större
som cembalist. Hans kompositioner för
clavecin äro mycket högt skattade och
utkommo i en mängd upplagor. Fyra
böcker "Pieces de Clavecin" äro de mest
kända och oftast omtyckta (ny uppl. af

Brahms

i

skapade

ej

Chrysanders Denkmäler). C.
någon ny stil utan upptog
sina företrädares clavecin- och lutstil,
hvilken allt sedan midten af 1600-talet
utmärkt sig för en mängd sirater och
C. skrifver ej i ren fransk suitform, och danserna äro mindre rytmiskt
hållna samt visa en öfvergång till karaktärsstycken.
Couplet (fr.), strof; en liten sång i ett
sångspel.
drillar.

Courante

(fr.),

courente

corrente, coran-

dans i ^A takt; kan
påvisas alltsedan andra hälften af 1500-

ta

(it.)

;

moddans med

talet; blir

1600-talets bör-

jan och ställes då tillsammans med gaillarden och branlen; c. blir med 1620-talet
den fina och nobla hofdansen, ej så långsam och gravitetisk som branlen men ej
heller så uppsluppet glädtig som gaillarden.

mera

Mot

förlorar

den

slutet af 1600-talet blir

gravitetisk,
i

på

allt

samma gång den

popularitet (ersattes

som mod-

dans af menuetten) i stället öfvergår den
till en rent musikalisk konstform lämp;

lig till tema med variationer; i suiteformen placeras den mellan allemanden
o. sarabanden. Bach o. hans samtida behandlar c. endast som konstform, ej som
dans. Med 1740-talet är den i det närmaste försvunnen så väl från danssalar

—

som kompositionshäften.
lind, Stud,

i

sv, fklore

Courländer,

Köpenhamn;

s.

Litt.:

362

Bernhard,

ff.

T

m.

f . 2. 1.

Norfl.

Conrad Liiders
pianospel; konserterade f. f. ggn å k.
i

Kphn

6.

5.

elev

1832;

af

med

st,

1815

i
i

t.

offentligt under-

stöd utbildade han sig vidare i utlandet
(A, Schmitt i Frankf. a. M.); var efter
sin hemkomst 1836 en omtyckt konsertspelare; han företog på 40-talet konsertresor med Prume och Kellermann; 1842
blef han kammarmusiker och hade redan
gjort sig känd genom flera pianokompositioner (Cinq morceux op, 5, Salonsdanser, Mazurkor, Nocturner och tran-

— Coward
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han 1846 flyttade öfver
Amerika; här blef han efter flera
konsertresor (danska öarna i Västindien,
Trinidad, Venezuela) lärare vid Peabodyskriptioner); då

till

konservatoriet

Baltimore.

i

Couronne (fr.), fermat.
Coussemaker, Charles

Henri

d

e, f. 19. 4.

1805

i

Edmond

Bailleul, t 10.

1. 1876 i Bourbourg; studerade juridik i
Paris; blef sedan advokat och blef till
sist domare i Diinkirchen och Lille; bedref hela tiden musikstudier, först i Paris för Pellegrini, Payer och Reicha, sedan under Victor Lefebvre; komponerade
kyrkomusik (mässor, romanser, ett operafragment); genom Fetis fick han ett allt
lifligare intresse för musikhistorien och
ställde sedan sin skriftställarverksamhet
i

musikvetenskapens

tjänst.

De

flesta

skrifterna gälla den medeltida flerstämmiga musiken: Mémoire sur Hucbald
1841, Histoire de Tharmonie au moyen-age
1852, Drames liturgiques du moyen-age
1860, Les harmonistes des XII. et XIII.
siécles 1865, L'Art harmonique aux XII.

Les harmonistes du
präktig upplaga af
medeltida musikteoretikers skrifter utgaf han: Scriptores de musica medii aevi
1864—76 (nytryck 1908), jämte Gerbers
den främsta boken å detta område. En
mycket god samling flamska folkvisor i
text och melodi är: Chants populaires
des Flamands de France 1856.
Coward, Henry, f. 26. IL 1849; 1889
bacc. mus. i Oxford, 1894 dr mus, därst.;
1904 docent i musikhistoria vid Sheffields
univ.; mest känd som framstående körledare (bl. k.); dirigerade 1880 en körförening i Sheffield, sedan liknande i
Huddersfield, Chester och nu åter för
"Sheffield-choral union"; har sedan 1906
företagit konsertresor med sin kör och
äfven dirigerat vid stora engelska muet

XIII. siécles

XIV.

1865,

siéele 1869.

sikfester.

En

"Såsom dirigent är

C.

mycket

omtyckt och populär och har en fullkomlig kontroll öfver de väldiga tonmassor
han anför. Renhet, precision och dramatisk nyansering från det Ijufligaste pianissimo till det mest öfverväldigande
fortissimo, i förening med det tydligaste
textuttal äro framstående egenskaper
hos alla körer, som ha blifvit inöfvade
under C:s taktpinne" (H. Werner).
Litt.: The Mus. Times jan. 1902; Sv. Mu-

—

siktidn.

3. 6.

1907.

—
Cowen— Cramer

166

Cowen,

Frederic Hy men,

f.

29.

1.

Kingston, Jamaika; elev af Benedict och Goss i England; 1856—68 studerade han vidare i Leipzig och Berlin;
har sedan dirigerat en mängd orkestrar
bl. a. filharmoniska konserterna i London (1888—92) och Liverpool (1896—97);
1899 dirigent för Filh. sällskapet i London; sedan dess har han äfven dirigerat
vid åtskilliga musikfester (Cardiff 1902,
Händelfesterna 1903); dr hon. c. 1900 i
1852

i

Cambridge; skref operor, operetter, symkammarmusik, kyrkliga körer,
kantater m. m. En fullständig förteckning af alla i Groves lexikon.
Covent Garden theatre, berömd teaterbyggnad i London, öppnad 7. 12. 1732 under J. Richs ledning; byggnaden har
flera gånger nedbrunnit (1808, 1856), men
har för hvarje gång åter blifvit uppbyggd och utvidgad; teatern användes
fonier,

intill 1847 endast tillfälligtvis till operauppföranden; af de verk, hvilka under

tid särskildt förbundits med Cov.
äro Webers "Friskytten" och "Oberon"; den förra uppfördes under stormande jubel därst. kort efter premiären
i Tyskland; den senare var direkt skrifven för Cov. G. och hade sin urpremiär

denna
G.

1846 beslöt man att om4. 1826.
ändra allt, så att byggnaden kunde bli
ett permanent operahus.
Man gaf den
nu titeln "Royal Italian Opera" o. sökte
redan från början erhålla de allra bästa
sångkrafter från Italien. Till musikalisk

därst. 12.

ledare utsågs Costa och de första sångarna blefvo Grisi, Persiani, Tamburini,
Eoncini, Alboni m. fl. Längre fram upp-

trädde här sådana sångkrafter som A.
Patti (1861), Lucca, Albani, Tamberlik,
Graziani, Krist. Nilsson, Caruso m. fl.
Teaterbyggnaden rymmer för närvaran-

de 3,500 åskådare.
Numera gifves där
endast operaföreställningar på våren; på
hösten användes byggnaden i stället till
promenadkonserter och om vintern till
maskeradbaler.
Cracovienne, se Krakoviak.
Craelius, C a r 1
a g n u s, f. 4. 4. 1773 i
Stockholm, t därst. 7. 6. 1842; aktör och
sångare vid k. operan i Stockholm 1795
—1806; företog med understöd af teaterns
medel resor i Tyskland och Italien 1802
-09 dels för att vidare utbilda sin egen
röst dels för att förvärfva dugliga italienska sångare till k. operan; konsertera-

M

de pä nedresan först i Leipzig, Berlin
m. fl. städer och vann beröm för sin sköna tenorröst, sin "färdighet i löpningar"
m. m. På hemresan från Italien i okt.
1809 lät

han ånyo höra

man berömde nu

i Leipzig, och
hans koloratur
konstnärligt gedigna

hans

utan

äfven

sång;

d. 8. 10. 1809

sig

ej blott

kallades han

till

sång-

mästare vid operan i Stockholm och var
sedan förste sångmästare 1812 14 och
1816 31. Till hans förtjänster som sånglärare vid teatern kan äfven läggas, att
han först upptäckte Jenny Linds sällsynta begåfning; då han emellertid strax
därefter afgick, kan hans inflytande på
hennes röstutbildning ej ha varit stort.
C. var 1814 17 lärare i solosång vid Mus.
ak:s läroverk. Fr. Cronhamn säger om

—

—

—

honom som

lärare:

"Han använde

itali-

enska sångmetoden; ansågs som en god
sånglärare och hade en ovanlig vidsträckt humanistisk bildning." C. erhöll
sedan titeln hof sekreterare; LM A 1822.
C. öfversatte texten till Auber-Scribes
"Le Macon" ("Muraren"). Som kompositör är han mindre känd. Den äldre katalogen öfver A. Hirschs förlag upptager en samling solosånger med piano
"Quattro Pezzetti di canto" (Placido zeftrovi

caro oggetto, se tu
si mio;

firetto,

se

m'ami,

amatobene; T'in tendo

il

Che ognun perte sospiri).
Cramer, berömd musikerfamilj, hvars
mest bekante medlem är J o h a n n
Baptist C. Dennes farfar var violinist i Mannheim och fadern, J o h a n n
C. (1743

—1799),

anställning
i

i

Mannheim

året efter

till

hade
denna

i

början en liknande
J. B. C. föddes

stad.

2. 1771.
Fadern flyttade
London och intog snart en

24.

ledande ställning i den engelska hufvudstadens musiklif; blef ledare för operan,
Pantheon, "The ancient concerts" (1780
89) och "The professional concerts". Han
ansågs en tid som Englands främste vio-

Sonen fick en vårdad musikalisk
uppfostran och erhöll till lärare å klaver M. Clementi. I komposition var han
mera autodidakt. Hans smak skolades
under studiet af Handel, Bach, Scarlatti,
Haydn och Mozart. Fr. o. m. 1788 företog han konsertresor till kontinenten
och bodde dessemellan i London högt
skattad som pianist och lärare. 1824 blef
han delägare i firman "J. B. Cramer &
Co", hvilket musikförlag snart vann
linist.

Crecquillon

—Grönhamn
Crescendo

mycket

stort anseende och förlade bl. a.
verk af Clementi, Haydn, Herz, Hummel,
Mozart, Beethoven, Weber, Meyerbeer,
Rossini m. fl. 1835 45 uppehöll sig C. å
kontinenten, först i Miinchen, sedan i
De sista åren lefde han i tillParis.
bakadragenhet i London. C. blef 1833
C. sökte
led. af Mus. ak. i Stockholm.
inom pianotekniken att framför allt utbilda likformigheten mellan de båda
händerna i smidighet samt ett godt legatospel. C. placeras vanligen som virtuos närmast efter Clementi och bildar
en öfvergång mellan denne och Hummel.
Efter dessa tre äldre mästare följde sedan Moscheles och Kalkbrenner, hvilka
visserligen byggde på den väl lagda
äldre grunden men dessutom togo intryck af Beethoven samt utbildade en
nyare mera salongsmässig stilriktning,
melodiösare men öfverlastad med siraAf C:s arbeten lefver nu knappast
ter.
mera än hans etyder. De upplagor,
som nu vanligen finnas af dessa, äro i
regel utdrag ur hans "84 studies in two
parts of 42 each", hvilka i sin tur utgöra
5:te delen af hans "Grosse praktische

—

—

Pianoforte-Schule". Såsom op. 81 utkom
"16 nouvelles études", alltså tills, med
förra samlingen jämt 100 etyder.
Af
nyare urval må nämnas Biilows (50 st.),
H. Riemanns, Ad. Henselts (med ett andra piano) m. fl.

Thomas,

kapellmästare i
Briissel c. 1544, sedan prebendar i Löwen, Namur, Termonde och sist i Béthune, där han 1557 dog; betydande kontrapunktist och högt skattad kyrkokomCrecquillon,

positör,

som

ofta

namnes

i

samband med

samlingar motetter och
chansons utkommo i tryck. Uppsala
bibi. äger en samling "Cantiones sacrse"
Josquin;

flera

af 1559.

Crembalum
Cremona.

(lat.),

Stad

brumjärn.

Lombardiet, hvilken
vunnit ett berömdt namn genom de
många framstående violinfabrikanter,
hvilka där lefde hufvudsakligen under
tiden 1550—1750.
De främsta släkterna
voro: Amati, Stradivarius, Guarnerius,
Bergonzi,
Guadagnini,
Montagnana,
Ruggieri, Storione, Testore. Uttrycket
"c r e
o n e s a r e" brukas stundom som
allmän benämning på en god violin.
i

m

Cresc.

= crescendo.
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(it.),

växande,

med

tillta-

gande styrka.

m

G i r o 1 a o, f 2. 2. 1762
Urbania, t 24.4.1846 i Neapel; berömd
kastratsångare (sopran); debuterade 1783
i Rom och sjöng sedan i Padua, Venedig,
Turin, London, Milano, Neapel, Wien
m. fl. st. Napoleon dekorerade honom
med järnkorset, sedan han hört honom
i Wien, och kallade honom 1806 till Paris; efter 1812 uppträdde han ej mer
och verkade sedan som sånglärare i
Neapel.
Cristofori, Bartolommeo di Francesco, f. 4.5.1655 i Padua, t 27. L 1731 i
Florens; klavérbyggare först i födelsestaden; flyttade sedan till Florens på
1690-talet, där han jämte sin instrumentalbyggaresysselsättning sedan 1716 äfven var konservator för Ferdinand af
Medicis instrumentalsamling.
C.
var
den förste, som konstruerade ett pianoforte (hammarklavér). År 1711 beskrefs
det nya instrumentet af M. Se. MafEei
i "Giornale dei letterati d'Italia"; uppsatsen väckte uppmärksamhet i Tyskland och öfversattes af Mattheson i Critica musica 1725 samt aftryektes sedan
1767 i Adlungs Musica mechanica organoedi; genom någon af dessa två tyska
upplagor väcktes G. Silbermanns uppmärksamhet på instrumentet.
Crescentini,

.

i

Croce,

Giovanni,

f

.

c.

1557

i

Chi-

oggia vid Venedig, t 15. 5. 1609; lärjunge
af Zarlino; upptogs i sångkören i Marcuskyrkan i Venedig och blef 1603 Donatos efterträdare som kapellmästare;
C. är en af de mest betydande af Venetianska skolans kompositörer; flera samlingar 5- och 6-stämmiga madrigaler,
maskerader, canzonetter, mässor, lamentationer trycktes hufvudsakligen i sista
decenniet af 1500-talet och första af 1600talet.

Croche (fr.), croma, åttondelsnot.
Cromatico (it.), kromatisk.
Grönhamn. 1. J o h a n Pe t e r, f. 7. 5.
1803 i Ö. Karup, Halland, t 15.6.1875 i
Stockholm; vid fyra års ålder upptagen
af en morbroder i Lund, lärde han af
denne glasmästaryrket, på samma gång
han lärde blåsa flöjt, hvarpå han uppnådde den skicklighet, att han antogs
till flöjtist vid Södra skåningarna.
Under förberedelsen till första nattvardsgången lärde prosten Schartau känna

Grönhamn— Crusell
honom, och denne sörjde nu för hans
vidare utbildning i skolämnen, så att
han vid 18 års ålder fick anställning som
skollärare i Lunds stift; han hade under
denna tid på egen hand lärt klaver och
orgel och prosten Schartau försåg honom med nödiga noter. Då prosten 1825
dog, begaf C.

sig

till

Stockholm,
musikstudier

där
vid

jande skrifter: Berättelser om musik o.
mus. instrumenter vid världsexpositio-

nen

i

London år

1851,

Sthlm

1851;

redi-

gerandet af Mus. ak:s Handlingar 1865
—73 jämte flera biografiska uppsatser
därst.; Kongl. Mus, akademien 1771—

Sthlm 1871. C:s betydelse som
positör ligger nästan uteslutande

1871,

kominom

manskvartettens område; M. Rystedts
1825—29 bcdref
1883 sjungna
intill
Mus. ak:s läroverk; 1827 utnämndes han förteckning öfver
Johans försam- manskvartetter upptager ej mindre än
till organist vid Carl
46 sånger eller näst O. Lindblad det högling, en befattning, som han innehade
sta i Sverige; af dessa utgöras 15 af
intill år 1837; 1832—33 studerade han i
Uppsala och tog sistnämnda år kameral- krigssånger. C. blef 1840 medlem i Par
examen; 1829—50 var han kammarskrif- Bricole, där hans manskvartetter och äfvare i k. tullverket och 1834—70 revisor ven en del af hans solosånger fingo en
Litt.: själfbiografi
Sin musikaliska verk- kärleksfull odling.
i kammarrätten.
samhet nedlade han ej pä grund af dessa i Mus. ak. 1771—1871; Sv. Musiktidn. 1886
platser; 1835 43 var han föreståndare s. 73 f. Biogr. Lexikon.
2. Frithiof August C, f. 26. 6. 1856 i
för ett sånginstitut och 1840—43 anförare
Sthlm, t 28. 4. 1897; den föreg:s son; Mus.
för den af honom själf stiftade "Sängföreningen" i Stockholm; 1842 utnämn- ak:s bibliotekarie 1883; 1888—92 sekretedes han till lärare i elementar- och kör- rare vid k. operan; uppsatte 1879 och resång vid Mus. ak:s läroverk; 1860 till- digerade till sin död veckotidningen
förordnad och 1870 ord. sekreterare vid "Hvad nytt från Stockholm" och utgaf
Mus. akad. LMA 1843. 1851 reste han 1888 musikkalendern "Dur och moll".
"Högtidstal i kongl. mus. ak. under ett
till London på offentligt understöd för
nioårigt presidium af Oscar Fredrik" utatt lära känna där utställda musikinstrument; 1853 besökte han Tyskland kom 1885 försedt med värdefulla musikm. fl. länder för att inhämta kunskap historiska anmärkningar af F. C; bland
om kyrkomusiken och musikläroverken. dessa märkas bl. a. en god biografi af
C:s verksamhet är mera af administra- Roman och en öfversikt af svenska folksånger. Af öfriga musikhistoriska upptiv och reproduktiv art än egentligen
kompositorisk.
Vi vilja blott nämna satser kan nämnas värdefulla bidrag till
följande af hans arbeten: 1832 arrange- Crusells biografi i Sv, Musiktidn. 1887.
Crotchet (eng.), fjärdedelsnot.
rat en 60 Bellmanssånger för mansröster,

han

—

—

'

1841

öfversatt

Flöjtskola;

Fiirstenaus

—50

komponerat fem häften flerstämmiga militärsånger; 1847 arrangerat svenska koralerna för mansröster;
Praktisk lärobok i flerstämmig sång
1851; Musica sacra (I: 1854, II: 1867; del
I nu i ny uppl.); Sånglära för skolan
1846

1870 (I 6:te uppl. 1886

II 2:a uppl.

o. 1895,

andliga sånger arrangerade för
mansröster, passande för hvarje högtidsdag under året 1855; komponerat
sånger för barn 1856; arrangerat flera
af melodierna i R. Dybecks "Runa"; redigerat sångsamlingen "Sjung"; utgifvit flera häften sånger för skolor; komponerat flera manskvartetter, några ro1881);

manser samt satt guitarrackompagnement till öfver 1,000 sånger. Härtill

kommer sedan en
verksamhet,

till

litterär

hvilken

skriftställar-

bl.

a.

hör

föl-

Crusell,

Bernhard,

f.

15.10.1775

i

Nystad i Finland, t 28.7.1838 i Stockholm; tonsättare, klarinettvirtuos. C.
var son till en fattig bokbindare. Den
första musik han fick höra var från en
bodgosse, som trakterade flöjt. C. kunde
timvis stå utanför dennes rum och lyssna.
Vid åtta års ålder följde han sina
föräldrar till Tavastehus och sedan till
Nurmjervi, hvarest de slogo sig ned. I
närheten bodde G. M. Armfelt, och C.
fick hos denne man göra bekantskap
med en klarinettist vid namn Wester,
hvilken lärde honom traktera detta instrument. Hos fru Armfelt fick C. lära
spela piano och visade så stora framsteg,
att Armfelt tog sig an honom. I början
af år 1788 reste Armfelt till Sveaborg
och hit fick C. medfölja. C. hörde här
militärmusiken och drogs snart in bland

—
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Crusell
militärerna.

Man lämnade honom

en

han spelade alla de stycken han kunde till stor förundran för
Major Olof Wallenstjärna
officerarna.
bad honom ingå i kompaniet som musikvolontär, hvartill han samtyckte. Han
upptogs af majoren som barn i huset
och erhöll nödig uppfostran. Jämte sina
musikstudier bedref han äfven med ifklarinett, och

ver franska språkstudier. Då Wallenstjärna 1791 kom med sitt regemente till
Sedan han
Stockholm, följde C. med.
spelat ett klarinettsolo på en konsert, engagerades han i hofkapellet 1793 af Vog1798 reste han till Berlin för att viler.
dare utbilda sig på klarinett för Fr.
Tausch. Efter åtta månaders undervisning tvangs han återvända. 1801 utnämndes han till ledamot af Mus. akad.
Franske ministern i Stockholm M:r de
Bourgoing hörde honom en gång spela
att följa
ett solo och föreslog honom
med till Frankrike. Han mottog anbudet och vistades i Paris i ministerns hus.
Han stiftade här bekantskap med Kreutzer, Cherubini, Lefevre, Méhul och Baillot och mottogs af alla med utsökt vänUnder hela tiden (5 mån.) tog
lighet.
han lektioner i komposition för Berton
och Gossec. Han önskade kvarstanna i
Paris vintern öfver och erhöll ett smickrande anbud som första klarinettist vid

Konungen nekade
italienska teatern.
honom emellertid permission, och han
till Stockholm.
Leipzig för att underhandla om tryckningen af sina kompositioner; reste äfven öfver till Dresden, där han besökte sin forne välgörare
M:r de Bourgoing. År 1838 blef C. musikdirektör vid båda lif grenad järregementena. Han vistades sedan en del af
somrarna i Linköping för att där stifta
en änke- och pupillkassa för musiker och
gaf därför årligen en konsert i staden.
Den närmaste tiden efter 1818 plågades
han ofta af sjukdom, som nedsatte hans
arbetskraft. Emellertid tillfrisknade han
åter och återupptog sitt arbete som kom-

måste därför återvända

År

1811 reste

han

till

positör på 1820-talet. Svenska akademien
tilldelade honom sin stora medalj i guld
1837, på grund af hans förtjänster om

svenska språket och sångkompositioner.
C. blef 1818 medlem i Götiska förbundet,
dock utan att erhålla något namn i detta
sällskap.
C:s förnämsta tonsättarverk

—

för klarinett infaller under tiden 1803
1812;

sedan öfvergår lian

allt

mera

till

sångstilen och romansen, inom hvilken

konstform han på 1820-talet når sin
sta produktivitet.

På

1820-talet

stör-

kompo-

nerade han äfven musik till skådespelet
"Lilla slafvinnan" (Ali Baba), hvilket
1824 upplefde sin första representation
och intill 1838 gafs 38 gånger å kgl. teatern.
Af kompositioner märkas: 4 konserter för klarinett o. orkester i Ess-dur
o. F-moll samt 2 i B-dur, den ena tillägn.
kronpr. Oskar; ett concertante för klar.,
horn och fagott med orkester; tre stråkkvartetter i Ess-dur, C-moll och D-dur
(sistnämnda stycke med klar. el. flöjt i
st. f. den ena violinstämman); diverti-

mento för

oboe, violin, altviolin

o.

violon-

duos för två klar.; Beethovens
septett arrangerad för militärmusik; introduktion och svensk folkvisa med variationer för klar. och ork. Alla dessa
äro tryckta på Peters förlag i Leipzig.
Lilla
I Stockholm äro följande tryckta:
slafvinnan, Tolf sånger ur Frithiofs saga. Flyttfåglarna för fyra röster med
piano, tre häften sånger med pianoack..
Fågelleken, Sång till solen. Hymn för
Greklands befrielse för fyra röster med
cell; tre

ackompagnement; Harpan, romans

för

en röst med piano; Skandinavisk sång
för fyra röster med piano. Af otryckta
kompositioner nämner C. i sin själfbiografi: Concert för valdthorn med ork.,

concertino för fagott med ork., thema
variationer för valdthorn med ork;

med

"Göterna fordomdags drucko ur horn"
för tre fagotter och kontrabas; trio för
klar., valdthorn och fagott; Fosterländsk
hymn för fyra röster med piano; Vid
Göta kanals invigning: Deklamatorium
med körer; Den siste kämpen, deklamatorium med körer; flera tillfällighetskantater och sångkvartetter, diverse
kompositioner för militärmusik bestående af fantasier, potpourrier, marscher,
militärsånger m. m. Af alla dessa arbeten ha sångerna till Frithiofs saga blifvit mest berömda.
Då man 1825 förberedde andra upplagan af Tegnérs Frithiofs saga, var man betänkt på att låta
Crusells musik tryckas samtidigt. Skalden skrifver själf härom d. 27. 10. 1825
"Jag blir C. på det högsta
till Beskow:
förbunden för hans godhet att vilja låta
sin

musik medfölja den nya upplagan;

—
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det blir då det bästa i boken. Endast
fruktar jag, att det blir för dyrt och så-

lunda tvingar mig att öka upplagans
Samtidigt säger han: "Ingeborgs
klagan sjunges här allmänt och musiken
beundras med rätta." Då andra uppl. utkom, åtföljde en musikbilaga med ett
par af romanserna. På våren 1826 utkom sedan den själfständiga upplagan:
"Tio sånger ur Frithiofs saga", Sthlm
pris."

(Stentryck C. Miiller), snart åtföljd af

en andra upplaga: "Tolf sånger" etc.
(De tillagda äro: Frithiof o. Björn samt
Rings dräpa). En dansk uppl. lät ej
länge vänta på sig: "Tolv Sange af C.
og tilEBgnede Digteren." Kphmn C. C.
Lose & Delbanco. En tysk upplaga (med
A. v. Helwigs öfvers.) utkom på Peters
förlag: "Zwölf Gesänge aus der Frithiofs
Sage". Tegnér tackar C. i ett bref från
Varberg och skrifver då bl. a.: "Äfven
innan jag känner dess innehåll är den

mig dyrbar,
ende

—

icke blott i personligt afsety hvilken svensk man skulle ej

smickrad att se sitt namn förCrusells?
utan äfven, och
ännu mera för själfva sakens skull." På
tal om de andra äfven af C. tonsatta

känna

sig

enadt

med

—

dikterna yttrar skalden: "Största delen
af den popularitet, som en och annan af
mina dikter vunnit, bör onekligen tillskrifvas tonsättaren; men jag afstår
gärna min halfpart af äran för det
större,
det
fullständigare
uttryckets
skull."
Fr. Grönhamn skrifver i en
minnesteckning öfver C: "Orsaken till
särskildt de C:ska sångernas ofantliga
popularitet låg väl egentligen icke uteslutande i deras melodiska fägring och
bjärta karaktäristik, utan berodde väl
jämväl därpå, att C. var en fin skaldenatur, som ägde ett öppet öga för diktens inre väsende och en lycklig förmåga att gifva den just den rätta musikaliska formbildningen." C:s intresse för
skaldekonst sträckte sig också längre än
till blotta tongifningen.
Han har själf
öfversatt flera teaterstycken på ett så
lyckligt sätt, att de vunno allmän beundran. Bland dessa öfversättningar träffas flera af de mest berömda operorna:
Figaros bröllop, 1821; Barberaren i Se-

—

1825; Hvita frun, 1827; Zemir o.
Azor (Spohr), 1838; Fidelio, 1832; Fra
Diavolo, 1833; Den stumma, 1836; Blixten (Halévy) och Robert af Normandie
villa,

—Criiger
(Meyerbeer). Hans språkkännedom var
ovanligt god, och de franska bref han
efterlämnat äro skrifna på mycket godt
språk. Med tanke på öfversättningarna
samt äfven sångerna yttrar därför svenska akad. om honom: "Förenar sig hos
samma person tonkonstnärens snille och
högestetisk bildning och lyckliga skaldeanlag, så äger denna icke vanliga förening otvifvelaktigt rätt till uppmärksamhet af ett samfund, hvilket icke kan
vara främmande för något, som i svensk
bildande konst eller på svenskt språk bi-

drager till skönhetskänslans uppväckande och smakens förädling." (Sv. ak:s
Källor för C:s biohandl. 1837 del 30).
grafi äro: själf biografien, handskr. i kgl.
bibi., Sthlm, i utdrag tryckt på franska
Marianne d'Ehrenströms Notiees sur
i
la litt. et les beaux arts en Suéde, Sthlm
1826 II Théatre et musique s. 53—62; H.
A. Reinholms biografi i Finlands minnesvärde män I: 2, Helsingf. 1854 s. 208
O.
Andersson, Inhemska musik236;
sträfvanden, Helsingf. 1907 s. 36—41; Fr.
Grönhamn i Sv. musiktidn. 15. 1. 1887,
där äfven en af G. författad "saga" meddelas. Dessutom lämna äfven Tegnérs,
Franzéns, Geijers och A. Silfverstolpes

—

Beskows

bref,

minnen,
m.

Tengströmsbiografi

Schybergssons
bidrag till

fl.

hans karaktäristik.

Johanne S

Cruvelli,

o p h

i e,

f.

12.

3.

Bielefeld, t 6. 11. 1907 i Monaco;
berömd italiensk sångerska; debuterade
1847 i Venedig med stor framgång; 1848
1826

i

kom hon

London, där dock Jenny

till

ej lämnade plats åt någon medtäflerskas; begaf sig 1851 till Paris och återvände sedan till London, då
J. Lind ej längre sjöng där; engagerades
1854 vid St. operan i Paris med ett gage
på 100,000 fr.
Förmälde sig 1856 med
grefve Vigier (f 1882) och uppträdde sedan ej mera offentligt.
Crwth, se c h r o 1 1 a.
Criiger, J o h a n n, f. 9. 4. 1598 i Grossbreesen vid Guben, f 23. 2. 1662 i Berlin;
studerade teologi i Wittenberg och sedan musik i Regensburg; 1622 organist
vid Nicolaikyrkan i Berlin, en befattning, som han innehade till sin död. C:s
koralmelodier fingo stor betydelse, och
många sjungas ännu. Hufvudsamlingen

Linds triumfer

—

är Praxis pietatis melica 1640 (sedan i
hvilken utöfvat ett varaktigt

flera uppl.),

c.

s.

—Curzon

inflytande ej blott på tysk utan äfven på
Af hans äldre kompositioner finnes "Meditationum Musicarum Paradisus primus", 1628, i Västerås'

svensk koralsång.

—

Af de till vår tid bevarade
bibliotek.
C.-melodierna må ur Haiffners koralbok
nämnas: nr 14, 45, 197 och 216.
C.

s.

= colla

sinistra.

stigare del i "A- el */4-takt.
Cui, C é s a r Antonovitsch, f. i Vilna 18.
1. 1835, son af en fransk officer, som 1812
kvarstannade i Polen; C. utbildade sig
till militär och steg till generallöjtnant
och professor i fortifikation i Petersburg; som musiker erhöll han en sorgfällig utbildning af Moniusko och Bala-

kirew; C. är president i Kejserliga ryska
musiksällskapet; fr. o. m. 1864 har han
skrifvit om musik i flera Petersburgertidningar och meddelade 1878 79 i Eevue et Gazette musicale i Paris en öfversikt öfver ryska musikhistorien (tr. separat 1880). Som kompositör tillhör C.
den nya riktningen och hyllar programmusiken men är ej nationell i samma
mening som ungryska skolan. Berlioz
och Liszt älskar han. För scenen skref
han flera verk. Äldst är en liten operett "Mandarinens son" 1859; s. å. följde
en opera "Fången i Kaukasus"; af större
betydelse är "Katcliff" 1861, hvilken i
början ej gjorde lycka, men nu skattas
mycket högt; 1876 följde "Angelo" och
"Le Flibustier"; ännu några uppfördes
under 1890- och 1900-talet. C. skref dessutom 2 Scherzi och 4 Suiter för orkester
samt en mängd sånger o. salongsstycken. En fullständig förteckning meddelar Groves lexikon.
Biografier skrefvo bl. a. Mercy-Argenteau, Weimarn och
Koptjaev.
Culp, Julia, f. i okt. 1881 i Groningen; berömd romanssångerska (alt); elev
af Amsterdams konserv.; gjorde under
1900-talets första år konsertresor i Holland, Belgien och England; uppträdde i
Berlin 1902; konserterade sedan med stor

—

—

framgång å

kom

flera platser

Cumann,
1851

Harriet
i

1877

Tyskland och

Johanne Louise,

Köpenhamn;

75 elev af konserv,

rare;

i

1909 till Kristiania och Stockholm.

26. 12.

utbildade

f.

pianist; 1872—

med Neupert som
vidare

lä-

utlandet
78; uppträdde sedan ofta å konseräfven mycket anlitad lärarinna;
en af stiftarna af folkkonserterna
och höll en tid egna sådana (Vodsig

i

—

ter;

Csardas (mindre riktigt: czardas),
ungersk dans i två delar, den första
långsam i ^A-takt (lass u), den andra i
vildt, häftigt tempo och ^A- el. ^A-takt
(fris el. friska). Dansen synes ha
uppstått under 1500-talet ur de då vanliga tvådelade danserna med en långsam
och en hastig del; i motsats till denna
tids danser är emellertid c:s senare, ha-
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var
1886

roflund).

Cummings,

William Hagman,

f.

Sidbury (Devon); dirigent;
1879 96 sånglärare vid R. acad. i London; 1886 förste dirigent för Sacred Har22.

8.

1831

i

—

monic Society, 1892—96

ork.-dir. vid Filh.
sällskapet därst. och sedan 1896 direktör
för Guildhalls musikskola; äfven musikhistorisk författare (Purcellbiografi),

medarbetare

Groves

i

komponerade en

musiklexikon;

del körverk och andliga

sånger.

Curschmann,

Karl Friedrich,

f.

i

f i Langfuhr (Danzig)
24. 8. 1841; framstående Liedkompositör;
elev af Spohr och Hauptmann i Kassel;
C. sättes som kompositör af "Lieder"
mycket högt och jämföres understundom
med Schubert, Schumann och Brahms,
ehuru han i allmänhet skrifver i betydligt enklare stil än dessa (något påminnande om Abt). 1871 utgåfvos hans samlade sånger omfattande 83 solo med piano, 9 för 2 och 3 stämmor; C. skref äfven
en opera "Abdul u. Erinnich" (Kassel
Berlin

21. 6. 1804,

1828).

John, f. 14. 11. 1816 i Yorkt 26. 5. 1880 i Manchester; grundare
af Sol-fa-metoden; utgaf 1843 sin "Grammar of vocal music", stiftade 1853 "Tonic
Sol-fa Association" och 1879 "Tonic Solfa College". C. har utgifvit flera klassiska verk i Solfanotation, däribland
oratorier och andra kompositioner af
Handel, Haydn, Mozart, Rossini, Mendelssohn m. fl.
En biografi skref sonen J. Sp. C. "Memorials of John Curwen" 1882.
Se vidare Notskrift.
Curzon, Emanuel Henri Parent
de, f. 6. 7. 1861 i Havre; fransk musikkritiker;
sedan 1889 har han skrifvit i Gazette de France, Guide musical,
Vie théätrale m. fl. tidskrifter; öfversatte Mozarts bref (1888) och Schumanns
mus. skrifter (1894, 98) och Hoffmanns
Fantasiestiicke m. m.
Curwen,

shire,

—

—

Custos— Czar
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Custos (kustod), tecken vid slutet af en
notrad antydande första noten å nästa
rad.

Cuzzoni,

Francesca,

f.

1700

i

Par-

ma, t 1770 i Bologna; sångerska; elev
af Lanzi och debuterade 1716 i Bassanis
Alarico; engagerades 1722 af Handel för
London och sjöng där till 1726, då en
tvist mellan henne och Faustina Hasse
hennes aflägsnande; sjöng
f ramtvang
sedan i Wien och Italien och sökte 1748
ånyo engagement i London men utan
framgång; dog i armod.
Cykliska former, uttryck brukadt om
de "slutna", "bundna" kompositionsformerna såsom suiten, sonaten, konserten
med dess underformer symfonien, stråkkvartetten m. m.
Cymbal, under antiken ett slaginstrument bestående af tvenne halfklot af
metall, hvilka slogos mot hvarandra;
under medeltiden öfvergick namnet att
beteckna ett litet klockspel af flera olika
stämda klockor; sedan blef namnet äfven en beteckning för pukorna (piatti,
bäcken), hackbrädet och sist äfven för
en orgelstämma (skarp flöjtstämma). I
hackbräordet cembalo (af cymbal
de) kvarlefde ordet äfven i 1600- o. 1700C-s t j ä r n a (cymbeltalens klaver.

=

—

roterande klockspel i fronten å
äldre orglar; bär formen af en stjärna.
Czakan (böhm.), käppflöjt; ett böhmiskt el. transilvanskt instrument; återupptäckt i ett transilvanskt kloster
1825; mycket populärt i Wien på 1830talet.
Krämer skref 1830 en "Method"
för instrumentet. C. står midt emellan
spetsflöjt och oboe.
Czapek, J o s e p h, f. i Prag 19. 3. 1825;
elev af konserv, därst. med Dionys Weber som lärare i komposition 1837 43;
antog sedan engagement på ett år vid
böhmiska teatern i Prag; 1844 45 anförare för konserterna i Friedrich Wilhelmstadts Casino i Berlin; därefter
kapellmästare vid "Steyermarkische Gesellschaft", med hvilket han företog en
konsertresa genom Tyskland och Skandinavien, och hvars konserter öfverallt
mottogos med stort bifall; 1847 kom det
till Göteborg; då kort därefter sällskapet reste på turné till Amerika, kvarstannade C. i Göteborg, där han 1848 erhöll anställning som direktör för Göta
artilleriregementes musikkår, en befattstern)

—

—

—

som han innehade till 1878. C. begynte nästan omedelbart taga del i det
musikaliska lifvet i Sveriges andra stad,
och mycket af det storartade uppsving
inom musiklifvet, som Göteborg pä 1850talet tog, bör tillskrifvas C:s energi och
duglighet; Harmoniska sällskapet hade
C. en dugande dirigent (1856 61 omi
växlande med Smetana) och likaså kammarmusiken; C. gaf själf såväl i Göteborg som Stockholm kammarmusiksoaréer o. var en af stiftarna o. sedan ledare för Eugéne Sundbergs kvartettsällskap. Om C:s verksamhet i öfrigt meddelar Huss i Sv. Musiktidn. 1905: "Musikdirektör vid Göta artilleriregemente
har han varit i 30 år, organist i synagogan i nära 50 år, organist vid Engelska kyrkan 43 år, musikdirektör vid
ning,

—

latinläroverket,
ska sällskapet,

dirigent

för

Harmoni-

sånglärare vid Meyerbergs skola och Realgymnasium, anfört
symfoni- och folkkonserter, i fem år dirigerat tyska operan och anfört 48 olika
Härtill kommer utöfvandet af
operor.
musiklärarekallet samt en ända in i ålderdomen lifskraftig kompositionsverksamhet."
C:s tonsättarverksamhet är
Bland hans
mångsidig.
synnerligen
större verk må framhållas: symfonien
nr 2 i Ess-dur tillägn. Mus. ak., Geistliches Vorspiel, kantaten Das Weltgericht, tillägn. Oscar I, kantaten vid invigningen af Oscar Fredriks kyrka, de
båda kantaterna vid Frimurarjubileet
samt flera mässor, bland hvilka hans
stora Katolska mässa rönt mycken upp-

märksamhet

i

utlandet, särskildt

i

Paris,

där den 1881 uppfördes i Madeleinekyrkan af Gabriel Fauré; vidare Sorgemarsch för Göta artilleri och konsertLMA
stycken för olika instrument.
1857.
Litt.: Sv. Musiktidn. 1,3.1886 och

—

—

4. 4.

1905.

Czar och timmerman

eller Borgmästaren i Sardam, Zar und Zimmermann, komisk opera i tre akter, text
och musik af Lortzing (Leipzig 1837); i
svensk öfversättning af J. M. Rosén gafs
operan 6. 11. 1843 å kgl. teatern i Stockholm och upplefde då ej mer än 6 repre-

mars 1864, 7. 1. 91,
Mindre t. Sthlm 1876; i Göteborg hade den sin premiär 23. 2. 1862 och
sentationer; repriser:
21.

9.

gafs

Kphn

1911;

intill

1866

skedde pr

sex gånger.
18. 9. 1846.

—

På

k.

t.

Peter den

Czardas
store har

—Czibulka

som operatext varit tämligen
a. kunna nämnas en af Gré-

allmän, bl.
try
(1790),

Weigl (1814) Mercadante
Stockholm uppfördes redan
en komedi i 3 akter "Czar Peter,

(1827).

1819

I

skeppstimmermau
Czardas, se C

s

Czernohorsky,
1684

i

B

o

1

ms

tills
1

a

v,

f.

26. 2.

2.7.1740

i

i
organist
franciskanermunk;
Assisi, sedan musikdirektör i Prag; högt
skattad som kyrkokompositör och lärare; bland hans elever märkas Tartini
och Gluck.
f.

20.2.1791

i

Wien, f

15.7.1857 därst.; framstående pianopedagog; kom redan som 9-årig till Beetho-

ven och lärde mycket af honom och
den krets af framstående musiker, som
slöto sig om denne; Hummel och Clementi utöfvade äfven ett varaktigt inflytande å C. som pianovirtuos och kompositör.
Han lämnade ej födelsestaden
mer än tre gånger under sitt lif: 1836
för en resa till Leipzig, 1837 för Paris
och London och 1846 för Lombardiet.
Som lärare var C. mycket eftersökt och

kunde därför omsorgsfullt utvälja de
ämnen, som syntes honom särskildt goda; att vara elev af C. blef därför detsamma som att äga god begåfning. C.
utbildade framför allt en briljant teknik och lade stor vikt vid mjuka, porlande skalor och smidig hand. Genom
Beethoven hade han också lärt sig förstå det stora, breda pianoföredraget.
Af de elever han utbildade må nämnas:
Liszt, Thalberg, Jaéll, Kullak, Döhler
m. fl. Som personlighet var C. högt aktad af alla, mild i omdömet om musik,
blyg och tillbakadragen; ogift och utan

nära anhöriga lefde han sitt lif för sig
och bland sina vänner, till hvilka
hörde Wiens främsta storheter inom musiken; genom sin nästan otroliga arbetsförmåga samlade han en stor förmögen-

själf

verksamhet skrifver han i sin auto"Så har det kommit sig att

biografi:

Nimburg (Böhmen), t

Karl,

öfva

s.

Graz;

Czerny,

honom i stånd att uten storartad hjälpsamhet åt behöfvande konstnärer. Hans verk omfatta dels arrangement, dels studieverk
för piano, dels egna kompositioner. Om
het, hvilken satte

sin

Holland".

i

ard a
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dato

(1843)

734 originalverk af

mig

dagen; däribland många
af 10, 20, 30 t. p. m. 60 häften. Af dessa
734 originalarbeten kan man räkna ungefär V* till den allvarliga stilen. V* ämnad till offentlig produktion. V» för dilettanter och V* till instruktiva ändamål." Jämte pianokompositioner skref
han flera verk för kyrkan. I autobiooffentligt

sett

grafien heter det härom: "År 1827 fick
jag anledning skrifva en mässa, hvilken
jag också inom 13 dagar hade färdig; och då man icke var missbelåten
med densamma, så har jag sedermera
i manuskript fulländat 11 mässor (däribland 8 solenna), vidare, mer än 90 oSertorier och gradualer, 2 requiem, och 2
Te deum
för kyrkomusik har jag alltid funnit mig vara i synnerhet fallen."
Vid hans död hade antalet verk stigit
till inemot 1,000, de sista ej mindre fylliga än de äldre. C:s kompositioner indelas numera ofta i tre klasser: de skolaFörstiska, de solida och de briljanta.
sta gruppens opus äro gifvetvis de bästa.
Till dessa höra bl. a. op. 299, 300,
335, 355, 399, 400 och 500. Cocks förlag utgaf alla dessa tillsammans under titeln

—

"Complete theoretical and practical pianoforte school (3 vol.). Häribiand träffa
vi den berömda samlingen "Schule d.
Geläufigkeit" (op. 299) och "Schule d.
linken Hand" (op. 399). C. skref äfven
en musikhistoria, som trycktes på italienska hos Ricordi.
Czibulka, A 1 p h o n s, f. 14. 5. 1842 i
Szeges-Vårallye, Ungern, t 27. 10. 1894 i
Wien; militärkapellmästare; produktiv
danskompositör; skref 1884 93 sex ope-

—

retter ("Pfingsten in Florenz" 1884).

D— Dahl
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D.
D, andra tonen i diatoniska skalan
(fransk beteckning: re).
destra (it.), droite (fr.), högra
D.

=

handen. Såsom angifvande en stämma
discantus el. dessus, den öfre el. so-

sedan vald

till

Lumbyes

efterträdare

i

Tivolis konsertsal; han kvarstod på denna post till sin död; jämte dirigerandet
af Tivoliorkestern gjorde han sig de

=

sista

pranstämman.

folkkonserter under vintermånaderna;
D. var stiftare och chef för "Musiker-

Da

(it.),

Da

jan.

i

från; da cape, från börförbindelse med il el. la blir

af,

dal.
Dachs, Josef,

30.9,1825 i KegensWien, elev af Czerny;
bodde i Wien fr. o. m. 1844, där han var
pianolärare; utgaf bl. a. Hummels ety-

burg, t

6.

6.

1896

f.

i

der.

Dafne, populärt operaämne; D. var en
jungfru, som älskades af Apollo och af
Zeus förvandlades till lagerträd (Ovi-

Metamorf. I). Den första operan
öfver detta ämne är Paris, Caccinis och
Corsis, hvilka 1594 uppfördes i Corsis
hus; är den första verkliga operan. 1627
öfversattes den af Opitz till tyska, och
Schiitz skref då ny musik. 1627 uppfördius,

des denna senare i Torgau såsom Tysklands första opera. Af de senare D.-operorna märkas Händels af 1708, Pepuschs
af 1716 och Paesiellos (dram. kantat).
Dahl, berömd dansk musikersläkt. Den
förste

mera bekante musikern var

Peter Waldemar Emil
1823

i

Köpenhamn, t

i

borg; dansk hof pianist.
2. H o 1 g e r
Ado1f E

m

i

Köpenhamn, var

D.,

juni 1872

—

i 1,

f.

1.

3.1.

GöteDennes son
i

f . 13. 6. 1850

först elev af fadern

—

och sedan 1866 68 af konservatoriet med
Gade, Hartmann och Winding som lärare; 1875 76 innehafvare af det Anckerska legatet; har gjort sig känd som

—

skicklig pianist (särskildt som ackompagnatör), violinist o. harpist; af hans

verk märkas pianokompositionerna op. 5
(12
stycken), op. 10 (Lyriska stämningar), skisser, Tarantella m. fl. och några häften solosånger ("Svensk Lyrik"
m. fl.).
3. B a 1 d u i n Christian Florus D., f. 6.
10. 1834 i Köpenhamn, t 3. 6. 1891 i Charlottenlund; broder till P. Wald. E. D.
(1); gjorde sig först bekant som dirigent
för Tivolis blåsorkester (fr. o. m. 1864),

åren (1889—91) känd som ledare af

Förening i Kjöbenhavn"; s. å. som han
dog, hade han med sin orkester gästat
den svenska hufvudstaden och då vunnit
ett stort erkännande som dirigent; D:s
förnämsta kulturinsats utgör populariserandet af gedigen klassisk och modern
musik; som kompositör är han endast
känd genom sin dansmusik.
Christine D., f 23. 2.
4. A g n e s
1861 i Köpenhamn; den föreg:s dotter;
harpist, fr. o. m. 1881 i faderns orkester,
sedan 1886 i danska hofkapellet.
Af andra musiker, hvilka ej äro släkt
med ofvannämnda danska familj, finnas
i Norge tre bekanta musiker med detta
.

namn:

mm

E
a D., f. F r e y s e, 6. 4. 1819
Plön; sångerska; sjöng under namnet
Emma Freyse-Sessi i Berlin och å flera
tyska scener bl. a. "Agathe", "Norma",
5.

i

kom

"Judinnan";

"Romeo",

1841

på en

konsertresa till Kristiania, där hon ingick äktenskap med bokhandlare Johan
D.; efter att någon tid ha studerat under Em. Garcia i Paris stannade hon i
den norska hufvudstaden, där hon sjöng
dels å teatern (i "Titus", "Sonnambule",
"Regementets dotter") dels å konserter,
hvar jämte hon gjorde sig känd som
sånglärarinna; flera romanser, sånger,
vokaliser af henne ha utkommit i tryck.

—

6.

3.1883

H e n ri k von F
i

1908,

vissångare.
D.,

r e

n

D.,

f.

31.

jiaris

1902,

har sedan 1909 gjort sig känd

kand.

som

Marie

u

i

student

Kristiania,

f.

—

25. 5.

Olivia Edel

7.

1873

i

Kristiania, elev

berömd sångerska och sånglärarinna i den norska hufvudstaden 1896 1904, sedan i Amerika.
af Artöt Padilla

i

Paris,

—

Gustaf Adrian

8.

holm
L.

5. 3.

Norman

dor

i

D.,

f.

i

Stock-

elev af H. Thegerström,
och Vilh. Heintze samt Wi-

1864;

Paris; student

i

Uppsala

1883;

kan-

—
Dahlgren— Dal segno
notarie; har gjort sig känd
pianist och kompositör af flera
pianostycken och sånger.
V i c t o r, f. 16.
1. Dahlgren,
10.1828 i Stockholm, t därst. 23.6.1892;
populär operasångare (tenor); 1844 elev
1895;

sliex.

som god

Anders

i

k.

scenens halett, 1852 figurant;

s.

å.

elev vid k. teatern; 1853 debuterade han
som sångare och 1854 erhöll fast engage-

ment vid samma scen; under åren 1854
88 hann D. uppträda 4,000 gånger i stycken af mycket olika karaktär från "Den
sköna Helena" (Paris) till "Flygande
Holländaren" (Erik). Af hans många
roller må vidare nämnas: Tonio i "Regementets dotter", Max i "Friskytten",

Tamino

i

Juan",

Florestan

"Trollflöjten", Ottavio

i

"Don

Per i
"Fra Dia-

"Fidelio",

i

"Värmländingarna", Lorenzo i
volo", Roger i "Muraren" m. fl.
August D., f 20. 9.
2. F r e d r i k
1816 i Nordmarks socken, Värmland, t å
Djursholm 16. 2. 1895; den berömde författaren till "Viser på värmländske tongmåle" har på mångahanda sätt gjort sig
förtjänt af en plats bland dem, som fört
den svenska tonkonsten framåt; hans visor ha till en del melodier af honom
själf, ehuru de flesta torde ha blifvit genomsedda och rättade af målaren Uno
Troili; hans berömda verk "Värmländingarna" har musik af Randel men äfven
af skalden själf. D:s teaterhistoriska
arbete "Anteckningar om Stockholms
.

teatrar" (1866) är af stor betydelse för
svensk musikhistorisk forskning. D. blef
1834 student i Uppsala, filos, dr 1839 och
ingick därefter i riksarkivet (1841 61);
arbetade sedan i eckl.-departementet,
där han till sist blef kansliråd och byD. som musiker se Lotten
råchef.

—

— Om

"Ransäter"

Dahlgrens

"Ransäters

och

familjearkiv".

Dahlman, Eric,

f. 9. 6.

1776

i

Theda

Uppl., där fadern var organist; 1

förs.,

14. 1.

1854

Linköping; efterträdde fadern 1797 och
blef 1799 dir. mus. et cantus vid Västerås'

gymnasium;

1814

utnämndes han

till

Linköping, hvilken befattning han, jämte organisttjänsten därst.,
bestred till sin död. J. M. Rosén säger
i "Några minnesblad" (I, 17) om honom:
"En gedigen musiker, som med sina ordinarie befattningar förenade ett slags
institut för organistelever och hade ett
sådant förtroende å högre ort, näml.

dir.

mus.

i
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mus. akad., att hans examensbetyg gällde lika med akad:s egna." I nekrologen
öfver honom i "Ny tidn. f. mus." 1854 nr
11 heter det:
"Han var elev af Vogler,
och en af veteranerna bland vårt lands
orgelspelare.
En grundlig kännare af
orgelverkets inre beståndsdelar, utmärkte han sig därjämte som en solid exeku1817 hedrades han med ett särtör."
skildt tacksägelsebref från domkapitlet
"med anledning af hans förtjänstfulla
och nitiska bemödanden med ungdomens
handledning under den då nyss firade
jubelfesten, lofordande den utmärkta

hvarmed han för öfrigt beungdomens undervisning", — D.

skicklighet
sörjt

blef 1819 ass.

Dalayrac,

N

LMA.
i

c o

1

a

s, f. 13. 6.

1753

i

Mu-

Paris; kom
1774 i Paris för att studera juridik; öfvergaf emellertid snart denna bana och
ret,

Languedoc, t 27.11.1809

i

ägnade sig åt komponerande utan att ha
Hans
fått någon nämnvärd skolning.
operetter vunno snart allmänt erkännande i den franska hufvudstaden på grund
deras melodiösa, lätta beskaffenhet,
och han var snart känd öfver hela Europa. Ej minst i Stockholm uppförde man
dessa små operor. Dahlgrens anteckningar upptaga ej mindre än 23 verk uppförda vid Stockholms teatrar, de flesta
under 1790-talet och första decenniet af
1800-talet. Mest bekant blef "Folke Birgersson till Ringstad", texten en imitation af Kexel (Rouel sire de Créqui,
uppf. 1 ggn i Paris 1789, i Sthlm 1793).
Geijer omtalar i sina bref hem, med
hvilken förtjusning han åhörde stycket.
af

"Azemia"

(Paris

1786,

Stockholm

1793)

anses som D:s bästa verk. D. utvecklade en förvånansvärd produktivitet (61
operor på 28 år 1781—1809). I Stockholm
uppfördes hans operor ännu på 1850-talet.
Dalberg, Johann Friedrich Hug o. Freiherr von, f. 17. 5. 1752 i Aschaffenburg, t 26. 7. 1812 därst.; är företrädesvis bekant genom sina musikestetiska
och musikhistoriska skrifter, däribland:
"Blicke eines Tonkiinstlers in der Musik
der Geister" (1787), "Phantasien ans dem
Reich der Töne" (1806), "Uber die Musik
der Juden" (1802); komponerade äfven
kammarmusikverk o. pianosonater m. m.
Dal segno (it.), återtages "från teckHänvisning till ett visst tecken,
net".
hvarifrån stycket skall återtagas.

—
Dam— Dancla
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Mads

Dam,

G

r e

g

e r

s,

f . 2. 4. 1791

i

Svcndborg, t i Berlin; elev af C. Simonkasen i violin; anställdes sedan i liof
till
pellet i Köpenhamn; 1811 reste D.
Tyskland, där han med framgång konserterade och sedan anställdes i hofkapellet

i

Berlin; 1827

utnämndes D.

till

symfonidirigent därst. och kvarstod som
sådan ända tills han 1859 pensionerades.
Af kompositioner kunna nämnas: en
stråkkvartett, duetter för 2 violiner, en
Hans
polonäs, ett adagio för violin.

—

son
i

Hermann

Berlin, t

i

D.,

f.

5.

12.

1815

kamBerlin och komponerade

27. 11.

marmusiker

Georg

1858 därst., blef k.

en stor mängd ouverturer och mellanaktsmusik samt operor (Das Fischermädchen 1831, Cola Rienzi, Der Geisterring 1842, Die englischen Waaren 1844),
oratorier (Das Hallelujah der Schöpfung
1847, Die Siindfluth 1849), kantater, sånger m. m.

han en orkesterförening
ganiserade
därst. och ledde denna till 1871; sistnämnda år kallades D. till NewYork, där
han först ledde manskvartettsällskapet
Arion; organiserade de följande åren
flera musiksällskap, hvilka alla kommo
att få stor betydelse i stadens musiklif:
1874 "Oratorio Society", 1878 "Symphony
Society", 1881 musikfesten i New York,
1884 tyska operauppföranden vid Metro1876—77 var han
politan opera house.
dessutom ledare för filharmoniska sällskapets konserter. För sina stora förtjänster som organisatör och ledare erhöll D. 1880 af Columbia univ. den muSom komposisikaliska doktorsgraden.
tör utgaf han flera ouverturer, sånger,

pianostycken, oratoriet "Ruth o. Naomi"
m. fl.
2. F r a n k H e i n o D., den föreg:s son,
22. 6. 1859 i Breslau; elev af fadern
f.
och Moszkowski; körledare vid Metropo-

—91;

grundade "The

Dameke, Berthold, f. 6. 2. 1812 i
Hannover, t 15. 2, 1875 i Paris, elev af
Aloys Schmitt o. Ferd. Ries i Frankfurt;
gjorde sig känd som framstående dirigent och pianist; var 1845 i Petersburg,
1855 i Briissel och lefde fr. o. m. 1859 i
Hans verk (oratorier, körsånger
Paris.

litan op. house 1885

och pianosaker) tillhöra mestadels BerD. reviderade Pelletans
lioz' riktning.
partituruppl. af Glucks operor.

reg:s broder, f. 30. 1. 1862 i Breslau; elev
af fadern och Draeseke; 1884 hjälpledare
vid tyska operan i metropolitan opera
house; efterträdde fadern som ledare för
oratorie- och symfonisällskapet; 1894 or-

Damenisation, de af Graun 1750 föreda,
solfeggieringsstafvelserna:
slagna
me, ni, po, tu, la, be.

Damm,

se

Steingräber.

Damoreau-Cinti, L a u r e, f. Montalant,
f. 6. 2, 1801 i Paris, t 25. 2. 1863 därst.,
framstående opei-asångerska; var 1826
35 anställd vid St. operan i Paris, och såväl Rossini

som Auber

skref flera par-

henne (den senare: "Svarta Dominon"); 1834 blef hon lärare i sång vid
konservatoriet, från hvilken plats hon
1856 drog sig tillbaka; utgaf en "Méthode de chant" och flera romanser af
egen komposition.
1. Damrosch, Leopold, f. 22. 10. 1832
i Posen, t 15. 2. 1885 i New York; ägnade
sig, efter att 1854 blifvit med. dr., helt
åt musiken och blef anställd i hofkapellet i Weimar under Liszts tid; 1858—60
tier för

ledde

D.
filharmoniska sällskapets i
Breslau konserter och anordnade dessutom kvartettsoaréer i staden; 1862 or-

People's Choral Union" och var sedan
öfveruppsyningsman för skolsången i
New York; 1898 ledare af oratoriesällskapet; utgaf 1894 "Populär method of
sight singing".
3.

Walter Johannes

D.,

den

fö-

ganiserade han "Damrosch opera company"; 1902—3 var D. ledare för filhar-

moniska sällskapet; D. har komponerat
sånger, en violinsouat, två operor ("The

"Cyrano" 1904),
Te deum 1898 m. fl.
Dancla, Jean Baptiste Charles, f. 19.
12. 1818 i Bagnéres de Biborre, t nov.
1907 i Tunis; elev af Baillot, Halévy och
Berton; 1834 violinist vid kom. operan i
scarlet letter" 1896 och

Paris, 1857 violinprofessor vid konservatoriet;

som kompositör utgaf han inemot

opus, företrädesvis kammarmusik;
som författare skref han bl. a. "Les compositeurs chefs d'orchestre" (1873), "Miscellanées musicales" (1877); utgaf dessutom flera pedagogiska skrifter i violinspel. D. anordnade flera populära kvartettsoaréer i Paris. Vid dessa biträddes
han bl. a. af sina bröder
r n a u d D.

150

A

(1820—62),

violoncellist,

D. (1823—95), violinist.

och

Den

Leopold
förre har bl.

Daniel

—Danmark

en violoncellskola; den senare
var violinprofessor vid konservatoriet.
Daniel, S a 1 v a d o r, t 23. 5. 1871 i Paris
(stupade i en af kommunardernas strider); var en tid musiklärare vid den arabiska skolan i Algier och utgaf 1863 sitt
bästa arbete: "La musique arabe"; några
dagar före sin död hade han utnämnts
a. utgivit

till Aubers efterträdare som direktör för
konservatoriet, en befattning, som han
dock knappast kunde anses vara vuxen.

Danmark. Den danska musikhistoriens
minnesmärken begynna med
1100-talet; dessförinnan känna vi endast
litterära

musikinstrument och
framför allt de för kunskapen om den
äldsta tonkonsten så viktiga lurarna (s.
ett fåtal afbildade

från bronsåldern. Om vikingatidens
musiklif veta vi ej så mycket rörande
D., men Islands musikkultur synes i viss
mån ha varit påverkad af den samtida skandinaviska. Instrumentalmusikens
bärare, lekarna, och de kringvandrande
sångarna (skalderna höra delvis hit) ha
bidragit till tonkonstens odling hos såväl hög som låg. Med den kristna kyrkans utbredning i landet följde en hög
musikkultur i kyrkor och kloster, hvarom bl. a. de talrika sångordningarna, utfärdade af de danska domkapitlen, tala.
Plera medeltida musikhandskrifter finnas ännu i behåll, och här träffas, förutom liturgisk musik, en mängd hymner
och sekvenser, delvis äfven tonsatta inom landet. Jämte den kyrkliga musiken
fortsatte den världsliga att florera, ehuru starkt påverkad af den samtida kyrkliga. Vid riddarhofven sjöngo lekare och
yrkessångare ballader och visor, vid de
stora folkfesterna dansades under musik
af sång eller instrument ringdanser och
under senare medeltiden äfven pardanser. I kulturellt hänseende synes denna
världsliga danska tonkonst under 1100och 1200-talen ha varit företrädesvis
fransk; med 1300-talet har äfven Tyskland utöfvat ett mäktigt inflytande å
den inhemska tonkonsten. Försök till
rekonstruktion af den medeltida folkvismelodien har gjorts af Th. Laub; åt
folkvisedansen har bl. a. Hj. Thuren ägnat ingående studier; öfver den kyrkliga
musiken under medeltiden samt bronsålderns lurar föreligga omsorgsfulla studier af A. Hammerich (se källförteckn.
i slutet).
Med reformationstiden begynd.)

te
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på kyrkomusikens område den luther-

ska koralen efter hand uttränga den
gregorianska melodiformen; den stroflska andliga folkvisan flck med Thomissön (s. d.) och Jespersens (s. d.) koralpsalmböcker afgjord öfvervikt och där-

med lämnades mera

plats åt församlings-

sängen i kyrkan. Fr. o. m. 1699 blef Kingos Gradual den allmänt använda koralpsalmboken.
Rörande reformationstidens koralböcker och koralmelodier
har Nutzhorn offentliggjort en synnerligen

Med

grundlig

och utförlig öfversikt.

hofmusiken ökad
början ha varit
kyrkomusiken med
företrädesvis sångare, kom så småningom instrumentalmusiken att spela en
allt viktigare roll.
Därjämte afskildes
en särskild del, bleckblåsinstrumenti1500-talet

erhöll

betydelse.
Från att
lika organiserad som

i

sterna, hvilka i viss mån kommo att intaga en särskild hedersställning som
"hoftrumpetare". Kristian III:s kapell
bestod af 30 sångare ("kantoriet"), däri
inberäknadt 7 små diskantister, och en
organist. Jämte dessa omtalas trumpetare och "basunare", hvilkas antal varierade mellan 9 och 13.
Bland sångmästare från denna tid omtalas Adrian
Pétit Coclicus. Af infödda danskar namnes som sångmästare bl. a. Mats Hack
hvilken samtidigt innehade en professur vid universitetet i matematik. Kantoriet flck sina sångkrafter vanligen
från skolorna, hvilka vid denna tid lade
mycken vikt vid god flerstämmig sång.
Fredrik II hade blott 20 sångare, däraf
8 diskantister; samtidigt omtalas flera
"fldlare". Tillfälligtvis omtalas besök af
"engelska instrumentister", hvilka dock
jämte musik utförde komedier, pantomimer, akrobatkonster och dansade. Kristian IV visade ett synnerligen stort intresse för musiken och anställde flera
namnkunniga musiker i hofkapellet. De
flesta voro instrumentister, hvilka nu i
antal bli sångarna betydligt öfverlägsna. Bland de särskilda framträdande instrumenten kunna nämnas violin, luta,
1618 blef Melchior
sinka och orgel.
Borchgrevinck kapellmästare och Mogens Pedersen vice kapellmästare. Något senare omtalas Jacob örn som kapellmästare. De gamla skolsångarna,

"discantisterna", begynna efter hand att
ersättas af mera öfvade italienska solo12
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sångare, och kören fick ej längre sin
forna betydelse. Högst stod hofkapellet

under Heinrich

Schiitz' tid 1634.

Vid en

af festerna vid prins Kristians bröllop

medverkade ej mindre än 80 "musikanter". Under Kristian IV :s sista år sjönk
kapellet i anseende, och hans närmaste
efterföljare hade ej heller intresse för
hålla ett kostbart hofkapell uppe.
nöjde sig således med ett ringa antal hofmusiker och beställde musiker
från utlandet, då särskildt stora fester
Öfver
framtvungo högre musikstat.
den danska musiken under förra hälften
att

Man

—

af 1600-talet föreligger en grundlig stuhofmusiken
die af A. Hammerich.
Thrane gjort
i allmänhet har äfven C.
grundliga studier. Vid början af 1700-

Om

en del nya instrument betydelse: flöjten och oboen; sinkan och lutan försvunne i stället. Den franska
smaken trängde allt mera segrande igenom, och franska komedier och intermedier gåfvos vid hofvet. Teatern fick också fr. o. m. nu en ökad betydelse. Under
1600-talet hade man nöjt sig med smärre
talet fingo

tillfällighetsuppföranden ända till 1688,
då ett särskildt hofoperahus byggdesOlyckligtvis nedbrann detta under pågående föreställning 1689, och först 1702
omtalas åter en operateater, hvarpå
dels franska dels italienska stycken gåfvos.
Jämte operarepresentationer gåfvos vid denna tid flera hofkonserter med
musik af samtida populära mästare som
Corelli, A. Scarlatti m. fl. Af konungens

hofkomponister nämnas Bernardi
och Meier; den förre utnämndes till
dansk hofkapellmästare 1729 och beklädde denna plats till sin död 1732. På 1720talet omtalas äfven hamburgaren Reinhard Keiser som främjare af musiken i
den danska hufvudstaden. 1721 engagerades ett hamburgiskt operasällskap,
som intill 1723 gaf tyska teaterstycken. Efter 1730 förlorar teatermusiken
tills vidare all betydelse, och i stället
ägnas så mycket större omsorg åt konserterna. A vissa bestämda dagar i veckan uppfördes offentlig musik af dels
utländska musiker dels inländska musiker och musikvänner. Eedan 1727 omtalas onsdagskonserter "mot betald entré" och på 1730-talet nämnas ofta lördagskonserterna hos L. Holberg. 1740
ankom Johann Adolf Scheibe till den

egna

danska hufvudstaden och därmed begynett allmänt uppsving i musiklifvet.
År 1744 stiftades "det musikalske societet", hvilket fick till närmaste uppgift att utbilda dilettanternas musikaliska smak och tekniska förmåga. Särskildt populära blefvo konserterna under
tiden mellan fastlag och påsk, dä uteslutande passionsmusik uppfördes. Med
slutet af 1740-talet fick ånyo operan betydelse, och 1747 engagerades ett italienskt teatersällskap vid hofvet. Vännerna af den inhemska musikodlingen,
ej minst Holberg, hade svårt att förlika
sig med denna utländska musikkultur,
som ej gaf plats åt de inhemska sträfvandena. Bland ledarna för den italienska operan märkes 1748 49 ingen mindre
än Chr W. Gluck. Den danska konsertmusiken med Scheibe i spetsen förde nu
en tid framåt en bekymmersam tillvaro,
och nya musikföreningar måste grundas
för att uppehålla det inhemska musikintresset.
Den italienska musiken fick
en god ledare i Giuseppe Sarti, som 1754
te

—

kommit till Köpenhamn, och striden blef
nu hård mellan det inhemska och utländska. Med konung Fredrik V år 1766
begynte tills vidare den franska operan
och baletten att få ökad betydelse, i det
att ett franskt sällskap inkom och spelade stycken af Grétry, Philidor, Monsigny och Rousseau ("Le devin de village") m. fl. Härmed ökades ännu ytterligare striden mellan de olika musikriktningarna. Sarti öfvertog nu 1770 såväl den italienska teatern som det danska sångspelet och sökte hålla det uppe,

men redan

1774 råkade allt i förfall. Äffranska operan gick tillbaka
och därmed stod vägen öppen för en egen
dansk tonkonst. Tills vidare blef det
blott tysk i stället för den franska och
italienska, men Tysklands musik stod
dock närmare den danska och ett stort
steg framåt var redan taget, då den danska tonkonsten begynte taga den tyska
till förebild.
På 1780-talet gjordes försök med att införa den tyska "heroiska
operan", och Naumanns operor "Orfeus"
(skrifven för Köpenhamn) och "Cora"
(skrifven för Stockholm) uppfördes 1786
och 1788. Ehuru Naumann själf ledde
dem, gjorde de dock ej lycka, och danskarna tycktes ej ännu vara mogna för
den "stora operan". Däremot upptogos

ven

den

Danmark
konserterna i allt högre stil. 1778 grundades "Det kg-l. danske Akademi" och tog
som sin främsta uppgift att uppföra god
musik vid offentliga konserter. En del
af dessa musikuppföranden ägde rum
med en efter dåtida förhållanden stor
orkester.

Redan på

1780-talet

Haydn på programmet,
tetter

man

möter

först

sedan äfven symfonier.

med

kvar-

Phil. E.

Bach förekommer äfven med kantater,
ouverturer, vidare Gluck, Salieri, Graun,
Hasse, Naumann m. fl. Själen i den danska musiken blef J. A. P. Schulz, en tysk
musiker, hvilken 1787 kallades till Köpenhamn som chef för den danska ope-

Den musikform han företrädesvis
odlade var den tyska "Lieden" och sångspelet. Hans lättfattliga, behagliga och
trohjärtade melodier sjöngos snart af
alla samhällsklasser och bidrogo i hög
grad att popularisera den tyska musiken
i st. f. den franska chansonen, hvilken
förut utgjort den enda melodien, som
kunnat nå folket. 1790-talet är afgjordt
sällskapsvisans tid, då Rahbeks visor
sjöngos till enkla, folkliga melodier. År
1800 efterträddes Schulze af F. A. Ae.
Kunzen, som sökte hålla uppe de gamla
traditionerna och på sångspelets grund
skapa en inhemsk opera.
Med romantismens tidsålder i början
af 1800-talet begynte musiken få en annan karaktär. Musiken blef nationelran.

lare

på samma gång den

fick ett

mera

innerligt, stämningsfullare innehåll.

Fö-

regångsman på detta område i Danmark
blef C. E. F. Weyse. Hans fält var skolsången, den korta romansen och den
fosterländska folksången. Dessutom arbetade han i Grundtvigs anda på reformerandet af kyrkomusiken. Sedan Kingos gradual 1699 hade koralen undergått många förändringar, från Breitendichs (1764) och Schiörrings (1778) förfinade rytmiska, salongsmässiga melodier till Zincks (1801) stela o. högtidliga
gammaldagskoraler. Som reaktion mot
denna mindre folkliga koralrevision sökte Grundtvig återföra psalmsången till
folklig grund genom att dikta nya psalmer, hvilka de samtida kompositörerna
fingo tonsätta. En af de första nya melodierna är Weyses till psalmen "Den
signade dag" (s. d.).
Hufvudrepresentanten för den nya riktningen inom koralmusiken är Henrik Rung (s. d.). Wey-
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se själf utgaf 1837 en ny koralbok i nära
anslutning till Zincks, och med denna
som utgångspunkt utarbetade Berggreen
sin
ännu allmänt brukade koralbok
Konstmusiken och
(l:sta uppl. 1853).
operan fick i D. F. R. Kuhlau en god representant. Hans opera "Elverhöj" (premiére 1828) utgör ett viktigt steg framåt

—

i

nationell riktning.

De

stora

namnen,

hvilka under 1840-talet förde den danska musikens rykte ut öfver hela den
bildade världen, äro J. P. E. Hartmann
och N. V. Gade. Den senare är måhända
större som gedigen tonsättare, den förre
helt säkert folkligare och som sådan af
större betydelse för den inhemska nationella musiken. Äfven har Hartmann
förtjänsten af att ha grundlagt den danska manskvartetten. För den danska
folkliga tonkonsten på 1850- och 60-talen
har äfven A. P. Berggreen en stor betydelse genom sin folkvisupplaga, koralbok, kvartetter och smärre solosånger
samt genom sitt arbete för skolsången.
På romansens och solosångens område
samt den nationella operans står P. A.
Heise på 1860- och 70-talen som en ledande man. Delvis i hans fortspår vandrar P. E. Lange-Miiller. Såsom skapare
o. ledare af Cseciliaföreningen 1851 stod
Henrik Rung som en god representant
för romantikens pietetsfullhet mot de
gamla vokala mästarna. Inom den högre konstmusiken framträda sedan sådana namn som Emil Hartmann, A. Enna,
C. Nielsen m. fl. Inom den folkliga tonkonsten, hvilken alltid i Danmark stått
högt, framträda J. O. E. Hornemann, H.
Matthison-Hansen, J. C. Gebauer, Chr.
Barnekow, A. Winding, H. Nutzhorn,

m. fl. Inom den glada, lättare
dansmusiken möter oss det populära
namnet Lumbye.
Af stor betydelse för
musikutbildningen blef det 1867 stiftade
"Kjöbenhavns musikkonservatorium".
Inom musikhistorien har D. för närvarande att uppvisa namn som A. HammeJ. Gl£Eser

—

—

rich, stiftaren och utvecklaren af instrumentalsamlingen i kunstindustrimuseet,
W. Behrend, C. V. Ravn, C. Thrane, Th.
Laub, H. Panum m. fl.
Källor: Allmänna handböcker: Panum-Behrend, 111. Musikhistorie (flera
kap. uteslutande om Danmark), 1905; J.
Aarsbo, Fra den danske musiks historie,
1904; V. C. Ravn, Skandinavische Musik,

—
Danmark— Dannström

180

Mendel-Reissmanns lex.; H. V. Schytte,
Nord. musiklexikon I— III, 1888—92 (med
biogr. öfver danska musiker företrädesvis i bd III); Salmonsens konvers.-lexikon; Danskt biogr. lexikon; A. Soubies,
Etats scandinaves,
Paris 1901 ff.; W. Niemann, Die Musik
T i d e n i nSkandinaviens, Lpzg 1906.
till 1500: A. Hammerich i Aarb. f.
nord. oldkynd. 1893 och 1903 om lurarna
(K. Kroman äfven); H. Thuren, Das dänische Volkslied, Zs. IMG IX, 13; Hj.
Hist. de la musique.

—

Thuren,

Tanz

u.

Tanzgesang im nord.

IX, 209, 239; Hammerich, om danska sekvenser, 1912 (under
Tiden 1500—1800: Th. Laub,
utg.).
Om kirkesaugen, 1887; H. Nutzhorn, Den
danske menigheds salmesang, 1909 ff.; V.
C. Ravn, Konserter og mus. selskaber i
aeldre tid, 1886; A. Hammerich, Musiken
v. Kristian IV:s hof, 1892; S. A. E. Hagen, Hist. Tidskr. 6 R. IV s. 420-44; C.
Thrane, Fra hofviolonernas tid, 1908; Hj.
Thuren, Orfeus o. Eurydice, Fra Arkiv
o. Mus. IV; Th. Overskou, Den danske
Skueplads; P. Hansen, Den danske SkueMittelalter, Zs.

IMG

—

Ravn, biografier af danska mäi "Samf. til udg. af
Tiden 1800—1900:
dansk musik."
C. Thrane, Danske komponister, 1874
(Weyse Kuhlau, Gade, Hartmann); C.
Thrane, Caeciliaforeningen og dens stifter, 1901; A. Hammerich, Musikföreningens historie 1836 — 86, 1886; A. Hammerich, Kjöbenhavns musikkonservatorium
plads;

stare under 1700-talet

—

1867—92,

1892;

A.

Sörensen, Studenter-

sångföreningen 1839—89, 1889; D. Gade,
Niels W. Gade, Kbhn 1892; R. Henriques,
N. W. Gade, Kbhn 1891; A. Hammerich,
J. P. E. Hartmann, Nord. Tidskr. 1900
(Smbd. IMG II, 455); W. Behrend, J. P.
E. Hartmann; Otto Mailing Axel Sören-

—

sen,

Hartmanns melodier, Kbhn

Vilh.

Musikbladet 1885 med jubileumsnummer af Hartmann; Musikbladet
1887, jub.-nr af Gade; C. Skou, A. P.
Berggreen, Kbhn 1895; J. Aarsbo, Dansk
Folkesang fra det 19. Hundredaar I, 1903,
II, 1904; Chr. Kierulff, P. Heise i Nord.
Musiktidende 1880 och Hornemann i N.
Mus. 1882; A. Hammerich, Musikhisto-

Hansen;

riskt

museum, Kbhn

1909

(tysk

uppl.

Organist- og kantorembederne, Kbhn 1906; G. Skjerne, H. C.
Lumbye, Kbhn 1912.
Se vidare Teater.
1911); J. Foss,

—

Danning,

Sophus Christian,

f.

Odense; elev af konserv, i
Sondershausen; 1899
i
musiklärare i Bergen; kapellmästare för
"Harmonien" och den "nationale scene"
Bergen 1899 1907; kapellmästare vid
i
Fahlströms teater 1907—11; har bl. a.
komponerat en Dantesymfoni, operorna
"Kynthia" och "Elleskutt", sånger och
pianostycken.
Dannreuther, E d wa rd George, f.
4. 11. 1844 i Strassburg, t 1905; kom vid
5 års ålder till Amerika, där han bodde
16.

6.

1867

i

Köpenhamn och

—

i

Cincinnati; 1859 blef

han elev

af Leip-

konservatorium med Moscheles,
Hauptmann och Richter som lärare; han
slog sig sedan ned i London som musikD. var en
lärare och musikförfattare.
varm anhängare af Wagner och grundade 1872 Wagnersällskapet i London
samt ledde två serier Wagnerkonserter
1873 74; hans mest bekanta skrift är
"Wagner and the Reform of the Opera"
(1872 utg. i "Monthly musical record",
1904 separat). D. intresserade sig äfven
för den äldre musiken och gaf 1874
kammarmusikkonserter
93 regelbundna
med kompositioner af äldre mästare,
framför allt Bach, Mozart och Beethoven, men äfven Chopin och Schumann.
Dannström, Johan I s i d o r, f. 14. 12.
1812 i Stockholm, t 17. 10. 1897 därst.;
1826 elev af Mus. akad. med J. E. Nordzigs

—

blom som lärare i siång; tjänstgjorde sedan 1829— 33 å handelskontor, under hvilken tid han gaf lektioner i gitarr och
flöjt, så att han med egna medel kunde
företaga en resa till utlandet för att närmare utbilda sig i musik; innan denna
resa 1837—38 anträddes, hade E. Drake
gifvit honom enskild undervisning i harmoni och kontrapunkt och I. Berg i
sång; äfven utgaf han vid denna tid sin
första sång: en romans med ack. af
piano el. gitarr; studietiden i utlandet
användes i Berlin företrädesvis till förvärfvande af musikteoretiska kunskaper
hos S. V. Dehn; äfven besöktes flitigt
teatern; 1838 fortsatte han sin resa till
Italien, där Forini i Bergamo blef hans
lärare i sång; hösten 1840 tillbragtes i
Sydfrankrike och våren 1841 i Paris, där
han uppmärksamt lyssnade till sångare
som Rubini, Lablache, Grisi och Persiani; hos Rubini fick han en kortare tid
handledning i sång; s. å. gick färden till
Polen, där han äfven studerade teater

Dannström— Dans
och sång; öfver Wien, där han sammanmed Franz Berwald, gick färden
till Stockholm; d. 28. 8. 1841 debuterade D. å k. t. i "Il bravo" af Mercadante; trenne år varade hans engagement vid denna scen (intill 1. 7. 1844),
och han synes under denna tid ha varit en högt uppburen sångare, hvars
namn ofta namnes i samband med de
två storheterna Jenny Lind och Giovanni Belletti. Han sjöng ofta tillsammans med Jenny Lind och hade således
godt tillfälle att studera och lära af
åren
sångkonst;
genialiska
hennes
1844/45 tilbragte han sedan i Paris under
flitiga sångstudier för Manuel Garcia
(förut J. Linds lärare); efter återkomträffade
tillbaka

Stockholm ägnade D. sig åt
till
sångundervisningen och utbildade flera
elever, däribland L. Michaeli, Hertha
Westerstrand, Betty Boye, Vendela Andersson, Leocadi Berghnér, Anna Hellström m. fl. 1849 utgaf han en "sångmetod" innehållande hans samlade erfarenheter som sångare och pedagog (ny
sten

uppl. 1876).

På

1850-talet

uppsatte han

dessutom en instrumentalhandel i hufvudstaden. Som kompositör blef D. mest
bekant genom sina polskor med text,
hvilka alla äro synnerligen tacksamma
för koloraturröst. Musikaliskt sedt äro
de mera instrumentala än vokala, och
koloraturen är violinens ej röstens.
Denna folkdansartade sång förblef ett
utmärkande drag för nästan alla D:s
visor, äfven där textens karaktär måhända hade kraft mindre lekande rytmer. Af hans sånghäften prisbelöntes
en samling 1876 af Mus. Konstföreningen. De flesta af D:s sånger tillkommo

på

1840

—60-talen;

bland

dem märkas:

"Erotiskt svärmeri", "Vore jag blomma", "Statsfången", "Sex andliga sånger", "Sex polskor", "Tre skogsblommor
från Finland", "Le salon musical"; af
sångduetter äro bekanta: "Duellanterna", "Bacchi barn", "Våren o. glädjen",
"En reception i Bacchi tempel"; "Stjärnan" (f. tenorsolo o. bl. kör). För scenen: "Skomakaren o. hans fru" (Mindre
t.
"Herr o. fru Tapperman"
1847),
(Djurg.-t. 1848), "Doktor Tartaglia" (k. t.
(Djurg.-t. 1861);
1851), "Lordens rock"
alla dessa äro korta komedier i 1 2 akter.
En själfbiografi, daterad december 1895, utgaf s i tryck 1896: "Några

—
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blad ur Is. Dannströms minnesanteckningar." I denna finnas flera värdefulla
bidrag till svenska musiken särskildt
under 1840-talet; bl. a. ingår en ypperlig
karaktäristik af J. Lind (äfven smärre
af Kr. Nilsson, L. Michaeli m. fl.).
Dans, rytmiska rörelser med kroppen
i
takt efter sång eller instrumentalmusik.
Den äldsta d. kan efter sitt ändamål indelas i olika slag: arbetsdanser,
erotiska danser, krigiska danser, kultdanser. Till det förstnämnda slaget höra ofta äfven lekarna och de danser,
hvilka uppstått genom efterhärmning
Naturfolken och de
af djurens lekar.
asiatiska kulturfolken äga alla dessa
dansarter. D. träder tidigt i förbindelse med kulten än som offerdans än som
medel till afvärjande af sjukdomar.
Årsfesterna, speciellt vårfesterna, firades fordom med särskilda rituella danser.
Ofta voro dessa af erotisk inneKrigsdanserna afsågo uppegganbörd.
de till mod samt framkallande af smiDandighet och rörlighet i kroppen.
sen som rekreationsmoment framträder
hos alla slagen, dock måhända mest i
lekdanserna. I formellt hänseende har
dansen sedan uråldriga tider varit figurdans med en eller flera dansande, hvilka utföra rörelser med ben, händer,
hufvud och kropp. I de flesta äldre
kulturländer funnos särskilda danserskor, hvilka än voro anställda i kultens tjänst än i det enskilda nöjets
tjänst; grekerna dansade gärna själfva,
romarna sågo hellre andra dansa; hos
grekerna ingick dansuppfostran i ungdomens utbildning, hos romarna köpte
eller hyrde man danserskor för sitt
Hos de äldsta gereget nöjes skull.
manska folken äro dansarterna af samma slag som hos naturfolken: kultdanser, krigsdanser, arbetsdanser, erotiska
danser m. m. Under medeltiden framträda särskildt två former af dans: den
enkla, öppna kedjan ("sladd") och den
Båda fortlefva änslutna ringdansen.
nu i folkdansen (s. d.). Till ringdansen
hörde under 13 1500-talen ofta en viss
regelmässig rörelse bestående i två steg
Till den
åt vänster och ett åt höger.
utvecklade ringdansen, hvilken återgaf
en viss handling, hörde äfven solodans
af ett eller flera par inuti ringen, under
det att denna rörde sig åt vänster (med-

—
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konstmässig utbildning af
ringdansen ledde till bågdansen imder
Ur solodansen inuti ^ ringen
1400-talet.
kunde redan under medeltiden åtskilliga slag af pardanser utan ring uppstå.
Med afseende på dansens karaktär var
den "gången" eller "sprungen", lång-

En

sols).

Den egentliga konstdansen begynte med 1400-talet och speDen nya
ciellt i Italien och Frankrike.
sam

eller hastig.

tidsåldern
d.

därigenom,

förbereddes

flyttades från det fria

na, samtidigt

med

att

till

att

danssalar-

dräktens särskil-

da beskaffenhet hos de högre klasserna
lade hinder i vägen för fria, naturliga
rörelser. Under 1500-talet begynte dessa
få sin största utalperna. Från Italien

nya "höfviska danser"

bredning norr om
kommo de konstmässiga: passamezo, pavana, saltarello, galliarda, från Frankbassedansen och baletten. Den
rike
gamla ringdansen med två steg åt vänster, ett åt höger, lefde kvar i branlen
och kvarstod som sådan inpå 1600-talet.
Mot slutet af 1500-talet försvinna allt
mera de italienska inflytelserna, och de
Unfranska bli mera ensamrådande.
der 1400-talet brukade man förena danserna två och två i grupper, så att en
långsam, "trädd", dans i jämn takt (^Z*
el.
Vi-takt) fick föregå en i hastigt

tempo

i

'/i-takt.

Under

1500-talet

indi-

vidualiserades dessa två danser, så att
man fick två själfständiga danser i stälDe vanligaste äldre danserna, hvillet.
ka sammanställas i grupper, äro: passamezo-saltarello, pavana-gaillarda, 'tysk
dans'-'språng'.

Mot

slutet af

århundra-

man intresset för de långdanserna, hvilka efter hand dogo bort, och de glada vunno i stället så
mycket större utbredning. De vid tiden omkring år 1600 vanligaste danserna äro courante, gaillarde, volte, branOmkring år
le, allemande och balett.
1620 äro tre af dessa danser de viktigaste moddanserna: branle, courante,
Den förstnämnda represengaillarde.
terar det högtidliga allvaret, den sistnämnda den uppsluppna glädtigheten.
Couranten innehar den gyllene medelmåttan och är därför omtycktast. Vid

det förlorade

samma

midten af århundradet ha nya moddanser vunnit popularitet: sarabande,
bourrée, passepied och slutligen menuett.
Samtidigt lösgör sig gavotten ur

branlen,

med hvilken den

talets slut bildat

en dans.

alltsedan 1500Omkring år

har menuetten kämpat sig fram till
främsta platsen, gaillarden har blifvit
allt långsammare och försvinner slutligen helt och hållet; couranten blir,
1700

äfven den, sällsyntare. I stället får menuetten en ny konkurrerande dans i polonäsen, hvilken uppstått ur 1600-talets
glada polska dans; masurkan existerar
jämte polonäsen men når ej samma popularitet som denna; omkring år 1750
inneha menuett och polonäs de högre
klassernas hufvudgunst, och först mot
af århundradet få kontradanslutet
serna med kadrilj och angläs större
plats.

Under

1800-talets

första

årtion-

den äro kadrilj och angläs de främsta
danserna, menuett och polonäs försvinDe nya tyska runddanserna (parna.
danserna) med valsen i spetsen tränga
snart segrande fram, och på 1820-talet
är valsen den mest omhuldade dansen.
På 1830-talet uppträda nya runddansformer: galopp och schottisch, och på
1840-talet följa sedan: polka och masurka. 1850-talet är polkans glanstid,
och nya kombinationer uppstå ur denTill
na: rheinländer och wienerkreuz.
sist kommer på 80-talet pas-de-quatre
och slutligen efter 1900: bostonvals, twoUnder hela densteep, mignon m. fl.
na runddansens glanstid, fr. o. m. valsen
på 1820-talet har figurdansen varit undanträngd, och knappt mer än en form
af figurdans har stått kvar, nämligen

—

I
1830-talets kadriljform.
fransäsen
våra dagar sträfvar man att åter införa figurdausen genom att ånyo odla
de gamla danserna: menuett och gavott.
Dansens glanstid som konstdans är
1650—1800, då den inöfvades och inlärdes
skolmässigt, i början (1600-talet) blott
vid hofven och de närmast hofven stående kretsarna, sedan (1700-talets förra
del) äfven adelskretsarna och sist (1700talets senare del) äfven borgarklassen.
Med franska revolutionens demokratiska
idéer försvinner den konstmässiga, väl
inöfvade dansen, på samma gång folkets
breda lager bli bärare af dansen. Den
konstmässiga dansen förvisas uteslutande till scenen. Redan under 1600-talet
blandade man i rikligt mått in dansen i
teaterstyckena och härur framgick till

—

sist

den själfständiga baletten.

En

följd-

Pl.

II.

DANS.

Danzi

—David

riktig utveckling af denna blef i sin
Litt.: Czertur 1700-talets pantomim.
winski, Gesch. d. Tanzkunst, 1862; ny
uppl. 1882; Böhme, Gesch. d. Tanzes in
Deutschland, 1886; Voss, Der Tanz u.
seine Gesch., 1868; Desrat, Dictionnaire
de la danse, 1895; Bie, Der Tanz, 1905;
Storck, Der Tanz, 1903; Th. Arbeau,
Orchesographie, 1588 (ny uppl. 1888;
öfvers. af Czerwinski: Die Tänze d. XVI.
Jahrh., 1878); de Soria, Hist. pittoresque
de la danse, 1897; Miirich, Neue u. alte
Se äfven följande skrifTänze, 1900.
ter af T. Norlind: Diktkonstens, dansens

—

—

musikens ursprung; Dans o. Musik i
svensk folktro; Den svenska polskans
o.

hist.

(Stud.

i

Zur Gesch. d.
172—203; Zur

Suite, Smbl. d. IMG VII,
Gesch. d. poln. Tänze,

d.

IMG

fkvisor

o.

—

äktenskap med den berömda sångerskan
Marguerite Marchand och företog tillsammans med henne en konstresa till
Prag, Leipzig och Italien; 1797 återvände han till Miinchen, där han kvarstannade till hustruns död 1799; 1807 utnämndes han till hofkapellmästare i Stuttgart och blef slutligen kapellmästare i
Karlsruhe, på hvilken post han kvarstod till sin död. D. var en högt ansedd
sånglärare och komponerade flera verk
för sång och för kammarmusik.
Ponte, Lorenzo, f. 10. 3. 1749 i
Ceneda, Venetien, t 17. 8. 1838 i New
"York; han utbildades först till präst;
1774 var han professor i vältalighet och
musik vid ett seminarium i Triest; utvisades 1777 ur Venetien till följd af en
politisk dikt; förde sedan ett kringflackande lif: 1784 90 var han textdiktare
för den italienska operan i Wien och
skref i denna egenskap sina berömdaste
verk: texterna till Mozarts "Figaros
bröllop" och "Don Juan"; flyttade efter

Da

—

England och till
1823—27 utgaf han

till

rika.

sist till
i

4

Ame-

band sina

memoarer.
Darell,
2.

10.

Ragnar

1877

i

Johan Valdemar, f.
Bergshammar, Söderman-

land; elev af k. konserv, i Stockholm
1898—1904; musiklärare-ex. 1900, musik-

kyrkosångare-ex. 1903, orkapellmäst. vid Folkteatern i Stockholm 1900—04; sedan 1905
musiklärare vid h. allm. läroverket och
domkyrkoorganist i Linköping; D. har
gjort sig känd som nitisk lärare och god
musiker; utgaf 1909 en mässbok i anslutning till Linköpings domkap:s ämdir.-ex.

1902,

ganist.-ex.

1904;

betsbref.

sv. folklore I, II, V, 1911);

XII, 501—525; Melodier till
folkdanser. Sv. Landsm.
1906; Svärdsdans o. bågdans, Feilbergs
Festskr., 1911; Latinska skolsånger, 1909.
Se vidare Folkdans, Suite.
Danzi, Franz, f. 15. 5. 1763, f 13. 4.
1826 i Karlsruhe; elev af fadern Innocenz D., som själf var en skicklig violoncellist, och Vogler; kom 1778 till Miinchen, där han skref sin första opera:
"Die Mitternachtsstunde"; flera andra
operor följde sedan ("Der Kuss", "Cleopatra", "Iphigenia" m. fl.); ingick 1790

Smlb.

sv.

1790
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1.

David,

Ferdinand,

f . 19. 6.

1810

i

Schweiz; 1823—
25 elev af Spohr och Hauptmann; uppträdde året därefter som violinvirtuos
på en Gewandhaus-konsert i Leipzig;
konserterade sedan som violinist flerMoskva,
Petersburg,
(Dorpat,
städes
Riga m. fl. ställen); 1836 kallade Mendelssohn honom till Leipzig, där han sedan kvarblef; D. tog nitiskt del i stiftandet af Leipzigs konservatorium och
utgjorde efter Mendelssohns död läroanstaltens främste man; som lärare i violin torde D. vara att räkna som århundradets allra främste; som virtuos tillhörde han närmast den Spohrska riktningen med bred ton, klar och gedigen
frasering och uttrycksfullt spel; ehuru
D. var en af sin tids främsta soloviolinister, torde han dock ha stått högst som
ensemblespelare; af utgifna arbeten har
hans violinskola vunnit världsrykte;
som kompositör är han bekant genom
sina violinkonserter; mindre kända äro
hans tvenne symfonier och operan

Hamburg, t

19. 7.

"Hans Wacht".

—

1873

i

D. blef 1858

LMA

i

Stockholm.

Felicien César D., f. 13. 4. 1810
Cadenet, Vaucluse, t 29. 8. 1876 i St.
Germain en Laye; han begynte som korgosse vid katedralen i Aix och blef sedan kapellmästare vid teatern i Aix;
1830 begaf han sig till Paris för att under Cherubini vidare utbilda sig som
musiker; till lärare hade han dessutom
Fetis (komposition), Benoist (orgel) och
Raber; 1831 ingick han i Saint-Simonisternas sekt och begaf sig 1833 som missionär för denna till Orienten (Konstan2.

i

tinopel,

Smyrna, Egypten);

1835

åter-

D.

184

c— De

vände han till Paris och utgaf s. å. en
samling orientaliska danser, hvilka dock
ej vnnno något större erkännande; 1844
skref han sitt berömdaste verk: odesymfonien "Le désert", som uppfördes å en
konservatoriekonsert med afgjord framgång; de följande verken, oratoriet "Mo-

på Sinai", odesymfonien "Columbus", mysteriet "Eden", mottogos visserligen mera lamt, men han var dock nu
ses

en berömd man och fick därför med lätthet sina verk uppförda. 1857 uppfördes å
théätre lyrique hans opera "La perle du
Brésil"; 1859 upptog stora operan "Herculanum" (verket hette ursprungligen
"Världens ände"); 1862 spelades "Lalla
Rook" (Sthlm 1870) o. 1865 "Le saphir".
Af hans öfriga kompositioner märkas: 2
symfonier, 24 stråkkvartetter, 2 nonetter för blåsinstrument, solosånger m. m.
D. är närmast schumannian med en viss
säregen orientalisk kolorit i sina verk;
österländska melodier öfverflöda i alla
hans verk; det melodiska elementet är
hufvudsaken, och alla hans kompositioner utmärka sig för en mild, nästan vek
stämning. Såsom programmusiker tillhör han Berlioz' riktning.
Davidov, Charles, f. 17. 3. 1838 i
Goldingen, Kurland, t 15. 2. 1889 i Moskva; framstående violoncellist; studerade
först matematik vid univ. i Moskva intill 1858, sedan cello för Schmiedt i samma stad och Schuberth i Petersburg;
komposition för Hauptmann i Leipzig;
1859 uppträdde han f. f. ggn offentligt å
en Gewandhauskonsert; han blef sedan
lärare vid konserv, i Leipzig och förste

Gewandhausorkestern; 1862 kallades han till Petersburg som cellist
i
operan och lärare vid konservatoriet;
1876 86 var han direktör för konserv.
därst. Hans kompositioner utmärka sig
för en viss behagfull melankoli och pas-

cellist

i

—

sioneradt

uttryck; de flesta äro för
violoncell: 4 konserter (op. 5, 14, 18, 31),
en rysk fantasi (op. 7) m. fl.; en p.-kvintett, en stråkkvartett, en sextett och två
orkesterverk (symf. skiss op. 27 och
suite op.
ger.

D.

c.

(fr.

12. 1877 därst.; uppfini Paris, t 3.
nare af harmonium; efter studier hos A.
Sax och Mercier grundade han 1834 en
egen pianofirma; i aug. 1840 uttog han
patent för ett "harmonium", hvilket
snart gaf honom världsrykte; D. förbättrade äfven dragharmonikan (concer-

1809

tina).

Debile, d e b o

1

e

(it.),

svagt.

skådespel i 4 akter, med
körer och kupletter, af Mosenthal, öfversatt af J. Jolin och musik af A. Randel; gafs å kgl. teatern 1859: 6 gånger.
Debussy, C 1 a u d e A c h i 1 1 e, f. 22. 8.
1862 i St.-Germain-en-Laye, elev af konserv, i Paris och E. Guiraud; erhöll
Rompriset 1884 genom kantaten "L'Enfant prodigue"; de följande arbetena
hade svårt att tränga igenom på grund
af deras till ytterlighet gående moderna stil; där detta öfverförflnade, nervösa skrifsätt mindre framträder, är D»
mest sympatisk; af hans bättre verk må
nämnas: 6 "ariettes" till ord af Verlaine,
5 "Poémes de Baudelaire", orkesterstyckena: "Nuages", "Fetes", en ork.-suite,
"Prelude symphonique", lyriska dramat
"Pelléas et Mélisande" (op. comique 30.

D e b o r a h,

4.

1902).

Debut

(fr.),

begynnelseroll; första upp-

trädandet.

Debutera, uppträda för första gången.
Decima, det tionde diatoniska tonslaget.

Decimett, komposition för 10 instrument.
Deeimol, en figur af tio likvärdiga noler

i

st.

f.

Deciso

åtta eller nio af

(it.),

samma

slag.

bestämdt, distinkt.

Declamando (it.), med uttrycksfullt
mera taladt än sjunget.
Decomposé (fr.), osammanhängande.

föredrag;

Decresc. =: decrescendo.
Decrescendo (it.), af tagande;
tagande styrka.

med

af-

De Croll, Reinhold, musiker i svenska hofkapellet 1700—1710 och dessutom
1704 1710 klockspelare vid tyska kyrkan; efterträdde 1702 sin fader som or-

—

dessutom en mängd sån-

ganist vid Riddarholmskyrkan, men synes något senare ha utbytt denna syssla

capo.
ré majeur, eng. d major),

emot organistbefattningen i Jakobs kyrka; han dog i nov. 1710, och Dan. Granatenflycht skref till hans begrafning d.
29. 11. en dikt (tryckt), hvari hans förtjänster prisas. Flera kompositioner för

37);

= da

D-dur

Croll

durtonart med d till grundton och två
kors (f och c); h-moll parallelltonart.
Debain, Alexandre Francois, f.

Dedié

—Dejlig

klaver af honom finnas i handskrifter
bevarade. I Ternstedts klavérbok i Upps.
bibi., Tab. 110, finnas tre menuetter, en
för "Sparre och Wrede", en för "Monsrr
Diiben" (kapellmästaren), en för "Madame Diiben". De två senare finnas äfven i Erikssons notbok af 1699 i Kgl.
bibi.

Kalmar

I

bibl:s

4a finnes en "Menuet

musik-handskr.
pour M:r Lind-

ström" betecknad med De Crolls namn,
och troligen äro äfven några af de andra obetecknade danserna i samma notbok af honom.
Som klockspelare efterträdde han sin broder Johannes D„
hvilken alltsedan 1660-talet skött befattningen. Troligen är denne broder densamme som "Jean Baptiste D.", hvilken
1699 namnes som uppvaktande musiker
vid hofvet. Han dog i sept. 1704.
Se
handl. i riksarkivet och slottsarkivet

—

—

De

samt Lydekes afhandl.

ecclesia teu-

tonica.

Dedié (fr.), tillägnad.
Deduetio (lat.), den nedåtstigande tonskalan.
Defleiendo, se c a 1 a n d o.
De Geer, berömd adlig ätt, hvilken 1627
inkom till Sverige. Många af ättlingarna ha varit lifligt intresserade mu-

er jorden

185

Johan Jacob
dan

D. (t 1809) invaldes re-

samma

akademi. Gerhard D:s
son den berömde politikern, skaparen af
Sveriges riksdagsordning, Louis Gerhard D., visar i sina "Minnen" ett
stort intresse för tonkonsten och en afgjord musikalisk begåfning.
1772

i

Degré (fr.), tonsteg.
Dehn, S i e g f r i d Wilhelm,

f.

25.

2.

Altona, f 12. 4. 1858 i Berlin; studerade först juridik 1819^23 och var sedan anställd (1823 29) i svenska beskickningen i Berlin; studerade vid sidan om musik för organisten Dröb och
musikteori för B. Klein; genom Meyerbeers förmedling blef han 1842 bibliotekarie vid musikafdelningen i kgl. bibi.
i
Berlin; i denna sistnämnda tjänst utvecklade han en storartad verksamhet
dels genom att mönstergillt ordna samlingarna dels genom nyinköp och afskrifningar (partitursättning af äldre
musik); 1849 erhöll han professors titel;
1842 48 redigerade han musiktidningen
"Cecilia"; af hans grundliga och lärda
skrifter må nämnas: "Theoretiseh-praktische Harmonielehre" (1840, 2:dra uppl.
1860), "Analyse dreier Fugen aus J. S.
Bachs Wohlt. Klavier u. einer Vokal1799

i

—

—

siker.
De flesta musikminnena äro fastade vid Finspång, där biblioteket (nu

doppelfuge G. M. Buononcinis"

i Norrköping) till våra dagar bevarat en
synnerligen värdefull samling musiktryck och handskrifter, hvilka på ett
förträffligt sätt belysa svensk musikodling under 1600- och 1700-talen (se härom B. Lundstedt, Katalog öfver Finspångs bibi. s. 323—27 och T. Norlind,
Vor 1700 gedruckte Musikalien s. 203 m.
fl. st.).
De äldsta musikalierna äro från
1630-talet och äga anteckningar, som utvisa, att de begagnats dels af den store

Jahrh." (1837, 12 hftn). D. var högt
skattad som lärare och har bl. a. utbildat: Kiel, P. Cornelius, Glinka, A. Rubinstein, Th. Kullak och H. Hofmann.

"Sammlung

älterer

Musik

a.

(1858),

d. 16. u. 17.

—

LMA

1855.

Dejlig er jorden,
melodi; text af
(text

mel.)

o.

i

populär andlig

Ingemann och tryckt
"Dansk Kirketidende"

hofmarskalken frih. Gerhard D.
var särskildt intresserad för
musiken. J. M. Rosén säger om honom
i
Några minnesblad: "Omgaf sig med
ett hof af musici, på en gång beskydda-

ggn; upptogs i Berggreens
koralbok under nummer 101; i Sverige
bl. a. i Eggelings sångbok ("Härlig är
jorden") under nummer 144 (293). Melodien är ursprungligen en tysk andlig
visa till texten: "Schönster Herr Jesu"
(Fallersleben, Schles. Vksl. 287; ErkBöhme, Liederh. 2010, båda upptecknade
på 1840-talet från folkets sång); melodien är äfven populär
Tyskland och har
Liszts oratorium "Die heilige Elisai
beth" upptagits till en "Marsch d.
Kreuzritter".
Mozart har användt melodien i en violinstämma (se Berggr:s

re och lycklig utöfvare af tonkonsten"

koralb.).

Louis

D.

d.

Under

(t 1695).

musikaliska

(t 1652) dels d. y.
1700-talet uppehöllos de

ä.

på det omoch många tryck samt
handskrifter utgöra minnen från denna
tid.
Den sistnämndes ättling i fjärde
traditionerna

sorgsfullaste,

led,

(t

(I,

1846),

17).

Han

En annan

invaldes
ättling,

Mns. akad.

1850

s.

f.

f.

i

1841.

finnes

öfverkammarherre

finnas

i

793

Ett tryckt flygblad med mel.
från 1749; äfven uppgifves den

i

Fuldasångboken af

1695.

"Dansk

Deklamation

186

Kirketidende" hade fått melodien från
en tysk skrift af s. å. (1850): "Neueste
Nachrichten aus dem Reiche Gottes".
Här heter det: "Sången är nyligen af
en lycklig hand funnen i Westphalen,
bland andra lämningar från medeltiden.
Den skall på korstågens tid vara sjungen af korsfarare och pilgrimer på deSången
ras vandringar till Jerusalem.
är ånyo kommen ut bland folket och
har i Tyskland utbredt sig från plats
till plats, så att den i många nejder
sjunges af gamla och unga, af herdedrängar på marken och af små barn".
Som folkmelodi synes den emellertid ej
vara gammal, och det medeltida ursprunget är väl tämligen apokryfiskt.
Zahn känner ingen äldre källa än 1842
(Fallersleben), men anför en mängd
koralböcker efteråt, som upptagit den
(1861, 62,

66,

78,

80,

83,

85,

86,

87).

Zahn

ger emellertid en annan äldre melodi af
1677 till samma text (nr 3975), hvilken
dock sedan endast upptagits i en koralbok af 1885. Zahn är af den uppfattningen, att den kända melodien hämtats från Schichts mel. 1819 till: "Helige
Liebe, Himmelsflamme" (Zahn nr 1319).
Deklamation (af lat. declamatio, före1. Föredragningskonst utan muDenna konst förutsätter dock en
kännedom om accentens (tonalitets- och

drag).
sik.

intensitetsacceutens) och rytmens lagar.
Särskildt viktig är denna d. på teatern.

—

Musik med

toner,

som

i möjligaste
Ofta sammanfaller det deklamatoriska musikföredraget med recitativet på en ton, hvilket
dock ej innebär, att det entoniga föredraget kommer närmast det talade språket.
Ofta användes d. i musiken vid
patetiska ställen eller högtidliga, allvarliga moment i dikten (se t. ex. Schuberts "Der Tod u. das Mädchen").
3.
Musikalisk föredragningskonst med
hänsyn tagen såväl till den patetiska
accenten som fraseringen och nyanseringen.
4. Musikens rytmiska förhållande till textens (diktens) rytm. Textrytmens och musikrytmens samhörighet i ett godt deklameradt stycke hör
till de senare upptäckterna inom musiken.
Ett fullständigt sammanfallande är här ej fullt möjligt, och frågan
blir då närmast, hvilken af de båda
skall göra de största eftergifterna.
De

2.

mån närma

sig

talet.

—

—

—Delibes

som i en sång se en förtonad dikt fordra
eftergifterna af musiken, de som däremot sätta melodien högst, kräfva samma eftergift af dikten. Romantiska skolan med dess ensidiga dyrkan af musiken häfdade musikens suveränitet öfver
dikten. Härvid hjälpte det ej, att musiker och diktare förenades i en perMelodien bländade, så att ögat ej
son.
blef skarpsynt nog rörande det textliga (se t. ex. Geijer). Wagner blef den
förste, som sökte taga hänsyn till båda
högsta möjliga mån, och flera af de
i
nyare sångkompositörerna ha följt efter
samma riktning, däribland framför
5. Taallt P. Cornelius och H. Wolf.
lad text med musik (deklamatorium
melodrama s. d.). Sådana deklamatorier finnas i Sverige särskildt från 1820talet (se Brendler, Drake m. fl.).
i

—

deir, dello, della

Del,
tiv

med

gene-

artikel.

Delassement

men

(it.),

=

se

(fr.),

Divertisse-

t.

Edouard Marie

Deldevez,

nest,

f.

31.5.1817

i

Paris,

Er-

t 6.11.1897

därst.; elev af Habeneck, Halévy och
Berton vid konserv.; gaf 1840 en konsert med egna kompositioner, hvilka
vunno mycket bifall; blef 1859 andre
och 1872 förste kapellmästare vid St.

operan; professor

i
orkesterklassen vid
konserv.; drog sig 1885 tillbaka från alla
befattningarna; D. var en gedigen kompositör, som skrifvit flera instrumentala

symfonier, kammarmusikkantater, kyrkomusik;
äfven har han författat en del värdefulla böcker: "La notation de la musique", "L'art du chef d'orchestre" 1878,
"De Texécution d'ensemble" 1888; dess-

verk

verk,

bl.

3

a.

baletter,

utom några minnesanteckningar: "Mes
mémoires" 1890 och "Le passé å propos
du present" 1893.
Deliberato
Delibes,

main du

L

(it.),

é o,

Val, t

beslutsamt.
f.

16.

21.2.1836

L

1891

i

i

St.

Ger-

Paris; 1848

elev af konserv, i Paris; 1853 ackompagnatör vid théätre lyrique och organist
vid St. Jean et St. Frangois-kyrkan;
1865 blef han andre körledare vid st.
operan; blef 1881 kompositionsprofessor
vid konserv, och medlem af akademien.
D. är känd som en af Frankrikes bäste
operettkompositörer.
1855
uppfördes
hans förstlingsoperett: "Deux sous de

—Demuth

Delicatezza

charbon"

i

kom "Maitre Grif"Le jardinier et son

Paris; 1857

fard", 1857 och 1863

seigneur"; hans rykte steg nu allt
högre, och verken blefvo allt flera. 1866
uppfördes baletten "La source", komponerad af D. tillsammans m. polacken
Minkus, 1870 baletten "Coppélia" (Sthlm
1896);

1873

roi l'a dit"

komiska operan "Le
(Sthlm 1877); 1880 "Jean de

följde

(Sthlm 1880); 1883 "Lakmé"
(Sthlm 1890) m. fl. Hans efterlämnade
opera "Kassya" fullbordades af Massenet (uppf. Paris 1893). D. skref äfven
populära manskvartetter och romanser
m. m.
Nivelle"

Delicatezza, c o
finkänslighet.

n

(it.),

med

finhet,

med

Delicato (it.), mjukt.
éDella Maria, Pierre Antoine D o
n i q u e, f. 14. 6. 1769 i Marseilles, t 9. 3.
1800; gjorde sina studier först i Italien
och skref sina första operor där; fr. o. m.

m

Paris, där han vann
i
framgång med operan "Le prisonnier" (1798; Sthlm 1799: "Den unge
1796

bodde han

särskild

intill 1858 gifven 69 ggr
Sthlm; i Kphn 1801); de följande blefvo i hög grad populära; till Stockholm
kommo äfven "L'oncle valet" (Sthlm
1802: "Morbroderns dräng") och "L'operaComique" (Sthlm 1803: "Opera-komi-

arrestanten";

i

ken").

Della Santa, L u i g i, f. 1882 i Fiano i
Kyrkostaten; sångare (basbaryton); debuterade 1841 på teatern i Donizettis
"Parisina" och begaf sig sedan till
Grekland; år 1847 ingick han vid det
italienska operasällskap, som under Vicenzo Gallis anförande spelade i Köpenhamn, och begaf sig följande året till
Stockholm; han var sedan anställd vid
k.

t.

1.7.1850—1.7.1853.

D.

prisas som
som skåde-

en ypperlig såväl sångare
spelare.
Bland hans roller märkas:
Carl V i "Ernani", Figaro i "Barberaren", Macbeth i Verdis opera, Rudolf i
"Sömngångerskan", Orovistos i "Norma".
Litt.: F. Hedberg, Sv. operasångare 1885, s. 285—88.
Delle Sedie, E n r i c o, f. 17. 6. 1826 i
Livorno, t dec. 1907 i Vésinet, Paris,
framstående barytonist och mycket anlitad sånglärare; sjöng först i Italien
1851, sedan i Wien, London, Petersburg
o. 1861 i Paris; anställdes å sistnämnda
plats som konservatorielärare; af hans

—
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elever kunna nämnas Kristina Nilsson,
Olof Lemon och M. Bratbost; sin sångmetod nedlade han i tvenne arbeten:
"L'arte e fisiologia del canto", Milano
1876, och "L'estetica del canto e dell'
arte melodrammatica, Milano 1886; båda

förenade han sedan

i

en

skrift,

hvilken

utkommit på flera språk: på engelska:
"Complete methode of singing", New
York; på svenska: "Teoretisk och praktisk sångskola", öfvers. af Mavrogordato.

Delmas, Jean F r a n c o i s, f. 14. 4.
Lyon; bassångare (basbaryton);
i
elev af kons. i Paris; sedan 1886 anställd
vid st. operan; hans bästa roller ha varit i Wagneroperor.
Delna, Marie, f. 1875 i Paris; framstående operasångerska (alt); 1892 97
anställd vid op. comique i Paris och
fr. o. m. 1898 vid st. operan.
Delsarte, FranQois Alexandre Nicolas Chéri, f. 19.12.1811 i Solesmes, t
19. 7. 1871 i Paris; elev af Choron och
Garoudé; sjöng först vid kom. operan
men greps af hänförelse för Saint-Simonisterna och mottog i stället en plats
1861

—

som kördirigent vid Abbe Chätels kyrka; han blef nu, ehuru endast medelmåttig sångare, en god lärare, till hvilken elever strömmade från när och fjärran; äfven gaf D. goda historiska konserter; hans "Les archives du chant"
blef en mycket anlitad upplaga af äldre
sångverk.
Demancher (fr.), handens växling af
läge vid stråkinstrunlent.
Demande (fr.), ledare (i en fuga).
Demi-bäton (fr.), tecken för tvåtaktspaus.

Demi-jou (fr.), se mezza voce.
Demi-mcsure, demi-pause (fr.), halftaktspaus.

Demi-soupir (fr.), åttondelspaus.
Demi-ton (fr.), halfton, se Semi-ton.
Demonen, fantastisk opera i 3 akter af Anton Rubinstein till text af Wiskowatoff; först uppförd i Petersburg
25. 1. 1875, sedan gifven företrädesvis i
Dresden; i Stockholm uppförde konsertföreningen 1903 ett par "danser" och Intima teatern 19. och 20. aug. 1910 "tvenne
scener" ur den.

Demuth,

Leopold,

f.

2. 11.

1861

i

Briinn; framstående barytonist; elev af
J. Gänsbacher vid konserv, i Wien; 1889

Den bergtagna— Dente
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engagerad vid operan i Halle; därefter
Hamburg och sedan 1897 vid k. hofi
operan i Wien.
Den bergtagna, sagoopera i 3
akter af Ivar Hallström till text af F.
Hedberg; uppf. å k. t. f. ggn 24.5.1874;
operan vann utomordentligt bifall och
gafs redan 4.6.1875 för 25:te ggn; 22.4.
1896 upplefde den sin 75:te föreställning;
intill 1910

gifven 85 ggn.

blida vår är inne, psalm

Den

Haeffner 392; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 5404: Valet will ich dir geben) af 1615; i Sverige först 1808 hos
392;

Haeffner.

Den blomstertid nu kommer,
394; Haeffner 394; motsvarar nr
koralpsb. af 1697; saknas i utländska källor och äfven i svenska före 1697.
Denkmäler. Flera serier äldre musik
I de olika
i vetenskapliga nyupplagor.

psalm

412

i

Breitkopf & Härtels stora katalog.

af

denna senare bok finnas äfven angifna upplagorna af de stora mästarnas
samlade verk (Palestrina, Bach, Handel,

I

Den korta stund
i

(Kalmar).

1630-talet

Den ljusa dag framgången
är, psalm 438; Haeffner 438; motsvarar
nr 367 i koralpsb. af 1697; synes gå tillbaka till dansk källa (Hans Christensön
Sthen [1544—1610], textens författare);
finnes i Danmark 1699 (Kingo); kan påvisas
kan).

Sverige

i

Den mun

fabrik

operorum

XVI"

musicorum

Batavorum

och en yngre ännu
pågående utgifven af sällskapet "Vereenigung voor Noordnederlands Muziekgeschiedenis".
England har fiera sesaeculi

rier.

(12 bd)

Den mest bekanta

är

måhända

"Musical
antiquarian
society".
Danmark har "Samfundet til Udgivelse af
dansk Musik" (s. d.) och Sverige "Musikaliska konstföreningen" (s. d.) båda
utgifvande såväl äldre som nyare verk.
Riemanns och Groves musiklexikon
meddela innehållet i de flesta seriernas
upplagor. Se äfven systematiska delen

—

psalm

koral (Zahn 4463: Was hilfts den Heiden
in der Welt); kan påvisas i Sverige på

band (till 1910). Österrike utger sedan 1894 serien "D. der Tonkunst
in Österreich".
Intill 1910: 13 band.
I Europas öfriga Tänder finnas motsvarande serier. I Frankrike: "Maltres
musiciens de la renaissance francaise."
I Italien: "Arte musicale in Italia" och
"Biblioteca di raritå musicali". I Nederländerna finnes en äldre serie "Collectio

jag,

Haeffner 119; motsvarar mel. nr 40
koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk

ömt, psalm

—

fl.).

119;

länderna finnas särskilda föreningar,
hvilka leda publiceringen. Många föreningar uppbära dessutom statsbidrag.
De viktigaste finnas i Tyskland och
Österrike. I Tyskland var Chrysanders
serie "D. der Tonkunst" (intill 1892: 5
volymer) den äldsta. Denna öfvergick
Intill
1892 i "D. deutscher Tonkunst".
1910 voro 39 band af denna serie utgifna. En underafdelning "D. der Tonkunst in Bayern" ("D. deutscher Tonkunst zweite Folge") har sedan 1900 utgifvit 9

Mozart,

Mendelssohn-B.,

Beethoven,
Schubert m.

(Riddarholmskyr-

1694

som bad

är tyst,

så

motsvarar
går tillbaka

101; Haeffner 101;

nr 52 i koralpsb. af 1697;
till tyska koral (Zahn 8096: Mein Siind
ist gross ohn alle Mäss) af 1553; kan i
Sverige påvisas på 1630-talet (Kalmar).
Denner, Johann Christoph, f.
13. 8. 1655 i Leipzig, t 20. 4. 1707 i Niiminstrumentmakare; uppfann c.
berg;
1700 (1690-talet) klarinetten under försök att förbättra skalmejan; han grundade sedan en fabrik för detta nya inGenom sönerna kom denna
strument.

hög blomstring.

i

Denne
psalm

den stora dagen,

är

Haeffner 112; går tillbaka till
tysk koral (Zahn 3706: Dieses ist der
Tag der Wonne) af 1731; saknas i Sverige före Haeffner.
112;

Den signade
här

dag,

som

vi

nu

Haeffner 424; motsvarar nr 354 i koralpsb. af 1697; kan
påvisas i Sverige först 1694 (Riddarse,

psalm

424;

holmskyrkan) men i Danmark 1569.
Texten är äldre. Mel. såväl som texten
synes vara svensk. Weyse komponerade
1826 en

ny melodi, hvilken

i

Danmark

i

närmaste utträngt den gamla och
äfven i Sverige blifvit känd samt ofta
sjungen (Eggelings sångbok; se äfven
Sandströms och Humblas koralböcker).
Dente, J o s e p h, f 23. 1. 1838 i Stockdet

.

holm, t därst.

24.

5.

1905;

utbildade sig

under Edvard
d'Aubert i Sthlm och Leonard i Briissel; uppträdde sedan å konserter i Tysktill

skicklig

violinist

Desaugiero— Devrient
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land, Frankrike och Skandinavien; elev

("Der

af Winge i harmoni och Fr. Berwald i
komposition; violinist i hof kapellet 1.
7. 1853;
sångrepetitör vid k. op. 1861,
konsertmäst.
1868,
underkapellmästare
1872 och slutligen 1879—85 förste hofkapellmästare; var 1882 1903 dessutom lärare i komposition och instrumentation
vid konserv.; 1890/91 ledare af operans

stormningen af Turin intågade i staden;
mel. är af italienskt ursprung; har ofta
upptagits i operor och instrumentala
verk; Meyerbeer har tagit den till hufvudmotiv i andra finalen "Ein Feltlager
in Schlesien"; Fr. Schneider har användt den i en känd ouverture.
Dess-dur (fr. ré bémol majeur, eng.

—

symfonikonserter; LMA 1870. Som kompositör har D. gjort sig känd genom en
del goda instrumentala verk: en symfoni i D-moll (prisbelönt 1888 i Berlin;
spelad i Sthlm bl. a. 1888 och 1890; utg.
för 4 h. af Mus. konstför.); en konsertouverture (utf. 1885), en violinkonsert,
en romans för violin o. piano, "Tre sånger" till ord af Runeberg, "Visor" för
basröst m. m.
För scenen skref han
operetten "I Marocko" (spelad å Dram.
t. 1866
67, 95 och 98) och instrumenterade Grétrys "De båda grenadiererna"
<"Les méprises par ressemblance").

—

Den vedervärdighet som, psalm
hänvisar

238; Hseffner

Desaugiero,

till

mel.

160.

Marc Antoine,

1742

f.

Paris; populär
operakompositör; Dahlgren (Ant. om
Sthlms t.) antecknar två operor, hvilka
i
förarbetadt skick uppförts i Stocki

Fréjus, t

10.

9.

1793

i

"Le mariage extravagant" ("Ett
giftermål på dårhuset") och "L'Hotel
garni ou la Lecon singuliére" ("Värdshuset el. Det lyckliga äfventyret"). D:s
mest kända verk är "Hiérodrame", en
kantat till firandet af Bastiljens stormholm:

ning.

Descartes,

René,

f.

31.

3.

1596

i

La

Haye, t H. 2. 1650 i Stockholm; af den
berömde filosofens skrifter tillhör en
musiken: "Compendium musices" 1618,
hvilket verk äfven i Sverige blifvit
kändt. D. visar sig här som en synnerligen kunskapsrik musiker. Verket upplefde en

mängd
med

upplagor.
längtan.
Dess (fr. ré bémol, eng. d flat), tonen
d sänkt en half ton.
Dessauer, Josef, f. 28. 5. 1798 i Prag,
t 8. 7. 1876 i Mödling, Wien; elev af Tomaschek o. Dion. Weber; D. var en omtyckt Liedkompositör; skref äfven operor, stråkkvartetter, ouverturer m. m.
Desideria,

Dessauer marsch; en i Tyskland
populär marschmelodi, f. ggn afsjungen,
då fursten Leopold af Anhalt-Dessau

d

alte

Dessauer")

7.

efter

1706

9.

major), durtonart med dess till
5 t* till förteckning (h, e,
g);.b-moll parallelltonart.

flat

grundton och
d,

a,

Dessin
Dessus

(fr.),
(fr.),

utkast, skiss.
diskant, sopran.

Destouclies, André Cardinal, f.
i Paris, t 3. 2. 1749 därst.; elev af

1672

Campra i komposition; 1713 generalinspektör vid akademien; 1726 kapellmästare för kapellmusiken; D. var en omtyckt operakompositör, hvars rykte äfven nådde Sverige; Uppsala bibi. (Diibenska saml.) äger i tryck operorna:
"Amadis de Grece" 1699, "Omphale" 1701
och "Le Carneval et la Folie" 1703; i
handskrift: "Issée" 1697, "Amadis de
Grece" 1699, "Omphale" och "Carn. et la
F.".
Alla synas ha uppförts vid hofvet,
möjligen af Rosidors franska teatertrupp (på ms. till "Issée står antecknadt
"Bucholz", hvilket är namnet på en musiker i hofkap.)
D. anses som Lullys
främste efterföljare; han är dock betydligt ytligare än denne, och danserna intaga allt för stor roll.
Destra (it.), högra handen,

—

Détaché (fr.), staccato.
Determinato (it.), bestämdt,

distinkt.

Det gamla år framgånget
psalm

411; Haeffner

hänvisar

är,

till 370.

Detonera, sjunga orent, oriktigt, sjun-

ka

i

tonen.

Detto (it.), likaså, äfven.
Devienne, F r a n c o i s, f.

31.

1.

1759

i

Haute-Marne, t 5. 9. 1803 i
Charenton, Paris; flöjt- och fagottvirJoinville,

i orkestern vid théde Monsieur; sedermera professor
vid konservatoriet; D. skref solosonater
för flöjt, klarinett, oboe, fagott; utgaf

tuos, 1788 anställd

åtre

1795

en på sin tid mycket använd

flöjt-

skola.

Devozione, con (it.), med andakt.
Devrient, E d u a r d, f. 11. 8. 1801 i Berlin, t 4. 10. 1877 i Karlsruhe; elev af Zelter; 1819 baritonist vid k. op. i Berlin,
1844 46 öfverregissör vid Dresdener Hof-

—

—Diderot

Dezéde
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theater; 1852—69 direktör för hof teatern
till berömi Karlsruhe; som textdiktare
da operor har han gjort sig mycket aktad inom musiken; bland dessa är "Hans

Heiling" mest känd; som Mendelssohns
vän har han berättat om sina minnen
tills, med denne mästare samt äfven utgifvit de

dem emellan växlade

brefven:

"Meine Erinnerungen an F. Mend.-B. u.
seine Briefe an mich" 1869; 3:dje uppl.
1891; af hans teaterböeker äro flera af
värde för musikhistorien: "Geseh. d.
Schauspielkunst" 1848—74, 5 bd; "Das
Nationaltheater in Deutschland", 1848;

Oberammergau"

"Das Passionsspiel in
1851 m. fl.

Dezéde, f. c. 1740 i Lyon, t 1792 i Paris;
en på sin tid berömd sångspelskompositör; hans fr. o. m. 1772 i Paris skrifna
sångspel äro 18 till antalet; af dessa vann
"Auguste et Théodore" en viss berömmelse i Sverige, i det att verket gafs
ej mindre än 74 gånger (under olika
namn: "Kammarpagerna", "A. och Th.",
"De bägge kammarp.") däraf 64 å Arsenalsteatern 1794—1819 och 10 å k. op. 1810
—29.
Di,

med;

från,

di

bravur a, med

glänsande färdighet.
Diabelli, A n to n i o, f. 6. 9. 1781 i Mattsee, Salzburg, t 7. 4. 1858 i Wien; fr. o.
m. 1803 i Wien som musikförläggare
tills. m. Cappi och 1824 egen förläggare;
1854 sålde

han

förlaget; D. förlade bl.

a.

Schuberts verk och en del af Beethovens; blef äfven bekant genom sina små
sonatiner, 4-händiga sonater m. m., hvilka tämligen väl lämpade sig för undervisning; skref äfven operor, mässor,
kantater m. m. allt dock i en tämligen
lätt

och flyktig

Diafoni,
klang.

stil.

dissonerande intervall, miss-

Diagram, beteckning för de musikaliska tonstegen och ibland äfven för partitur.

Diamantkorset,

komisk opera

i

3

akter af Sigfried Saloman till text af
Th. Överskon; premiär i Köpenhamn 20.
3.

sedan gifven å k. op. i Berlin
i Kassel ang. 1849 m. fl.; å
Sthlm f. ggn 18. 4. 1886 och sedan

1847,

sept. 1848 o.
k.

t.

gifven ett 30-tal gånger.

Diapason, hos grekerna: oktaven; hos
stämgaffel (d. normal).

fransmännen:

äfven tabell öfver instrumentens delar
och mensur (tonomfång).
Diapente (gr.), ren kvint.
Diatessaron (gr.), ren kvart.
Diatonik, fortskridning genom hela
och stora halfva tonsteg. Diatonisk
skala, en skala med endast skalegna
toner (t. ex. i c-dur: c, d, e, f, g etc; i
d-dur d, e, fiss, g, a etc). Motsats: kromatisk skala med endast halfva tonsteg
(äfven enharmonisk skala).
mars
Dibdin, Charles, f
.

1745

i

Southampton, t 25. 7. 1814 i London;
operasångare vid Covent Garden- och
Drury Laneteatrarna; skref sedan en
mängd teaterstycken och byggde 1796 en
egen teater; sålde den 1805 och dog i
torftiga förhållanden; skref några böcker, som väckte en viss uppmärksamhet
på sin tid: "The harmonic preceptor"
1804; "A complete history of the english
stage" 1795; skref en stor mängd populära sjömanssånger.
Hans son Thomas John D. (1771 1841) var en utomordentligt produktiv författare af teaterstycken och sånger.
Sonsonen
Henry Edward D. (1813—66) var organist o. musiklärare i Edinburgh samt
skref en mycket populär anglikansk
sångbok (1857).
Diderichsen, Beatrice Valborg Angelica, f. 30. 8. 1859 i Köpenhamn; t ge-

—
—

—

nom

olyckshändelse utanför

Köpenhamn

mycket uppburen konsertsångerska (hög sopran); elev af Nyrop och

3.

5.

1890;

V. Bielefeldt; hennes bästa tid var mellan 1882 och 1890, då hon hörde till Musikföreningens bästa krafter; framför
allt förstod hon att väl tolka de danska vokalverken; bland dessa må nämnas: Gades "Elverskud", "Korsfarerne",

Hartmanns "Föran
Sydens kloster", "En sommerdag" m. fl.;
sjöng
äfven
med fördel i Bachs
Mattheuspassion, Glucks "Alceste" m. fl.
Diderot, D e n i s, f. 5. 10. 1713 i Langres, t 30. 7. 1784, encyklopediens berömde
redaktör; var äfven lifligt intresserad
för musik och skref bl. a. "Principes
d'acoustique" 1748; "Mémoires sur différents sujets de mathematique" 1748;
för sin uppfattning af musikens väsen
redogjorde han omständligt i "Le neveu
de Rameau" 1760; om hans ställning i
striden för och mot Gluck se T. Norlind,
Diktkonstens, dansens o. musikens ur"Foraarsphantasi",

—
Dido och Aeneas
sprung. Stud.

i

sv.

fklore

Dido och Aeneas,

I,

31

—Dig

5

(Klein), utvisar, att

han ingående

stu-

derat denna opera och äfven lärt mycket för sin egen (brefvet tryckt i Sam.
Silfverstolpes Biografi af Kraus s. 113
ursprungliga titeln var:
den
131);

"Aeneas
tänkt

i

Kartago." Man hade först
operan skulle ges vid ope-

sig, att

invigning, men denna
plan omintetgjordes genom förlusten af
en sångerska; Cora o. Alonzo af Naumann togs då i stället; Kraus dog 1792
och fick således ej se sitt största verk
Didoämnet, hufvudsakliuppfördt.
gen byggdt på Virgilii 4. bok, har ofta
varit föremål för operabehandling. Förutom nyssnämnda Piccinniopera må följande utländska nämnas: Scarlatti 1724,

rabyggnadens

—

Hasse 1743, Joseph Haydn 1778, Paesiello
1795, Paer 1810, Mercadante (1823), Reissiger 1823.
Se äfven Aeneas och

Tröja.
Diése (fr.), d i e s i (it.), d i é s i s
förhöjningstecken (ji).
Dies irae ('vredens dag'), latinsk

sekvens i katolska kyrkan; förekomi den musikaliska konstformen "requiem" (s. d.), inom hvilken flera kompositörer skrifvit stämningsfull musik
till
orden (bl. a. Mozart, Cherubini
m. fl.).
Diesis (gr.), skillnaden mellan två enharmoniska toner (t. ex. ciss och dess,
f och eiss etc); fordom betecknade ordet
endast en allmän delning af toner (hälften, tredjedelen, fjärdedelen af ett tonsteg: stor, kromatisk, enharmonisk d.).

mer

ton.

(lat.),

c

u

s,

f.

lärare

en

fjärdedels-
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(lat.),

halfton.

Sixtus

Augsburg

i

Gallen;

St.

i

c.

1517

t 21. 10. 1548
Strassburg; 1518

i

Konstanz; 1540

i

Theodori-

1495,

i

Wittenberg;

mängd goda kyrkliga kompositioner

af honom; D. var framför allt
omtyckt vid skolorna; Tyska kyrkans
bibi., Sthlm (Mus. ak.) förvarar hans
"Xovum opus musicum", Wittenberg
finnas

1545.

Albert Hermann

2.

D.,

f.

28. 8.

1829

Golk, Meissen, t 20. 11. 1908 i Berlin;
1847 51 elev af Rietz, Moscheles m. fl.
vid konserv, i Leipzig; 1851 elev af
Schumann i Diisseldorf; 1855 dirigent
för abonnentkonserterna i Bonn; 1861
i

—

hofkapellmästare
Berlin.

nas:

i

Oldenburg;

1899

i

Af hans kompositioner må näm-

D-moll-symfonien op.
"Normannenfahrt",

20,

ouver-

körverken
med orkester: "Morgenhymne", "Rheinmorgen", "Altchristlicher Bittgesang",
turen

konserter för violin, violoncell, pianoduetter m. m.

trior, sånger,

M

3.
a r i e D., f
1868 i Weinsberg,
Wiirtemberg, elev af fru Bader i Stuttgart och Viardot-Garcia; tillhörde först
hof operan i Stuttgart, sedan i Berlin;
D. är mycket god sångerska såväl i
opera- och oratorie- som konsertfacket.
.

Dig allena vare

ära, psalm

8;

Hasffner 8; motsvarar nr 245 i koralpsb.
af 1697; mel. komponerad af Gustaf Diiben 1674 (i Odse Sveticae af Sam. Columbus); sedan upptagen i Arrhenii Psalme1691.

Dig Helge Ande! bedje

vi,
Hseffner 135; motsvarar nr
182 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till
tysk koral (Zahn 2029: Nun bitten wir
den heiligen Geist) af 1524; kan påvisas i Sverige på 1630-talet (Kalmar) och
Danmark 1569 (Thomissön).
i

hymn psalm

författad af franciskanermunken Thoaf Celano; upptogs före 1385 till

enharmonica

Dietrich,

1.

profver af
(gr.),

mas

Diesis

magna

Diesis

f.

lyrisk tragedi

akter med prolog, efter Gustaf III:s
plan utarbetad af J. H. Kellgren; musik
af J. M. Kraus; uppförd å operan d. 18.
11.1799 och sedan intill år 1801 gifven
7 gånger; gafs f. ggn som galaspektakel i anledning af kronprinsen Gustafs
födelse. Kraus skref sin musik företrädesvis på 1780-talet och var redan färdig med prologen och de två första akterna, då han 1782 anträdde sin utrikes
resa, hvilken bl. a. förde honom till
Paris, där han 1785 hörde Piccinnis opera af samma namn. En utförlig beskrifning, som han i bref sände till en vän
i

jag ödmjukt

135;

Dig Herre Gud! är ingen

lik,
Haeffner 32; motsvarar nr 2 i
koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 4436: Es spricht der Unweisen Mund wohl) af 1524; kan påvisas
i Sverige på 1630-talet (Kalmar); i Danmark förekommer den redan 1569 (Thomissön).

psalm

32;

Dig jag ödmjukt vill betrakta, psalm 71; Ha?ffner 71; går tillbaka
till tysk koral (Zahn 6596: Kommt, ihr

Dig, Jesu!

192

traurigen

Gemuter

af

1728;

i

vare— Diu

Sverige

vare evigt pris,

Jesu!

Dig,
psalm

161;

H«ffner hänvisar

till

mel.

35.

pris,
Dig, ljusens fader! vare

sig tro141; Hffiffner 141; stöder
Freylingsligen på en mel. af 1710 hos

psalm

Jahr.
hausen: Heut fängt an das neue

psalm
o Gud! en evig dag,
till tysk
tillbaka
går
13;
HiEfEner
13;
lass ich
källa (Zahn: Meinen Jesum
källor
af 1790; saknas i svenska

Dig.

nicht)
Haeffner.

före

Dig prise
Hffiffner

446;

vi,

446;

Herre!, psalm

o
mel.

komponerad

af

Ha;ffner.

o"ffer
tillgår
28;
Ha>ffner
28;
psalm
bära,
baka till tysk koral (Zahn 2781: Wer
nur den lieben Gott lässt walten) af
först
1690; i Sverige förekommer den

Dig skall min själ sitt

1808 hos Ha^ffner.

Dig vare lofoch
Ha?ffner hänvisar

psalm
i

mel.

265;

139.

våra fäders goda land,

Dig,
306

till

pris, psalm

301; Hajffner 301; motsvarar nr
koralpsb. af 1697, hvars källa är

obekant.

Dijkman, L u d e r t, son af organisten
och stadsskrifvaren Peter D. i Hedemora, broder till assessorn i ant.-koll.
Peter D.; blef c. 1680 dir. mus. et cantus
vid Karlstads gymnasium och tillika
organist vid domkyrkan; c. 1685 kallades han till organist vid Storkyrkan i
Stockholm; skref en begrafningskantat
vid arffurstarnas, Gustaf och Ulrik, begrafning 10. 7. 1685, som trycktes i Stockaf J. G. Eberdt

holm

(ett

ex.

i

Palm-

skiöldska saml. Upps. bibi.); år 1692 omtalas han ha företagit en inventering af
orgelverket i St. Jakob; 1699 är han en
af de vid hofvet
na.

—

ställd

uppvaktande musiker-

Sonen med samma namn var ani hofkap. fr. 1751 till sin död 17. 3.

1809
i Upps. 1802;
adjunkt vid finska församlingen i Stockholm; 1810 e. o. hof predikant; 1814 under norska fälttåget pastor vid Jämtlands regemente; 1820 kyrkoherde i Östra Ryd af ärkestiftet, 1831
Fundbo och 1839 i Öster-Våla; 1842
i
vice kontraktsprost och 1860 jubeldokD. tillhörde Götiska förbundet retor.
dan från dess början och hade där
namnet Styrbjörn; såsom präktig bassångare kunde han på ett oförlikneligt
sätt sjunga förbundets dikter, däribland
framför allt Geijers fosterländska sånSedan han blifvit kyrkoherde på
ger.
landsbygden, arbetade han framför allt
på att göra kyrkosången så god som
möjligt; till ledning att uppsöka en gifven melodi uppfann han ett synerligen
enkelt instrument "psalmodikon" (s. d.);
till detta instrument fogade han sedan
dr.;

s.

å.

en särskild notskrift i siffror (se notskrift). D. arbetade äfven på att lära
sina församlingsbor att sjunga sina
psalmer fyrstämmigt. De flesta af hans
skrifter behandla musiken och psalmsången: "Melodierna till 60 kyrkans
psalmer, noterade med siffror" 1830,
"Sånger i stämmor f. gudstjänsten o. det
fromma umgängeslifvet" 1844, "Melodier till P. H. Syréehs kristl. sånger" 1846,
"Sånger i stämmor f. folkskolor o. allmogen" 1846, "Sånglära f. folkskolelärareseminariet o. folkskolor, för sifferskrift" 1846. D:s öfriga skrifter äro dels
andliga dikter, dels predikningar, dels
högtidstal.

— LMA

1834.

Diludium (lat.), mellanspel.
Diluendo (it.), slocknande, bortdöende.
diminuendo.
Dim. el. Dimin.
Diminuendo (it.), aftagande, långsamt

=

svagare.

Diminutio (lat.), dimin u
förminskning.
Di molto (it.), mycket.

tion

(fr.),

Din godhet rätt att lofva,

1764.

Diktat, musikalisk, uppteckning i
noter efter sjunget eller speladt föredrag.
Dilettant, musikälskare; se amatör;
ofta beteckning för en person, som ej
valt

går

folkets sång; student
fil.

först 1808 hos Hajffner.

sol

musiken

till

yrke.

Diligenza, c o n (it.), med flit.
Dillner, J o h a n, f. 3. 10. 1785 i Selånger, Medelpad, t 21.1.1862 i ÖsterVåla, Uppl.; prästman och främjare af

psalm

410;

Haeffner hänvisar

till

mel.

206.

Din klara sol går åter opp,
psalm

420; Haeffner 420; går tillbaka till
tysk koral (Zahn 211: Nun danket all
und bringet Ehr) af 1710; i Sverige ej

före Haeffner.

Din sol går bort, men du blir
när, psalm 436, Haeffner 436; motsvarar
nr 366 i koralpsb. af 1697; kan påvisas

Din
Sverige på 1630-talet
nas i utländska källor.

i

Din

spira,

spira, Jesu

(Kalmar); sak-

Jesu!

sträckas,

Haeffner 118; motsvarar nr
88 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till
tysk koral (Zahn 4471: Der Herr spraeh

psalm

in

118;

seim höchsten Thron) af 1553; kan
i Sverige på 1630-talet (Kalmar).

påvisas

—Discant
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kören erhållit. Grundprinciperna för d.
är markerandet af betonad taktdel med
nedslag och obetonad med uppslag. De
olika taktarterna "A ^U

%

^U etc. dirigeras sedan så, att man låter taktpinnen beskrifva vissa figurer i luften. Vi
anföra följande (efter Berlioz) som
exempel:

o värld! besinna,
Haeffner 90; går tillbaka till
tysk koral (Zahn 2298: O Welt, sieh hier
dein Leben) af 1653; saknas i Sverige
före Haeffner.
Diphonium, tonstycke med två stäm-

Din synd,

psalm

/^

90;

mor.
Directeur

de

musique

(fr.),

-?-3

musikdi-

rektör.

Director musices, musikdirektör; fordom en titel på musiklärare; titeln kvarstår i Sverige ännu som benämning på
ledaren af musiken vid Uppsala univ.,
under det att samma ledare vid Lunds
univ. har titeln kapellmästare; "d. m. et
cantus" var intill midten af 1800-talet
titeln
för musikläraren vid Sveriges

med markerade

åttondelar

(i

långsamt

tempo):

gymnasier.
Direktör, inom musiken en allmän tiå person, som aflagt examen i musikaliskt fack, numera hufvudsakligen
militär musikdirektörsexamen; förut äfven organist; namnet tillika beteckning
för chefen vid en musikskola (konservatorium).
Se Director musices.
Diretta, alla diretta (it.), stegvis
uppåt el. nedåt.
Dirge (eng.), grafsång.
Dirigent, anförare, ledare.
Dirigera, konsten att leda en kör eller
en orkester. Sättet att med staf leda
sången är synnerligen gammalt. Under
tel

—

medeltiden omtalas ofta, att en person
stått i koret och ledt kyrkosången med
"käpp" (se A. Kienle, Notizen iiber das
Dirigieren
mittelaltcrl.
Gesangschöre,
f. Musikw. I; T. Norlind, Lat.
skolsånger s. 19 f). Dock synes denna
ledning under medeltiden ofta ha varit
en slags ersättning för noter, i det att
ledaren med handen eller käppen efterbildat melodiens höjning och sänkning
(keironomi; se Fleischer, Neumenstudien 1, II). Under 1600- och 1700-talet
skedde dirigeringen från klavérinstrumentet.
Under 1800-talet har d. utbildats till en särskild konst i samband
med den stora utveckling orkestern och

Viertelj.

Fermat markeras med
den

stilla

och

vinkelrörelse;

till

slut

att hålla han-

göra en

kort

därigenom att
diminuendo kortare;

crescendo

slagen göras större,
staccato med
skarpa, kantiga slag;
stringendo och ritardando genom att
taga vänster hand till hjälp. God d.
skall utföras så, att kroppsrörelser så
mycket som möjligt undvikas. Hufvudrörelserna böra vara de minsta möjliga, däremot bör ögat noga följa alla
de olika instrumentens insatser och en
Litt.:
obetydlig nick ange insatsen.
H. Berlioz, Die Kunst d. Dirigierens;
R. Wagner, Uber das Dirigieren; F.
Weingartner, Uber d. D; Deldevez, L'art
du chef d'orchestre, A. Laser, Der möderne Dirigent m. fl.

—

Disa, se Drottning Disa.
Discant, discanto (it.), s o p r a n o
den högsta af
(it.), öfversta stämman;
fyra sångstämmor; vid piano betyder d.
öfre hälften. D. äfven beteckning för en

en cantus firmus fogad ny melodi;
under senare medeltiden och 1500-talet
ofta beteckning för en flerstämmig sats;
discantera, sjunga flerstämmigt (improvisera en el. flera stämmor till en
till

gifven melodi).
13

Diseantist

jg4

— Dissertatio

Discantist, en som sjunger med i flerstämmig sång; under 1600-talet var d.
namnet på de unga gossarna, hvilka,
innan de kommit i målbrottet, deltogo
i sången; vanligen begynte en musiker
som diseantist och öfvergick så småningom till instrumentist; i svenska
hof kapellet funnos som regel två discantister,

för

hvilka

kapellmästaren

uppbar en viss summa, mot villkor att
han utbildade dem till musiker; de bodde då vanligen hos honom och åtnjöto
hans undervisning såväl i musikteori
och säng som å ett instrument; våra kapellmästare Diiben (s. d.) såväl som professor J. A. Bellmann begynte som disSvenska hofkapellets tvenne
cantister.
Andreas
försvunno med
discantister
Diibens afgång som kapellmästare 1726
och ersattes af två sångerskor.
Discordia, missklang; afvikelse.
Dis-diapason (gr.), dubbeloktav, ok-

tava 2'.
Disharmoni, missljud; brist på samklang; ej att förväxla med disson a n s (s. d.).
Diskant, se D i s c a n t.
Diskretion, afmätt föredrag.
Disposition, ett tonstyckes sammansättning; sammansättningen af stämmorna och i vidsträckt bemärkelse därjämte mekaniken etc. i en orgel; den tillfälliga beskaffenheten af en sångröst.
Diss (fr. ré diése, eng. d sharp), fjärde
tonen i den kromatiska skalan; d förhöjd en half ton; förväxlas enharmoniskt

med

ess.

d förhöjd två half va tonsteg;
förväxlas enharmoniskt med e.
Diss moll (fr. ré diése mineur, eng. d
sharp minor), molltonart med sex jj (f,
Dississ,

parallelltonart till fiss dur.
Dissertatio musica. Vid universiteten
företogos fordom disputationsöfningar.
hvarvid en hade att författa en skrift
c, g, d, a, e,);

och en annan att försvara den. Dessa
afhandlingar trycktes ofta, och utgöra
dessa en rätt viktig del af det vetenskapliga forskningsarbete, som bedrefs
vid universiteten. Hvarje sådan afhandling, "dissertation", hade en akademisk
lärare till ledare, "president", och en
student till försvarare, "respondent".
Afhandlingen kunde författas antingen
af presidenten eller respondenten. Hvilken af de båda, som verkligen skrifvit

musica

den, är rätt svårt att af göra, och skriftens titelsida ger oss ingen som helst
handledning härvidlag. För bedöman-

det af musikforskningens ståndpunkt
vid våra svenska universitet äro de musikaliska afhandlingarna af stor betyAf de före 1800 tryckta kunna
delse.
följande anses stå musiken och musikforskningen närmast. Vid Uppsala universitet:

Petr. Joh. Schottenius, Arosiens., Örat.

de

encomiis

Maj i. An

Cal.

musices,

hab.

Upsal.

IV.

1632.

Joh. Ungius, Calmariensis, Enmusieae, habit. Upsal. in Auditorio Gustaviano. 1637. 21 Maii.
Harald Vallerius, Ostrogothus, Disp.
Physico-musica de sono. Praes. And.
Norcopensis, 1674.
Nath. Rydelius, Ostrog., Disp. physicomusica 2:da de modis. Praes. Har. Vallerius, O.-Gotho, 1686.
01. Ehezelius, O.-goth., Disp. musica
de tactu. Praes. Har. Wallerio, 1698.
Georg J. Vallerius, Suderm., Diss. de
antiqua et medii aevi musica. Praes. Joh.
Petr.

comium

A. Bellmann,

1706.

Sven Gestrinius, Hels., Diss. de musica
Hebraeorum antiqua. Praes. Dan. Lundio, 1707.

Er. Burman, Westrobotn. Diss. de proportione harmonica
[Pars I].
Praes.
Petro Elvio, 1715.
Eric Burman, W.-b., Diss. de proportione harmonica [Pars II].
Praes. Joh.
Vallerio,

1716.

01. Bergrot, Hels., Diss.

de instrumen-

musicis. Praes. Joh. Vallerio, 1717.
Tob. Westblad, Westm., Diss. de triade
harmonica. Praes. Er. Burman, 1727.
Ant. Löfgren, Dalek., Diss. musica de
basso fundamentali. Pra?s. Er. Burman,
tis

1728.

Er. Brunnelius, Fierdhundr., Elementa
musices planae. Praes. Er. Burman, 1728.
Joh. Christ. Duraeus, Ostrog., Diss. de
primis musicae inventoribus. Praes. Laur.
Arrhenio, 1729.
Magn. Aspelind, Dalek., Disp. de horologiis musico-automatis. Praes. And. Celcio,

1731.

Pet. 01.

Waldner, Hels., Diss. de VII.

De musica].
Matth. Asp, 1734.
Ludov. Ferd. Pape, Westm., Diss. de
usu musices. Praes. Joh. Hermansson, 1735.

artibus liberalibus [§ VIII.
Praes.

Dissonans

— Ditters

Abr. Schultzberg, Westm., Diss. de
phonascis veterum. Praes. Pet. Ekerman,
1746.

Zach. Laur. Medén, Jemtl., Diss. de racantuum in Ecclesia, patria hodie usitatorum, Praes. Laur. Hydrén, 1754.
And. Thollander, Ostrog., Diss. de lyra
Davidis eloquentiae palsestrae. Praes. Pe-

von Dittersdorf

in England", Viertelj. f. Musikw. I, 1885;
"Konsonans u. Konkordanz", Zeitschr. f.
Psych. bd 58, 1911.

Distinto (it.), klart, tydligt.
Distonera, se Detonera.

tione metrica

Ekerman,

tro

1758.

Nicol. Flodin, Stockh., Diss. de poeseos

cum musica

adfinita. Praes. Petr. Svede-

Dit du går, dit går ock jag,
psalm

Haeffner 126; motsvarar nr
126;
koralpsb. af 1697; går tillbaka till
tysk koral (Zahn 3498: Ja, er isfs, das
Heil der Welt) af 1664; kan ej påvisas i
Sverige före 1697.
Dito (it.), finger.
235

Sven Yckenberg,

de fatis musiPraes. Fant, 1797.

ces in Svecia.

Diss.

Vid Lunds universitet:
Jon.

i

Ditonon

1781.

lio,

ödman,

Diss.

de

musica sacra.

Bernh. Wilh. Köllner, Wexion., Diss.
de principiis harmoniae musicse. Pars I.

(gr.),

d

i

t

o

nu

s

(lat.),

stora

tersen.

Ditters von Dittersdorf,

Kar

1,

f.

2. 11.

Wien, t 24. 10. 1799 i Neuhof, Böhmen; upptogs af prins Josef af Hildburghausen, som 1761 skaffade honom en
1739

Pr£ES. Bring, 1745.
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plats

i

som

violinist

i

hoforkestern

i

Praes.

Wien; 1765 kapellmästare hos biskopen
i Grosswardein som Michael Haydns efterföljare; 1769 erhöll han plats hos

usu musices in rhetorica.
Praes. Chr.
Alandri, 1703.
S. Preutz, De cane rhetorico.
Praes.
Chr. Alandri, 1704.
J. H. Mechelin, De usu musices mo-

furstbiskopen af Breslau i Johannisburg; blef dessutom jägmästare; 1773
upphöjdes han i adelsstånd; D. lät i Johannisburg inrätta en liten teater, för
hvilken han skref flera arbeten. Han
företog flera resor till Wien och skref
för denna stad flera af sina bästa verk.
1774
erbjöds han hofkapellmästarebefattningen i Wien men mottog den ej.
Då furstbiskopen 1796 dog, råkade han i
trångmål men upptogs snart hos en fur-

Sam. Heurlin, 1777.
Vid Åbo universitet:
H. Munk, De usu organorum in templis. Praes. T. Eudeen, 1673.
S. Preutz, Rhetor musieus, de vi et

Praes. J.

rali.

DlsBonans

Bilmark,

1763.

(dissonantia

lat.,

klinga

i

det som stör samklangen; förhållandet mellan toner, som tillhöra olika
klanger; de väsentliga dissonanserna
äro sekunder, septimor och nonackord
sär),

samt öfverstigande
tervaller.

ser

dom

o.

el. förminskade
Medeltiden räknade äfven

sexter

til

d.

Man

in-

ter-

uppställde for-

en särskild fordran på, att en d.
skulle förberedas och upplösas. Till det
förra hörde att den dissonerande tonen
skulle inläggas i ett förberedande ackord; till upplösningen höide dissonansens öfvergång i konsonans; man kräfver numera endast i den stränga satsen
en förberedelse af d.; äfven upplösningen springer man ofta förbi. Ofta räknas till d. äfven genomgående toner
("tillfällig
d.").
D. som estetiskt och
psykologiskt problem har sysselsatt flera vetenskapsmän. Främste representanten för denna forskning är professorn i psykologi i Berlin C. Stumpf. Af
hans skrifter i ämnet må nämnas: "Tonpsychologie" I, II, 1883, 90; "Musikpsych.

ste Stillfried på slottet Rothlhotta.
D.
dikterade själf för sin son sina lefnadsminnen, och två år efter hans död utgåfvos dessa i tryck. Reclam-bibl. har sedan föranstaltat en ny upplaga af dessa
intressanta musikanteekningar.
D:s
anseende som kompositör är mest f ästadt
vid den lilla operan "Doktor u. Apotheker" (1786), hvilket verk ännu går öfver
scenen. I Stockholm uppfördes stycket

—

f.

f.

ggn

1791

men med Zanders musik;

Af andra
på sin tid populära operor af D. må
nämnas: "Eotkäppchen" 1788, "Liebe im
Narrenhaus" 1787, "Hieronymus Knicker" 1787 m. fl. I allt 28 operor. I Wien
skref vos dessutom oratorierna: "Esther",
"Isaak" och "Hiob". Dessutom komponerade han en mängd instrumentala verk,
af hvilka i våra dagar åter upptagits
hans orkestersymfonier öfver Ovidii
Metamorfoser 1785. Dessutom hör man
nu allt oftai-e hans stråkkvartetter. D.
först 1858 upptogs D:s musik.

Dityramb—Doktor
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skref äfveu sonater och konserter för
klaver, violin o. klaver, stråktrios m. m.
D:s stil är gedigen, formfulländad med
anstrykning af Mannheimerskolan. Mozarts stora verk läto D:s hastigt träda
åter dragit
i skuggan, men vår tid har

fram dem och gjort dem

hufvud,

Ditt

rättvisa.

böjes,

Jesu!

91; Ha^ffner 91; går tillbaka till
tysk koral (Zahn 5393: Lobet Gott, unsern Herren) af 1603; saknas i svenska

psalm

lidande har nått sitt

slut, psalm 100, Haeffner
baka till tysk koral (Zahn
hab ich gehoffet Herr) af

går till1706: In dich
1545; saknas

100;

Sverige före Haeffner.

i

o Gud! jag, psalm
Haeffner hänvisar till mel. 35.
Dityramb (gr.), sång af stormande

Ditt namn,
269;

ursprungligen en sång till
vingudens ära; ur d. utvecklade sig den
hänförelse;

grekiska tragedien.
Div.

= Divisi.

(af lat. divus, gudomlig), firad
sångerska.
Divertimento, divertissement (fr.),
ett i en opera inlagdt enaktsstycke för
mindre orkester med solosånger, körer,
ensembler m. m. med löst hopfogad
handling; d. sedan äfven ett vanligt
orkester- eller pianostycke i friare stil.
D. brukas äfven som benämning på den
friare mellansatsen i en fuga.
Divisi, deladt; då två spelare skola
dela sig vid en tvåstämmig sats.
Divoto (it.), andäktigt, allvarligt.
Dixiéme, (fr.), d e c i
a, oktav till

Diva

m

tersen.

Djamileh,
Bizet
Paris

text

till
22,

ggn på

1872

5.

kom. opera
af

bustier" (Warschau 1861) m. m.
Dohnänyi, Ernst von, f. 27. 7. 1877 i
Pressburg; pianist; elev af K. Forstner

Pressburg, musikak. i Pest och 1897
lärare i piano vid högd' Albert;
skolan i Berlin, 1908 professor; D. har
konserterat flerstädes i Europa och kom
i

af

1907

f.

ggn

till

Stockholm

efter

att

de närmaste åren förut ha konserterat

källor före Haeffner.

Ditt

näser; skref lifven symfonier, en orkesterfantasi, en pianokonsert, en stråksextett, en violinsonat, operan "Die Fli-

L.

1

i

Gallet;

(komp. 1870);

akt af

premiär
Sthlm f.

i

Köpenhamn;

kom han

till

Stockholm

åter-

och 1909; vid det senare
tillfället utförde Konsertföreningen under T. Aulins ledning D:s e-mollskonsert.
Som kompositör har D. redan en
Vi
betydande produktion bakom sig.
nämna här blott hans symfonier i dmoll (utf. i Sthlm 1907 af Konsertför.)
och f-dur, ouverturen "Zrinyi", e-molls1908

kvintetten op.

1,

cello-konserten op.

12,

pianokonsertsrna i c-moll och dess-dur,
stråkkvartetten i dess-dur op. 15, samt
En uten mängd pianokompositioner.
förlig förteckning af hans verk jämte
biografi meddelar Sv. Musiktidn. 1907
nr 16.
Doigté (fr.), försedd med fingersats-

—

beteckning.
Doktor; i allmänhet kunna fyra d.-grader i musik särskiljas: 1. hedersdoktor, 2.
doktor i litteraturhistoriskt eller konsthistoriskt fack med afhandling i ämne
närstående musik; 8. doctor mus.; 4. högsta lärdomsgraden i musikhistoria. Af
dessa är den första sedan gammalt använd åt musiker, hvilka genom kompositionsverksamhet eller praktiskt musikalisk verksamhet gjort sig särdeles förtjänta; sådant hedersdiplom kan skänkas i hvilket kulturland och af hvilket

Afze-

universitet som helst. Sådana musikdoktorer ha t. ex. Haydn, Spontini, Brahms
och Dvofäk varit; det andra slaget af

A. A.
D. m.
destra mano (it.), högra handen.
D-moll (fr. ré mineur, eng. d minor),
molltonart med ett 1? (för h); parallelltonart till f-dur.
Do
ut (tonen c); se Solmisation.
Dobrzynski, I g n a z Felix, f. 25. 2.
1807, t 9. 10. 1867 i Warschau; polsk pianist; opera- och kapelldirigent i Warschau; berömd genom sina goda polo-

musikalisk doktorsvärdighet tillhör äfven hvilket univ. och hvilket land som
helst; i Sverige ha vi sedan gammalt
flera sådana doktorer, hvilka förvärfvat
sig sin litterära doktorsgrad genom musikhistorisk afhandling, t. ex. J. A. Josephson 1842 (Några momenler till en
karakteristik af den nyaste musiken),
Piscator 1860 (Hist. öfversikt af mus. i
Sv. under Gust. III), C. A. Forssman
1872 (Hajffner-biografi) samt 1600- och

2. 1889 (sv. textöfvers.
af Ernst Lundquist).

k.

Djupt
1 i

u

s,

=

=

t.

25.

i

hafvet

på,

se

Dol.
1700-lalets

musik

(se

alla

doktorsdisputationer

Dissert

a

t i o)

;

—Donati
i

tredje sla-

get är en speciellt engelsk (äfven amerikansk) form för lärdomsgrad, som förutsätter direkta musikstudier vid ett
engelskt (amerikanskt) universitet; undergraden är här Baccalaureus (kand.ex.); till engelsk bace.-grad fordras i

år musikteori och till d.
ytterligare 5 års praktiserande i konsten; musikhistorien får härvid blott en
ringa plats; fjärde slaget af doktorsgrad fordrar äfven ingående sysselsättning med musik vid ett universitet men
kräfver företrädesvis grundliga musikhistoriska studier; teorien studeras härvid företrädesvis ur historisk synpunkt,
och de praktiska musikstudierna förläggas i stället till konservatoriet; förvärfvandet af denna doktorsgrad förutsätter en särskild lärare i musikhistoria, hvilken bör äga nödiga musikteoreförstudier.
tiska och musikhistoriska
Ju mera denna form tränger igenom vid
Europas universitet, dess mera måste
den som nummer två här nämnda formen försvinna såsom i allo otidsenlig
och dilettantisk; denna fjärde form af
musikalisk d.-grad finnes fullt utbildad
endast vid ett fåtal tyska universitet;
däremot finnes den under bildning vid
de allra flesta tyska och äfven franska
universitet; första steget måste gifvetvis anställning af fullt kompetent lärare bli; på detta stadium stå i Skandinavien universiteten i Köpenhamn,
Lund och Helsingfors.
Öfver engelsk
doktorsgrad i musik se Groves lexikon

allmänhet

Degrees in music.
Doktorn och apotekaren,

Doktor

und

Apotheker,

komedi

Der

med

sång, text af Stephanie d. y., musik af
Dittersdorf (Wien 1786); i Sverige gifven under olika titlar: "Den tokroliga
natten eller Lyckan står de djärfve bi"
Envallssons öfversättning och med
i
musik af Zander, uppförd å Munkbroteatern 1791; under sin ursprungliga titel med samma musik uppförd å samma
teater 1795; efter L. Knudsens danska
öfversättning af F. Hedberg och musik
af Dittersdorf uppfördes den å Mindre
teatern 1858. Då stycket 1791 första gängen uppfördes, uthvisslades det, och då
det 1795 återupptogs, annonserades därför, att pjesen undergått de förändrin-

ggn

F.

k.

= Dolce.

allmänhet
t.

Kphn

behagat
11.

17.

1789.

Dolce

(it.), Ijuft, älskligt, behagligt.
Dolcezza, c o n (it.), med behag, mjukt
föredrag.
Dolente, doloroso (it.), klagande,

vemodigt, smärtsamt.
Doles,

Johann Friedrich,

f.

23. 4.

Steinbach-Hallenberg, t 8. 2. 1797
1744 kani Leipzig; elev af J. S. Bach;
tor i Freiberg, 1756 kantor i Thomaskyrkan i Leipzig; hans kompositioner
visa föga af Bachs allvar och gedigenhet; bekant är särskildt hans försök att
få bort fugan ur kantatstilen; skref flera sånger, koralförspel, sonater, mässor,

1795

Te

i

Deum

ensk

m.

fl.

verk, alla

i

hälft itali-

stil.

Dolore, c o n (it.), med smärta, sorgbundet föredrag.
Dominant, den förhärskande tonen; rena kvinten uppåt eller nedåt (öfver- o.
underdomiuant).
Dominantseptimaekord, det på femte
tonsteget hvilande ackordet med lilla
septiman, stora tersen och rena kvinten.

Dommer,

Arrey

von,

f.

9.

2.

1828

i

Danzig, f 18. 2. 1905 i Treysa, Thiiringen;
1851 i Leipzig elev af Richter o. Lobe i
komposition o. Schellenberg i orgel; fr.
o. m. 1854 bedref han äfven studier vid
univ. i litteratur- och konsthistoria; begaf sig 1863 till Hamburg, där han en
tid höll föreläsningar och var musikkritiker samt 1873 89 sekreterare i stadsbiblioteket; 1889 drog han sig tillbaka

—

till

Marburg. D. är företrädesvis bekant

genom

under

upplyst

"en

gar

fordra".
Dol.

7

—
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sin

öfversiktliga

"Handbuch

d.

Musikgeschichte" (1868; 2. uppl. 1878);
hans "Musikalisches Lexikon" 1865 och
"Elemente d. Musik" 1862 förtjäna äfven

ännu

att studeras.

Donati, Baldassare; var 1550 sångare vid Marcuskyrkan i Venedig; 1562
65 kapellmästare för det mindre kapellet; 1580
90 direktör för kapellets undervisningsanstalt och sedan förste kapellmästare vid Marcuskyrkan; t 1603 i
Venedig; D. blef vidare berömd för sina
goda madrigaler och motetter; under

—

—

hans lifstid utkommo bl. a.: en samling
madrigaler, en bok 5 6-stämmiga madrigaler 1553, 57, 60; 2 böcker 4-st. "Villanesche alla Napoletana"; en bok 5 8-st.
motetter 1597. Tyska kyrkans bibi. Sthlm

—

—

Doni
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—Don

(Mus. ak.) äger andra boken Madrigaler
för 4

st.

1568 och Upps. bibi. första bo-

ken Motetter för

Donaufrun

5,

6

och 8

st.

1599.

Sjödrott-

eller

ningen, Das Donauweibchen, romanmed sång i 3 akter; text
Hensler, musik af F. Kauer

tiskt skådespel

af K.

F.

(Wien c. 1795); en bearbetning af Melusinesagen (och Undine); gafs i Sverige
först å Mindre teatern 1844—45 sedan å
teatern i Cirkus år 1862.
Doni, Giovanni Battista, f. 1593
följde 1621 kari Florens, t 1647 därst.;
dinal Corsini till Paris och studerade
musikalierna i därvarande bibliotek;
trädde äfven i förbindelse med Mersenne; 1622 återvände han till Florens; följde kardinal Barberini till Kom, Paris,
Madrid m. fl. ställen och stannade sedan

Rom; 1640 slog han sig till sist i ro i
i
födelsestaden och erhöll af Ferdinand II
af Medici en professur i vältalighet; af

må nämnas: "Compendio

hans skrifter

de'generi e de' modi della

del trattato

musica" 1635; "Annotazione sopra il
compendio" 1640. "Lyra Barberina" och
"De praestantia" utgåfvos efter hans död.
Donizetti,

Gaetano,

f.

i

Bergamo

25.

studerade
först vid konserv, i Neapel (under Mayr)
sedan i Bologna; hans första opera
"Enrico di Borgogna" uppfördes i Venedig 1818; året efter följde "Il Falegname
di Livornia" (Mantua); 1822 firade han
stora triumfer i Rom med "Zoraide di
Granata"; de följande åren intill 1830
uppfördes i Italien ända till 27 operor,
af hvilka de flesta mottogos med välvilja; först "Anna Bolena" 1830 (Stockholm
1844) vann världsrykte; de första operorna följde tämligen noggrant Rossinistilen, endast den sistnämnda visade bestämd egenart; 1832 skref han för Milano sin likaledes europeiskt ryktbara
opera "L'Elisir d'Amore" (Sthlm 1840:
"Kärleksdrycken"); 1835 följde för Neapel "Lucia
di
Lammermoor" (Sthlm
1848), måhända
D:s populäraste verk;
han kallades nu till kontrapunktprofessor vid Real collegio di musica, en befattning som han 1837 utbytte mot direktörsbefattningen
(efter
Zingarelli)
11.

för

1797,

t

4.

8.

Collegio

Då censuren

di
i

1848

därst.;

musica i samma stad.
Neapel 1839 nekade upp-

förandet af en opera, for han till Paris,
där han skref flera operor. Vid denna

Juan

på höjden af anseende och
hans operor spelades snart öfver hela
Europa. Af dessa uppfördes i Sverige:
"La fille du Régiment" (Paris 1840,
Sthlm 1845: "Regementets dotter"), "La
Favorite" (Paris 1840, Sthlm 1850: "Leonora"), "Linda di Chamounix" (Wien 1842,
Sthlm 1855: "Linda"); denna sistnämnda
opera förvärfvade åt honom titeln af
kejserlig hofkapellmästare och hofkompositör; 1843 följde bl. a. "Don Pasquale"
(Sthlm 1848); D. vistades sedan omväxlande i Paris, Wien och Neapel; de setid stod D.

nare åren förde han ett allt oregelbundnare lif, och snart begynte en svår
hjärnsjukdom inställa sig, hvilken så
småningom öfvergick i permanent vansinne; fr. o. m. 1847 lefde han i Bergamo. Hans sista opera, "Catarina Cornaro", hade skrifvits 1844.
D. var ej
en personlighet, som utmärkte sig för
något konsekvent fullföljande af vissa
grundprinciper vare sig inom musiken
eller privatlifvet; tvärtom är såväl hans
lif som hans produktion präglad af stor
oregelbundenhet; i lyckliga ögonblick
skapade han melodier och ensemblepartier, hvilka kunna mäta sig med Rossinis bästa, men dessemellan skref han yt-

—

liga, ej sällan sentiinentala

småsaker af

ringa eller intet värde; D. låter därför
bäst höra sig, då enskilda stycken af betydenhet tagas för sig; med undantag
af "Regementets dotter" och "Lucia di
Lammermoor" äro numera de flesta af
hans operor döda. D. skref äfven 2 mässor, 1 requiem, 1 miserere, 2 Ave Maria,
några kantater och hymner, romanser,
duetter, kammarmusik och pianostycken
m. m.
D.-biografier skref vo: F. Cicconetti (1864), Fr. Alborghetti (1875), E. C.
Verzino (1896), Ch. Malherbe (Riv. mus.
1897), A. Cametti (1907) m. fl. Wittmanns
operaböcker (Reclam-förlag) innehålla
goda orienterande inledningar till hans
främsta verk.
Don Juan; ett omtyckt dramatiskt
ämne, hvilket som opera blifvit odödligt
hufvudsakligen genom Mozart; den äldsta poetiska framställningen af ämnet
är Tirso de Molinas [Gabr. Tellez'] El
burlador de Sevilla y Convivio de piedra 1634; de musikaliska behandlingarna
af ämnet äro relativt fåtaliga i jämförelse med de rent dramatiska; de musikaliska bearbetningarna begynna med

—

Dons— Dorn
Le festin de
och Glucks balett,
Wien 1761. Da Ponte behandlade ämnet
för Mozart, hvars opera första gången
uppfördes i Prag d. 29. 10. 1787. Da Pontes närmaste källa var Moliéres Le
Det italienska origifestin de Pierre.
nalet öfversattes till tyska af Rochlitz,
och från denna försvenskades det af C.
G. Nordforss; fr. o. m. 185G uppfördes
stycket med till en del ny öfversättning
af W. Bauck; Mozarts opera uppfördes
första gängen i Sverige d. 6. 12. 1813 å
kgl. teatern. Du Puy tillfogade en slutscen, huruledes Don Juan pinas af onda
andar i helvetet, en scen, som bibehölls
ända in i andra hälften af århundradet
(se härom Dannströms Minnesteckningar 8. 31). Operan har hittills gifvits öfver 400 ggr i Sthlm; 100 :de ggn: 17. 3.

Le

Paris

1847, 200:de
3.

vaudeville:

Telliers

Pierre,

1713,

ggn

27. 1. 1870,

1895 och 400:de

ggn

6.

300:de
10.

ggn

1910.

6.

Vid
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sjöng med framgång å
konserter och uppfl.
trädde å teater i Florens som Margaretha i "Faust"; ingick 1883 äktenskap
med den danske journalisten R. Kauffmann och bosatte sig med honom i Paris, där hon ofta uppträdt å konserter
och dessutom gjort sig fördelaktigt
känd som lärarinna i sång; i Kphn uppträdde hon tillfälligtvis å konsert i sept.
1890; hennes röst är en fin och välutbildad koloratursopran.
Door, Anton, f. 20. 6. 1830 i Wien;
framstående pianist; elev af Czerny o.
S. Sechter; konserterade med framgång
redan 1850 i Baden-Baden och Wiesbaden; 1856 57 företog han en konsertresa
till Skandinavien, som 1857 förde honom
till Stockholm, där han s. å. kallades till
LM A; 1857 reste han tillsammans med
Sarasate i Österrike-Ungern; spelade sechesi

i

Paris;

Caeciliafor:s

m.

—

Leipzig, Berlin, Amsterdam m. fl.
tio år lärare i piano vid konserv,
Moskva och sedan 1869 1901 professor

dan

i

detta sistnämnda tillfälle utgafs en särskild D.-festbok. F. ggn k. t. Kphn 5. 5.

i

1807.

vid "Gesellsch.

Don Micco och Lesbina eller
Tidens sed, opera comique 1 akt af

st.;

bergs och Munkbrons teatrar i Stockholm och uppfördos intill 1793 ej mindre
än 68 gånger.
Dons, Elisabeth Caroline Cathrine,
f. 19. 4. 1865 på gården Daurup, Holbsek;
1880 i Köpenhamn; elev af fruarna Keller och Gerlach samt D. Artot i Berlin;
debuterade på k. t. i Köpenhamn 1. 5.
1885

som

Azucena

sjöng sedan

hon vann

okt.

s. å.

i

"Trubaduren";

Amneris i "Aida";

stort bifall för dessa två fram-

ställningar;

hon

i

så

småningom

öfvergick

sopranpartierna; af hennes roli "Faust",
Julia i "Romeo o. Julia", Violetta i "Traviata", Rosina i "Barberaren", Thalea i
"Häxan", Ingeborg i "Drott o. Marsk",
Carmen, Santuzza i "Cav. rusticana",
grefvinnan i "Figaros bröllop"; D. var
ler

till

må nämnas: Margaretha

—

danska k. t:s primadonna 1888 1906; afgick sistnämnda år på grund af sjukdom.
Dons-Kanffmann, Anna, f 23. 1. 1863
på gården Anhoff, Fyen; El. Dons' syster; elev af fru Keller i Kphn och Mar.

—

d.

Musikfreunde's" kon-

i Wien.
Doppio (it.), dubbelt, tvåfaldigt.

serv,

i

Biancolelli och J. A. Romagnesi (Don
Micco e Lesbina), imiterad och satt i
musik af C. Stenberg; gafs först å Humlegårdsteatern 1780, sedan äfven å Eriks-

var

Doppler, Albert Franz, f. 16. 10. 1821
Lemberg, t 27. 7. 1883 i Baden, Wien;
flöjtvirtuos; företog flera konsertresor;
i Pest uppfördes 1847 hans första opera:
"Benjowski"; 1849 följde: "lika", "Die
beiden Husaren"; längre fram äfven
"Afanasia", "Wanda" m. fl. 1858 blef han
förste flöjtist och samtidigt förste balettdirigent vid hof operan i Wien; 1865
tillika lärare i flöjt vid konserv.; skref
1870 ännu en opera "Judith"; af hans
andra kompositioner kunna nämnas:
flöjtkonserter, ouverturer och baletter.
Dorisk tonart hos grekerna: grundskalan e e med halfton mellan 1. och 2., 5.
och 6. tonsteget; hos medeltidskyrkan
grundskalan d d med halfton mellan 2.
och 3., 6. och 7. tonsteget. Då denna sistnämnda skalas 6:te ton antingen kunde
vara b eller h uppstod under seuare tid
förväxling mellan dorisk tonart
lätt
och d-moll; om skillnaden mellan dessa
två se: kyrkotonart; om skillnaden i bruk mellan b och h se: t r it o n u s.
Dorn, Heinrich Ludwig Egmont, f.
14. 11. 1804 i Königsberg, t 10. 1. 1892 i
Berlin; elev af L. Berger, Zelter och B.
Klein; betydande dirigent; 1828 dirigent
i

—

—

Dortmund—Dowland
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Königsberg, 1829 i Leipzig, 1832 i Hamburg och sedan i Riga; slutligen 1843
kapellmästare vid Stadtteatern i Köln;
grundade 1845 en musikskola, som 1850
i

omdanad till konserv.; kallades 1849
Berlin som kapellmästare för hofoperan; af gick med pension 1869. D.
skref liera goda böcker öfver musik, bl.
a.: "Streifziige auf dem Gebiete d. Tonblef

till

"Gesetzgebung u. Opern"Ostrakismus, ein Gericht
Scherben" 1875; dessutom en själfbiograkunst"

text"
fi

1879,

1879,

"Ans meinem Leben" 1870—79.

Som

tidningarna
"Neue Berliner Musikzeitung" o. "Post".
Som kompositör är han ej alltid lika
framstående. Flera operor uppfördes på
1820- och 30-talen; den första är "Die
Rolandsknappen", Berlin 1826; sedan
följde "Die Bettlerin", Königsberg 1828;
"Abu Kära", Leipzig 1831; "Der Schöffö
v. Paris", Riga 1842; "Die Nibelungen",
Hans sånger blefvo
Berlin 1854 m. fl.
mycket populära, i synnerhet de humokritiker skref D.

ristiska; 1866 skref

bl.

a.

i

han "Siegesfestklän-

ge" för orkester; slutligen utgaf han
ven flera pianostycken.

Dortmund.

äf-

Svenska musikfesten.

Den 8—11 juni

1912 firades en af de mest
storslagna svenska musikfester i D.
Förtjänsten af hela företaget tillkommer
i första hand H. Marteau och T. Aulin
samt "Svenska konsertföreningen". Af
de vid denna representerade svenska
kompositörerna må nämnas: Fr. Berwald, A. F. Lindblad, L. Norman, A. Söderman, K. Valentin, E. Sjögren, A.
Hallen, T. Aulin, W. Peterson-Berger, G.

Hägg, W. Stenhammar, R. Liljefors, H.
Alfvén, N. Berg, T. Raugström. Af svenska sångkrafter medverkade John Foroch Signe Rappe. Af svenska sångföreningar sjöng O. D. från Uppsala.
Jämte orkester-, kammarmusik- och vokalverk uppfördes å D:s teater under
Wolframs ledning Stenhammars opera
"Gillet på Solhaug". Öfver festen finnes
särskild tryckt festskrift med historik,
poträtt, biografier och analys af de uppförda kompositionerna: "L Schwedisches
Musikfest, Festbuch", Dortmund 1912.
Dotzauer, Justus Johaun Friedrich,
f.
20.
6.
1783 i Häselrieth, Hildburghausen, f 6. 3. 1860 i Dresden; berömd
cellist; elev af Romberg; 1801—05 i Meiningerhof kapellet; 1811—52 i hofkap. i
sell

Dresden; skref flera tacksamma vc.-komsymfonier, ouverturer, mäsLMA 1841.
sor m. m.
Double (fr.), benämning på en äldre
variationsform företrädesvis använd vid
dansstycken; se S u i t e.
positioner,

—

Doublé (fr.), dubbelslag.
Double bémol, dubbcl-b
lägi-e),

sträng,

hel ton
dubbelsextondelsnot; d.

double corde
d.

croche,

(en

(fr.),

dubbelkors.
Doublette (fr.), orgelstämma: Principal 2', oktava 2' (äfven benämnd "Quart
de nasard").
a, en kvint ofDouziéme, d n o d e c i
van oktaven.

d

i

é s e,

m

Dowland, John, f 1562 i Westminster,
London, t 1626 i London; berömd engelsk kompositör och lutenist; företog
sin första resa till kontinenten 1582 och
besökte då Frankrike, Tyskland och Italien; 5. 7. 1588 blef han mus. bacc. i Oxford och 1597 erhöll han samma grad i
Oxford; 1598—1606 lefde han som kung.

lutenist hos Kristian IV i Köpenhamn, som synes ha skattat honom mycket högt; han sände honom upprepade
gånger till England att uppköpa instrument m. m. Han synes ha missbrukat
den kungliga nåden och utan lof begett
sig bort; 1606 är han lutenist hos lord
Walden i London och på 1620-talet namnes han som en af de kungliga lutenisterna.
Af hans kompositioner äro
de flesta för sång med lutackompagnement. Af hans själfständiga lutkompositioner satte samtiden mycken pris på
"Lachrymaj, or Seven teares, figured
lig

in seaven passionate pavanes", hvilken

utkom med en dedikation till Anna
Danmark. 1612 utgaf han "A pilgrims solace". Ett mycket bekant verk
1605

af

var äfven "Bookes of songs or ayres",
hvilket utkom i flera häften 1595, 1600,
1602.
Första delen upplefde flera upplagor (1600, 1603, 1608, 1613). D:s lutstil
är ej fullt så själf ständig som de samtida mästarnas ä kontinenten (se t. ex.
Besarduskretsen) utan rätt mycket beroende af den samtida högt stående
engelska klavértekniken, I melodiskt
hänseende är den synnerligen behaglig
och i våra dagar betydligt mera tilldragande än de andres.
D:s son Robert
D. var äfven en framstående lutenist
och följde efter sin fader som hoflute-

—

.

Doxologi
London. Han utgaf 1610 "A mubanquet" och "Varieties of lessons", båda synnerligen intressanta lutOm D. se den utförliga biograverk.
fien i Groves lexikon. Om D. i Danmark
nist

i

sical

—

se A.

IV :s

Hammerich, Musiken
hof,

Kphn

Doxologi

v.

Kristian

1892.

(gr.),

Gloria-

lofprisande,

Katolska kyrkan skiljer mellan
sång.
stora och lilla d.; till den förra (doxologia major) hör en utveckling af änglarnas lofsång: "Ära vare Gud i höjden"
(Gloria in exelcis Deo), till den senare
(doxologia minor) hör: "Ära vare fadern, sonen och den helige Ande i all
evighet" (Gloria patri et filio et spiritui
sancto in saecula saecuiorum). Se äfven

Gloria.
Dragande koppel, koppel

i

oi"gel-

verk, hvarigenom en nedre manuals tangenter draga med sig en öfres.

Dragbasun, se

Basun.

Dragharmoiiika, se

Harmonika.

m

e n i c o, f. 7. 4. 1763
Dragonetti, D o
Venedig, t 16. 4. 1846 i London; bei
römd kontrabasvirtuos; 1787 anställd i

Marcuskyrkans orkester; 1794 reste han
till London, där han anställdes i k. teater- och konsertorkestern; medverkade
sedan vid flera musikfester (Beethovenfesten i Bonn 1845); hans virtuositet var
alldeles fenomenal; violoncellpartier spelade han utan svårighet på sitt instrument; af hans kompositioner vore de
flesta för k.-b. men i allmänhet för svåra
att
sitt

han

spela för andra än honom själf;
värdefulla bibliotek testamenterade
till Brith. mus.

Drake,

Erik,

rums gård

f.

8.

1.

1788 å Hagels-

t 9. 6. 1870 i
Sthlm; 1805 student i Uppsala; tjänstgjorde 1808 10 som amanuens vid observatoriet därst.; slöt sig sedan till den
nya litterära strömningen med Hammarsköld, Livijn och Eääf; såsom musiker deltog han i kampen närmast genom att kritisera Du Puys kompositioner; sitt romantiska nit ådagalade han
äfven genom att i sin hembygd i södra
Östergötland uppteckna en mängd folkvismelodier och danser; efter aflagö
kansliexamen slog han sig ned å sin
fädernegård och ägnade sig med ifver
åt landthushållningen; boende ej långt
från Rääf mottog han af honom många
i

—

Östergötl.,

—Drake
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goda råd rörande upptecknandet af
folkminnen; under första tiden hade
han en intresserad hjälpare i den tyske
musikern och svenske hofkapellmästaren Eggert; 1822 blef D. led. af Mus. ak.
och utnämndes 1826 till biträdande lärare i musikteori; 1830 professor i samma ämne; 1841 sekreterare, bibliotekarie
o. inspektor; 1861 afgick D. från alla dessa befattningar på grund af försvagad
syn; de sista 8 åren var han alldeles
blind. D. har inlagt stor förtjänst som
lärare och äfven utgifvit för sin tid goda läroböcker: "Elementarkurs i harmoniläran" I, 1839; 4:de uppl. 1857; II,
1840; 3:dje uppl. 1857; "Läran om kon-

trapunkten" I, 1845; "Frågor i harmoni
läran till besvarande i organistexamen"
1846; "Allmänna grunder i musik- och
clavérspelning" 1830; dessutom öfversatte han flera musikböcker: Zöllners
orgelskola 1842, Gollmicks kritiska terminologi 1840. Som musikalisk folklorist
har han arrangerat delvis efter egna
uppteckningar melodierna till Arwidssons Svenska fornsånger, Afzelii Afsked
till svenska folkharpan, H.-Cav. och Stephens' Sveriges hist. o. polit. visor; redigerade äfven musiken till Valda skrifter af C. M. Bellman 1835—36. Som komI
positör är han mindre framstående.

"Nordmannaharpan"

finnes

af

honom

pianostycke "Rondoletto" och en
sång m. p. "Bortresan"; af handskrifna
kunna nämnas: två violinkvartetter;
"Stabat mäter";
Sappho", deklamatorium m. solo o. 3-st. kör (ord af E. A.

ett

'

dessutom operetten "Berggubben", hvilken uppges
varit uppförd å k. slottet 1817 el. 1818;
dessutom arr. för piano af operor m. m.
Silfverstolpe); solosånger;

"Professor D:s goda minne, mångsidiga
bildning, lekande humor, glada lynne
och lätthet att uttrycka sig hade bildat
omkring honom en krets af vänner,
hvilken aldrig upplöstes, förrän han utandades sin sista suck. En skarp blick,
oegennytta och
ett träffande omdöme,

vänfasthet voro utmärkande egenskaper
hos honom" (Grönhamn). D. testamenterade sitt musikaliska bibliotek till
Mus. ak. Bland dessa befunne sig också hans egna kompositioner i tryck o.
handskrift.
Litt.: Mus. ak:8 handl.
1870/71 s. 53—56; J. M. Rosén, Karakteristik af E. D. Sv. Musiktidn. 1882 s. 172 f

—

r

Dramatiska
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Dramatiska och musikaliska

artister-

pensionsförening, en 1857 i Stockholm af Joseph Deland stiftad förening
afseende pension åt medlemmar, hvilka
ägna sig åt tal- sång- el. dansscenen;
änkeunderstöd ingår ej; pensionen, 300
kr., kan vinnas af man vid 50, af kvinna
vid 45 års ålder; genom donationer har
kassan sedan vuxit, så att den vid 1906

nas

års början utgjorde inemot 22,000 kr.

I.

Dannström testamenterade äfven en begrafningshjälpsfond.

Dramma

lirico

drama med

dramma

el.

sångspel,

sång,

per mnsica,
opera.

Italien ursprungligen en allmän

I

benäm-

ning på opera (speciellt opera seria).
Drand, Georg, f 9. 1. 1573 i Davernheim, Hessen, t 1636 i Butzbach; var
kyrkoherde i åtskilliga församlingar; är
känd som framstående musikbibliograf;
hans tre berömda verk äro: "Bibliotheca
classica" 1611, "Bibi. exotica" 1625 och
"Bibi. librorum germanorum classica"
1625; det första upptager alla kända författare och arbeten i musik; det andra
de på utländska språk skrifna musikböckerna; böckernas titlar äro i allmän.

het öfversatta till latin.
Drechsler, Joseph, f. 26. 5. 1782 i
Wällisch-Birken, Böhmen, t 27. 2. 1852
i Wien; efter att ha varit teaterkapellmästare å åtskilliga orter, blef han till
sist organist vid Servitenkirche i Wien;
grundade 1815 en musikskola; 1823 kapellmästare vid universitetskyrkan och
Hofpfarrkirche, 1822 30 kapellmästare
vid Leopoldstädter Theater, 1844 kapellmäst. vid Stephansdomen; skref flera
verk för teatern och kyrkomusik; dessutom stråkkvartetter, sånger, pianostycken; utgaf en harmonilära och en ny
uppl. af Pleyels pianoskola.
Drehleier, Bauernleiher, (t.), lira

—

tedesca (it.), lyra rustica, symphonie,
gammalt
stränginstrument,
se
Vielle.
Dressel, D e 1 1 m a r, f. 1878 i London;
god violinist; elev af A. Wilhelmj; har
sedan 1902 konserterat flerstädes i Europa och vunnit anseende för sin breda
ton och konstnärliga uppfattning; gästade Stockholm 1907.
1. Dreyschock, Alexander, f. 15. 10.
1818 i Zack, Böhmen, t 1. 4. 1869 i Venedig; betydande pianist; elev af Tomaschek i Prag; 1862 pianoprofessor vid

—Drill

Petersburg; företog flera konEuropa och besökte Stockholm tvenne gånger: 1856 och 1862; vid

konserv,
sertresor

i

i

han LMA.
"Såsom tekniker vidrörde hans förmåga
möjlighetens gräns; själf hade han
det förstnämnda tillfället blef

skrifvit åtskilliga bravurstycken åt sig,
hvari han utvecklade sin oerhörda fär-

synnerhet var det hans
'God save the king'
för vänstra handen ensamt, som i Europa väckt allmän förvåning. Dessa
konststycken betraktade han dock mera
som kuriosa än som hufvudsak; sin.
egentliga konstnärsförmåga nedlade han
i sitt storartade föredrag af Beethovens,
Webers och Mendelssohns konserter, af
Mendelssohns, Scarlattis m. fl:s kammarmusik jämte flera klassiska saker,
och därjämte dokumenterade han sig såsom sann artist. Såsom kompositör tillhörde han den bättre salongsgenren;:
dock har han äf^^en skrifvit en violinkvartett, som äger värde, ehuru den ej
alltid röjer den behöfliga
öfningen i
denna svåra genre" (Grönhamn, Mus..
dighet,

och

i

variationer öfver

ak:s handl. 1870/71).

Fe

X

f. 27. 12. 1860 i Leipzig,
Berlin; den förres brorson
elev af H. Ehrlich; framstående pianistr
lärare vid Sterns konserv, i Berlin; har
företagit flera konsertresor bl. a. till

2.

t

1.

8.

I i

1906

D.,

i

Stockholm, där han konserterade
och 1889.

1886

Drieberg, Friedrich von, f 10. 12.
i Charlottenburg, t 2L 5. 1856 därst.;
kammarherre; väckte på sin tid mycket
uppseende genom sina skrifter öfver
grekiska
musiken
("Wörterbuch
d.
griech. Musik" 1835; "Die griech. Musik,
auf ihre
Grundsätze zuriickgefiihrt"
1841; etc); de flesta af dessa äro emellertid
numera värdelösa och hvila ej
heller på verkliga, allvarliga studier af
ämnet.
Drill (fr. trille, it. trillo, eng. shake),
den vanligaste af alla ornamentala figurer inom musiken; det vanligaste tecknet är tr (fordom äfven t) med en vågig
linje efter. Drillen utföres så, att jämte
den augifna tonen, öfver hvilken tecknet står, tages tillsammans med närmast ofvanför liggande ton i diatoniska
skalan; till d. hör sedan en eller flera
toner som förslag och en eller flera
.

1780

som efterslag.

Dessa pläga numera

;

Dritta

—Dubbelkors

vanligen särskildt anges med små noter.
Se vidare Förkortningar.
Dritta (it.), d r o i t e (fr.), högra han-
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—

italienska operetter med Malibran som
primadonna; Bunn försökte sedan med

den.

engelsk opera men vann ej samma framgång som med de italienska (operor af

Moritz Wilhelm,

Drobisch,

16.

f.

Leipzig, t 30. 9. 1896 därst.; 1826
professor i matematik och 1842 prof. i
filosofi vid Leipzigs universitet; bland
hans skrifter företrädesvis i akustik äro
flera af stort värde: "Uber die mathemathische Bestimmung d. musik. Inter1802

8,

i

valle",

mung

"Uber musik. TonbestimTemperatur, 1852; "Uber reine

1846;
u.

Stimmung

Temperatur

d. Töne", 1877.
Messenii berömda stycke för Uppsalastudenterna; har
redan från början utförts med inlagda
visor och smärre musikinlägg af instrumental karaktär; återupptogs på Bollhuset i Stockholm 1740 under titeln:
"Drottning Disa, med en prolog emellan
Tor, Ode och Frigga etc. jämte såväl
vokal som instrumental musik af en orkester bestående af 25 personer"; återupptogs af teatern vid Järntorget 1770
och af Humlegårdsteatern 1773.

u.

Drottning Disa,

Drottningen
A

1 i

n

af Golconda,

se

e.

Drottning

Kristina,

heroisk

dram på vers med sång och dans

i

4

Gustaf III:s plan utarbetad af J. H. Kellgren och musik af C.
F. Miiller; uppförd första gängen 1785
på Gripsholm, sedan 1787 å Drottningholm, å Bollhuset 1791 och kgl. teatern
akter,

efter

Louis,

f.

1792

i

Amsterdam,

30. 9. 1873 i Bern; elev af konserv, i
Paris; framstående flöjtvirtuos; 1808 soloflöjtist hos konungen af Holland, 1811

t

hos Napoleon I; 1814 förste flöjtist i
franska hof kapellet; konserterade flerstädes i Europa (1821 i Sthlm) och var
1836 54
hof kapellmästare
i
Koburg;

—

komponerade

flera

konserter,

och sonater för flöjt.
Drnry-Lane-teatern
des 1696 under

namn

i

fantasier

London öppna-

af "Theatre Royal

Drury Lane"

(gatans namn); 1762
63 utvidgades den och förstördes 1791;
den nya teatern öppnades 21. 4. 1794
in

—

Benedict); 1870 öfvertog George
ledningen och uppförde då bl. a.
Wagners "Flygande holländaren" (f. f.
ggn i London); 1882 gaf Richter mera
som gästspel å D. "Tristan" och "Mästersångarne" (äfven f f. ggn i London)
1892—93 och 1895 utfördes flera germanska operor på D. I öfrigt har D. varit
en af Englands främsta scener för dramatik (Garricks Shakespeareuppföranden på 1700-talet) och i våra dagar har
platsen äfven användts till konsertsal,
hippodrom och cirkus. D. rymmer för
närvarande 3,500 åskådare.
D. s.
Dal segno.
D-sträng, tredje strängen på violin, andra på altviolen, violoncell och kontrabas (uppifrån räknadt).
Dualism, i harmoniläran antagande af
en tvåfaldig grundval för harmonien,
grundad på öfver- och underklanger.
o.

Wood

.

=

Du

all

hälsas källa!,

Heeflner hänvisar

Du bar
psalm

men brann

återuppbyggdes
under 1700talet skref Dr. Arne 1738—78 för D. en
mängd operor och operetter; 1833 spelades under Alfred Bunns ledning flera
24.

och öppnades

2.

10.

1809;
10.

1812;

till

mel.

ditt kors,

o

psalm

366;

216.

Jesu mild!

Haeffner 89; går tillbaka till
tysk källa (Zahn 7631: So gehst du nun,
mein Jesu, bin) af 1699; kan påvisas i
Sverige 1808 hos Hasfllner.
89;

Dubbeldrill, en
ackord.

drill

på två touer

i

samma

Dubbelflygel

1792—1838.

Drouet,

Balfe

(fr.

vis-å-vis)

föråldrad

form af flygelpiano med två klaviaturer,
en i hvar ända.
Dubbelflöjt, ett hos antika folken före-

kommande instrument med

två flöjtpipor och gemensamt munstycke; ibland
finnas två munstycken, hvarvid instrumentet närmast kommer att likna tvenne lika instrument, hvilka på en gång
insättas i munnen (se plansch I: grekiska instrument); d. förekommer äfven
som namn på en täckt 4- el. 8-fotsstäm-

ma

i

orgeln.

Dubbelfuga, fuga med två tema.
Dubbelgrepp, på stränginstrument, då
två el. flera toner samtidigt utföras af
en spelare.
Dubbel kontrapunkt, se Kontra-

punkt.
Dubbelkors (x eller ^^) dubbelt
höjd not (två halftoner högre).

för-

Dubbelkvartett—
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Du gamla du

Dnbbelkvartett, fyrstämmigt tonstycdär livarje stämma är dubbelt besatt; brukas äfven om personerna, som
utföra ett dylikt stycke.
Dubbelkör, tvenne körer med lika
omväxla
stämfördelning, hvilka dels
med bvarandra, dels utföras samtidigt.
Dubbelslag (it. gruppetto, fr. doublé),
en ornamental figur; tecknas sv och anger att jämte den betecknade tonen närmast den ofvanför och nedanför liggande tonen skall medtagas; om utförandet
ke,

se

Förkortningar.
Dubbeltunga,

spelmanér

vid

blåsin-

det att vissa stafvelser (t.
ex. ti-ki, di-ki, dö-rö) inblåsas i instrumentet för att göra det möjligt för tungan att i snabba staccatosatser distinkt

strument,

i

afskilja tonerna från hvarandra.

Dubois, FranQois Clément

Théodore,

Rosnay, Marne; elev af
Marmontel, Bazin, Benoist och A. Thof.

24.

mas

8.

1837

i

vid konserv,

Paris; 1861 erhöll

i

han

Rompriset; sedan kapellmästare vid S:te
Clotilde och Madeleine i Paris; 1871 professor i harmoni vid konserv.; sedan
prof. i komposition; 1896—1905 Thomas'
efterföljare som direktör för konservatoriet; som kompositör är han särskildt
bekant genom sina körverk och orkesterverk; oratoriet "Le paradis perdu" prisbelöntes 1878 af staden Paris; skref dessutom oratoriet "Les paroles du Christ"
1867; flera orkestersuiter, en pianokonFrithiof-ouverture, symf. dikten
sert,
"Notre Dame de la Mer" 1897; motetter,
mässor, sånger, pianostycken m. m.; ett
latinskt ode af Leo XIII, "Chlodvigs
dop"', uppfördes 1899 i Reims; skref äfven flera operor, däribland: "La guzla
de rémir" 1873, "Le pain bis" 1879, "Aben
Hamet" 1884, "Frithiof" 1892, "Xaviére"
1895.

— LMA

1897.

Dnetus (lat.), tonföljd; d. rectus, revor s u s, c i r c u m c u r r e n s, den uppåt-, nedåt- samt nedåt- och uppåtgående
tonföljden.

Dada (dutka, dudetka), ett uråldrigt
ryskt träblåsinstrument, närstående dubbelflöjten;

hål;

hvardera pipan har tre ton-

namnet brukas äfven om en

rask,

sibirisk dans.

Dudclsack

Due

(it.),

Doe,
1833

i

(t.),

se

Säckpipa.

två;

d.

volte, två gånger.

Frederik Georg Knut,
Kristiania,

t

1906

i

f.

Brunnen,

friska

svensk-norsk envoyé 1869 i
i Petersburg och 1890—98 i
Paris; LMA 1897; skref äfven en del
sånger i norsk folkton: "Romanser m.
piano" 1878 och 4 hftn pianostycken
"Bric ä brac, Album musicale"; E. Grieg
använder i "Zwei nordische Weisen" op.
D:s fader
63: nr 1 en melodi af D.
Frederik Gottschalk D., norsk
statsminister 1841—58 (t 1873), var en
stor musikvän, och hans moder A 1 e t h e
D., f. Sibbern (t 1887 i Stockholm)
var god sångerska och komponerade flera sympatiska sånger vid piano samt
LMA.
pianostycken.
Duett, d u e 1 1 o, duo, ett tvåstämmigt
musikstycke. Vokalduetten står närmast
arian, instrumentalduetten närmast sokamraarduetten, en för
naten;
1700-talet speciell, kontrapunktiskt genomarbetad konstform. Duettens glansDuettino, liten
tid är 1700-talet.

Schweiz;

Berlin, 1873

—

—

duett.

Dufay,

Guillaume,

may, Hennegau, f

i

f.

c.

Cambrai

1400

i

Chi-

27. 11. 1474;

—

var 1428 37 sångare i påfliga kapellet;
synes sedan ha begett sig till Paris;
1442—49 var han anställd i Felix V:s
tjänst och slutligen kanonikus i Cambrai; D. var en af 1400-talet8 främste
kontrapunktiker, den siste af de tre store föregångsmännen från 1400-talets förra hälft: Dunstable, Binchois och Dufay
X. Haberl, hvilken skrifvit en god biografi öfver honom (Vierteljahrsschr. I,
397—530; äfven separat), nämner 150 kompositioner af D., däribland mässor, moProf på
tetter, magnificats, chansons.
hans konst lämna bl. a. Denkmäler d. T.
in Österreich VII o. XI; D. är den förste,
som mera regelbundet begagnar den
fyrstämmiga satsen; också är han en af
de förste, som använder öppna, hvita noter i st. f. de svarta.

Du gamla du friska, den numera
allmänt antagna svenska folksången;
sjöngs första gången på Dybecks första
"aftonunderhållning" 13. 11. 1844 och
trycktes mot författarens vetskap af J.
A. Ahlström och P. C. Boman i deras
samling "Valda sv. folksånger", hvilken
utkom vid midsommartiden 1845. Dybeck recenserar denna samling i Runa
1845 (s. 111) och säger då om denna
sång: "Visan är med ytterst få förändringar i den harmoniska behandlingen

—
Du

Guds

går,

som utgifvarna vid, eller
aftonunderhållningarna i
slutet af sistnämnda år 1844, på ett för
alldeles sådan,

strax

efter,

Lamm— Dulciana

3)5

ändrade sedan. Formen "fria" synes ej
vara mer än 10 20 år gammal.
Se T.
Studier i sv. folklore s. 184
Kerfstedt i Idun 27. 2. 1908

aftonunderhåll-

186;

Am.

ningar obekant sätt, öfverkommit densamma. De högst medelmåttiga orden
till denna visa, af utgifvarna öfversatta
på en ännu sämre tyska, voro, såsom en-

107;

Brage IV m.

tillställaren

af

nämnda

dast för tillfället författade, aldrig ämnade att i tryck allmängöras. Tilltaget
lärer af hvarje rättsinnad ogillas." Texten (ej mel.) trycktes sedan af Dybeck
själf i Runa 1865 s. 18. Helt säkert har

den på sin tid mycket populära Ahlström-Bomanska samlingen (ny upp], utkom redan på 50-talet), där sången står
allra främst, i hög grad bidragit till
sångens popularitet. J. A. Josephson
skref på 1850-talet en fantasi för piano
öfver den. L. Norman upptog den något senare (före 1860) i sin samling "Sv.
folkvisor" (nr 1). Dock blef den ej folksång förrän fram på 90-talet. Höljer talar ännu 1864 ej om någon annan "svensk
folksång" än "Bevare Gud vår kung"
Den populäre operasångaren C.
(s. d.).
F. Lundquists präktiga föredrag af den
på 80- och 90-talen har i hög grad bidragit att göra den bekant bland folket.
Före honom hade dir. mus. Iv. Hedenblad i Uppsala genom studentsången
sökt popularisera den.
Melodien är
oförändradt tagen från en folkvisa "Olof
Adelin", hvilken upptecknats lika i
Västmanland och Jämtland af Dybeck
och meddelad i Runa 1845 s. 17 till originaltexten: "Så rider jag mig genom
tolfmilanskog, me'n andra så söteligen
sofvo."
I Sverige har denna folkvisa
sedan ej blifvit upptecknad till denna
melodi, men i Finland lefver den ännu
tillsammans med folkvistexten, och Otto
Andersson meddelar i Brage IV, 194 197
en mängd varianter. Då visan efter allt
att döma är tysk (se Erk-Böhme, D.
Liederh. 110), synes äfven melodien var
tysk, så mycket mera, som stilen ej alls
är svensk. Det synes sålunda, som svenska folksången i melodiskt hänseende

—

—

vore

tyskt långods.

ett

gamla du
tryck

—

Formen "Du

förekommer ej
hos Boman, Josephson
fria"

i

äldre

Norhvilka alla äro före 1865) och
synes utgöra en ändring företagen af
författaren vid tryckandet 1865. Äfven
Lundquist sjöng i början "friska" men
(ej

man m.

fl.,

el.

—

—

Norlind,

lor.

—

Du

Se vidare R.

s.

ofvan anförda käl-

fl.

Dybeck.

Guds Lamm, du milda,

går.

psalm

86; Hajffner 86; motsvarar nr 150 i
koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 4361: O Lamm Gottes, unschuldig) af 1545; kan påvisas i Sverige på 1630-talet, i Danmark 1569 (Thomissön).

Du, Herre! afskiljt har, psalm
334; Haeffner

hänvisar

mel.

till

31.

Du, Herre! godt ej fann, psalm
338;

Haeffner hänvisar

Du,
249;

Haeffner hänvisar

Du, Herre!
31;

af

mel. 296.

till

Herre Gud! allena,
i

psalm

mel. 223.

till

din hägnad, psalm

Hseffner 31; motsvarar nr 9 i koralpsb.
går tillbaka till tysk koral
1697;

(Zahn

2561:

Väter

reich) af 1539;
1630-talet

im Himmel-

unser

kan påvisas

(Kalmar) och

i

Sverige på

Danmark

i

1.569

(Thomissön).

Du,
psalm

Herre!

ser och

känner,

Hseffner 11; motsvarar nr 103
i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 7749: Herr Gott, du Schöpfer
aller Ding) af 1553; kan påvisas i Sverige
11;

redan 1572

Du,

(Sv. psb.).

hvars gudahjärta,

351; Hseffner

hänvisar

psalm

mel. 45.
Dukas, P a u 1, f. 1. 10. 1865 i Paris; elev
af konservatoriet 1882; erhöll Rompriset
med kantaten "Velléda"; hade redan
dessförinnan skrifvit tvenne ouverturer.
"Lear" o. "Goetz v. Berlichingen"; efteråt följde ouverturen "Polyeucte" 1892,
en symfoni 1897, symfoniska dikten
"L'apprenti sorcier" (1897, efter Goethes
"Zauberlehrling", uppf. i Sthim 1903); D.

har

äfven

skrifvit

till

ett

lyriskt

drama

de science";
har dessutom
skrifvit musikkritiska uppsatser i "Gazette des Beaux-Arts" och "Revue hebdomadaire". D. är en af de mera betydande nu lefvande franska kompositörerna och äger en god, bred stil.
Dulcian. 1. Ett bombarden närstående
fagottartadt blåsinstrument af mildare
"L'arbre

ton.
i

—

2.

En tungstämma,

8 eller 16 fot,

orgeln.

Dulciana, en mild karaktärsstämma
orgeln, 8

el.

4 fot,

som på grund

i

af sin

;

Dulcimer
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—Dunstable

något vidare mensur står midt emellan
Dolce och Salicional beträffande styrka
och klangfärg.
Dnlcimer, namn för hackbräde (k 1 aV é r S". d.).
Dnlcken, Luise, f David, f 20. 3.
1811 i Hamburg, t 12. 4. 1850 i London;
syster till Ferd. David; pianospelerska;
uppträdde företrädesvis i London å konserter; var dessutom högt skattad som
lärarinna; gaf bl. a. undervisning åt
.

.

drottning Victoria.

Du lifsens
psalm

bröd,

Jesu Krist,

o

155; Haeffner 155;

motsvarar nr

17

koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 4680: Du Lebensbrod, Herr
Jesu Christ); låter sig ej påvisa i Svei

rige före 1697.

Friedrich L u d w

Dnlon,
8.

1769

i

Oranienburg, t

i

1826

7. 7.

g,
i

f.

14.

Wiirz-

burg; blind flöjtvirtuos; företog flera
konsertresor och vistades 1796 1800 vid
hofvet i Petersburg; lefde de tre sista
åren i Wiirzburg; utgaf en flöjtkonsert,
en flöjtduett, kapricer och variationer

—

för

flöjt.

m

Dnmanoir, G u

e, f 16. 1. 1615,
i 1 1 a u
t i slutet af århundradet; blef 1657 "roi
des violons" i Paris och stod då som den
främste kompositören af dåtidens kammarmusik; hans rykte stod på höjden af
glans på 50- och 60-talet, men Lullys ära
kom snart D:s att förblekna; några af
D:s kompositioner för violin finnas i behåll i Uppsala bibliotek, och flera ha
med säkerhet spelats vid Kristinas hof;
initialerna "G. D." å några Kasselhand.

ha tolkats till G. Dumanoir,
ehuru bevisligen den svenske hofkapellmästaren Gustaf Diiben torde vara afsedd.
Se härom: T, Norlind, Zur Geskrifter

schichte

Suite

d.

s.

En

189.

utförlig

biografi öfver D. finnes hos J. Ecorcheville, Vingt Suites d'orchestre 1, 19 28.

—

Du mänskors Fader,
HiEffner 396; kan påvisas
1630-talet

i

psalm

396

Sverige på

(Kalmar), ehuru den saknas

i

koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 294—296: Komm, Gott Schöpfer,

heiliger

känner mel.

Geist)
1569

af

Danmark

1524;

(Thomissön); kan föltill
den medeltida

jas vidare tillbaka

latinska

hymnen: Veni creator

Duncker,

E

1 i

s,

Gab

r

i

e

1,

f.

spiritus.
1. 2.

1844

Kinttula, Finland; f i Helsingfors 8. 9.
1876; operasångare; student i Borgå 1864;
i

deltog som student med ifver i sångkvartetten och begaf sig, efter att 1870

ha aflagt domareexamen, till Petersburg
för att där för prof. Everard utbilda sin
sångröst; sedan intill 1873 elev af Milanokonserv, med F. Lamperti som hufvudlärare; efter ytterligare ett års stu-

Florens återvände han hem och
flera konserter;
anställdes i oktober 1874 vid Finska operan; företog 1875—76 en studieresa till
Berlin och Paris; af hans roller märkas:
Figaro i "Barberaren", Hertigen och
Eawenswood i Donizettis Lucrezia Borgia och Lucia.
o a 1 d o, f. 9. 2.
Duni, E g i d i o R o
1709 i Matera, Neapel, t 11. 6. 1775 i Paris; skaparen af opera comique i Frankrike; elev af Durante; hans första opera
"Nerone" täflade i Rom med Pergoleses
"Olympiade" och segrade; skref sedan
"Artaserse" för San Carlo; besökte sedan Venedig, Paris och London, Holland
och till sist Neapel; 1755 kallades han
till Parma såsom musiklärare för furstens dotter; debuterade 1757 i Paris
med operan "Le peintre amoureux" och
kvarstannade sedan i franska hufvudstaden till sin död; han skref i allt 18 operor för Paris. D. är bäst i det melodiska; stilen är italiensk med anstrykning
af kort, fransk visa.
Monsigny förde

dium

i

sjöng

med framgång på

m

stilen vidare.

Dunstable (D u n s t a p 1 e), John, t 24.
1453 och begrafven i Stefanskyrkan i
Walbrook, London; om tiden för hans
födelse eller något om hans lif veta vi
intet; då en plats i Bradford har samma
namn som kompositören, har man anta12.

git,

att

han

dock är föga

blifvit

född

då

där,

hvilket

personer
med samma namn D. finnas från 1400talet i England; troligtvis är han född
omkring 1370; han omtalas dessutom
som matematiker och astrolog; hans
rykte som kontrapunktiker var synnerligen stort, och då de båda stora nederländarna Binchois och Dufay omtalas
troligt,

flera

som hans lärjungar, har man

antagit,

den kontrapunktiska stilen skapats
och utbildats i England och därifrån
gått öfver till Belgien och Nordfrankrike; man har sedan genom att kombinera detta med ett uttryck hos en författare, att den flerstämmiga musiken
kommit från "Norden", fått en mnsikaatt

—
Duo— Duprez
lisk vandring för den flerstämmiga musiken från Skandinavien till Skottland
England och sedan till Nederländerna
samt därifrån till Frankrike och Italien,
Emellertid
alltså från norr till söder.
visa de sista undersökningarna, att denna vandring är rakt motsatt den verkliga. I Florens och Italien existerade omkring 1300 en flerstämmig världslig
konstsång, som härifrån, fortfarande
som världslig visa, vandrade till Nordfrankrike och härifrån kom öfver till

England, där stilen öfverflyttades på
den andliga sången med bibehållande af
dess världsligt melodiska koloraturstil

med tenor efter världslig visa; D.
är den främste representanten härför i

och

England och med honom som banbrytare går den "nya" kyrkliga stilen öfver
Belgien, hvarvid dock ej är säkert,
belgarna redan från Frankrike
lärt känna stilen som världslig visa
förut; då slutligen nederländarna för
den kyrkliga stilen öfver till Italien,
fullbordades blott ett kretslopp; en vandring har försiggått från söder åt väster och norr och till sist åter slutat i
södern. D:s storhet som skapande mästare lider intet härigenom, men väl placeras han historiskt klarare, och hans
ställning i musikhistorien som förmedtill

om

ej

lare

ej, om han än som nydanasamma enastående personligäga flera yttranden om D:s verk

minskas

re ej blir

het; vi

än verk

själfva: enligt C. Stainers un-

dersökningar (D. and the various

set-

tings of O Rosa bella, Sammelb. II: 1)
äga vi i allt 45 kompositioner af honom.
Några af dessa ingå i Trienter-Codicesuppl. i Denkm. d. T. in Österreich VII,
1900.

Duo, se Duett.
Duodecima, en intervall af

Dnodrama,

ett

tolf toner.

melodrama

med

två

uppträdande personer.
Duole (it.), en figur med två likvärdiga noter i st. f. tre noter af samma slag.
Dnolo (it.), smärta.
Duplicatio
1.

Dupont,

(lat.),

fördubbling.

Auguste,

f.

9.

2.

1827

i

Ensival, Liége, t i Briissel 17. 12. 1890;
elev af konserv, i Liége; företog flera
konsertresor genom Europa som pianist;
1850 slog han sig ned i Briissel såsom
professor vid konserv.; de flesta af hans
talrika pianostycken äro i elegant sa-
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bland dessa må nämnas: Konop. 42 och F-moUkonserten
op. 49; några sånghäften äro äfven kän2. J o s e p h D., f. 3. 1. 1838 i Enseda.
val, t i Briissel 22. 12. 1899, den föreg:s
broder; efter att en längre tid ha uppehållit sig i Ryssland (Warschau fr. o. m.
1867, Moskva fr. o. m. 1871) slog han sig
ned i Briissel som professor i harmoni
vid konservatoriet; samtidigt var han
ledare för operan i Théätre de la Monnaie och blef Vieuxtemps' efterträdare
som ledare för Concerts populaires; ledde en kortare tid äfven italienska operan vid Covent Garden, London.
Daport, tvenne bröder, bägge berömda
longsstil;

sertstycket

—

som

violoncellister:

1.

Jean Pierre,

1818 i Berlin;
hofkapellet i Berlin och sedan direktör för hofkonserterna 1811 pensionerad; skref flera kompositioner för sitt instrument. Beethoven
komponerade 1797 för honom sina cello2. Jean Louis, f. 4, 10.
sonater op. 5.
f.

27. 11.

1741

Paris, t

i

blef 1773 förste cellist

31. 12.

i

—

uppträdde 1768
begaf sig vid franska revolutionens utbrott till brodern i
Berlin men återvände 1806 till Paris;
blef lärare vid konservatoriet och solocellist i kejserl. kapellet; D. har framför
allt skaffat sig ett berömdt namn genom
sin nya celloapplikatur och utgaf en
synnerligen god skola för sitt instrument: "Essai sur le doigter du violoncelle et la conduite de Tarchet" (ny uppl.
1902 i Paris); skref äfven kompositioner
1749
f.

f.

i

Paris, f

ggn

7.

9.

1819;

offentligt;

för cello.

Duprez, G i 1 b e rt Louis, f. 6. 12. 1806,
t 23. 9. 1896 i Passy, Paris; elev af Choron vid konserv.; och debuterade som tenorsångare dec. 1825; begaf sig sedan till
Neapel, där han 1835 sjöng i "Lucia di
Lammermoor"; två år senare engagerades han vid stora operan i Paris och firade där lysande triumfer i "Guido et
Ginevra", "Benvenuto Cellini", "Le Lac
des fées", Otello, "Lucie", "La favorite",
Robert m. fl.; 1842—50 var han lärare i
sång vid konserv, och grundade sedan
1853 en egen sångskola, som ännu existerar. D. skref: "L'Art du chant" 1845,
"La Mélodie" 1873, "Souvenirs d'un

chanteur" 1888, "Recréations de mon
grand äge"; komponerade 8 operor (däribland "Joanita" 1848, "La lettre au bon
Dieu" 1851, "Jeanne d'Arc" 1857), ora-

Du Puy
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torier,

requiem, romanser,

kammarmusik.

line

—

Hans

mässor och

dotter

Car

o-

D. (1832—75) var 1850—58 en firad
i Paris; ingick 1856 äktenskap

sångerska

med belgiske musikern van den Heuvel.
Dn Puy, Jean Baptiste Edouard
Louis Camille, f. i Corselles, Neuchätel,
sannolikt 1770 (enl. Buntzen; 1771 enl.
A. Lindgren), t Stockholm 3. 4. 1822; vistades från sitt fjärde till sitt trettonde
år hos en farbroder i Geneve; kom sedan till Paris, där han var elev af Chabran i violin och Dussek i piano; 16 år
gammal blef han konsertmästare i
Rheinsberg hos prins Henrik af Preussen; denne tog honom ofta med till Berlin, där D. fick tillfälle att studera musikteori för Fasch; sedan han 4 år varit
prinsens tjänst, begaf han sig ut på
i
konsertresor såsom violinspelare i Tyskland och Polen; år 1793 kom han till
Stockholm, där han tillsammans med
violinisten Möser (sedermei-a förste konsertmästare i Berlin) gaf flera konserter under utomordentligt bifall (f. kons.
16. 6.).
Möser reste snart, men D. stannade och blef redan s. å. tredje konsertmästare i hofkapellet; 1796 blef han andre konsertmäst. och 1. 3. 1799 tillika anställd som premiärsångare vid k. teatern;

25.

4,

1799 debuterade

han

nämnda egenskap som Blinval

i
i

sist-

"Den

unge arrestanten" af Duval och Della
Maria, redan d. 15. 1. s. å. hade han å
Mindre teatern sjungit i "Den talande
taflan". D. var högt uppburen som sångare och skulle helt säkert redan nu
fått en stor betydelse för den inhemska
sångkonsten, om han ej ådragit sig konungens misshag genom att alltför demonstrativt ge sin frihetskärlek till
känna vid en fest till minne af Napoleons återvändande från Egypten; konungen befallde honom att resa ur landet, men goda vänner bådo konungen
om nåd för D. Konungen förlät honom

och infann sig själf nästa dag d. 7. 11.,
då D. skulle sjunga titelrollen i operetten "Lilla matrosen". Beskow berättar

minnen (s. 173) om denna afton:
den scen, där han ['Lilla matrosen']
vägrar att resa och, med en skälmaktig
min åt den k. logen, säger: 'Jag reser
icke!
Jag blir kvar!' uppväcktes en
storm af bifallsrop, alla vände sig mot
konungen, och de närmaste sittande
i

sina

"I

klappade händerna så godt som in i k.
logen. Gustaf Adolf ansåg detta som en
missfirmelse, steg upp och sade: 'Han
skall resa!' Följande dag var han på
Därmed slutade första perioden
väg."
D. hade under denna ungdomsi D:s lif.
period utbildat sig till god och solid utöf vande musiker; som violinvirtuos var
han känd och aktad redan innan han
kom till Sverige, däremot synes han ej
ha uppträdt som sångare förrän i Stockholm; såsom personlighet förstod D. att
vinna allas hjärtan; personligen älskvärd, liflig och glad var han som skapad för de kvicka och spirituella sällskapskretsarna i dåtidens Stockholm;
ej minst blef han damernas förklarade
gunstling; redan i Rheinsberg hade han
ett förhållande till en skådespelerska
Julie Henriette Pauline Montroze (t 1833
nära Lidköping som guvernant i Piperska familjen); 26. 3. 1790 föddes i Rheinsberg en dotter Camilla Cecil Victoire
(t Köpenhamn 13. 1. 1871), hvars ättling Andreas Buntzen sedan blef D:s
biograf; 21. 11. 1795 blef D. ledamot af
Mus. ak. i Stockholm och 1796 medlem
af sällskapet Par Bricole; bland de vänner han redan nii förvärfvat kunna
nämnas musikern Åhlström och skalden
Valerius; den senare skref ett af skedspoem till den afresande vännen: "Res
till en mera säker strand, där inga höga
maktgrepp gälla, där endast brott, ej
dygder, fälla, och låt det bli ditt fosterland!" Af kompositioner från denna tid
upptager samlingen "Skaldestycken satta i musik", bd VI: 1797, tre visor: Elise

—

till

sin älskade: "Lätt

ögon finna"; Sång:

du kan af mina

"Till vinets o.

väl-

ära"; Visa: "Bröder se bålen
den fröjdas och röker".
D. begaf sig
lustens

—

Köpenhamn, där han

29. 3. 1800 gaf
en konsert å k. teatern; under den närmaste tiden efteråt synes han ha saknat
anställning och left under svåra pekuninära förhållanden; i mars 1802 anställdes han emellertid som sångare vid
k. teatern och debuterade 16. 3. som St.
Firmin i "Domherren i Milano"; samtidigt blef han äfven anställd som konsertmästare i hofkapellet; han förälskade sig snart i en dotter till en kopparstickare Anna Louise
Frederikke
Miiller (1777—1831) och ingick äktenskap
med henne i maj 1803; den närmaste titill

Du Puy
var en lysande tid förD.; goda,
lyckliga inre förhållanden och varmt erkännande från allmänhetens sida j5ck
han i rikt mått röna; som violinist täflade han med de främste; som skådespelare och sångare var han snart allas förklarade gunstling, o. förtjusningen steg
till sin kulmen, då han uppträdde som
Don Juan i Mozarts opera (vid op:s pre(len efter

miär

i

skulle
spelet
skrefs

Kphn 1807)
han snart

som kompositör
triumfer med sångog Galskab"; musiken
;

äf ven

fira

"Ungdom
öfver samma

"Målaren

o.

text

som Méhuls

modellerna" ("Une

folie)

och
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för dörren. Midt under hård vinter utan
penningar och utan vänner fick han fara
bort.
I jan. 1810 var han i Paris, där
han sökte anställning i Napoleons hofkapell; då denna plats slog fel, for han
till Skåne, där han i juni sammanträffade med dotter och svärson; d. 20. 10. 1810
var han i Helsingborg, då Karl Johan
landsteg, och i början på året ISll var
han åter i Stockholm, där han d. 22. 11
gaf konsert. Den 1. 10. 1812 anställdes
D. som kapellmästare, på hvilken post
han kvarstod till sin död. Under denna
tid utvecklade han en storartad verksamhet inom teatern. Nya goda operor
gåfvos, och själf uppträdde han än som
dirigent än som sångare och skådespelare; genom sina personliga egenskaper
lyckades han i rikt mått skaffa sig respekt bland sina underlydande, och alla
böjde sig för hans stora begåfning och
erfarenheter på det sceniska området;
som dirigent visade han ej mindre öfverlägsna egenskaper än som sångare. Den
6. 12. 1813 uppfördes Mozarts Don Juan.
och här förstod han att tjusa sina
svenska åhörare på samma sätt som förut de danska; 21. 9. 1814 följde sedan Mozarts "Enleveringen" och 31. 10. 1814 hans

gafs 19. 5. 1806 å k. teatern i Kphn. I A.
Bournonvilles balett "Livjaegerne paa
Amager" (1871) ingick ännu en del af
musiken; hufvudpersonen i B:s stycke
är här D. själf som löjtnant i "Kongens
Livjaegerkorps". Han skulle snart få uppträda äfven som nationell frihetshjälte
och tapper soldat. D. var med i en aristokratisk klubb "Harmonien" och fick
snart sitt umgänge bland de högre militärerna. Han hade redan 1801 ingått i
ett lifjägarkorps och deltog med detta
under septemberdagarna 1807 vid försvaret af hufvudstaden mot engelsmännen.
Som belöning för visad tapperhet blef
D. löjtnant i korpset 4. 8. 1808 men måste eget stycke "Ungdom o. dårskap", Äfnu för "port-épéens honnör" afsäga sig ven var han verksam för scenen genom
allt offentligt uppträdande; han af gick
nya tonverk. 1814 grundlade D. hofkadärför nu som sångare och kvarstod i pellets pensionskassa och 1816 stiftade
stället som konsertmästare och sånginhan en orkesterelevskola för stränginstruktör. Emellertid skulle lyckodagar- strument vid k. t.
I nov. 1814 firades
na hastigt taga en ända. Som musiklä- Sveriges och Norges förening med storrare för prinsessan Charlotte vann han artade festligheter, och D. skref för detta
hennes ynnest i så hög grad, att hon ögonblick en tillfällighetspjäs "Föreninhastigt blef skild från sin gemål (prins gen". Han belönades härför med profesKristian Fredrik, sedermera kung Kri- sors titel. D:s förnämsta musikaliska instian VIII) och sänd bort. D. landsför- sats under denna tid var dock utbildanvistes i nov. 1809. Kungen tog dock vård det af den en- och flerstämmiga glaom hans familj och D. sände ännu 1810 da sällskapsvisan. D:s stil och smakkompositioner till kungen med tacksä- riktning var knappast den tyska ntan
gelsebref för visad godhet mot hustrun den franska genren. Beskow säger (Lefn.och barnen.
Härmed slutar andra pe- minnen 174): "Åter anställd och snart
rioden i D:s lif. Under denna hade han befordrad till hofkapellmästare utförde
bättre tillfälle att utbilda sig som skå- han ombildningen af teatersången ifrån
despelare och sångare; och äfven som den tyska, något enformiga och skriankompositör hade han under denna tid de, som underhållits af Haeffner samt
skapat sitt måhända främsta verk i föga förändrats af Klister och Eggert,
sångspelet "Ungdom o. dårskap"; som till den lätta, behagliga, intagande stil,
personlighet var han samma dårande o. som skapats i den franska operetten af
tjusande man som förut: liflig och om- Martin och EUeviou, af hvilka i synnerbytlig, lefvande sitt lif fullt ut i hvarje
het den förstnämnda var D:s mönster,
ögonblick.
Åter en sorgetid stod nu och som ännu [1857] är oupphunnen på

—

—

14
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opera comiquen i Paris." För sällskapsvisan sådan den odlades framför alla af
sällskapet Par Bricole betydde D:s insats en ny tid, då den enstämmiga sången begynte ersättas af den 2 4-stäm-

—

miga solosången a
säger

i

E.

capella.

'Musiklifvet

inom

Åkerberg

P. B.'

(s.

25):

än hans
namn med sällspord glans genom den
stora del han tog i dess ordenslif, både
som solosångare och såsom grundare tillsammans med Fr. Preumayr af den flerstämmiga manssången a capella inom
'"I

Bricolleriets historia lyser

sällskapslifvet.

Af de

för P.

B. skrif-

mest bekanta trion
'Agander, Pagander och Winberg' samt

ua

sångerna

äro

tuanskvartetten 'Douce harmonie'." Om
stolta tid i ordens historia sjunger
<'. Strandberg vid jubelfesten d. 17. 9.

denna

"Från sällskapslifvets smältande
från åskan,
i Lundströms mun
som lärt sjunga med Du Puys bröstton.
till mästersånKarstens breda lunga
garna i Fredmans stab, Lars Hjortsberg
och den ädle Axel Raab." Denna tid,
181^—22, innebär för Stockholm en lika

ISTJ:

—

behag

—

afgjord förfranskning af diktkonst och
tonkonst i Stockholm som för Uppsala
en förtyskning. På musikens område
står D. som den typiske Stoekholmsrepresentanten, Hseffner som Uppsalarepresentanten. För Hajffner innebar D:s
hela musikverksamhet i hufvudstadeu
en dekadans. På sällskapsvisans område kvarstod denna förfranskning i Stockholm till långt efter D:s död, och först
mot slutet af 20-talet ryckte de nya
tyska strömningarna mera afgjordt in i
hufvudstadeu. Om D. således klart och
tydligt häfdade den franska smaken, var
han dock ej ensidig. Hans arbete för
Mozart visar en förståelse för denne mästare vida högre än någon svensk samtida. Detsamma gäller andra tyska mästare.
D:s kapellmästaretid betecknar
därför en afgjord glanstid i vårt svenska
musiklif. Höljer säger om honom: "Ypperlig orkesterchef, melodirik, bildad o.
behaglig tonsättare, omtyckt violinspeoöfverträfflig dramatisk sångare
och skådespelare i den lätta genren och
i öfrigt af ett intagande umgängessätt,
var han allmänhetens synnerliga gunstling."
En förträfflig karaktäristik af
D:s verksamhet i Sverige ger oss musiktidskriften Euterpe, Sthlm 1823.
Tidlare,

skriften,

som

vill

verka för en inhemsk

tonkonst på tysk grund, måste ställa sig
af visande mot D:s förfranskningsarbete
men får i alla fall ge D. erkännande såsom en skicklig ledare: "Professor D.
var i sin lifstid en väldig befordrare och
stadfästare af den moderna franska smaken i vår musik. Hans lättsinniga maner och öfverflödande grannlåtsmakeri
såsom sångare bevisade, att han hyllade
den: hans intagande och ytterst böjliga
kammarröst, hans sentimentala släpningar och vällustiga aksenter i sången, i
förening med hans vackra figur och lifliga umgängessätt var en borgen, att företaget skulle lyckas, hvartill äfven
hans kompositioner ej litet bidrogo. Genom dessa, hvilka ibland hafva kvicka
infallen, men hvilka för öfrigt snarare
synas vara foster af vällustiga känslosvärmerier, än af rena idealiska ingifvelser, befordrade han denna smak lika
konsekvent. Han gjorde således på visst
sätt epok i vårt land; men kommer svårligen att därföre stå i något tacksamt
minne hos nationens äkta konstvänner.
Hvad som var natur hos honom öfvergick sedan till affektion hos mängden af
hans efterapare. Ett ordspråk säger:
man bör tala väl om de döde; men man
borde snarare säga: rättvisa. Att han
var en utmärkt god orkesteranförare är
en afgjord sanning, ehuru han, på den
plats han innehade och där hans ord var
det mest afgörande, för musikscenen ej
verkade allt det man af en kapellmästare med estetisk bildning har rätt att
vänta. Att han genom ordning och drift
bragte svenska kapellet på en punkt af
fullkomlighet där det aldrig förut stått,
och att han således kraftigt medverkade
till den mekaniska utbildning, som konsten inom vårt land nu äger, är en förtjänst, som nationens konstvänner alltid
skall

med tacksamhet ihågkomma".

—

anföra Beskows omdöme om hans röst (Lefn.-m. 174): "D:s
röst var omfångsrik, klangfull, af en
mjukhet och böjlighet, hvars like jag ej
kan erinra mig. öfvergången till en vidsträckt falsett var så öfvad, att denna ej
kunde skiljas från bröströsten. Han utförde med samma lätthet tenor- och barytonpartier (i grunden var hans röst
baryton), och hans djupa toner tilläto
honom äfven att utföra ett basparti.
Till slut vilja vi

Du Puy— Durand
Man kan

däraf förstå, huru dyrbar han
var för en scen, helst då hans sång alltid genomandades af eld och lif, uttryck
och känsla." Af hans roller må följande nämnas: Lindorff i "Afbrutna Concerten", Adolf i "Adolf o. Clara", Adolf i
"Agander o. Pagander", Don Juan, Ingeson i "En egendom till salu", L'Orange i
"Félicie", Figaro i "Figaros bröllop",
"Joconde" (titelroll), "Johan af Paris"
<t.-r.), Adolf i "Lilla Matrosen", Ros i
"Ungdom o. Dårskap"; i Danmark dessutom Armand i "Vattendragaren", Crispin i "Föregifna skatten". Af D:s elever kunna

nämnas Franz Berwald

i

—

vio-

och P. M. Sällström i sång.
Af
hans kompositioner skrefvos följande för
scenen: "Björn Järnsida" (endast l:sta
o.
en del af 2:dra akten fullbordade),
"Agander o. Pagander", komedi m. sång
lin

i
1 akt (1818); "Balder", alleg. div. i 1
akt (1819); "Engelbrekt", tragedi i 5 akter (melodramer); "Föreningen", tillfälligh.-pjäs i 1 akt; "Felicie", op. com. i 3
akter (1821); "Hamlet", trag. i 5 akter
(melodr.); "Jenny Mortimer", melodram
i

3 akter;

"Sömngångerskan", komedi

i

akter (melodr.); "Tyska småstadsborna", komedi i 4 akter (melodr.); "Ung-

2

dom

Dårskap", kom. m. sång i 2 akter;
i 3 akter (för Kphn);
dessutom tre baletter: "Festen för den
o.

"Felicie", op. com.

gamle generalen", pantomim

i

1

akt (l:a

kompositionen efter D:s återkomst till
Stockholm); "Jenny el. engelska inbrottet

i

Skottland", pant.

i

3 akter; "Stråt-

ädelmodiga soldaten", pant.
Af kompositioner skrifna på
i
1 akt.
officiellt uppdrag märkas:
sorgemusik
vid änkedrottning Sofia Magdalenas,
Karl XIII:s och änkedrottning Hedvig
Elisabeth Charlottas begrafning; Hertig
Oskars myndighetsförklarande och Karl
i-öfvaren

el.

XIV:s kröning. Af öfriga kompositioner kunna nämnas: "Duos pour deux
violons concertants", Lose, Kphn; "Duette
pour deux violons", Löwstädt,
Sthlm; "Duetto pour deux violons",
Miiller,

Sthlm; flöjtkonsert

i

D-moll, Br.

&

H., Leipzig; polonäs för 2 v:o, guitarr

o.

bas, Kronberger, Prag; ksdriljer, kon-

valser och ecossäser, Grsef,
Sthlm; Divertissement sur un théme original pour vcl. avec pfte oeuv. 10. Petit,
Paris; marscher för militärmusik, Kphn;
"Amour", romans för 3 stämmor, Lose,

tradanser,

Kphn;

6
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manskvartetter, Lose, Kphn. Af

smärre sånger må utom de nyss under
Par Bricole anförda nämnas: den fordom
allmänt sjungna majvisan: "Se solen, hur
präktig och skön hon går ner"; lappvisan: "Jag liten fattig lapp"; folksången:
"Carl Johan, vår kung"; visan 'Rosenknoppen': "Ännu af grönskande vaggan
omsluten."
En minnesvård upprestes
1866 å hans graf på Johannes kyrkogård.
Litt.: C. Palmstedt, E. D., Minnesteckning, Sthlm 1866; Andr. Buntzen, E. D.,
Ord o. Bild 1902; A. Lindgren, Sv. hofkapellmästarc 1782—1882, Sthlm 1882 (se äf-

—

—

ven:

Sv.

Thrane,

Musiktidn. 1882

85

s.

Fra hofviolonernes

tid,

ff.);

C.

Kbhn

A. Dahlgren, Anteckn. om Stockholms teatrar, Sthlm 1866; Th. Överskon,
Den danske Skueplads, Kbhn 1860; E.
Åkerberg, Musiklifvet inom Par Bricole,
Sthlm 1910; B. v. Beskow, Lefnadsminnen, Sthlm 1857; Ny ill. Tidn. 1866; Euter1908; F.

pe,

Musik. Tidskrift

med

musikbilagor,

Sthlm 1823 s. 5 f., 18 ff.; L. Dahlgren,
Norrländska släktprofiler, Sthlm 1911, s.
47 f.; C. Forsstrand, Sofie Hagman, Sthlm
s. 40 ff., 48; Fr. Hedberg, Sv. operasångare, Sthlm 1885 s. 41^8; T. Norlind,
Sv. musikhist., Helsingb. 1901; F. J. Fetis, Biogr. univ.; R. Eitnei", Quellen-Lexikon; J. L. Höljer, Musiklexikon.
Dur (af lat. durus, hård), ursprungligen en beteckning för tonen h (b durum); ur hexachordsystemet med "hårdt
b" (h) utgick sedan beteckningen "durhexackord", och då de moderna tonarterna under 1600-talet närmare utbildades, öfvergick benämningen på tonarten
med stor ters till skillnad från molltonarten med liten ters.
Durackord (d u r t r e k 1 a n g), ackordet med stor ters och ren kvint; i tonarten c-dur: c-e-g i alla dess sammansättningar och oktavfördnbblingar.
Duramente (it.), hård.

1911,

Durand, Marie

A u g u s t e,

f.

18. 7.

1830

Paris; elev af Benoist i orgel; organist
vid flera kyrkor i Paris (S:t Ambroise,
S:te Geneviéve, S:t Roch o. S:t Vincent
de Paul, efter hvarandra), grundade 1870
tillsammans med Schönewerk ett franskt
musikförlag, som bland annat förlagt
verk af Saint-Saens, Massenet, Lalo,
i

Widor, Fauré, Franck m. fl.; har äfven
utgifvit franska upplagor af Wagners
Lohengrin, Tannhäuser och Flyg. HolL;

Dnrante
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en samlad uppl. af Kameaus verk; D. har
äfven komponerat mässor, sånger, danser m. m.
Dnrante, F r a n c e s c o, f 15. 3. 1684 i
Frätta Maggiore, Neapel, t 13. 8. 1755 i
Neapel; elev af flera konservatorier i
.

Neapel och af A. Scarlatti; 1718 ledare
af "Sant' Onofrio", hvilken plats han
1742 utbytte mot en liknande vid "Santa
Maria di Loreto" (efter Porpora); som
lärare utbildade han flera af Italiens
namnkunnigaste mästare: Traetta, Vinci, Jomelli, Sacchini, Piccini, Pergolese,
Paisiello. De flesta af hans kompositio-

Han förenar den
i kyrkostil.
allvarliga och högtidliga romerska kyrkostilen med den lätta och världsliga
ner äro

—Dussek
Du,
500;

som fromma hjärtan,

Haeffner hänvisar

Du,

som fått en kristen s,

218; Haeffner

hänvisar

Du,

som för mig

psalm

105; Haeffner

hänvisar

Du snöda värld!

till

mel.

50.

farväl, psalm

hänvisar till mel. 51.
Du, som af Gudomsskötet, psalm
130; Haeffner 130; motsvarar nr 343 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 4493 a: Herr Gott, wir bitten deine Giit) från 1550-talet; kan påvisas i Sverige på 1630-talet och i Dan-

458; Haeffner

mark 1569 (Thomissön).
Du, som din församling, psalm
318;

Haeffner hänvisar

till

mel.

245.

psalm

354; Haeffner
tysk koral (Zahn
937: Merk Seele, was du dir hast fiirgenommen) af 1680; kan ej påvisas i Sverige före Haeffner
354;

gar tillbaka

till

som härlig

Du,

motsvarar

påvisas

Du,
psalm

Sverige pä 1670-talet (Rappe);
utländska källor.

i

saknas

i

ställde, psalm

koralpsb. af 134; kan

utländsk

psalm

mel.

min mun dig

Du, som, förrän

nämna kunnat,

mer

förkunnar,

till

187.

Durezza (it.), hårdhet.
Durskala, tonart med hälft tonsteg
mellan tredje och fjärde, sjunde och åttonde tonerna.
i 1 1 e Antoine,
Durutte, FranQois C a
Conte, f. 15. 10. 1803 i Ypern, Ostflandern,
t 24. 9. 1881 i Paris; var först ingenjör
men öfvergick till musiken och slog sig
ned i Metz; bekant genom sina estetiska
skrifter: "Esthétique musicale: technie
ou lois générales du systéme harmonique" 1855; "Resumé élémentaire de la
technie harmonique et complément";
skref äfven operor, kammarmusik och
kyrkliga musikverk.

oss

så innerlig,

hänvisar

Haeffner

347;

i

segern

mel.

till

295.

rar nr 177

Du

psalm

38.

hänvisar

Haeffner

462;

406;

m

mel.

till

som förhärdad gäckas,

Du,
psalm

Arierna och
ensemblepartierna bli hufvudsaken, och
melodien flyter lätt och behagligt som i
en opera. D. anses som främste mannen
inom 1700-talets "neapolitanska skola".
Af större verk kunna nämnas oratorierna "Abigaile" 1740 och "S. Antonio di
Padova" 1750; komponerade i öfrigt en
mängd mässor, psalmer, motetter, madrigaler, duetter, klavérsonater m. m.
neapolitanska operastilen.

psalm

mel. 136.

till

i

som

i

ditt ord

356; Haeffenr

förkunn ar,

hänvisar

till

mel. 123.

som låter mig erfara,

Du,
psalm

Haeffner

290;

hänvisar

till

meL

283.

Du,

som oss frälst ur syndens

band, psalm
ej

i

svensk före

Du,

114; Haeffner 114; motsvakoralpsb. af 1697; förekom-

som

297; Haeffner
1.

heller

ej

som var den minstes,

341; Haeffner

Du,

källa,

Dussek,

i

1697.

hänvisar

åt

till

människan,

hänvisar

Franz,

till
f.

8.

psalm

mel. 126.
mel.
9.

psalm

160.

1736

i

Cho-

Böhmen, t 12. 2. 1799 i Prag; elev
af Habermann; på sin tid en framstående pianist; komp. pianostycken, kammarmusik, konserter, symfonier m. m.

tébolv,

J o h a n n L a d i s 1 a u s, f 9. 2. 1761
Tschaslau, Böhmen, t 20. 3. 1812 i St.
Germain en Laye vid Paris; studerade
2.

.

i

teologi och musik och blef ungefär samtidigt bakkalaureus i teologi och organist i Mecheln; 1782 begaf han sig til!

Amsterdam; begaf sig efter ett besök
hos Ph. E. Bach i Hamburg å en konsertresa

till

Berlin

o.

Petersburg, hvarvid

han lät höra sig dels på klaver dels glasharmonika; 1786 spelade han i Paris för
Maria Antoinette; efter en resa till Italien begaf han sig till London, där han
1792 grundade ett musikförlag; då det
ej gick ekonomiskt fördelaktigt, begaf
han sig till Hamburg; blef 1808 konsertmästare

i

Paris hos Talleyrand och kvar-

Dustmann — Dvorak
stannade i denna ställning till sin död.
Drs betydelse för pianospelet är ej ringa; han var den förste som använde det
fulltoniga, sjungande föredraget; äfven
som kompositör blef han vida känd,
och flera af hans pianosaker låta ännu
med fördel höra sig. Hans konstnärliga
produktion omfattar 12 konserter, 1 dubbelkonsert,

80

violinsonater, 53 klavér-

händer, 10 trior, 1 klaverkvartett, 1 klavérkvintett och solosaker för piano. År 1796 utgaf han dessutom en klavérskola. Mest känd är pianostycket "La consolation".
sonater för

2 o. 4

Dustmann, Marie Luise,
f.

22. 8.

1831

i

Aachen, f

2. 3.

f.

Meyer,

1899

i

Char-

lottenburg, Berlin; framstående scenisk
sångerska (sopran); debuterade 1849 i
Breslau, sjöng sedan i Kassel, Dresden,
Prag och Wien; var i sistnämnda stad
1857 75 engagerad vid hof operan; sjöng
under tiden dock äfven annorstädes t.

—

i London och Stockholm (1858); 1860
utnämndes hon till kammarsångerska;
var sedan någon tid sånglärarinna i konservatoriet i Wien, men drog sig till sist
tillbaka till Charlottenburg. Bland hennes roller märkas: Anna i "Don Juan",
Alice i "Robert", Agatha i "Friskytten",

ex.

Norma och

Linda.

Dutka, se

Dnvernoy,
30. 8. 1842 i

D u d a.
Victor Alphons e,

Paris, t

f.

1907 därst.; elev

7. 3.

af Marmontel och Bazin vid konserv.;
pianist och kompositör; professor vid
konserv.; grundade 1869 ständiga kam-

marmusiksoaréer med Leonard som förste violinist; skref operorna: "Sardanapel" (1882

o. 1892),

tra", körverket

"Helle" 1896, "Kleopa-

"La tempéte" (prisbelönt

af Paris' stad), baletten "Bacchus" (1902),

ouverturen "Hernani" m.

Dnx

fl.

fugan temat, i canon den begynnande stämman.
Dvorak, Anton, f. 8. 9. 1841 i Miihlhausen, Böhmen, f 1. 5. 1904 i Prag; 1857
elev af organistskolan i Prag och blef
sedan altviolinist i Komsåks civilkapell
(lat.),

och därefter

som han

nämnda

ledare;

i

nationalteaterns orkester,
1862—73; blef sistår organist vid St. Adalberts
i

tillhörde

kyrka; en patriotisk hymn för blandad
kör med orkester, "Hlahol" uppfördes s.
å. af en sångförening med lysande framgång; D. ådrog sig härigenom så stor
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uppmärksamhet,

att

han af österrikiska

regeringen tillerkändes ett statsstipendium, som satte honom i tillfälle att helt
ägna sig åt komposition. Hans samling
"Slaviska danser" för piano 4 händer
gjorde honom snart i hög grad populär.
Liszt fick sedan intresse för honom och
sökte på allt sätt hjälpa honom. Efter
att några år ha varit lärare vid konservatoriet i Prag, mottog han 1892 kallelse
till direktörsposten vid konserv, i NewYork, hvilken plats han dock lämnade

samma befattning
D. är som komposivid Pragkonserv.
tör typisk böhmare; så länge han rör
1895 för att öfvertaga

—

sig

inom den inhemska melodiformen,

är han alltid intressant och tjusande;
hans rytmer äro egenartade och liffulla;
likaledes är orkesterbehandlingen färgrik och utomordentligt tilldragande; när
han emellertid lämnar denna direkta lokalstil, blir han ofta banal och intetsägande och verkar då ej så frisk och liffull; i synnerhet gäller detta hans kyrkliga körkompositioner. I symfonier såväl som kammarmusikverk öfverflöda
inhemska dansmelodier, hvilka han förstår att mästerligt behandla; D. är måhända störst i sin kammarmusik; körverken intressera i allmänhet mindre;
operornas förtjänst är lokalkoloriten, ej
den egentliga stämningsmålningen. Förteckningen öfver D:s kompositioner om-

med

fattar

111

komma

9 operor.

König

u.

schädel"

opustal, hvartill sedan
Dessa senare äro: "Der

der Köhler" 1874; "Der Diek(komp. 1874); "Wanda"

1882

1876; "Der Bauer ein Schelm" 1877; "Dimitrije" 1882; "Jacobin" 1889; "Der Teufel u. die

1901;

wilde Käthe" 1899; "Rusalka"

"Armida"

1904.

Af

större körverk

orkester kunna nämnas:
Stabat mäter 1881; oratoriet "Die heilige

med

soli

bl. kör o. ork.;
kantaten "Spökbruden"
Af solosånger vid piano kunna

Ludmila"
Te deum
1885.

o.

1886;

psalm för

1896;

nämnas: "Fyra duetter"

op. 20,

"Klänge

aus Mähren" op. 32; "Fyra duetter" op. 38;
solosångerna: "Lieder" op. 3, "Fyra sånger" till serbiska folkdikter op. 6; "Zigeunermelodien" op. 55; "Im Volkston"
op. 73;

"Liebeslieder" op.

83.

Slutligen

ha vi hans instrumenta produktion:
symfonier

(op. 24, 60, 70, 88, 95),

5

"Symf.

variationer" op. 40; Scherzo capriccioso
op. 66; ouverturertia "Mein Heim" op. 62

Dybeck
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och "Husitska" op. 67; de sista verken,
op. 107—111, äro ballad och två "symfoniska poem", m. fl. För kammarmusik
ha vi en serenad för bläsinstrument op.
44; en stråksextett op. 48; 2 stråkkvintetter op. 77 och 97; 6 stråkkvartetter op.
51, 61, 80, 96, 105, 106; en stråktrio op. 74;
en pianokvintett op 81; 2 pianokvartetpianotrior op. 65

ter op. 23

o. 87;

2

dessutom

flera

verk för violin

violoncell

o.

4

o. 90;

o.

ork.,

piano
Sverige ha

ork., violin o. piano,

händer och pianosolo.

I

af D:s kompositioner gifvits: Aulinska kvartetten och Ncrudas soaréer
ha bl. a. gjort oss förtrogna med hans
flera

kammarmusik, Stenhammar— Bäcks
nosoaréer 1896 med pianosaker. Af

piastör-

re orkester- och körverk gaf Filh. sällsk.
"Spökbruden" (förnyadt af Nya filh.

1892

sällsk.

1904);

Musikföreningen uppförde
"Husitska" o. 1900 "Sta-

1895 ouverturen

bat mäter"; Konsertför. gaf 1903 tredje

symfonien; slutligen ha öfverallt i landet enskilda stycken af hans kammarEn biografi öfver
musikverk gifvits.
D. skref I. Zubaty 1886; Groves lexikon
upptager en fullständig förteckning öfver hans kompositioner.
Dybeck, Richard, f. 1. 9. 1811 i
Odensvi, Västmanland, t 28. 7. 1877 i Södertälje; student i Uppsala 1831; efter
aflagd hofrättsexamen tjänstgjorde han

—

någon

tid

som

tillförordnad

domare å

landsbygden; en svår förkylning hindrade honom emellertid att fortsätta på den
en gång inslagna banan; hans lif blef
sedan ägnadt åt fornforskningen o. folkkunskapen; D. var uppfödd i ett musikaliskt hem och ägde själf jämte stor
musikalisk begåfning en ovanligt fyllig
"Det var en bas med orgeltobasröst.
ner, men på samma gång mjuk och mild
och på ett särskildt sätt genomandad af
hans själ. Den hade i sin timbre en
djup tragik, ett lidande utan namn
och utan klagan, men som grep så, att

man

tyckte

Kerfstedt).

hjärtat

brista"
I Uppsala deltog han
ville

(A.

med

därvarande musiklif och sjöng
med vid alla tillfällen, då det gällde
kvartettsång. Då sjukdomen kom, hade
han svårt att ekonomiskt reda sig, och
det var då Nordblom tillsammans med
sina musikaliska vänner sökte öfvertala
honom att ge en konsert. Denna första
musikaliska "aftonunderhållning" ägde
ifver

i

rum

d. 13. 11.

1844 och fick

en särskild be-

därigenom att sången "Du gamla
du friska" då för första gången sjöngs:
"Sång efter sång framfördes under mycket bifall, och till slut skulle då det nya
komma. Jag minnes icke nu namnet
på den sångare, som sjöng solot, men
det var hörbart tyst, när han började:
och när refrängen
'Du gamla du'
skulle komma efter andra versen hände

tydelse,

.

.

Mannen

något.

.

länstolen

i

reste

sig,

kastade af vargskinnspälsen och stod
där hög och rak i sin svarta frack och
Och när hans härsin bleka skönhet.
liga bas fyllde rummet och genombröt
hela kören i ett hänfördt: 'Ja, jag vill
lefva, jag vill dö i Norden', då smattrade
applåderna så, att huset kunnat sprängas och icke många ögon voro torra. Det
var första gången 'Du gamla, du fria'
sjöngs offentligt" (A. Kerfstedt). Denna
första aftonunderhållning följdes snart
af andra, hvilka alla mottogos med lika
förtjusning af publiken. D. har själf i

Runa

för 1865

(s.

18)

gifvit

en statistik

öfver underhållningarna och
åhörare, och vi anföra den här
vis

på intresset:

dec. 1844: 660;
510;

mars

1859:

3.

mars

1857: 860;

1,056;

760; 29.

13. 11.- 1844:

mars

antalet

som

be-

430 åhörare;

1847: 720; april 1852:

mars

1860:

1862: 850; alla

1858: 875;

mars

mars

1861:

810;

dessa

i

hufvud-

staden; dessutom en 23. 5. 1857 i Uppsala med 670 åhörare och en i Västerås
2. 6. 1861 med 218 åhörare.
Dybeck tilllägger: "Tillsammans 8,491 personer, de
oberäknade, som haft fritt tillträde till
aftonunderhållningarna och väl kunna

räknas till 1,000."
Dessa musikaftnar
fingo en synnerligen stor betydelse för
väckandet af förståelse af folkmusiken
hos de bildade klasserna. Folkvisorna
och folkdanserna sjöngos än på originaltexten än på ny af D. författad text.
Ofta arrangerades folkvisorna för flera
personer, så att det hela fick ett slags
dramatiseradt utförande.
Slutligen förekom ej sällan ett ackompagnement af
en mindre orkester. Till hjälpare i instrumenteringen hade D. flera musiker,

däribland Grönhamn, Gille, Höljer m. fl.
(Handskriftsmaterialet för dessa aftonunderhållningar finnes i Nord. museets
bibi.).
Af de folkmelodier D. fr. o. m.
20-talets slut samlat har han själf utgifvit

en del

i

tryck: "Svenska vallvisor
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o. hornlåtar" 1846; "Svenska visor" 1847
—48, "Svenska folkmelodier" 1853—56,
"Svenska gånglåtar". De landskap, som
mest undersökts, voro: Västmanland,
Dalarne, Härjedalen, Södermanland och
Dalsland. Flera af de i samlingarna publicerade melodierna hade förut tryckts
i

tidskriften

"Euna".

Runa

I

—76

1865

återger D. utförligt programmen till sina
senare musikaftnar. Hans upptecknade
folkmelodier förvaras i Vitt.-ak:s bibi.
Om D. som musiker se förutom hans egna skrifter: A. Kerfstedt, "En sångare
Se äfven:
o. en sång", Idun 1908. 17. 2.

—

—

Du gamla, du

friska.

Diiben. Denna i den svenska musikhistorien så betydande familj kan följas
tillbaka till 1500-talet. Måhända har den
en gång utgått från platsen Diiben nära

Marseburg
förste

i

provinsen

medlemmen

vi

till

Sachsen.

Den

namnet känna

M

är
i c h a e 1 D. (1), hvilken lefde i Liitzen först som musiker, "Ludi moderator",

sedan rådman.

Han var

gift

med

Magdalena Schlaffen, dotter till Johann
S., som var borgmästare därstädes.
Michael D:s son var

Andreas

(2), f.

Liitzen 27. 5. 1558, t i Leipzig 19. 5. 1625;
efter skolstudier i Pforte fortsatte han
sin vidare utbildning vid universitetet i
Leipzig; åren 1578 och 1579 åtnjöt han
som obemedlad ett särskildt univ.-stipeni

dium

(Nicolaistip.); de direkta musikstudierna begynte han 2. 11. 1581 hos Christoff Walter, hos hvilken han stannade
i 2 år och 14 veckor; efter vidare musikstudier i Dresden 1583 begaf han sig till
Österrike, där han en tid var instrumen-

tist

hos en del adelsmän;

11. 2.

1586 blef

han skolmästare och organist i Kirchheim i hembygden; 10. 12. s. å. utnämndes han till organist i Wurzen och ingick 14. 11. 1587 därst. äktenskap med
Elisabeth Bletzsehen, änka efter Georg
B. 1595 i maj kallades han till Thomaskantor i Leipzig och tillträdde platsen

Han kvarstannade här

11. 6. s. å.

till

sin

Kyrkoherden därst. L. Johannes
Hopnerus höll en (sedermera tryckt) begrafningspredikan öfver honom. Här
omtalas han som en dugande musiker,
hvilken skött sitt ämbete på bästa sätt.
död.

Liktalet slutar med ett latinskt lofkväde
af den berömde kantorn i Schulpforta

Erhard Bodenschatz, D:s medsökande till
Thomaskantoratet 1595. M. D. hade 8
barn: 2 söner och 6 döttrar; år 1625 voro
endast 2 söner och tvenne döttrar vid
Änkan flyttade 1629 till Stockholm.
lif.
De båda sönerna Andreas (3) och
Martin (4) fingo en vårdad uppfostran
och studerade båda vid universitetet i
Leipzig fr. o. m. 1609; efter af slutade
univ.-studier fingo båda äfven utbilda
sig till musiker, och Andreas sändes till
den berömde holländske organisten J. P.
Sweelinck, där han i minst 6 år från
1614 till sommaren 1620 bedref musikstudier; sistnämnda är eller
allra senast 1621 fick han anställning
som hoforganist i Stockholm och mottog

sommaren

i

febr. 1625

dessutom befattningen som

Tyska kyrkan (efter David
Ebel). Brodern Martin lät äfven öfvertala sig att flytta till Stockholm och reste 10 dagar före faderns död 1625 och
organist

Släkten Dnbes:

i
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erhöll meddelandet om faderns bortgång
först vid sin framkomst. Han fick äfven

hofkapellet och kvarstani
nade några år framåt på denna plats.
Före 1630 synes han dock antingen ha
dött eller ha återvändt till Tyskland.
Modern, som 1629 kom till Stockholm,
dog samma år och begrofs på Mariae församlings kyrkogård. Liideke meddelar i
anställning

de eccl. teutonica (s. 22), att
Andreas vid sin död 1662 efterlämnade en
änka Anna Maria Gabrieli, hvilken dog
1690.
När han ingått äktenskap, veta vi
Då den äldste sonen föddes i Sverige
ej.
1624, synes det ha varit de närmaste åren
innan d. v. s. mellan 1620 och 1623. I
1627 års räkenskaper öfver hofkapellet
upptages Andreas D. som nummer två
strax efter kapellmästaren, Jakob Smidt,
och med en lön af 500 d. s. Tyvärr sakna
vi räkenskaperna för åren 1628 36 och
kunna således ej bedöma de möjliga förändringar, hvilka under denna tid kunna ha inträffat. 1634 fick A. D. det hedrande uppdraget att skrifva begrafningskantaten vid Gustaf Adolfs högtidHan skref
liga begrafning 22. 6. 1634.
härför en "Pugna triumphalis" för 8
stämmor a capella öfver texten: "Bonum
certamen certavi", hvilkeu sedan tryctes af Chr. Eeusner (ex. i k. bibi.; i moderniserad form återgifven i "Förr o.
Nu" 1878 s. 231). Änkedrottningen synes
ha varit honom särskildt tacksam härför.
Den franske gesandten Charles
d'Ogier berättar om ett besök han hade
hos A. D. d, 15. 3. 1635: "Den 15: de besökte jag A. D., en förträfflig organist,
som bodde på Södermalm, och hade 300
r:dr i pension af änkedrottningen. Han
var från Leipzig och organist i Tyska
kyrkan, samt hade en vacker tafvelsamling." Då (enl. Anrep) D:s hustru förut
varit kammarjungfru hos drottningen,
kan denna pension måhända ha varit
hustruns. Ehuru A. D. vid Gustaf Adolfs
död direkt namnes som "den förnämste
af de kungl. musikanterna", blef han
dock 1636 förbigången som hofkapellmästare, hvilken befattning i stället lämnades åt den danske adelsmannen Ludvig Bille. Detta kan så mycket mer förvåna oss, då vi 26. 10. 1635 läsa i ett Eiddarhusprotokoll, att Bille "väl själf var
sin

Diss.

—

af gammal, god familj men hade ej gjort
sig hos kronan och fäderneslandet meri-

Han blef också ej introducerad
å svenska riddarhuset utan satt "utanför
dörren". Först efter Billes död 10. 2.
1640 uppnådde D. ändtligen kapellmästaI början innebar väl denna
replatsen.
terad".

syssla ej något arbete, då han ännu in1642 uppbar samma lön; först 1643
höjes den med 100 d. s. (600 d:s lön) eller

till

samma
re

na

aflöning pr år,

som kapellmästa-

Jakob Smidt haft på

summa

1620-talet.

Den-

bibehålies sedan de följande

åren intill 1651. Under de sista åren
ökades kapellets musikstat i betydande
grad; nya musiker inkommo, och äfven
högre löner gåfvos åt alla. Drottning
Kristina synes omkring 1650 särskildt ha
intresserat sig för musiken, detta dels
af direkt musikintresse dels af intresse
för teater och hoffester. Flera baletter
omtalas ha spelats vid denna tid t. ex.
Ballet du cours du monde 1642, Ballet des
Phantasies de ce temps "dansat på H.
K. H:s födelsedag" d. 8. 12. 1643; 1645

komma

stycken, 8 ytterligare 1649.
bli dessa tillställningar
allt praktfullare och kräfva ännu mera

Fr.

o.

tre

m. 1650

omväxlingsrik musik.

Redan 1647 omtaha inkommit

las "sex fransöske fiolister"

i riket, och dessa synas ha utöfvat ett
mäktigt inflytande på musikens art vid
hofvet.
Den nya franska dansmusiken
från hofvet i Paris dansades och spelades nu, och kapellmästaren rycktes själf
med i den nya andan och begynte skrifva dansmusik. Den för musiken vid denna tid utomordentligt viktiga handskriften L M. 109, Upps. bibi., förvarar 3 allemander, 13 couranter, 2 sarabander, 1
bourrée och 1 branle af A. D. Dessa
franska musiker stannade de följande
åren kvar, och några af dem ingingo i
hofkapellet och blefvo helt och hållet
svenskar.
Bland dem var Pierre Verdier, hvilken såväl i ofvannämnda handskrift I. M. 109 som eljest efterlämnat en
mängd kompositioner såväl i kyrklig
som världslig stil. Ännu högre steg ka-

pellet i omfång med året 1652. I hofstaten för detta år uppräknas: "8 fransöske
fiolister å 600 d. s. 4,800, 8 instrumentister
ä 500 d. s, 4,000, 8 vocalister italianer ä
600 d. s. 4,800; än till de raraste musikanterna på förslag 5,000" förutom kapellmästaren, som fr. o. m. 1651 uppburit
s. i årlig lön; jämte dessa funnos
"trumpetare och pukesJagare" och 7

900 d.
16
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pukeslagaredrängar";
och
"commedianter", hvilka tillsammans hade 9,000 d. s., en maskinist
och "Christian Thun, som alla saker i
förvaring tager", en calcant (bälgtrampare) och en "vaktmästare i danssalen".
"trumpeteslutligen

De italienska "vocalisterna", hvilka redan nu omtalas, synas ha utgjort en
"förtrupp" till de "italienske musikanter",

som

denten

1653

års

Durelius

upptager; resiHelsingör begärde

stat
i

1653 600 r:dr för att "bättre förfordra"
in i fäderneslandet "24 italienska musi-

kanter, som H. M. dit vocerat". Dessa
musikanter synas äfven ha spelat teaterstycken. J. Ekeblad skref 26. 1. 1653 hem:
"De italienska musikanterna hafva nu
spelt åtskilliga comedier både på slottet
och hos änkedrottningen." De italienska
musikanterna hade i slutet af nov. 1652
ankommit till Stockholm. A. D. synes
som kapellmästare ej haft med dem att
göra, ty en särskild kapellmästare Vinc.

Albrici (s. d.) omtalas.
Med Kristinas
tronafsägelse 1654 föll allt samman. Italienarna lämnade landet, af fransmännen blefvo endast några kvar, och kapellets "raraste musikanter" fingo söka
sig en annan plats.
Ännu under hela
Karl Gustafs regering uppbär A. D.
som kapelllmästare 900 d. s. i lön, men
fr. o. m. 1661 sjönk lönen ned till det

och denna fortsatte att
vara lika hög. Musikanternas antal var ännni 1655: 12 personer, 1656—60 endast 10 för att till 1661
och 1662 endast utgöra 9. Det synes sålunda som förmyndareregeringen i början varit mera afvog mot hofkapellet
än Karl Gustaf. Som hofkapellmästare
hade D. att skrifva begrafningsmusik
till Karl Gustafs begrafning.
En tryckt
text till begrafningsmusiken i Eiddar-

gamla: 600

d. s.,

för efterträdaren

holmskyrkan

7. 11.

1660 finnes.

Af denna

framgår, att musiken komponerats af
trenne personer, Olof Rudbeck (inledningen: "Samtal emellan Gud, Konungen o. landet"), Gustaf Diiben ("Cessat
gaudium") och Andreas Diiben ("Miserere mei").
De två senare kompositionerna finnas i behåll i Diibenska samlingen i Uppsala bibliotek, båda under
Gustaf D:s namn; då emellertid Misereret ej alls är skrifvet i Gustaf D:s kantatartade stil, torde det vara riktigast att
i kompositionen se Andreas D:s begraf-
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ningsmusik till Karl Gustaf. Ännu en
annan begrafningsmusik till Karl Gustafs död synes Andreas D. ha skrifÅtminstone uppfördes (enl. Mus.
vit.
ak:s Handl. 70/71 s. 74 och Oskar Fredriks högtidstal s. 82 och 146) vid Mus.
ak:s sekularfest 2. 12. 1871 en aria "Kunde i Svea bygd" ur en sådan begrafningsmusik.
(Staten för Karl Gustafs
begrafning omtalar sorgekläder åt 10
musikanter och 1 discantist).

Af A. D:s söner namnes Petter D.
som discantist i hofkapellet 1648;
1649 — 60 är han kapellist med ordinarie
(5)

musikantlön 450 d. s. Fr. o. m. 1661 saknas han i räkenskaperna. Den nyss omtalade handskriften I. M. 109 upptager
en dans af honom. Enligt Anrep blef
han sedan regementskvartermästare vid
öfverste Plantings regemente; 1677 var
han ryttmästare i skånska kriget.
Den mest berömde af Andreas D. söner
blef G u s t a f D. (6), f. 1624 i Stockholm
såsom äldste sonen, t 19. 12. 1690 därst.
Genom D:ska biblioteket i Upps. bibi.
kunna vi följa hans utbildning fr. o. m.
1630-talets slut.
Uppsalahandskriften I.
M. 108 upptager hans första öfningar i
orgelspel.
På permen står: "Gustavus
Diiben Holmiensis Anno 1641. C. Zengel
scripsit." Det senare synes afse läraren
En Caspar Zengel
eller afskrifvaren.
namnes som musiker i hofkapellet 1627
men finnes ej i räkenskaperna fr. o. m.
åren 1637. Däremot omtalar Lydeke honom som kantor i 9 mån:s tid 1629 vid
Tyska kyrkan. Troligen har han på
gamla dagar sysselsatt sig med att undervisa D:s barn i musik. Handskriften
upptager för öfrigt kompositioner af
Sweelinck och hans skola (Sibern, Philippi, Scheidemann, Scheidt) jämte engelsmännen Byrd och Bull, af hvilka
Sweelinck själf förut lärt sig sin orgelkonst.
Då vi veta, att fadern Anders
D. varit elev af Sweelinck, är boken intressant såsom utgörande bevis för, att
fadern önskat utbilda sin son till skicklig

organist

själf haft.

i

samma

skola,

som han

I hofkapellet omtalas G. D.

1648.
Den yngre brodern Petter
är samtidigt discantist (då i allmänhet
ej discantisternas namn nämnas, kan
Petter D. mycket väl ha varit discantist äfven de föregående åren; likaså
;ir ju ej uteslutet, att äfven Gustaf D.

först

Diiben
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Fr, o. m.
varit discantist någon tid).
1651 är Gust. D. andra musiknamnet (J.
H. Tauscher regelbundet första med extra hög lön). Dä fadern mot slutet af

året 1662 dog, dröjde

man

att

tillsätta

ny kapellmästare, och Gustaf D. inlämnade då en särskild anhållan om att
Denna
få bli sin faders efterträdare.
skrifvelse finnes ännu i behåll (riksark.
bandi. r. teatern). Här heter det bl. a.:
"Såsom jag icke allenast redan en rum
hafver uppvaktat under Eder K.
M:8 musik utan ock försökt uti främmande land på åtskilliga orter och gjort
mig uti den konsten så förfaren, att jag
hoppas det embete utan beröm nogsamt
kunna prestera och förrätta." På hand-

tid

lingen är antecknadt, "afflrmatur d. 12
Febr. 1663". Anställningen följde också
omedelbart. Handlingen, skrifven på
tyska och undertecknad af förmyndarregeringen, finnes i riksark. Hvad som i
G. Drs skrift särskildt väcker intresse
är, att han säger sig ha lärt "i främmande land på åtskilliga orter". När
denna resa företagits, är svårt att afgöra. Som vi förut meddelat, upptages
G. D. som musikant i hofkapellet hvarje
år fr. o. m. 1648. Resan skulle väl då

närmast ha företagits före denna

tid

Emellertid kan
G. D. mycket väl ha rest ut senare och
likaväl stå upptagen i hofräkenskaperna. Det var vid denna tid synnerligen
vanligt, att en musiker, som ville utbilda sig, fick behålla sin lön oafkortad.
Så är t. ex. några årtionden senare förhållandet med J. A. Bellmann, som flera
år står upptagen som discantist med ordinarie lön men i själfva verket befann
sig vid Uppsala univ. hela tiden.
Det
troligaste är, att G. D. de första åren af
Karl Gustafs regering varit i utlandet.
Han ingick sedan äktenskap med Emerentia Standaert, dotter till en förmögen
holländsk handelsman i Stockholm. Första barnet föddes d. 6. 8. 1659.
Antaga
vi nu, att bröllopet ägt rum 1658, blir det
mindre sannolikt, att han rest till främmande land första åren af sitt äktenskap. Då under Karl Gustafs regering
högst få hoffester ägt rum, och konungen mesta tiden var frånvarande, får
hofkapellet anses ha haft mindre sträng
tjänstgöring då och likaledes kunnat
lätt undvara en musiker.
Resan borde
eller före 24 års ålder.

således helst ha skett mellan 1655 och
Hvarthän G. D. rest, veta vi ej,
1658.
men de goda förbindelser han höll särskildt med Hamburg och Liibeck synas
tyda på, att han rest till dessa städer.
I Hamburg fanns tvenne Sweelinck-ele-

Heinrich Scheidemann och Jacob
hvilka efter allt att döma
lärt hos mästaren samtidigt med Andreas D. I nyss omtalta studiebok I. M.
108 för Gustaf D. med kompositioner af
Sweelinckkretsens organister, finnes ett
Det ligorgelstycke af Scheidemann.
ger således närmast till hands att antaga, att G. D. af fadern sändts till de
honom sedan studieåren bekanta Hamburgerorganisterna. Om resan företagits redan före 1648, kunde G. D. träffa
båda nyssnämnda mästare i Hamburg;
1655 var Praetorius sedan 4 år tillbaka
ver,

Praetorius,

men Scheidemann lefde ännu som
gammal 60-års man. Såväl Hamburgs
som Liibecks rika musiklif begynte dock

död,

först

på

60-talet,

och G. D. fick därför

kännedom om den nya tidens musik
först genom skriftliga meddelanden. Unäro D:s förbindelser med
synnerligen lifliga; med 70-talet framträder mera förbindelsen med
Liibeck och dess store organist Bnxtehude.
Af G. D:s kompositioner före
kapellmästaretiden kunna nämnas: en
allemande, en courante och en sarabande
der

60-talet

Hamburg

i

nyssnämnda dansbok

I.

M.

109

(alla

de torde alla vara från
drottning Kristinas tid eller förra hälften af 50-talet; från 1651 finnes en vokalkomposition: "Veni sancte spiritus" för
4 stämmor med instrumental inledning;
en annan komposition "Sinfonia con
cimbalo e spinetta" är daterad 10. 8. 1650.
År 1663 erhöll G. D. jämte kapellmästarebefattningen äfven organistplatseu
vid Tyska kyrkan efter sin fader. Hans
aflöning var här 600 d. k. årligen. Rörande hofkapellet skedde ingen ändring
i
aflöningarnas storlek, ej heller i antalet instrumentister (9) men väl i den
vokala delen, som förut blott bestått af
två discantister; D. insatte ytterligare
en bas, en tenor och en alt. Ända till
1665 bestod således kapellet af följande
tre delar: kapellmäst. 1, musikanter 9,
vokalister 5; med året 1666 höjdes instrumentisternas antal till 12, men tenoren försvann; alltså: 1
12
4; med
för

stråkar);

+ +

Diiben

försvann äfven alten, och 1676 slutockså basen; under 70-talet var
sedan antalet tämligen regelbundet: 1
12 -f 2; 1680-talet tillades en instrumentist, som fick särskild aflöning och ibland
hade titeln: "vice kapellmästare"; man
1670

ligen

+

kan således antaga, att D. vid denna tid antingen varit sjuklig och behöft
hjälp eller af andra skäl befriats från
befattningen. Att han samtidigt äfven
befriats från organistsysslan i Tyska
kyrkan framgår däraf, att Johan Casp.
Schultz,

som

19,

1.

1691 blef

hans

efter-

trädare, då redan i 4 år innehaft platsen som vikarie. G. D:s bästa och verkningsfullaste tid synes således ha utG. D. har som
gjort 60- och 70-talet.
kapellmästare de första 12 åren endast

Emellertid inlägger han
1674 en supplik att få lönen lika hög
som fadern. Denna anhållan beviljades
och fr. o. m. 1675 uppbär han 900 d. s.
Samma år får han dessutom som ytterligare förläning af konungen 4 kronohemman i Småland "uti hans och hustruns lifstid samt barnen 2 år efter föräldrarnes död". Handlingen härom är
daterad 12. 6. 1675. Tre år senare anhåller han om, att de 4 kronogodsen måtte
600 d.

få

s.

i

lön.

komma "under
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han

missbrukat

den

kungliga nåden.
att vinna förtroende och från både när och fjärran
vände man sig till honom. I Kalmar
hade man 1686 fått en god orgel i domkyrkan, och man anslog då 8 d. s. åt
hofkapellmästaren G. D. "för att han
måtte skaffa dem en god och capabel
organist".
Han gjorde det också till

Som musiker

han

förstod

full belåtenhet (Sylvander,

musiker
kapellet.

till

för att bli engagerade

—79

1671

organist,

berg och s.
Den senare

å.

1680

i

hof-

(s.

d.)

anställd

kom Jakob Krem-

äfven Christian Ritter.
bära hela ansva-

fick snart

för hofkapellet.

ret

stads

var den dugande kom-

ponisten Christian Geist

som

Kalmar

Från utlandet strömmade

hist. III: 93).

Buxtehude

tilläg-

nar Gust. D. "totius cordis devotione"
1680 en komposition (Upps, bibi. V. M.
ms. 50: 12) och s. å. skrifver samme Liibeckerorganist en aria för konung Karl
XI :s bröllop ("Klinget fiir Freuden", V.
M. 51: 13). Sjäif anlägger D. stora musiksamlingar i såväl tryck som handskrift.
En synnerligen värdefull samling är "Motetti et Concerti" (skrifven
1663—67) i 5 stora folioband (I. M. Tab.
77 81) omfattande 248 kompositioner af

—

197

namngifna mästare och

51

anonyma.

efter-

Af andra värdefulla verk må nämnas

kommande, så länge arfvingar finnas).
Konungen bifaller i en skrifvelse från
Halmstad daterad 2. 3. 1678 äfven detta.
Det heter här bl. a.: "Thy hafvom vi i

den enastående samlingen Buxtehudekompositioner samt den utomordentligt

villkor"

(d.

v.

s.

få

besittas

af

anseende till hans långlige gjorde tjänster och välförhållande, så väl som ock
för den olägenhet han med de sina sitter uti, godt funnit härtill att samtycka." Dessa nådegåfvor af konungen
synas ha berott på särskild välvilja.
Helt säkert var Karl XI varmt fästad
vid sin kapellmästare. Redan 4 år efter sistnämnda stadsfästelsebref å hemmanen upptages G. D:s son Gustaf som
kammarpage hos den unge kronprinsen
(sedermera Karl XII) och nästan samtidigt blir dottern Emerentia "kammarpiga" hos drottningen; 1690, då Emerentia ej är mer än 21 år, anförtror
drottningen henne vården af sin dotter
Ulrika Eleonora. Det måste således hos
kapellmästaren ha funnits många goda
egenskaper, när den stränge konung
Karl XI så särskildt tagit sig an honom
och hans barn. Vi veta ej heller af, att

intressanta
Carissimiafdelningen.
Säkert är att då sonen Andreas von Diiben i jan. 1733 till Uppsala bibliotek
skänkte "2 kistor fulla med musikalier",
han gaf Sveriges främsta univ.-bibliotek en musiksamling af oanadt värde.
Af G. D:s egna kompositioner från kapellmästaretiden innehåller samlingen:

en kyrkokonsert "Fader vår" för 4 st.
och 5 violer (1663); "Surrexit pastor bonus" för 4 sångstämmor med 2 violer
(1664); "Cessat gaudium" för altsolo m.
5 violer; "Miserere" för 5 vokalstämmor
(se Andreas D.). Alla dessa äro tydligen
skrifna för högtidstillfällen vid hofvet

eller

i

Tyska kyrkan.

Andra komposi-

tioner äro mera tillfällighetsverk afsedda för hoffester och andra högtidligheter af mera officiell natur. Hit höra:
en aria för Karl XI:s bröllop: "Var välkommen min bästa vän"; en annan aria
till drottningen Ulrika Eleonora: "Allés
Leben dieser Erden"; en aria vid min-

Diibeu
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nesfesten i Uppsala öfvcr slaget vid
"Blickt Ihr Salinnen auf mit
Freoden". Andra äro skrifna för adelsmän och hofmän: För Dorothea Fultins
bröllop 1669 en aria: "Man sagt sonst"

Lund:

och för Erik Lindeschöld d. 19. 2. 1690
arian: "Spel och danslust". Med dessa
aricr står D. nära den enkla visan, hvilkan han också med förkärlek omhul-

Hans bästa verk i denna riktning
äro melodierna till Sam. Columbus' Odae
svetieae tryckta i Stockholm 1674 (tre af
dessa melodier blefvo psalmer; se Hajffner nr 8, 239 a och 440); i Columbus'
'Rådrik öder Anweiser zur Tugend",
1687, finnes slutligen en melodi: "Lustvin dansar gavott med de fem sinnena."
I dessa senare små melodier står D. närmast Heinrich Albert och Königsbergerdar.

Tidningen "Triaden" 1853 nr 15
uppger, att G. D. komponerat "en svensk
vaggvisa". Jag har ej lyckats finna
denna komposition. D. är i öfrigt tysk
Då de tyska mätill kompositionsarten.
starna i sin tur stå under italienskt
inflytande, kan D:s stil närmast karaktäriseras som italiensk med tysk anstrykning. Carissimi har på honom likaväl som på den samtida tyska musiken utöfvat ett stort intryck. I instrumenteringen är äfven D. tysk. Hufvudvikten lägges på stråkarna, och endast
undantagsvis tagas andra instrument till
hjälp t. ex. spinett och cembalo (såsom
konserterande ej kontinuoförande instrument).
Däremot fattas fullständigt de
nya instrumenten flöjt och oboe.
Af G. D:s barn nämnas flera som musiker. Lydeke omtalar endast tre söner,
Gustaf, Joachim och Andreas. Emellertid finnes år 1675 en Nicolaus Dliben
kretsen.

(9)

omnämnd som

discantist.

1670

års

räkenskaper nämner äfven "discantisten
Dliben". Troligen är denne samme man.
Måhända har denne son tidigt dött, då

han

eljest ej omtalas.
är discantist 1683 85

—

ej.

Joachim

D.

(10)

men omtalas sedan

Han

som

ingick 1694 i konsliet o. slutade
riksråd; t 1730. En komposition i

Diibenska samlingen (C. 18: 22) har beteckningen: "Joachim Diiben Anno 1860".
Måhända sjöng han med som discantist.
De öfriga sönerna Gustaf och Andreas
blefvo båda efter hvarandra kapellmästare.

höga

Båda kommo
platser.

till sist

att

uppbära

Gustaf
1659.

D.

y.

d.

Han namnes

cantist,

ehuru han

varit det, då ofta
utsättas, 1682 blef

kronprinsen.

Då

(7)

var född

6.

8.

direkt som dismycket väl kunde ha
ej

namnen på dem

ej

han kammarpage hos

Carl föddes

samma

år,

har väl tjänsten i början endast bestått
Enligt Anrep
i tillsyn öfver hans lekar.
var han äfven hofmästare hos en ung
tysk grefve af Hohenlohe. I hofkapellet
inträdde han som instrumentist 1686 och
kvarstod till slutet af år 1688. Efter faderns död i slutet af år 1690 blef han
omedelbart kapellmästare fr. o. m. 1691
Då emellertid samtidigt
års början.
Christian Ritter kallas "vice kapellmästare", får väl antagas, att Gust. D.
knappast själf skött en kapellmästares
åligganden. Den nu 10-åriga kronprinsen kräfde väl mera tillsyn, och denna
direkta hofsyssla blef troligen också
hufvudsaken. Förhållandet mellan den
yngre prinsen och hans page blef med
åren allt innerligare, och då Karl hösten
1697 förklarats myndig och omedelbart
regeringen, skyndade han
öfvertagit
att upphöja sin vän i adelsstånd (1698).
Samtidigt härmed fick han hofintendents
värdighet. Som sådan fortsatte han intill 1700 års slut att i räkenskaperna
stå i spetsen för kapellet men under ho-

nom var fr. o. m. 1699 hans broder Andreas hofkapellmästare. G. D. d. y. förblef sin konung trogen och följde honom
i alla hans krig; 1712 blef han hof marskalk och upphöjdes 1718 i friherrligt
stånd. Den 5. 12. 1726 dog han. Huruvida D. ägt någon högre musikalisk begåfning, är ej bekant. Helt säkert har
han aldrig direkt själf skött kapellmästarebefattningen, och några kompositioner af

honom äga

vi ej.

Gustaf von D:s syster Emerentia
följde Karl XII:s syster Ulrika Eleonora lika troget, och äfven här blef
förhållandet med åren förtroligare. 1707
upphöjdes hon tillsammans med sin broder, kapellmästaren, i adligt stånd och
kom 1719, äfvenledes tills. m. bröderna,
upp i friherrlig värdighet; som hoSröken
stod hon vid prinsessans sida ända till
sin död 26. 3. 1743; hon begrofs i Riddarholmskyrkan. Om hennes musikaliska
begåfning veta vi intet, men helt säkert
har hennes höga ställning bidragit till
att rödja vägen för Andreas D.

Diiben

Andreas

D.

(8), f. 28. 8.

1G73; år 1686

namnes han f. f. ggn i hofräkenskaperna
och då som discantist; hans broder
Joachim hade just vid slutet af föreg.
år af gått; han kvarstod som sådan ända
1688 års slut och var sedan instrumentist fr. o. m. 1689; efter faderns död
blef brodern Gustaf kapellmästare till
namnet och Chr. Ritter till gagnet. Med
till

1699 års

ingång "har musikanten Ritter
Andreas D. blir hans

erhållit afsked" och

efterträdare,

ännu

intill

1700

års

slut

dock under brodern; fr. o. m. 1701 försvinner broderns namn, och A. D. är
ensam kapellmästare öfver ett kapell bestående af 11 instrumentister och 2 discantister; han kvarstod i denna befattning intill slutet af året 1726 med allt
högre lön med åren; han synes dock redan med upphöjelsen till kammarherre
1711 ha frångått den direkta kapellmästaresysslan, i det att fr. o. m. 1712 års
slut "musicanten Gottfried Buchholtz"
är vice kapellmästare; först efter dennes
död 1726 blir Roman ensam kapellmästare, men fr. o. m. 1727 inrättades en särskild "direktions"-syssla öfver musiken,
som alltid sedan uppbäres af en hoffunktionär. D. synes således i själfva verket
ha blifvit "inspektör" för hofkapellet i
st.

f.

kapellmästare.

D. blef

11.

10.

1707

jämte brodern Joachim och systern Emerentia upphöjd i adligt stånd; 21. 5. 1719
blef

han

friherre;

1721

utnämndes han

hofmarskalk och dog 23. 2. 1738 samt
begrofs i Jakobs kyrka.
Under 1690-talet undanträngde den
franska smaken så småningom den tyskitalienska och med den franska teatertruppens ankomst 1699 var den franska
stilens seger afgjord.
För denna franska trupp skref A. D. sitt främsta verk,
en balett till text af Nicodemus Tessin,
som uppfördes "sur le théatre du palais
royal ä Stockholm" d. 6. 2. 1701. Musiken trycktes och utkom 10. 4. s. å. (utdrag ur den tryckt i Smlb. IMG I). Instrumenteringen var nu en helt annan
än förut. Oboen hade inkommit och
svingat sig upp till en dominerande
ställning och jämte detta instrument hade flöjterna fått ökad betydelse. Af
stråkinstrumenten var viola d'amour ett
omtyckt instrument. Trumpeterna fingo
också nu mera plats i den egentliga orkestern i stället för att förut ha utgjort

till
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en orkester för sig tillsammans med pukorna. Nästan alla D:s öfriga kompositioner voro små korta tillfällighetsalster.
De flesta voro skrifna för hofvet: "Lefve
väl i långa tider" till nyårsdagen 1704;
"Nu bör oss prisa Gud för det framledna
år", nyårsdagen 1710; "Af underdånigt
nit"; "Und allés Volk sprach: Gliick dem
König Carolo"; "Svea riket näpelig har
sett"; "Vi önskom vår monark"; alla
dessa direkt till kungens ära; prinsessan
Ulrika Eleonora erhöll: "Alla med en
mun och röst" 23. 1. 1714 (hennes födelselag); "Prinsess hvars nåd är utan like";
till hertiginnans af Holstein födelsedag
skref han arian: "Högsta himmel vi dig
sjunga"; till kommissarie Springers bröllop: "Dialogus inter sponsum et sponsam"; till m:lle Rotliebs begrafning:
"Ack Herre hör min bön"; för Bengt
Rosenhane slutligen: "Was hilft es, dass

man

sich"; ännu ett antal af 12 solosånger af A. D. för obestämdt ändamål flnnes i behåll. Dessutom finnes i klavérboken I. M. Tab. 110 fem menuetter och
i åtskilliga klaver- och violinböcker (k.
b. och Kalmar bibi.) en "Marsche de
Narva".
Under Frihetstiden intog släkten D.
en mycket framskjuten plats inom det
politiska lifvet. Dock glömdes ej därför
de musikaliska traditionerna. "Direktörs"-befattningen öfver hofkapellet, som
1727 1740 uppehållits af kammarherre
Carl Franc, öf vertogs 1741 af Carl
Gustaf D. (11), son till Gustaf D. d. y.
(f. 1700) och han bibehöll denna syssla
intill
Hiilphers säger
sin död
1758;
(s. 322), att han var en "stor lutenist"
(Anreps uppgift, att han var kapellmä1759 63
skötte
stare, är vilseledande).
sedan Joachim D:s son (12), Karl V i 1-

—

—

helm (f. 2. 2. 1724, t 29. 12. 1790), direktörssysslan vid hofkapellet; 1763 kallades han till envoyé vid ryska hofvet och
utnämndes 1769 till president i kammarrevisionen; 1772 valdes han till ledamot
af den nyss grundade Musikaliska akademien och var ett års tid 1772—73 president (ak:s högste chef).
Litt.: T. Norlind, Sv. musikhist. 1901;

Musikgesch. Schwedens
Jahren 1630—1730, Smlb. IMG I,
165 212 (med en mängd kompositioner af
And. D. d. ä., Gust. D. och And. D. d. y.);
T. Norlind, Zur Biographie Christian
T. Norlind, Die

in den

—

.

Dybwad—Döliler
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Ritters, Smlb.

IMG

XII, 94—99; Anrep,

Sv. adelns ättartal; R. Wustmann, Musikgesch. Leipzigs I, 1909; C. Stiel, Die
Familie Diiben, Monatsh. f. Musikg.
XXI: 1; Liibecker Blätter 12. 8. 1888 (C.
Stiel); Leichpredigt Andre» D:s gehal-

ten von L. Joh. Hopnerus, Leipzig 1625;
Caroli Ogerii Ephemerides, Paris 1656
(sv. uppl. 1828); Lydeke, Historia de ecclesia teutonica, Upps. 1791; A. Pirro, D.

handlingar i riksUpps. bibi., kgl.
och Tyska kyrkans arkiv.

Buxtehude, Paris
arkivet,
bibi.

1913;

slottsarkivet,

Dybwad, Elsa R a n d u

1

f f-,

f.

17.

9.

Kristiania; sångerska; har varit
anställd vid Krisliania teater. Bergens
Johan nsteatern, Norske
Carl
teater,
teaterselskab, Secondteatern; ingick 1899
äktenskap med bokhandlanden Olof Christian D. och har sedan företrädesvis gifvit omtyckta visaftnar.
1871

i

Dyck, E r n e s t van, f 2. 4. 1861 i Antverpen; berömd tenorsångare; studerade
juridik vid universiteten i Löwen och
Briissel och var sedan journalist i Paris;
här studerade han musik för Callaerts,
Lamoureux, Massenet och Chabrier; debuterade 1887 i Paris som Lohengrin;
sjöng 1892 Parsifal under stort bifall i
Bayreuth och var sedan hjältetenor vid
hof operan i Wien; har företagit konsertresor till London, Petersburg, Briissel,
Amsterdam, Newyork, Chicago; 1896 började han ett eget operaföretag i London;
D. är lyckligast som Wagnersångare;
hans förmåga som skådespelare är lika
.

god som hans sång.

Dynamik, läran om nyanserna och
styrkegraden; de stora motsatserna beteckna piano o. forte, de förmedlande öfvergångarne crescendo och decrescendo.
D. har alltid utgjort en viktig del af den
musikaliska föredragningskonsten. Fordom, då man vid allt utöfvande af ett
tonverk vädjade till den utförandes
smak, utsattes intet särskildt tecken
härför; reproduktionen af ett verk borde bli ett verkligt "återskapande". Med
1700-talet framkom i stället fordran på
ett exakt återgifvande, och därmed begynte de dynamiska tecknen få större
betydelse. I våra dagar går allt ut på
att detaljeradt utsätta alla styrkegrader,
och de dynamiska tecknen ha därför i
hög grad ökats i antal.

Ruprecht Johannes

Diirrner,

Julius,

Ansbach, t 10.
under
Schneider i Dessau, Mendelssohn och
Hauptmann i Leipzig; 1831 42 var han
kantor i Ansbach men bodde sedan i
Edinburgh som musiklärare; D. blef
hufvudsakligen känd genom sina manskörer, hvilka Richard Miiller 1890 utgåfvo i samlad upplaga.

6.

1859

f.

15.

7.

1810

i

Edinburgh;

i

studerade

—

Dämmare, inrättning å pianoinstrument för att afbryta strängarnas vibrationer och sålunda hindra dessa att ljuda; uppfunnen 1755 af Lenker i Rudolstadt; ylle- eller skiunbeklädda klaffar

(dämmare) motsvarande tangenterna äro
anbragta vid en list. D. hålles lyftad
från strängarna, så länge tangenten är
nedtryckt, men återfaller på strängen
och dämpar ljudet, när tangenten bort-

Då

fortepedalen uedtryckes, lyfgång från strängarna;
de då anslagna tangenterna fortfara därvid att ljuda, ända tills pedalen upptages.

tas alla d. på en

lyftes.

Döeker, Gerhard

Julius

Frederik,

f

Aarhus, t 2. 1. 1905 i Köpenhamn; dansk operasångare (baryton);
utbildade sig först» för handeln och kvarstannade inom detta yrke till 1857; var
sedan elev af C. Helsted i Köpenhamn;
18. 1. 1863 debuterade han som Tell i Rossinis opera; bland öfriga roller, hvari
han sedan uppträdde, märkas: Czaren i
"Czar o. Timmerman", Henry Ashton i
"Lucia", Valentin i "Faust"; Bazile i
"Barberaren", Albrecht i "Judinnan",
Mickel Madsen i "Ungdom og Galskab";
D. var dessutom en mycket omtyckt romanssångare i konsertsalarna; äfven gaf
han mycket besökta aftonunderhållningar i "Arbeiderf oreningen"; D. af gick
sept. 1879 med pension från scenen.
Döhler, T h e o d o r, f 20. 4. 1814 i Neapel, t 21. 2. 1856 i Florens; elev af Jul.
Benedict i Neapel och Czerny i Wien;
efter en kortare vistelse i Neapel begaf
han sig 1837 på en konsertresa genom
Europa, hvilken resa afslutades 1845 i
Petersburg, där han tills vidare slog sig
ned; flyttade 1848 öfver till Florens, där
han sedan kvarstannade; en opera "Tan12. 1.

1832

i

.

credo" af honom gafs 1880 i Florens; D.
är eljest mest känd som pianist af 1830talets salongsmässiga stil; kompositionerna tillhöra samma riktning (noktur-

—Ebeling

Döring

ner, variationer, transkriptioner, fantasier
1.

KL

m.).

Dörinff,

G o 1 1 f r i e d,

f.

5.

9.

1801

i

Pomerendorf, Elbing, t 20. 6. 1869 i Elbing; elev af Zelter; sedan 1828 kantor i
Elbing; bekant som koralboksutgifvare
och som tonsättare af några slaviska
andliga folkvisor; dessutom böckerna:
"Choralkunde" 1865 och "Zur Geschichte
d. Musik in Preussen" 1852.

2.
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Karl Heinrich

D.,

f.

4.

1834

7.

i

Dresden; elev af konserv, i Leipzig 1852
sedan af Hauptmann och Lobe;
55,
1858 lärare vid konserv, i Dresden; hotråds titel 1898; utgaf en mängd pedagogiska arbeten för piano: sonater, sonatiner, etyder, rytmiska studier och ett historiskt arbete: "Biickblicke auf die Geschichte d. Erfindung des Hammerkla-

—

viers" 1898.

E.
E, tredje tonen

i

diatoniska skalan

(fr.

E

(it.),

16.

10.

1827,

Matilda,
t

i

f i StockBerlin dec. 1851;
hofkapellet Johan
.

dotter af flöjtisten i
Ludvig E. (f. 3. 5. 1799; flöjtist i hofkap. 1. 7. 1820—1. 7. 1846); en af Sveriges
allra främsta sångerskor men tyvärr för
tidigt bortryckt af döden; hon spelade
först piano och visste ej af, att hon ägde någon särskild god sångröst.
hennes ungdom skrifver J. M. Rosén i

Om

"Några minnesblad" II, 53: "Äfven M.
E:s engagement föranleddes genom mig.
Jag kände henne något genom fadern,
som tryckt musik åt mig, och hade tidigt fäst uppmärksamhet vid Mathildas
mycket lofvande musikaliska anlag. Hon
sjöng då likväl

ej

ännu,

men

spelade

hon öfvade sig med mycken ifver, och kom, nästan utan undervisning, till en betydande färdighet, så
att hon kunde låta höra sig offentligen.
Det skedde en gång vid en soaré, hon
piano, hvarpå

Kirsteinska huset
Då jag kort
därefter träffade Mathilda hemma hos
sig, hemställde jag till henne, om hon
icke trodde det vore bättre hon öfvade
sång, än piano. "Jag har ingen röst",
svarade hon. Jag försökte öfvertyga
henne, att hon dock hade röst, och gaf
mig ej tillfreds, förrän hon lät höra sig.
Där låg på pianot Schuberts "Ständchen", jag ackompagnerade och hon
sjöng
huru? behöfver jag icke säga
dem, som hört henne som Pamina i
"Trollflöjten",
grefvinnan i "Figaros
bröllop", Agatha i "Friskytten", Valentine i "Hugenotterna", Alice i "Robert"
o. 8. ."
Hon debuterade sedan på Mini

.

—

—

.

.

k.

t.

i

operetten "Farinelli"

stort bifall och sjöng

naunymfen";

och.

Ebeling, Aurora

holm

gaf

dre teatern 1844

med

mi).

1.

7.

1845 blef

och uppträdde där

Paminas

f.

sedan

i

"Do-

hon elev vid
f. ggn 1846 i

"Trollflöjten" och gjorde
en sådan furore, att operan kunde ges
roll

i

gånger efter hvarandra för fulla hus;
hon uppträdde sedan som Anna i "Don
Juan", Agatha i "Friskytten", Alice i
"Robert", alla med glänsande framgång,
ehuru hon var efterträdare till Jenny
Lind i nämnda roller. 1848 uppträdde
hon tills, med Jenny Lind i "Figaro".
J. Lind var Susanna, M. E. grefvinnan.
M. E. lär dock ej ha fördunklats. E:s
direkta engagement som sångerska vid
k. t. i Stockholm omfattade tiden 1. 7.
1847—1. 7. 1848. Hösten 1848 for hon till
Paris för att närmare utbilda sig för
Garcia (J. Linds lärare). Denne fäste
sig mycket vid hennes röst och skref:
"M:elle M. E., digne ä tous les égards
du plus vif intérét, a déjä commencée
ses etudes, et deviendra, je Tespére, une
10

des gloires de son pays." Hon stannade
Paris och tog lektioner ända till sommaren 1850, då hon begaf sig till Berlin, för att tillträda ett engagement vid
i

operan därst. Hennes beundrare och
vän Aug. Blanche uppsökte henne på
hösten 1851 och skref då hem: "Med

Mathilda är jag dagligen tillsammans.
Jag vill ej tala om hennes talang, ty
att hennes röst, föredrag och färdighet
hunnit den högsta grad af fulländning,
däruti äro alla ense. Man kan smälta
af förtjusning och tårar, när man hör
henne sjunga sina partier ur "Norma"
och "Otello". Det är fullkomligt Jenny
Linds glödande själ.
Lägg nu därtill
en röst, som Jenny Lind knappast äger

Eberhard—Ecorcheville

22t

hälften, och du har M. E." Blanehe
omtalar sedan, att hon vid en utfärd
förkylt sig; denna förkylning öfvergick
sedan till en bröstsjukdom, som i dec.
De förvänts. å. slutade hennes dagar.
ningar man i Sverige allmänt hyst om
henne voro, att hon skulle öfverglänsa
Jenny Lind. Man beundrade särskildt
hennes vidsträckta och ovanligt jämna
register och hennes utomordentligt rena
Som personlighet
och själfulla sång.
stod hon säkert efter Jenny Lind men i
röstens omfång, fyllighet, elegans och
till

—

smidighet erkänna alla henne lika stor
som denna öfver all världen prisade
Litt.: Dahloch beundrade sångerska.
gren, Ant. om Sthlms teatrar; Teateralmanack 1849; N. Erdmann, Aug. Blanehe 1892, s. 274—276; J. M. Rosén, Några
minnesblad, 1877.
Eberhard, se Ewerhardt.

—

Eberl,

Anton,

13.

f.

6.

1766

i

Wien,

t 11. 3. 1807 därst.; framstående pianist;
företog talrika konsertresor och var 1796
—1800 i Petersburg; skref 5 operor, symfonier, klavérkonserter, stråkkvartetter,
klavérvariationer, sonater m. m.
Eberlin, Johann E r n s t, f. 27. 3.
1702 i Jettingen, Schwaben, f 21. 6. 1762
som kapellmästare i Salzburg; produktiv orgelkompositör; det mesta finnes
endast i handskrift i Eegensburg (Proskesamlingen), Berlin, Wien m. m. 1745
Se
trycktes 9 orgeltoccator och fugor.
Eitners Quellenlex. och Groves lex.
Ebers, Karl Friedrich, f. 25. 3.
1770 i Kassel, t 9. 9. 1836 i Berlin; teaterkapellmästare i Schwerin, Pest m. m.;
komponerade operor, symfonier, sånger
("Wir sind die Könige der Welt") och utgaf en del arrangementer för piano.
Eberwein, tvenne bröder: 1. T r a u-

gott Maximilian,
2.

12.

1831;

elev af

—

därst.

Augsburg;

1580

vice

kapell-

Af hans många verk äger
"Neue deutsche Lieder mit
Af de andra må
4 u. 5 Stimmen", 1578.
nämnas: "Neue geistl. u. weltl. Lieder"
ponister.

Upps.

bibi.

1589, "Geistl.

Stimmen"

5

Lieder auf den Choral mit
1597;

"Preuss.

Festlieder"

Stobäus 1642, 44). Nr 206 i HaeffLitt.:
ners koralbok är af honom.
K. v. Winterfeldt, Der evang. Kirchengesang I, 433 97; Mayer-Reinach, Zur
Königsberger
Hofkapelle,
d.
Gesch.
Smlb. IMG VI, 53 ff.
(utg. af

—

—

Ecclesiasticus (lat.), kyrklig.
Echelette (fr.), xylofon.
Echelle (fr.), tonskala.
Eckert, Karl Anton Florian,

f.

7.

12.

Potsdam, t 17. 10. 1879 i Berlin;
uppträdde redan vid sex års ålder som
underbarn och komponerade vid 10 års
ålder en opera och" vid 13 ett oratorium;
1820

i

ackompagnatör vid

ital. teatern i
företog en konsertresa tills. m.
Henriette Sontag i Amerika; 1853 i Wien, där han blef kapellmästare vid hof1860 67
i
operan;
hof kapellmästare
Stuttgart; 1869 förste hof kapellmästare
i
Berlin; skref flera operor, oratorier,

1851

Paris;

—

kyrko- och kammarmusik.
Eclogue (gr.), herdesång.
Ecorcheville, J u 1 e s, f. 18. 3. 1872 i
Paris; elev af C. Franck 1887—90; studerade litteratur o. konst i Leipzig 1904 5;

—

doktor

1906

med afhandlingen "Vingt

suites d'orchestre
cais.

I,

II"; till

du XVII:e siécle frangrund för dessa suiter

ka stå den svenska handskriften I. M.
109 i Uppsala (se D ii b e n) synnerligen

10.

1775,

K

2.

.

3.

1863;

violinist;

Holteis Leonore; komponerade dessoperor, stråkkvartetter m. m.

utom

i

mäst. i Königsberg; 1604 kapellmästare;
1608 kapellmäst. i Berlin. E. är en af protestantiska kyrkans främste kyrkokom-

föreligga några Kasselhandskrifter, hvil-

27.

elev af Zelter; ledde Goethes huskapell
och skref äfven musik till Goethes verk
(Faust); är mest känd som tonsättare
till

Fugger

t

f.

dersweilern" samt mässor, symfonier,
konserter m. m.
2.
a r 1, f 10. 11. 1786

Weimar, t

.

Kunze och Schick;

skicklig violinist; 1797 anställd i hofkapellet i Eudolstadt, 1817 kapellmästare; skref operetterna "Claudine von Villa Bella", "Der Jahrmarkt von Plun-

i

Eccard, Johannes, f 1553 i Miihlhausen, Thiiringen, t 1611 i Berlin; elev
af Orl. Lasso 1571—74; 1758 anställd hos

nära; E:s skrift är i mångt och mycket
musikhistoriskt mönsterarbete, hvilket förtjänar studeras af alla, som vilja
lära känna
instrumentalmusiken vid
1600-talets midt.
Af E:s andra musikett

historiska verk må nämnas: "L'esthétique musicale 1690—1730" ("De Lully a
Rameau") 1906, "Corneille et la musique"
1906.
E. har som intresserad ledamot i
Intern, musiksällskapet kallat till lif en
lutkomission, som sammanbragt en lut-

Ecossäs

—Eggeling

förvarad i Paris; kommissionen har de senare åren utvidgat sin
verksamhet äfven till orgeltabulaturerE. är en af redaktörerna för den
na.
tidskriften
''Bulletin
musikhistoriska
francais de la S. I. M.", grundad 1905
(forts, af tidskriften Mercure musieal).
Ecossäs, skotsk dans, ursprungligen figurdans, närstående angläsen; sedan
runddans i början af 1800-talet; står i */«
bibliografi,

samt nådde äfven

Norlind, Stud.

Ed

(it.),

Edgren,

i

Sverige

sv. fklore

388

s.

t

1.,

18.

f.

6.

1849

Stockholm

i

i

22. 10.

elev af konserv, i Sthlm 1864—69;
dirigent vid Dram. teatern 1883; kormäst. vid k. operan 1885; var anförare
för flera af hufvudstadens sångföreningar:
Sthlms allm. sångförening, Sv.
kvartettsångare, Kvartettsångarförbun-

Typografiska föreningen; komponebl. a. manskvartetter.

Erik

Edholm,
1817

i

Wilhelm

Stockholm, t

marskalk

31. 3.

af,

f.

13.

6.

1897 därst.; hof-

LM A 1866; förste direkhofkapellet och teatern 1866

1866;

tör för k.

—81,

eller under en tid som i mångt och
mycket får betraktas som en glanstid
i

Om

vår opera.

som chef

E.

Minnen

se: C. F.

anteckningar I,
199 f., II, 121—124; Fr. Hedberg, Gustaf
III:s operahus s. 69 71.
Edition (fr.), edizione (it.), uppLundquist,

o.

—

laga.

Edling,

Bernhardina

(Dina),

f.

Kristianstad 14. 11. 1854; sångerska (mezzosopran); elev af konserv.
Sthlm 1872—76 med J. Giinther som lärare i sång; debuterade å k. teatern 18. 9.
Niehoff,

f.

i

som Adina i "Kärleksdrycken" med
god framgång; hennes andra debut ägde
rum 14. 2. 1877 som Alice i "Robert"; var
sedan engagerad vid k. teatern 1. 7. 1877
—92; gift 1882 med ingenjören G. Ed1876

ling;

änka

1897;

LMA

1885.

Af E:s

rol-

märkas: Carmen, Pamina, Susanna,
Zerlina, Lola, Mignon, Fru Ström, Amler

neris, Rosina,

Sv. musiktidn. 1888

Edström, Liva,

Anna

i

ta i "Profeten", Puck
E. var under den tid

s.

1

—

s.

Litt.:

271

F.

—278;

"Friskytten", Ber-

"Oberon" m. fl.
hon tillhörde teai

tern en af k. scenens allra bästa krafter, hvars såväl sceniska konst som sång
hörde till de allra bästa. E. har efter

"På

f.

f.

18. 3. 1876

Hedvig i "Vilhelm Tell",
"Hans o. Greta", Mareellina i
"Barberaren", Azucena i "Trubaduren",
Margot i "I Bretagne" m. fl.
E-dnr (fr. mi majeur, eng. e major),
i

lingsbro, Örebro

rade

ger) och sångundervisning.
Hedberg, Sv. operasångare

Häxan

och.

August,

(i

Fel-

T.

1888;

det.

sång

392).

(se
f.,

ägnat sig åt konsertoratoriet "Skapelsen" flera gån-

1892 företrädesvis

i Vänersborg; systerdotter till C. Xordquist, sångerska (mezzosopran); 1894 elev af konserv, i Sthlm med J. Giinther som sånglärare; utbildade sig vidare för Köster
och G. Bratt; debuterade 1897/98 å k.
teatern och var sedan en kortare tid
engagerad där; sjöng bl. a. Carmen,
Puck i "Oberon", Martha i "Faust", Lola

takt; var särskildt populär i andra och
tredje decenniet af 1880-talet (Schubertse)

225

Sicilien",
i

med

durtonart

4

kors för

f,

c,

g och d;

ciss-moll parallelltonart.
f f e 1 1 o (it.), verkan.
Efterslag, de noter, som vidfogas en
drill; binoter, som anslås efter en melodisk hufvudnot.

Effekt, e

Efterslående noter, harmonien främnoter på kortare taktdel, som ick&
stegvis fortskrida till harmoniska noten
på nästa tonsteg.
Efterspel, i en sång det instrumentala
spel, som följer, sedan sången slutat; det
orgelspel, som ledsagar församlingens utgång ur kyrkan.
Eggeling, F r e d r i k, f. 20. 1. 1822 nära

mande

Hannover, t 22. 3. 1895 i Lund; inkom i
början af 50-talet till Sverige, efter att ha
erhållit sin utbildning i en musikskola
i Hannover; var i 42 års tid lärare i sång
vid Råby institut vid Lund; dessutom
sånglärare vid katedralskolan i Lund,
Hvilans folkhögskola, ledare för "Borgarsångföreningen" m. fl. skolor och föreningar.

E. inlade stora förtjänster

om*

skolsången och förstod som få att intressera sina elever för musik. På 70-talet
utgaf han en liten skolsångbok, "Fyrtio
sånger", hvilken 1877 utkom i ny, betydligt förökad, upplaga (anpassad särskildt
för folkhögskolor; se härom J. P. Veländer, Åsikter i sv. folkhögskolefrågor s. 53
58) och har sedan dess utkommit i tills,
sex upplagor, hvaraf de sista redigerats
af Malin Holmström-Ingers (sista uppl.
omfattar 410 en-, två- och tre-st. sånger).
Sångboken torde vara den för närvarande mest spridda skolsångboken i landet.

—

15

Eggert
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E. utgaf äfven en samling jullekar (m.
skånsk folktraditiou: Nu är
det jul igen (1866; flera uppl. sedan);
dessutom pianokompositioner, en sorgtext) efter

friherrinnan Malin Gylleni Västergötland";
arrangerade ett hundratal stycken för

marsch
krook,

till

"En vårmorgon

stor Orkester, regementsmusik el. mässingssextett; en konsertouverture upp-

fördes af H. C.

Lumbye å Köpenhamns

under stort bifall; grundade 1880
Lund en musikhandel, som ännu uppe-

tivoli
i

hälles af de efterlefvande.
Nicolo,
Eggert,

Joachim

f.

febr.

i

Gingst, Riigen, t på Thometorp,
Österg., 14. 4. 1813; elev af Forkel; kom

1780

i

till Stockholm, där han intill 1. 7.
var violinist i hof kapellet; i Mus.
^k. kallades han som utländsk medlem
•år 1807; då Ha?ffner 20. 4. 1808 afgick som
hofkapellmästare, förordnades E. som
vice kapellmästare, hvilken post han beklädde intill 1. 7. 1810 jämte sin violinistbefattning; under hela denna tid fanns
ingen opera, och E:s syssla kunde således ej kräfva mycket arbete; efter 1812,
då E. synes ha afskedats, vistades han
hos sin vän E. Drake i Östergötland och
arbetade tillsammans jued honom på
upptecknandet af folkmelodier, hufvudc.

1804

1812

sakligen ballader. Rääf skrifver härom
"Melodierna
i sin otryckta själf biografi:
dessa sånger, som nu hänrycker
till

Europas
len

alla folk, afsattes till större de-

genom förutnämnde

och

hans

dåvarande

prof.

E.

Drake

musiklärare

och

gäst, k. kapellmästaren J. Eggert, som,

efter afsked från

nade

denna befattning, äm-

sitt
fädernesland
Tyskland, men hindrad därifrån af franska oroligheterna, insjuknade hos Drake
och, förflyttad till mig, afled på Thometorp." Om hans begrafning skrifver
Ekendahl till Hammarskiöld: "E. är död.
Han dog den 14 april och begrofs i onsdags om aftonen vid ljus. Begrafningen
var hederlig. Sekreter Rääf höll ett
skönt loftal öfver honom på vers, och
Jesu 7 ord af Haydn speltes därvid af
Erik Drake, som äfven offentligen i kyrkan prydde likkistan med en lagerkrans." Rääf var varmt fästad vid E.
Atterbom omtalar för Hammarskiöld,
att Rääf önskat en grafsång öfver E. i
Phosphoros och tillägger: "En sällsam
begäran, när Höijer [prof. i Upps.] ännu

återflytta

till

Af E:s kompositioner uppfördes 6. 5. 1809 ä arsenalsteatern
"Morerna i Spanien eller Barndomens
välde", skådespel i 3 akter "med divertissement och stort spektakel" (mus. i
handskr. i Mus. ak:s bibi.); stycket upplefde ej mindre än 40 representationer
intill 1835; den 31. 10. 1812 uppfördes å
samma teater "Svante Sture och Märta
Leijonhufvud", historisk dram med stort
spektakel" i 5 akter; intill 1833 upplefde
detta stycke 42 uppföranden; Mus. ak:s
handlingar uppräknar följande kompositioner i öfrigt af E.: 4 symfonier, en
tillägn. Mus. ak. och en dåvarande dir.
för k. t, A. F. Skjöldebrand; 2 större kantater, en uppförd vid kronprins Karl Johans ankomst till Stockholm; 9 violinkvartetter, däraf 3 tillägn. E. Drake och
3 grossh. Stenberg; 2 sextetter, en för
stråkinstr., en för 4 stråkar jämte klarinett och valdthorn (uppf. vid minnesfesten i Mus. ak. 1866); åtskilliga större
och mindre sånger, däribland den omtyckta trion för mansröster "Sjung du"
(förekommer i P. Westerstrands "Sillsallaten") samt den "allmänt bekanta sången "Upp, bröder, för konung och fädernesland",
hvilken inlades i dramen
"Svante Sture och Märta Leijonhufvud".
Sv. Sång upptager dessutom sången vid
piano: "Glädjens ögonblick". Bland E:s
lärjungar nämnas jämte Drake: Passy
o. Nauckhoif
Eitner antecknar af en musiker E. följande kompositioner: pingstmusiken "Geist d. Wahrheit", kör m. orgel; "Preis dem Todesiiberwinder"; "Der
Tagewerk ist abgethan" för mansröster
o. ork. (alla dessa i Elbings bibi.); en
stråkkvartett, tr. Br. & H. och en symfoni för stor ork. af "Joachim E." (båda
i
Bibi. d. Musikfr. i Wien).
Om E:s
kompositioner säger Mankell i sin musikhist. (II, 279): "En högre genius genomflätar dessa verk, tillkomna, till en
del åtminstone, i vår Nord. Det var skada, att de så hastigt glömdes.
Men de
ströko segel, de likasom så många tonsättningar af andra rangen, då Haydns,
Mozarts och längre fram äfven Beethovens väldiga arbeten i Sverige blefvo
allmännare kända."
Litt.:
Dahlgren,
Ant. om Sthlms teatrar; Mus. ak:s handl.
1866 s. 36 f.; A. Lindgren, Sv. hofkapellmäst.; Arv. Ahnfelt, L. F. Rääf af Småland; Eitners Quellenlexikon; Mankells
hvilar obesjungen".

.

—

Egli— E.hrlich
musikhistoria; Svensk Sång 1900; Leipziger Zeitung 15: 820 ocli 21: 830.
Egll,

Johann Heinrich,

f.

4.

3.

Seegräben, Ziirich, t 19. 12. 1810 i
Ziirich; inlade en förtjänstfull verksamhet för den folkliga sången och var
sin tids populäraste Lied-komponist i
Schweiz; hans mest bekanta arbeten äro:
"Sammlung geistl. Lieder" 1779 (2. uppl.
mit Beglei1791), "Singkompositionen
tung des Klaviers" 1785, 86, "Schweizerlieder" 1787, "Schweizerische Volkslieder
mit Melodien" 1788, "Lieder d. Weisheit
1742

u.

i

Tugend"

1790, "Gellerts geistl.

Lieder" 1791 m.

Egnale

(it.),

Ehlert,

Lu

d

Oden

u.

fl.

lika.

w

i

g,

f.

i

Königsberg

13.

t 4. 1. 1884 i Wiesbaden; 1845 vid
Leipzigs konserv.; 1869 musiklärare i
Berlin; sedan i Meiningen och Wiesbaden; hans kompositioner äga mindre
värde, men hans böcker ha väckt berättigadt uppseende: Briefe iiber Musik
1859, Römische Tage 1867, Aus der Tonwelt 1877 m. fl.
1.

1825;

Ehlin, Erik, f. 9. IL 1845 i Enåker,
Uppland, t 27. 12. 1908 i Heby, UppL;
elev af Eandel och van Boom; org.-ex. i
Stockholm 1861; organist och skollärare
1871 i Västra Löfsta, Uppl.; nitisk främ-

musiken i sin församling; stiftade flera musikföreningar i nejden, bl. a.
en stråkkvartett; var äfven en dugande
jare af

skollärare.

Ehrenreich, Carl,

f. i Tyskland 1799,
Stockholm 5. 2. 1866; inkom till Sverige 1822; var i början oboist vid k. andra lifgardet; s. å. dir. vid k. lifreg:s
grenad järskår, Värmhs och VästmanLs
regementen och äfven någon tid Värmhs
fältjägare; 1853 RVO och LM A; 1858 lä-

t

i

rare och 1864 professor vid konserv, i
1861 63 inspektörsbefattningen vid samma anstalt. "Han
var en utmärkt instruktör på nästan alla

Sthlm och innehade

—

blåsinstrumenter och en god solist på
klarinett.
Flera af våra mest framstående musikdirektörer och solister ha varit E:s elever, och hans mångfaldiga för
militärmusik arrangerade kompositioner
vittna om smak och stor kännedom af
blåsinstrumenternas karaktär och egenheter.
Hans kompositioner, inskränkta
till marscher och dansmusik, ville han
likväl aldrig erkänna, ehuru äfven dessa
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kunde mäta sig med mycket
som i denna väg är skrifvet. Hans
förmåga att på kort tid bibringa eleven
i

flera fall

annat,

undervisning på ett för denne nytt instrument, var ovanlig; endast efter en
termins anställning vid akad. försåg
han dess orkester med alla behöfliga
blåsinstrumentister" (Cronh.). Litt.: Mus.
ak:s bandi. 1866 s. 47 f.

Ehrenström,

Marianne

Maximiliana

Kristina Lovisa, f. P o 1 1 e t, f. i Zweibriicken d. 9. 12. 1773; t i Stockholm 4. 1.
1867; erhöll sin musikaliska utbildning
af Vogler, Clementi och Karsten; blef
vid 17 års ålder hoffröken hos Gustaf
III:s gemål drottning Sofia Magdalena;
ägde en vacker och väl utbildad sopranröst och uppträdde med bifall på flera
konserter; bland E:s många umgängesvänner hörde många af samtidens främsta svenska musiker, däribland Naumann, Karsten, Crusell; stod i skriftlig
förbindelse med Clementi; af hennes
skrifter märkes: "Notices sur la litterature et les beaux arts en Suéde", 1826;
afdelningen om teater och musik utgör
en viktig källa för kännedomen om
musiken under Gustaf III; särskildt
äro biograferna öfver Karsten och Crusell (efter deras egna personliga meddelanden) värdefulla; dessutom finnas goda bidrag till Kraus' biografi m. m. E.
ingick 1803 äktenskap med generalfälttygmästaren Nils Ehrenström och flyttade med honom till Göteborg; fr. o. m.
1810 åter i Stockholm; änka 1816; LM A
1800.
Om E. som musiker se Mus. ak:s
handl. 1866 s. 45 fl'.
Ehrlich, Heinrich, f. 5. 10. 1822 i
Wien, t 29. 12. 1899 i Berlin; pianist och
musikskriftställare; elev af Henselt och
Thalberg å piano; en tid hof pianist i

—

—

Hannover; 1855 57 i Wiesbaden, sedan
England, Frankfurt a. M. och fr. o. m.
1862 i Berlin, där han 1864—72 och 1886

i

—98 var

lärare i piano vid Sternska konservatoriet; musikreferent i åtskilliga

Tageblatt, Gegenwart,
Musikzeitung m. fl.); 1875
professor.
Af hans kompositioner må
nämnas: "Konzertstiick in ungarischer
Weise", en cellosonat, etyder m. m. Af
hans böcker beröra många pianotekniken. Så t. ex. "Wie iibt man Klavier",
1879 (2. uppl. 1884), "Musikstudien beim
Klavierspiel" 1891, "Die Ornamentik in

tidningar

Neue

(Berl.

Berl.

EhA-ad du tager— Ek
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Beethovens Sonaten" 1896; af hans estetiska skrifter är den i öfrigt tämligen
ytliga boken "Musik-Ästhetik von Kant
bis auf die Gegenwart", 1881, mest bekant; E. skref äfven flera skrifter om
Wagner och Bayreuth. Hans musikhistoriska arbeten äro i allmänhet föga
grundliga.

Ehvad du tager eller ger, psalm
255; Hajffner 255; motsvarar i någon mån
nr 216 i koralpsb. af 1697; går tillbaka
till tysk koral (Zahn 2464: In dich hab
ich gehoffet Herr) frän 1601; kan påvisas
korali Sverige på 1630-talet (Kalmar

^

psb. 216).

Eide, Kaja H a n s e n-, f. 26. 4. 1884 i
Horten; sångerska; elev af Hel. Aschehoug och El. Gulbranson i Kristiania,
sedan i London; har sjungit vid "Nat.teatret": Mignon, Mad. Butterfly, Lajla,
Eros i Glucks Orpheus; 1909 gift med
skådespelaren Egil E.

Eijken,

Jan Albert,

f.

25.

4.

1822

—

dig borg.
Eisenmenger, Philip, orgelbyggare i
Stockholm på 1640- och 50-talet; tillökte
Klara kyrkas orgelverk 1648 51.
Om
honom se Hiilphers Hist. afh. 180 och
Nordberg, Klara minne.
Eisfeld, T h e o d o r, f. 11. 4. 1816 i Wolfenbiittel, t 2. 9. 1882 i Wiesbaden; elev
af K. Miiller i Braunschweig (violin) och
K. G. Reissiger i Dresden (komposition);
1839 43 dirigent för Concerts Vivienne
i
Paris; studerade sång för Rossini;
blef hedersledamot af Caeciliaakademien
i
Rom; var dirigent för filh. sällsk. i

—

—

York.

EIbs

(fr.

mi

halfton höjda tonen
enharmoniskt med f.
Eitner,

Robert,

f.

e;

förväxlas

22. 10. 1832

Bres-

i

Templin; 1853 musiklärare i Berlin; musikforskare; hufvudsakligen musikbibliograf utgaf tidskriften "Monatshefte f. Musikgeschichte"'
1869 1904, hvars värde mindre ligger i
uppsatsernas valör än i rikedomen på
detaljuppgifter; E:s främsta verk är
"Quellenlexikon" 1899—1904, 10 bd, ett
jätteverk, hvad rikedomen på detaljuppgifter beträffar; ett annat mycket godt
arbete är "Bibliographie d. Musiksammelwerke des 16. u. 17. Jahrhunderts"
1877. E:s svaga sida är att ej äga nödiga
allmänbildning. Hans blick på musiklau, t

2.

2.

1905

i

;

—

historiska ting blir därför ofta ensidig.
E. utgaf äfven flera nyupplagor i "Denk-

mäler deutscher Tonkunst" m. fl. För
kompletterandet af E:s Quellenlexikon
har Internationella musiksällskapet tillsatt en särskild kommitté, hvilken tagit
författning att tillsvidare utge rättelserna och tillsatserna i en särskild årlig
publikation: "Miseellanea Musicoe biobibliographica" (utg. af H. Springer, M.
På så
Schneider och W. Wolffheim).
sätt skall så småningom en ny uppl.
kunna komma ut med nödig hänsyn tagen till de enskilda ländernas musiki

Amersfoort, Holland, f 24. 9. 1868 i Elberfeld; framstående orgelspelare; 1845
46 elev af Leipzigs konservatorium, sedan någon tid af Joh. Schneider 1 Dresden; konserterade med framgång i Holland 1847; 1848 organist i Amsterdam,
1853 i Rotterdam; tillika lärare i orgelspelning vid musikskolan; fr. o. m. 1854
organist i Elberfeld; af hans orgelkompositioner äro särskildt bekanta: 150 koraler med förspel, 25 präludier, Toccata
och fuga, 3 sonater; skref dessutom en
opera "Lucifer", ballader, sånger, kvartetter, en violinsonat m. m.
Ein' feste Bur g, Luthers berömda
psalm; se Vår Gud är oss en väli

New

med en

diése, eng. e sharp),

den

skatter.

Ej guld och
psalm

281;

rikedom jag

Haeffner

hänvisar

till

har,.
mel.

101.

kommer

Ej större bröd oss

till, psalm 282; Hajffner 282; motsvarar
nr 205 i koralpsb. af 1697; kan följas till-

baka

(Piae Cantiones nr 71:
rex nobilis); saknas i utländska källor.
Se vidare T. Norlind,
Latinska skolsånger s. 132 f.
L Ek, Gustaf, f. 1805 i Stigtomta,
Strängnäs' stift, t i Torp 1877; orgelbyggare; elev af Strand; uppsatte sin

1582

till

Homo quidam

orgel 1828
(Torp, Härnösands
bosatte sig sedan i Torp och byggde en mängd orglar uteslutande i Norrland;
erhöll
orgelbyggareprivilegium

första
stift);

1838;

LM A

1841.

Om honom

Norlind, Orgelns allm. hist.
2.

E. F.

August

E.,

s.

se

N.

P.

123,

den förres son;

Torp; elev af fadern; begynte
1855 deltaga i arbetet i faderns verkstad;
har byggt en del nya och reparerat en.
mängd gamla orglar i Norrland.
f.

1838

i

Ekdahl— Ekman
3.

Selma

E.,

f.

3.

9.

1856

i

Stock-

holm; 1873—78 elev af konserv., där Ellen
Bergman och J. Giinther voro hennes
lärare; utbildade sin röst vidare för L.
Héritte-Viardot; debuterade 27. 2. 1878 å
k. teatern som Agatha i "Friskytten"
under mycket bifall; andra debuten ägde rum 2. 9. s. å. i Mathildas parti i
"Wilhelm Tell"; efter en tredje 18. 10.
s. å. (grefvinnan i "Figaro") engagerades hon vid k. teatern och kvarstannade
här till 1890, med undantag af året 1887
Ers re88, då hon gästade utlandet.
pertoar var synnerligen omfångsrik från
koloratursångens mest kräfvande par"Afrikanskan", Nattens
(Inez
i
tier
drottning i "Trollflöjten" m. fl.) till den
lätta glada visan i op. comique; bäst
lyckades hon dock i de stora tragiska
partierna, ej minst i Wagneroperor,

—

detta

måhända

hon

därför, att

i

många

var större som dramatisk förmåga.
Hennes röst var stor och fyllig, men
stämbildningen blef nästan alltid något
Tonen välde ej fram fri och
beslöjad.
Detta
klar ntan egendomligt pressad.
hindrade dock ej, att hon som helgjuten
skådespelerska och sångerska stod som
en af den svenska k. scenens allra främsta, under den tid hon var anställd där.
Fr. Hedberg säger 1885: "För den stora
operans, så mycken kraft och uthållighet fordrande, hufvudpartier är hon för
närvarande den bäst utrustade, och vår
lyriska scen kan i sanning skatta sig
lycklig öfver att äga ett sådant stöd för
sin nutida verksamhet, en sådan förhoppning för sin framtid. Ty om det
skulle vara för tidigt att tala
också
om den mogna, fullt utvecklade konstnärinnan, så är det likväl en sanning
fall

.

.

.

i jämförelse
äga, är det hon

att,

närmast."

med hvad
som

vi för öfrigt
står fulländningen

Af hennes

roller

må näm-

nas: Elvira i "Don Juan", Rezia i "Oberon", Philines i "Mignon", Margareta
i
"Faust", Elsa i "Lohengrin", Elisa-

beth

i

"Tannhäuser", Margaretha

flstofeles",

Julia

i

"Romeo

o.

i

"Me-

Julia", Sig-

run i "Harald Viking", Neaga i Hallstiöms opera m. s. n., Aida m. fl. Utanför Sverige är E. väl känd i Köpenhamn, där hon dels sjöng vid svenska
operans besök juni 1883 (Micaela i "Carmen", Julia i "Faust") dels å konserter
1886 ("Filharmonisk konsert" 8. 5. 1886

m.

fl.).
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Litt.:

F.

Hedberg, Sv. opera-

sångare, 1885; Sv. musiktidn.

15. 12. 1885.

Ekdahl, August Wilhelm, f. 17. 1.
1846 i Stockholm, t 17. 9. 1893 därst.; elev
af J. H. Berens m. fl. vid konserv.; musikdirektör; ägde en ansedd pianohandel; E. var särskildt känd som framstående dansmusikspianist; anförde musiken vid hofbalerna och erhöll som erkänsla för det förträffliga sätt, hvarpå

han utförde detta uppdrag

titeln "hofbalsdirektör"; var intresserad medlem af
Par Bricole och "generalackompagnatör"

1882

samt musikledare

1889 därst.

inom

E. Åkerberg, Musiklifvet
84

— Litt.:

P. B.

s.

f.

1.

Ekman, Karl,

f.

18.

12.

1869

i

Åbo;

pianist; student 1889; utbildade sig först

vid Helsingfors' musikinstitut sedan hos
Barth i Berlin (1892—93) och A. Griinfeld i Wien; sedan 1895 anställd vid Helsingfors' musikinstitut som förste pianolärare; sedan hösten 1907 äfven som direktör för detta; har arrangerat finska
och svenska folkvisor för piano, piano
och violin, blandad kör, mans- och dam-

kör m. m. E. har gjort sig känd som
synnerligen god pianist, hvars konstnärliga uppfattning, solida och klara teknik samt stämningsfulla föredrag öfverallt låtit honom bli publikens gunstling; på sina talrika konsertresor har
han äfven gästat Sverige (Stockholm f.

ggn
2.

1894).

Ida Morduch-E.,

f.

22.

4.

1875

Helsingfors; sångerska (mezzosopran);
studerade vid Helsingfors' musikinstitut samt hos Nicklas-Kempner, Lucca
i Wien, M:me Colonne i Paris och Gerster i Berlin; 1896 97 engagerad vid
Stadttheater i Niirnberg, där hon sjöng
i

—

bl. a. Marie i "Trompeter v. S.", Rose i
"Glöckchen des Eremiten", Hvita frun,
Mignon, Carmen, Gabriele i "Nachtlager
v. Schl.", Greta i "Hans o. Greta" m. fl.;
ägnade sig sedan hufvudsakligen åt oratorie- och Liedsången; har uppträdt i en
mängd städer i Tyskland (Berlin, Hamburg, Dresden, Köln, Hannover m. fl.),
Frankrike (Paris, Marseilles, Bordeaux
m. fl.), Holland, Belgien, Schweiz, Spanien, Portugal samt skandinaviska länderna.
E. ingick 1895 äktenskap med
Karl E. och besökte Stockholm första
ggn 1894 tills. m. honom. Hon sjöng då
Saint-Saens' "Lyran o. harpan" och
i

Ek m ar ek—Elgar
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Schumanns "Der Kose

Pilgerfahrt".

som romanssångerska.

ra bäst

Ekmarck,

Jon Ulrik,

f.

16. 4.

1794

i

Strängnäs, t 6. 12. 1830 i Uppsala; student i Uppsala 1814; fil. doktor 1824; docent i historia 1827; förestod professuren
1829; en synnerligen intresserad musiker,
hvilken stod nära uppsalakretsens berömda män Geijer, Atterbom, Törneros
m. fl.; fick sin musikaliska utbildning
E. var särskildt förtjust i
Beethovens musik och verkade för denne
mästare på en tid, då eljest Sverige stod
mera fjärran för den nya stilen; skref
texten "Tonernas vågor, himmelska lågor" till andantesatsen i Beethovens 7:de
symfoni; E. var äfven skicklig musiker
och god orgelspelare. "Den ädlaste, dygdigaste epikuré, som finnes här nordanskogs, virtuos antingen det gäller klaveret, dialektik, anekdoter, resonnemen-

af Haeffner.

ter eller infall

—

kort sagdt: det full-

komligaste exemplar af mankönet" (TörE. var god sångare och ledde
neros).
Uppsala studentsång på 1820-talet omväxlande med Haeffner och Loenbom.
Uppsalastudenternas
Neander,
Litt.:
sånger, 1874; Törneros' Dagboksanteckningar; J. M. Rosén, Några minnesblad.

—

—

Eko, svag flöjtartad stämma
E.

i

orgeln.

tonhöjd.

Ekobas, en 16' täckt pedalstämma i
orgeln; den svagaste och därför lämplig
pianissimosatser.
i
Ekoflöjt, en 4' täckt trästämma med
svag ton i en orgel.
Ekoverk; i en orgel användes öfver-

manualen som

e.

(fj ärrverk).

E 1 e c t r a, tragediopera i 3 akter af
X. F. Guillard (Electre), öfversatt af A.
F. Ristell, musik af J. C. F. Hteffner;
uppfördes första gången d. 22. 7. 1787

—

på Drottningholm, sedan 1787 91 å kgl.
teatern, där den upplefde 10 representationer.
Samma ämne behandlade äfven Gretry, Lemoyue och Champein, alla
ungefär vid samma tid som Haeffner.
Elegante (fr.), con eleganza (it.),

—

sirlig, elegant,

Elegi

(gr.),

med

elegans.

klagosång.

(it.),

klagande, elegiskt.

Elektrisk metronom, ett 1861 uppfunnet instrument, hvars mekanik medelst
en af orkesteranföraren reglerad klaviatur står i förbindelse med en apparat,
som sätter en taktpinne i rörelse; är
särskildt auvändt vid dirigerandet af körer bakom scenen, som samverka med
orkestern.

Elektrisk orgel. Elektrisk kraft i orgeln kan vara af två slag: om tangenternas och registrens rörelser öfverföras
från spelbordet till luftlådan med tillhjälp af elektrisk kraft; om en elektromotor drifver bälgverket; i senare fallet
är namnet oegentligt. Den elektriska
kraften kombineras vanligen med pneumatiken (pneumatiska maskinen). Ett
första försök till användande af elektrisk kraft gjorde pneumatikens uppfin-

nare Barker på 1860-talet. Om elektricitet i orgeln se C. F. Hennerberg, Orgelns byggnad o. vård s. 80 f. och N. P.
Norlind, Orgelns allm. historia s. 59.
Elevato (it.), upphöjdt.
Elfjungfrun, skådespel med sång
(Elverhöi), öfveri 5 akter af Heiberg
satt af F. A. Dahlgren, musik af Kuhlau
(Köpenhamn) 6. 11. 1828), hvars mest
kända verk stycket är; uppfördes i Sverige f. f. ggn å kgl. teatern d. 28. 1. 1857;
å Göteborgs teater premiär 18. 10. 1860.

inom musiken benämning på en

upprepning af en fras (el. ett ackord)
oktaven eller i pianissimo på samma
i

sta

Elegiaco

E:s

röst är ovanligt böjlig, fraseringen klar,
nyanseringen förträfflig; E. lyckas all-

Elfspelet,

se

Näcken.

Elfström, Carl, f. 1830 i Bollnäs, Uppsala stift; orgelbyggare; 1849 elev af Jon
Vengström i Helsingland och Söderling
i
Göteborg; 1863 sin egen; bosatte sig
72 en
i Berga, Växjö stift; företog 1870
studieresa i Amerika; sedan 1872 boende

—

i

Ljungby, Småland; har byggt verk i
— Se N.

Växiö, Linköpings m. fl. stift.
P. Norlind, Orgelns allm. hist.

s.

155.

Elfåker, August, f. 27. 7. 1851 i Elfåker, Halland; musiklärare vid Göteborgs realläroverk 1880 82; organist, lärare och kördirigent i Chicago 1885; E.

—

har komponerat en symfoni samt flera
kör- och solosånger.
Elgar, Sir Edward William, f. 2. 6.
1857 i Broadheath, Worcester, fadern
blef sedan violinist och organist i Worcester, där sonen fick sin vidare utbildning; endast under många svårigheter
lyckades det E. att förskaffa sig nödig
musikutbildning; med undantag af någ-

Elkan & Schildknecht— Ella
rn lektioner för Pollizer vid R. academy
ol' music i London, har han utbildat sig

kom han

Leipzig och försökte vinna förläggare åt sina kompositioner men förgäfves; efter tre veckor
fick han återvända; 1885 89 skötte han
faderns plats som organist vid St. Georgskatedralen i Worcester; sistnämnda
år ingick han äktenskap med enda dot8jälf; 1882

till

—

till generalmajoren Sir Henry Gee
Roberts och lefde sedan uteslutande för
sina kompositioner; endast dirigentskapet för Filharmoniska sällskapet i Worcester (grundadt 1898) bibehöll han; 1904

tern

professor i musik i
Birmingham och öfvertog samtidigt tillsammans med Bantock direktionen af
"Midland institut af music". Under 1890talet vunno efter hand hans kompositioner mera erkännande: "Froissart-ouverturen 1890, kantaten "The Black Knight"
1893, körverket "Scenes from the Bavari-

utnämndes han

till

"The Light
Worcester; 1897
väckte han uppmärksamhet genom en
"Imperial march" och en kantat "The
banner of St. George" till drottning Victorias diamantjubileum; dock voro dessa
verks framgång ej så genomträngande,
att han kunde anses känd i vidare kretsar; det betydelsefulla genombrottet ägde först rum 1899, då Richter 19. 6. i
London uppförde några "orkestervariationer öfver ett originaltema"; s. å. sjöng
Miss Clara Butt i Norwich sångcykeln
"Sea pictures". E. var sedan en erkänd
kompositör af rang. Man bad honom nu
skrifva ett verk för Birminghams musikfest 1900, och han komponerade härför
oratoriet "The dream of Gerontius" ("Gerontius dröm"); 22. 11. s. å. hedrades han
an Highlands"

1896, oratoriet

of life" 1896; alla gifna

i

af Cambridges universitet

med

doktors-

Utanför England blef E.
särskildt känd som kompositör fr. o. m.
Gerontiusuppförandet maj 1902 vid Nederrehnska musikfesten; i mars 1904 gaf
Covent Garden, London, en tre dagars
musikfest med blott kompositioner af E.
"(Elgar Festival"). Härvid uppfördes
ännu ett oratorium "The apostles" (f. f.
ggn uppf. i Birmingham 1903) och en ny
ouverture "In the south"; s. å. erhöll E.

värdigheten.

adelsvärdigheten ("sir"). Till Edward
VII:s kröning (1902) skref han en del
marscher, "Pomp and circumstances",
och dessutom ett "Coronation Ode". Af

hans

sista
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kompositioner

första symfonien

konsert
f.

ggn

må nämnas:

en violinandra symfonien (uppf.
1911, London; sedan vid IMG(dec.

1908),

(1910),

24. 5.

1. 6. s. å.).
I Sverige är E. välbekant sedan 1903, då Konsertför. i Sthlm
gaf "Prelude and ängels farewell" ur ''Gerontius' dröm" samt ouverturen "Cockkaigue"; året därpå gaf Filh. sällsk. i
april oratoriet "Gerontius' dröm"; ora-

festen

toriet

"The kingdom" (uppf.

mingham

3.

10.

"The

apostles")
april 1908 ("Riket").

Buckley
ha utkommit.

— Tvenne

Elias, berömdt oratorium
delssohn (op.

Bir-

70);

E.-biogra-

Newman

1904 och E.

fier af J.

1906

ggn

f.

en fortsättning af
utfördes af Musikför.

1906;

idéen

af F.

Men-

verket kan

till

till 1836, omedelbart efter
Paulus; ehuru texten sysselsatte M. äfven de följande åren, begynte
ej
det egentliga musikaliska arbetet
förrän 1845; d. 5. 8. 1846 uppfördes orkesterdelen privat hos M. i Leipzig; det
stora officiella uppförandet ägde rum
vid musikfesten i Birmingham 26. 8.
1846; med några små förändringar gaf
det ånyo i Exeter Hall, London, 6. 4.
1847; i Tyskland ägde första uppförandet
Om textens historia
rum d. 7. 10. 1847.
se: J. Schubring, Briefwechsel zwischen
F. Mendelssohn-B. u. Jul. Schubring,
Lpzg 1892; om musiken och de första

följas tillbaka

oratoriet

—

uppförandena i England: F. G. Edwards,
The history of Mendelssohns oratorio
'Elijah', Lond. 1896. Om den viktiga del
Jenny Lind tog vid komponerandet af
sopranpartiet i E. se sistnämnda bok s.
35, 37 ff. m. fl. st. J. Lind deltog första
ggn i ett uppförande af E. d. 15. 12. 1848
(Exeter Hall). Se äfven Holland-Rockstro, J. Lind-Goldschmidt (sv. uppl.) II,
215—223.

Elkan & Schildknecht, musikfirma i
Stockholm, grundlagd 1859; begynte som
musikhandel och musiklånbibliotek och
öfvergick snart äfven till förlag; förlade
flera svenska tonsättares verk, framför
allt Södermans.
Ella,

York, t

John,
2. 10.

f.

1888

19.
i

12.

1802

London;

i

Thirsk,

altviolinist;

berömd

musikledare; 1822 violinist i
Kings-theatreorkestern; hans kammarmusikkonserter "Musical Union" 1845 80
fingo mycket godt anseende; ledde dess-

—

Eliberg—Elmblad
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utom 1850—59 "Musical winter evenings";

"Den förlorade sonen", mellanaktsmu-

E. skref äfven flera böcker: "Lectures on
dramatieal music abroad and at home"

Shakespeares "MidsommarnattsUtgaf en studie "Vore
Folkemelodier" i "Videnskapsselskapets
Skrifter" samt dessutom biografier öfver
Ole Bull, Kjerulf, Svendsen och Grieg i
"Nordmaend i det 19de Aarh."
EUipsis (gr.), utelämnande.
Ellis, Alexander John (Sharpe),
14. 6. 1814 i Hoxton, t 28. 10. 1890 i
f.
London; studerade fr. o. m. 1843 akustik
och musik i Edinburgh; Helmholtz' akustiska verk var särskildt föremål för
hans studium och han skref flera kompletterande skrifter härtill; äfven utförde han synnerligen goda undersökningar rörande naturfolkens musik. Af
hans skrifter må nämnas: The basis of
music 1877, Speech in song 1878, On the
musical scales of various nations 1885;
af hans äldre verk dessutom: On the
conditions of a perfect musical scale on
instruments with fixed tones 1864; On the
temperament of instruments 1864; utgaf
dessutom 1875 en engelsk upplaga af
Helmholtz' bok.

"Personal memoir of Meyerbeer
an analysis of tlie Hugenots" 1868
m. fl. E. var musikalisk medarbetare i
"Morning Post", "Musical World" ocb
"Atheneum".
EUberg, Ernst Henrik, f. 11. 12.
1868 i Söderhamn; 1886—92 elev vid konserv, i Sthlm; studerade dessutom kom1872,

vrith

position och instrumentation för Dente;
bitr. altviolinist i hofkapellet 1887 och e.

sekundviolinist 1. 1. 1888; ord. altviolinist
1. 7. 1890—1. 7. 1905; har medverkat som
balettrepetitör och ork.-dir. i en del baletter; innehade 1894—97 statens tonsät-

tarestipendium; 29. 1. 1903 antagen som
vik. lärare i kontrapunkt, instrumentation o. komp. vid konserv.; ord. lär. 15. 1.
1904.
E. har utöfvat en vidtomfattande

verksamhet som tonsättare; bland hans
må nämnas: Stråkkvartett i Ess-dur
1890, Introduktion o. fuga för stråkork.,
1891 (uppf. å symfonikons. på k. teatern
verk

1894), ouverture i F-moll för ork.
stråkkvintett 1895 (spelad af Aulinska kvart. 5. 3. 1895), symfoni i D-dur för

25.

3.

1892,

stor ork. 1897 (uppf. k. t:s symf.-matiné

"En sommaridyll"
konsertouverturen "Vårbrytning" för stor ork. (uppf. vid första sv. musikf. 1906), pantomimbaletten
14.

2.

1897),

1898 (k.

t.

baletten

1899),

"Askungen"

1906

(uppf.

å

k.

t.

12.

1.

dessutom marscher f. ork., manskvartetter m. m. E. har sedan 1908 fungerat som suppleant i Mus. konstför:s
inköpsnämnd; E. är skicklig altviolinist
och dugande lärare.
EUeviou, Jean, f. 14. 6. 1769 i Rennes,
t- 5. 5. 1842 i Paris; firad tenorist vid kom.
operan i Paris; debuterade 1790 i Comédie italienne i Monsignys "Deserteur".
Méhuls "Josef" och Boieldieus "Johann
af Paris" äro skrifna för honom.
1907);

Elling, Catherinus, f. 13. 9. 1858 i
Kristiania; blef student 1874, cand. mag.

—

studerade musik i Leipzig 1877 78
Berlin 1886—96; lärare vid konserv, i
Kristiania; organist i Oslo 1910; har sedan 1908 uppburit statsstipendium för
upptecknandet af folkvisor och folkme1883;
o. i

Norge; har komponerat 200 sångre, trios, sonater, en symfoni i A-dur
(uppf. 1890), operan "Kosakkerne" (uppf.
lodier

i

Eldorado,

Kristiania

1897),

oratoriet

sik

till

dröm" m. m.

Ellmenreich, Albert, f. 10. 2. 1816 i
Karlsruhe, t 30. 5. 1905 i Liibeck; skådespelare; diktade och komponerade en del
operetter, af hvilka "Das Rebhuhn öder
Ich heirathe meine Frau" ("En rapphöna
som vägvisare") bl. a. uppfördes i Stock-

holm 1858—59.
Elmblad, Johannes Wilhelm Samuel, f. 29. 8. 1853 på Herrestad, Jönköpings län, t 4. 12. 1910 i Växjö; framstående bassångare och regissör; Jenny
Lind var hans gudmor och äfven lärarinna; 1870 71 elev af konserv, i Sthlm;
1871—73 elev af Giinther, sedan af F,
Arlberg samt J. Stockhausen och M:me
Viardot-Garcia; begynte sin sångarbana
i utlandet å konserter; han konserterade
i
Tyskland, Holland, Italien, England
och Australien, dit han fick anledning
resa genom sitt giftermål med pianisten
miss Maggi Menzies från Melbourne; efter återkomsten begynte han sjunga å
scenen och var en längre tid anställd
vid flera teatrar: Dresden 1879—81, Han-

—

nover 1881—84, Prag 1884—87,
1887—88, Berlin 1888—90,

—

New York

Prag ånyo

1890

—94 och Bleslau 1894 97; på sistnämnda
plats äfven som regissör; 1889 åtföljde
han Pragteatern till Petersburg och
Moskva m. fl. ryska städer, uppträdan-

El ole

— Embouchyr

de i Wagnerpartier; vid Pragoperan
och Lessingsteatern i Berlin utmärkte
han sig som regissör. 1897 1902 var
han regissör (och sångare) vid k. teatern
Stockholm, sedan i samma egenskap
i
New York, Amsterdam, Wiesbaden,
i
Leipzig till 1906, då han flyttade öfver till Malmö och blef en af lärarna
vid det nybildade* konservatoriet därst.
Innan E. tillträdde regissörskapet vid

—

hade han gästat hufvudstaden 1887,
Som regissör uppsatte han i
92, 93, 94.
Sthlm bl. a. Stenhammars "Gillet på Solhaug". Som sångare sjöng han i omkr.
k.

t.

70 roller, däribland:

Falstaff

"Muntra

i

fruarna", Rocco i "Fidelio", Hunding i
"Valkyrian", Clemens i "Valdemarsskatten", Angantyr i "Tirfing", Daland i
"Den flygande höll.", Konungen i "Aida",

Landtgrefven i "Tannhäuser"; dessutom
Efter
Hagen, Märke, Pogner m. fl.
att några år ha varit änkling ingick
E. nytt äktenskap med Sigrid Pettersson
(bekant som författarinna under namnet
E:s
"Toivo"), som öfverlefver honom.
voluminösa basröst i samband med hans
sällsynta dramatiska förmåga gjorde honom synnerligen lämplig till framställare af roller i Bayreuth i Wagners stor-

—

—

Han

sjöng också ofta där.
andalusisk dans i ^/s takt; infördes på scenen af Pepita de Oliva.
Elsner, Josef Xaver, f. 29. 6. 1769 i
Grottkau, Schlesien, t 18. 4. 1854 i Warschau; studerade först medicin men öfvergick sedan till musiken; 1791 violinist i Briinns teaterkapell; 1792 teaterkapellmästare i Lemberg; 1799 i Warschau; grundade 1815 "Gesellschaft zur
verk.

El

ole,

Erhaltung u. Förderung d. Tonkunst"
och 1816 en skola för sång och deklamahvilken 1821 öfvergick i ett konservatorium; genom 1830-ärs revolution
inställdes denna anstalt.
E. skref en
mängd operor, 3 symfonier, polonäser
tion,

ork., 2 klavérkvartetter, konserter,
kantater och öfver 100 kyrkliga verk.
Elssler, tvenne systrar, båda framstående danserskor: 1.
E., f. 23. 6.

för

Fanny

Gumpendorf, Wien, t 27.
Wien; anställd vid teatrar

1810
i

i

—

11.
i

1884

Wien

(Kärntnerthorteatern 1817 25), Neapel,
Berlin (1832), London, Paris och Amerika; gifte sig 1834 och lämnade scenen
1851.
2. T h e r e s e E., f. 1808 i Wien, t
19. 11. 1878 i Meran; ingick morganatiskt

—
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äktenskap med prins Adalbert af Preussen;

änka

1873.

Elwart, Antoine Aimable E 1 i e, f. 18.
IL 1808 i Paris, af polsk härkomst, t
därst. 14. 10. 1877; sjöng först i kören i
S:t Eustachekyrkan, blef sedan 1825 elev
af konserv, med Fetis som lärare i komposition; 1828 elev af Lesueur; 1831 andra pris och 1834 Rompriset för kompositioner;

i

Rom komponerade han "Omag-

memoria di Bellini", hvilken
uppfördes 1835 å Teatro Valle; 1836 blef
han hjälplärare till Reicha vid konserv.;
var sedan länge lärare i harmoni och
drog sig 1871 tillbaka till privatlifvet.
Af hans talrika kompositioner kunna
nämnas: oratorierna "Noé" 1845 och "La
naissance d'Éve" 1846; operan "Les Catalano" (Rouen), körer till Euripides' "Alcestis"; skref dessutom flera böcker: "Dugio

alla

prez, sa vie artistique", 1838, "Petit

ma-

nuel d'harmonie", 1839, "Théorie musicale" 1840, "Traité du contrepoint et de
la fugue", "Etudes élementaires de musique" 1845, "Histoire des concerts populaires" 1864 m. fl.

Elverhöi, se Elfjungfrun.
Elvers, Peter Christian Egert,
Steinbach,

Hamburg,

15. 2. 1803,

t

i

f.

i

Stock-

holm 9. 10. 1867; violinist; elev af Maurer
Hannover; ankom 1829 till Sverige och
spelade första gången vid drottning Desiderias kröning; anställd 1. 9. 1829 som
i

hof kapellet; erhöll 1830
i
en musikskola i
Helsingfors men afsade sig detta förtroende; öfvertog 1842 ledningen af sekundviolinerna i orkestern, hvilken befattning hindrade hans uppflyttning till
konsertmästareplatsen, till hvilken han
varit själfskrifven.
LMA 1857. E. var
en mycket skicklig violinist. "Hans ton
var skön, hans föredrag, ädelt och flärdfritt, tolkande den varmaste känsla och
fann genklang i allas hjärtan; det var
ett uttryck af hans egen älskliga karakförste violinist

anbud

tär" (Cronh.).
1867

s.

i

att bli lärare

31

—

Litt.:

Mus. ak:8 handl.

f.

Embouchyr (fr.), ansats, munstycke;
läpparnas ställning för frambringandet
af tonen ur något blåsinstrument. Konsten att kunna få fram en fast, klar
och ren ton beror mycket på spelarens
Till god e. hör framför allt full bee.
härskning af läpparnas muskulatur;
fasthet i läpparna ger god e.

Embuchi—Engel
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Embuchi,

blåshorn

från Kongo;

står af en urhålkad elefantbeta
blåsöppning på sidan.

Emfas,

eftertryck;

med

bean-

emfatisk,

ut-

J. B. Struwe; uppförd första gången å
Arsenalsteatern 1810; s. å. äfven å kgl.
teatern; gafs ännu 1826; upplefde till-

sammans

trycksfull.

eng. e minor),
molltonart med ett kors för f; parallelltonart till G-dur.
Emozione, c o n (it.), med hänförelse.

E-moU

(fr.

Enbom,

mi mineur,

Kristina Vilhelmina,

f. 19. 8. 1804, t 14. 2. 1880; elev vid k. teatern i Sthlm 1819; vid kören 1821—24;
anställd vid k. teatern 1824—56 med undantag af åren 1826—30, 1841—50; tjänstgjorde vid Mindre teatern 1843 och någon tid vid Djurströmska truppen; hade,
om rösten blifvit konstnärligt utbildad,
blifvit en sångerska af högre ordning;

hennes roller märkas: Armide,
Pamina, Nattens drottning. Donna Anna, Agatha, Jessonda, Julietta, Tankred,
bland

Isabella.

Encore

(fr.),

ännu.

En dag skall uppgå för vår
498; Hseffner 498; motsvarar
nr 404 i koralpsb. af 1697; saknas i utländska källor och äfven i svenska före

syn, psalm

1697.

Enderberg, August Nikolaus,
i Hogrän, Gottland; student

f.

5.

7.

Uppsala 1872; elev vid konserv, i Stockholm
1882— 85; organist och kantor samt diri-

1850

i

gent för musiksällskapet i Hudiksvall
1886; musiklärare vid h. allm. lärov.
därst. 1887; E. har komponerat manskvartetter och solosånger.
Enequist-Biondini,
Eugenia Matilda, f. 28. 3. 1833 i Visby, t 10. 4. 1898
i

London;

1850 elev af

Mus. ak.

i

Stock-

holm, sedan af konserv, i Leipzig och
1856 af Masset och Levasseur i Paris;
debuterade på théätre italienne som
Adalgisa i "Norma" med stor framgång;
sjöng sedan någon tid å denna scen;
konsertsångerska i London och Paris;
besökte Sverige 1862, 1865 och 1879; E.
var en betydande koloratursångerska
med en ovanligt hög, kraftig och böjlig
sopran.

Energico (it), energiskt, beslutsamt.
Enfasi (it.), eftertryckligt.

En fjärdedels timmas tystnad,
komedi med sång

21

representationer.

En folkfest

i 1 akt af Guillet (Une
quart-d'heure de silence), öfversättning
troligen af C. G. Nordforss, musiken af

i

Dalarne,

divertis-

sement af sång och dans i 1 akt, ord af
S. G. Sehyberg, musik dels komponerad
dels arrangerad af J. ForoQi, dans af A.
Selinder, uppfördes liöl: 7 gånger.

En fridens ängel ropar: ko m!,
483; Hajffner 483; går tillbaka till
tysk koral (Zahn 2653: O Gott Väter, ich
glaub au dich) af 1620; i Sverige ^j före

psalm

Hseffner.
1.

Engel,

Karl,

f.

6.

7.

1818

i

Thiede-

wiese, Hannover, t 17. 11. 1882 i London;
elev af Lobe o. Humncl i Weimar; efter

kortare vistelse i Hamburg, Warschau
och Berlin flyttade han 1846 öfver till

England, först till Manchester och sedan
(1850) till London. E. har gjort ingående
musikhistoriska studier, och flera af
hans verk äro ännu oundgängliga källskrifter.

De

flesta tillhöra

instrumental-

musiken och de asiatiska kulturfolkens
musik. Pä det fö"rra området skref han

"A descriptive catalogue of the
bl. a.:
musical instruments in the South Kensington museum" 1874; "Researches into
the eai-ly history of the violin family"
1883.
De asiatiska kulturfolkens musik
behandlas i: "The music of the most ancient nations" 1864;

2.

uppl. 1870;

3.

uppl.

Denna bok är hans hufvudverk och
ännu ej ersatt med någon bättre. På
folkmusikens område är E. ej lika framstående, ehuru hans böcker ännu kunna
1909.

läsas

med

fördel.

Hit höra

bl.

a.:

"An

introduction to the study of national
music" 1866; "The national music" 1879,
"Musical myths and facts" 1876, 2 bd. E.
gaf Fetis många uppgifter och stod äfven i god förbindelse med andra forskare.
Rörande den svenska folkmusiken erhöll han goda meddelanden af Södling.
2.

Gustaf Eduard

E.,

f.

29.

10.

1823

Königsberg, f 19. 7. 1895 i Berlin; studerade vid univ. i Berlin under Marx
och ägnade sig sedan åt musiken, särskildt estetiken och sången; 1862 sånglärare vid Kullaks akademi, 1874 vid
högskolan f. musik med titeln professor.
Af hans talrika skrifter må nämnas:
"Uber das Erhabene und Schöne in der
Musik" 1872, "Die Konsonanten der deuti

i

Engelbrekt
schen Sprache"

Harmonium"
kunst"

1884,

1874,

1881,

"Das mathematische
TonForm", "Die

"Ästhetik

d.

"Der Begriff d.
von Bayreuth"

1876

Biihnenfestspiele

m.

—Enkel

fl.

Engelbrekt och hans dalkarlar, historiskt skådespel

i

med

5 akter,

melodram o. marscher,
A. Blanche, musik dels komponerad

kupletter, körer,
af

dels arrangerad af J. N. Ahlström; upp-

förd å kgl. teatern

dan

45

teborg

gånger

ggn

f.

f.

ggn

intill 1863;

20.

4.

1846, se-

å teatern

i

Gö-

God save
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"S. F."; varit dir. för Luleå musiksällskaps bl. kör och ork. i 6 år; dir. för
Luleå allm. manskör sedan 1909; anförare för Norrlands sångarförbund sedan
1899, förste förbundsdirigent för Norrbottens sångarförbund sedan 1909; har
från trycket utgifvit en del mindre
pianostycken, manskvartetter samt 45
korta orgelpreludier med koralmotiv;
dessutom flera orkesterverk i manu-

skript.

En

GiTd

lag, psalm

25. 3. 1867.

Engelska folksången,
h e k i n g.

kontrapunkt

med faders

hjärte-

390; Hseffner 390;

motsvarar

som tui teaterorkeslern
bablåsare; utbildade sig till violinist och
äfven till instrumentmakare; arbetade
3852 hos instrumentmakare Jacobsen i
Köpenhamn; studerade sedan i Paris och
Tyskland; öfvertog Jacobsens affär 1855

nr 87 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till
tysk koral (Zahn 8130: Hilf, Herre Gott,
zu dieser Zeit) af 1553; kan påvisas i
Sverige på 1630-talet (Kalmar).
En gång dö, och sedan, psalm
499; Haeffner hänvisar till mel. 77.
Enharmoniska toner, identiska toner;
på vissa instrument i tonhöjd sammanfallande toner af olika namn; t. ex. ciss
och dess, giss och ass, e och fess. Endast instrument med fastställda toner
som klaviaturinstrument äga sådana
sammanfallande toner; däremot tagas
å stråkinstrument (och delvis äfven å
blåsinstrument) tonerna något olika. De
enharmoniska tonerna spela en viss roll
vid notskrifningen, så att skalrenhet
eller samhörighet mellan skalorna bibehålles. En e. förväxling anlitas ibland
vid skrifningen för att underlätta läsandet (t. ex. användande af kors i st. f. b
för undvikande af för många förtecken
och dubbelförtecken).

genom äktenskap med änkan; blef berömd för sina ypperliga stråkinstrument

dag, psalm

t

se

[Den] Engelske advokaten eller
Lagens bokstafliga uttydning, ko2 akter, öfversättning;
medi med sång
i

musik af

Struwe; uppförd å Arsenalsteatern 1805 1808, inalles 5 gånger.
Engelskt horn (Cor anglais fr., Corno
inglese it.), en mera djupgående oboe;
omfånget är f g" eller e a"; motsvarar
den gamla oboe di caccia; se vidare
En tungstämma i orgeln; vanOboe.
J. B.

—

—

—

—

ligen

8',

eljest 16',

mera

sällan

4'.

Enger, G u 1 d b r a n d, f. 18. 5. 1822 pä
gården Enger, Ringerike, Norge, t 20. 12.
1886 i Köpenhamn; instrumentmakare;
kom vid 20 års ålder till Kristiauia och
blef anställd

och reparationer af gamla. Sonen H a gb e r t E. öfvertog affären efter faderns
död och vann likaledes anseende genom
solidt arbete.

Engfiihrung (t.), i fuga: temats sammandragande, så att de skilda stämmorna inträda i förtid.
Englund, P. E. E., f. 23. 9. 1863 i Östersund; aflade efter privata musikstudier
organistexamen vid k. konserv. 1887;
kyrkosångare- och musiklärare-ex. 1889
(Bergs jeton); priv. musiklärare i Östersund 1890—96 och 1897 förordnad till musiklärare vid h. allm. lärov. i Luleå;
1899 organist och kantor därst.; 1904 rättighet att förrätta org.- och kyrkosång.ex.; 1910 äfven sånglärare vid seminariet; sedan 1899 dirigent för sällskapet

En jungfru födde

ett

barn

i

HaBffner 60; motsvarar
ur 127 i koralpsb. af 1697; går tillbaka
medeltida latinsk andlig folkvisa
till
(Dies est Isetitiae, Zahn 7869: Als Jesus
geboren war); kan i Sverige påvisas
1582 (Pise Cantiones). Se vidare T. Norlind.

60;

Latinska skolsånger

s.

101

f.

En jämmerlig och usel
psalm

ting,

går tillbaka till
1788: Gott hat das

391; Ha;ffner 391;

koral (Zahn
Evangelium) af 1549; finnes enligt Hseffner "i svenska koralböcker sedan 1590";
saknas dock i koralpsb. af 1697 och har
ej heller kimnat igenfinnas i andra sven-

tysk

ska källor.
Enkel kontrapunkt, i harmoniläran
den del, som afhandlar ackordens användning såsom beståndsdelar af ett tonstycke; läran att till en gifven melodi

Enleveringen ur seraljen— En stjärna gick
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(cantus firmus) sätta en

el.

stäm-

flera

kontrapunkt.

mor; se

Enleveringen ur seraljen eller
Constance och Belmont, Belmonte
und Constanze öder die Entfiihrung aus
Serail, komedi med sång i 3 akter;
text af C. F. Bretzner, musik af Mozart (Wien 16. 7. 1782); svensk öfversättuing af M. Alten; f. ggn kgl. t. Sthlm
d. 21. 9. 1814; hade intill 1846, då den

dem

uppnått 19 representationer;
återupptogs 1866 och sedan 1899; i Göteborg f. ggn 7. 3. 1863. K. t. Kphn f. ggn
nedlades,

1.

4.

1813.

August,

Enna,

f.

13.

5.

1860

i

Nak-

skov, Danmark; son af en skomakare
(dennes fader var italienare); 1870 flyttade familjen till Köpenhamn; E. fick
försöka dels med handel dels med handtverk och erhöll först vid 17—18 års ålder, efter att på egen hand ha spelat
piano, ett par års undervisning

i

violin;

uppehälle som orkesterspelare och var bl. a. ett hälft års
E. är till
tid i Björneborg i Finland.
stor del autodidakt; endast ett hälft år
åtnjöt han Schjörrings vägledning i
violin och Rasmussens i musikteori;
1880 uppfördes hans första större komposition
operetten: "En landsbyhistorie",
hvilken sedan spelades å flera
landsortsscener; 1882 följde operetten
"Areta". Sedan han 1880 återkommit till
Köpenhamn från Finland, förtjänte han
sitt uppehälle genom att spela (improvisera) dansmusik vid små folkbaler och
genom att ge pianolektioner; äfven spe-

han hade nu

gen lefvat som privatman för sina komAf de sedan följande operorna må nämnas: Kleopatra 1893 (Breslau
1898), Aucassin og Nicolete 1895 (Prag,
Hamburg 1897), Pigen med Svovlstikkerne 1897, Lamia 1899, Prinsessen paa Aerten 1900 (Aarhus), Ung Elskov 1902 (omarbetn. af Lamia), Nattergalen (Kphn
1912); dessutom sångspelen: "Yduns Aebler og Bellman", musik till "Halfred
Vanraadeskjald"; baletterna: Hyrdinden
og Skorstensfejeren 1901, Sancta Caecilies
Guldsko 1904; slutligen körverket: Historien om en Moder 1904, Märchen,
Symfonische Bilder; H. C. Andersen;
Eine Festouverture (1905); en violinkonsert i D-dur, pianostycken, sånger och 2
symfonier. Alla E:s operor ha ej gått
med lika framgång; näst "Heksen" ha
de två närmast därefter följande väckt
den största uppmärksamheten. E. är
egentligen eklektiker utan någon särskildt framträdande stilart; den sceniska effekten är väl träffad och instrumentationen praktfull. Han är alltid
frisk och saknar allt grubbleri. Formens
positioner.

sitt

genom Ga-

elegans är ofta bedårande.
Enniger, J o h n, f 3. 1. 1844 i Annelöf,
Skåne, t i Höör 14. IL 1908; violinist. E.
var son af en allmogespelman och fick
redan vid 8 års ålder biträda sin fader
på violin; elev af k. konserv, i Stockholm 1868 74; förste konsertmästare vid
M. teatern 1870—72; kantor i Höör och
Munkarp af Lunds stift sedan 1883; konserterade ofta på 1880-talet, bl. a. tills,
med W. Heintze; under senare åren gaf
han i Skåne synnerligen populära musikaftnar hufvudsakligen med folkmusik; testamenterade sitt dyrbara musikbibliotek till Malmö konserv, o. en penningsumma åt Höörs socken för grundandet af ett musiksällskap därst.; utgaf folkmusik i en del musiktidskrifter.

des hjälp erhöll han det Anckerske Legat 1888/89 och studerade nu i Tyskland; återkommen inlämnade han ope-

kammarmusik för flera instrument med eller utan piano; inom

,

lade

han

violin

i

rar;

1883

erhöll

han plats som ledare

för

ett

litet

smärre teaterorkest-

provinssällskap och skref

för detta tillfällighetsmusik

samt

flera

ouverturer; 1884 skref han operan "Agleia", och 1886 uppfördes i Tivolis konsertsal

en

liten orkestersuit;

ran "Heksen" till k. teatern, som antog
verket; den 24. 1. 1892 uppfördes den för
första

gången under stormande

bifall,

och nu var hans lycka gjord. Verket
utfördes snart å utländska scener (Prag
och Magdeburg s. å.; Berlin 1893; Weimar och Stockholm 1894). E. var 1890—
81 musikdirigent vid Dagmarteatern i
Köpenhamn men har sedan hufvudsakli-

.

—

Ensemble
siken

i

(fr.),

inom instrumentalmu-

regel

operan solosång af tre eller flera på en
gång med eller utan kör och orkester; e.
är särskildt vanlig i finalen.

En stjärna gick på himlen
fram, psalm

67; Haeffner 67; motsvarar
koralpsb. af 1697; kan följas
tillbaka till en medeltida latinsk andlig
folkvisa (Puer natus in Bethlehem, Zahn

nr 145

192 b:

i

Ein Kind geborn zu Bethlehem);

I

En syndig man—Erben
(Pae Cantioi Sverige 1582
vidare T. Norlind, Lat. skol-

gas att ljuda genom luften. Strängarna
kunna stämmas i enklang eller i ackord

109

(det förra vanligast).

kan påvisas
nes);

se

sånger

s.

f.

En syndig man, som låg
densdvala,

psalm

i

syn-

Haiffner 167;
motsvarar nr 251 i koralpsb. af 1697;
saknas i utländska källor och äfven i
167;

svenska före 1697.
Entrada, inträda, entrée (fr.), inledning, förspel; en gammal dans af
lugn karaktär från tiden omkring år
1600.

Entr'akt (fr.), mellanakt, mellanaktsmnsik.
Entusiasm, hänförelse; entusiast,
svärmare.
Envallsson, Carl Magnus, f. 24. 10.
1756 i Vaxholm, t 14. 7. 1806 i Sthlm; författare af en mängd operatexter; hans
bästa verk är "Kronofogdarne" (s. d.)
1787, där han på ett synnerligen lyckligt
sätt kombinerade svensk folkvisa och
folksång med handlingen; E. utgaf vårt
äldsta musiklexikon: "Svenskt musikaliskt lexikon, efter grekiska, latinska,
italienska och franska språken", Sthlm
1802 (tryckt hos C. F. Marquard, på eget
förlag).
Boken är närmast, hvad vi
skulle vilja kalla, ett musikaliskt reallexikon och innehåller ej några biografiska uppgifter om musiker; detta hindrar dock ej, att boken ännu har ett
stort värde, särskildt rörande dansernas
förekomst i Sverige vid början af 1800talet.
Boken visar synnerligen aktningsvärda musikaliska kunskaper. E.
var LMA sedan 1786.
Eolin (e o 1 o d i k o n).
1.
Tangentinstrument; tonen alstras af metalltungor,
som bringas att ljuda genom en bälg
(reglerad af hand el. fot). Instrumentet
uppfanns c. 1800 men uppgick snart
i

fysharmonikan

(s.

d.).

—

2.

En

8

orgelstämma af mjuk ton; den svagaste i gruppen stråkstämmor; förekommer stundom äfven som tungstämfots

ma
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och liknar
monikan.

i

så fall vanligen fyshar-

Eolisk tonart, kyrkotonart med halfton mellan andra och tredje, femte och
sjätte tonsteget; grundskala på a; närstående a-moll, med hvilken den ofta
förväxlas; se vidare kyrkotonart.
Eolodikon, se Eolin.
Eolsharpa, öfver en fyrkantig resonanslåda spända strängar, hvilka brin-

Eolskloekor,
närstående eolsharpan:
kloekor af glas med en befjädrad kläpp,

som

sättes

i

rörelse af luftdraget; se äf-

ven anemokord.
Epicedion (gr.), sorgesång
lidens

till

en

af-

lof.

Epigon

(gr.),

efterkommande,

osjulf-

ständig efterbildare.
Epilog (gr.), slutord; tillagd scen

i

ett

skådespel.

Epinette de Vosges, ett hackbrädet närstående instrument; beskrifves närmare
i
A. Hammerieh, Musikhist. museum,
1909

s.

49

f.

Epinikon

(gr.), segersång.
Episod, mellansats, mellanhandling.
Epistrof (gr.), återkommande strof el-

vändning i ett stycke.
Epithalamiam (gr.), bröllopskväde.
Epod, eftersång, slutkör; omkväde.

ler

Epstein, J u 1 i u s, f. 7. 8. 1832 i Agram;
elev af A. Halm; framstående pianolärare i Wien; 1867—1901 lärare vid konserv.;

har vunnit mycket beröm som

pianist.

Equabilmente

(it.),

på

samma

sätt.

Érard, S é b a s t i e n, f 5. 4. 1752 i
Strassburg, t 5. 8. 1831 i Passy; instrumentfabrikör; efter att ha fått sin första utbildning som arbetare i en klavérfabrik konstruerade han 1777 det första
pianofortet i Frankrike; tills. m. sin
broder Jean Baptiste grundade han
sedan en pianofabrik i Paris, hvilken
snart erhöll världsrykte; 1786 inrättades en filial i London; 1811 gjorde han
harpan till ett högeligen populärt instrument genom att förbättra pedalen
(dubbelpedalharpa); 1823 följde uppfin.

ningen af dubbelmekaniken (utlösningen) å pianot; E. konstruerade äfven en
mängd instrument, t. ex. en kombination af piano och orgel.
Firman öfvergiek sedan till brorsonen Pierre
E. (1796—1855) och därpå till en släk-

—

ting

Pierre Schäffer

(t

1878).

Erben, Balthasar, 1658—«6 kapellmästare vid Mariakyrkan i Danzig; om-

som Chr. Bernhards lärare i
Danzig och namnes dessutom 1657 som
organist vid stadskyrkan i Weimar. De
flesta af hans kompositioner befinna sig
i
handskrift på Upps. bibi. (vok.-mns.
talas 1637

—
Eremiten

238

orgelbyggare;
farbrodern E. G. Eriksson, hvilken 1874 ingått i orgelbyggarfirman Molander & Eriksson, Göteborg;
E. arbetade här i 22 år; han uppfann
under denna tid en unisonkoppel mellan
l:sta och 2:dra manualernas tangenter,

—

kallades 1875

gare) omtalas i hofräkenskaperna som
instrumentist i Stockholms hofkapell
1640—44 (lön 400 dir s.)-

Fadershjär-

eller

Värmland;

Mölnbacka,

caps. 20: 1—12; instr.-mus. caps. 3: 4; se
En muäfven afd. vok.-mus. i tab.).
(bassånsiker "Georgius E. basista"

Eremiten

—Erk
till

2:dra

manualens ab-

tat, Der Eremit auf Formentera, skådespel med sång i 3 akter af Kotzebue,
fritt öfvcrsatt af G. Eurén; ett osedvanligt stort antal musiker (alla svenska)
deltogo vid komponerandet af sången: C.
F. Miiller, E. Du Puy, C. Stenborg, P. Frigel, C. E. Gleisman, J. Wikmanson, O.
Åhlström och G. J. Vogler; stycket upp-

verkande

fördes först å Munkbroteatern 1798—99,

mängd verk hufvudsakligen

sedan å Djurgårdsteatern 1807—1830,

Ers verk se vidare: N. P. Norlind, Orgelns allm. hist. s. 150 153.
Erk, Ludvig Christian, f. 6. 1. 1807
Wetzlar, t 25. U. 1883 i Berlin; 1826—
i
35 musiklärare vid seminariet i Mors;
därefter i Berlin; 1836 dirigent för den liturgiska körsången i domkyrkan; 1836
38 musiklärare hos prins Friedrich Karl;

in-

stift.

alles 47 gånger.

Erh-hsien, ett kinesiskt stränginstrument, närstående indernas ravanistron,
med två strängar; beskrifves närmare

och afbildas
hist.

museum

Erik XIV.

i

A.

1909,

Hammerieh, Musiks.

127,

Då denne svenske konung

i svenskt musiklexikon som
"kompositör" (Höijer) må här påpekas,
att vi ej äga andra bevis härför, än att
han varit varmt musikintresserad. De
hos Ahlquist påpekade och af B. V. Hallmusikauteekningarna
öfversatta
berg
kunna ej afse någon komponerad melodi
utan endast en flerstämmig komposition
I öfrigt kan hänvisas till T.
i afskrift.

förut fått stå

Norlind, Sv. musikhist.

s.

56

Erik den fjortonde,
5 akter,

med

—

58.

sorgespel

i

melodramer och marBörjesson, musik af J.

körer,

scher, text af J.

Berwald; uppfördes å kgl. teatern 29
gånger åren 1846 1859; i Göteborg f. ggn

F.

—

5.

8.

1867.

1. Eriksson, Johan Peter, f. i Östergötland 1805, t i Stockholm i kolera
sept. 1853; elev vid Mus. ak:s lärov. 1826
—28; flera år (intill sin död) organist
Ladugårdslandskyrkan i Sthlm; lärai
re i orgelspelning vid Mus. ak. 1849 53.

—

LMA

"Utan

vara
solist, hvarken på piano eller orgel, var
han en grundlig och skicklig lärare på
dessa instrumcnter och en utmärkt teo1849

retiker.

(Ass.

1845).

att

Hans kompositioner, som

icke

voro utan värde, inskränkte sig till mindre sånger och orgelpreludier, hvilka
likväl aldrig utgåfvos från trycket"
(Grönhamn, K. Mus. ak. s. 75).
2.

Erik Henrik

E.,

f.

2.

9.

1856

i

så,

att

vid ankoppling bli af l:8ta
manualens tangenter själfständigt andragna; E. ingick 1898 kompanjonskap
med K. Thorsell; firman "Thorsell &
Erikson" ägde bestånd 1898—1904 i Göteborg; E. fortsatte sedan själf och slog
sig 1906 ned i Gäfle, där han utförde en
strakter

Om

i

Uppsala

—

1843 en manskvartettförening
och 1852 en blandad körförening; erhöll
1857 titeln kungl. musikdirektör; 1876
professor. E:s främsta verk är samlandet af tyska folkmelodier dels efter fol-

grundade

muntliga

kets

traditioner

dels

efter

och handskrifter. Hans
handskrifna samlingar köptes af preussiska staten och befinna sig nu i k. bibL
i Berlin, där de utgöra den största samlingen tysk folkmusik, som Tyskland
äger. Under hans lifstid utkommo flera
folkvissamlingar, af hvilka den mest
bekanta är "Deutscher Liederhort" 1856;
en ny upplaga, med tillhjälp af det
handskrifna materialet betydligt utvidgad, utgaf Böhme 1893—94 i tre band.
E. var dessutom lifligt intresserad för
manskvartetter och utgaf här flera sam-

gamla

tryck-

lingar, bl.

a.:

"Volkslieder, alte u. neue,

Männerstimmen" 1845 f., "Mehrstimmige Gesänge f. Männerstimmen" 1833
fiir

ff.,

"Volksklänge"

1851,

60,

"Deutscher

Liederschatz", 1859—72; slutligen arbetade han äfven för förbättrandet af ko-

ralsången genom skrifter sådana som:
"Vierstimmige Choralgesänge" 1845,Vierstimmiges Choralbuch" 1863, "Choräle
f.

Männerstimmen" m.

sångsamlingar

må

fl.

Af allmänna

ytterligare

nämnas:

"Liederkranz", "Singvögelein", "Deutscher Liedergarten", "Musikalischer Ju-

;

Erkel

—Eschenburg

grendfreund", "Frische Lieder", "Turnerliederbuch" m. fl.
Erkel, Franz, f. 7. 11. 1810 i Békés,
Gyula, Ungern, f 15. 6. 1893 i Pest; 1838
i
nationalteatern
vid
kapellmästare
Pest; E. är känd som ungersk national-

komponist och har genom att upptaga
ungerska folkmelodier i sin musik skapat en ungersk folklig musikstil; han
har användt denna stil hufvudsakligen i
operor, af hvilka i synnerhet följande
blifvit

bekanta:

"Bank Bån"

"Hunyady Laszlö"

1844,

"Dosa György"

1866,

1861,

"Brankovics" 1874, "Istvan Kiraly"; E.
var fr. o. m. 1868 chef för alla ungerska
manskvartetter.
K. Abränyi skref
1897 hans biografi.

—

Erlebach,

Philipp Heinrich,

f.

Essen, t 17. 4. 1714 i Eudolstadt; studerade i Paris den franska
operastilen (Lully) och blef 1683 hofkapellmästare i Rudolstadt. Af hans verk
25.

1657

7.

i

äger Upps. bibi. "VI Ouverturen nach
franz. Art" 1693 och "Sonata secunda"
1694.
E:s stil är den franska men med
en djupare och ädlare melodik än de
andra franska epigonerna.

Erlkönig, berömd

dikt af Goethe,
hvilken en mängd kompositörer satt
musik; den mest kända tonsättningen är
Schuberts, komponerad 1816 i hans 19: de
år; af andra var Reichardts (1794) förut
till

En samling äldre E.kompositioner har utgifvits af M. Fried-

särskildt populär.
1

änder.

E r n a ni,
ter V.

opera

i

4

Hugos Hernani)

af Verdi

(Venedig

1.

i

Göteborg

Ernst,

f.

2.

10. 1864.

Franz Anton,

f,

1745

i

Georgenthal, Böhmen, t 1805 som hofkonsertmästare i Gotha; berömd violinvirtuos; af hans kompositioner märkes
en violinkonsert i Ess-dur; skref dessutom "Uber den Bau der Geige" 1805.
2.
Heinrich Wilhelm E., f. 1814 i
Briinn, t 8. 10. 1865 i Nizza; den mest
kände violinvirtuosen med namnet E.
elev af Bohm och Mayseder i Wien; företog en mängd konsertresor, som 1847
förde honom till Stockholm, där han
å. blef led. af Mus. ak.; bodde företrädesvis i Paris; af hans kompositioner
s.

kunna

nämnas:

—

värde.
Eroica, heroisk, hjältemodigt, i storartad stil.
"Symphonia e." Beethovens tredje symfoni i Ess-dur. Titeln å
första trycket: "Sinfonia eroica composta per festeggiare il sovvenire di un
grand' uomo dedicata a sua Altezza Serenissima il Principe di Lobkowitz da
Luigi van Beethoven. Op. 55. No. III.
Partizione, Bonna Colonia presso N.
Simrock." Titelns ursprungliga lydelse
var: "Bonaparte.
Louis van Beethoven." Idéen till en symfoni åt Frankrikes
store härförare synes ha uppstått 1798,
då Bernadotte (sedermera Karl XIV Johan) besökte Beethoven och uppmanade
honom att skrifva en symfoni till hjältens ära; först 1801 begynte dock de musikaliska tankarna att nedskrifvas, och
Under ti3. 5. 1804 var verket färdigt.
den hade Bonaparte låtit utropa sig till
kejsare, och Beethoven sönderref då titelbladet och skref i stället ofvannämnda titel. Symfonien uppfördes första
ggn 7. 4. 1805 å Theater an der Wien.

—

Erotica

Esaias

svensk öfver-

1844);

ggn

hertig
af
Sachsen-KoburgErnst,
Gotha, f. 21. 6. 1818 i Koburg, t 22. 8.
1893 å slottet Reinhardsbrunn; komponerade en hel del operor, af hvilka "Santa
Chiara" (1853) blef mest bekant; skref
sånger,
kantater,
hymner
dessutom
m. m. Hans bok "Aus meinem Leben",
1887 89, är äfven af musikhistoriskt

musik

sättning af G. L. Silfverstolpe; uppförd
första gången å k. t. i Stockholm 25. 5.
1853;

Othellofantasi, Elégie, Carnaval de Venise m. fl.

akter, texten (ef-

af Piave,

Konsert

i

Fiss-moll,
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kärlekssånger.

(gr.),

den

såg

Allraheligste,

Haeffner 9; motsvarar nr 118
i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 8534: Jesaja dem Propheten das geschah) af 1526; kan påvisas i
Sverige i 1616 års psalmbok och i Danmark 1569 (Thomissön).

psalm

9;

Esaltato

(it.),

Esaltazione

Eschenburg,

upprörd.

(it),

upprördhet.

Johann Joachim,

f.

Hamburg, t 29. 2. 1820 i
Braunschweig som hofråd och professor
vid Carolinum; känd som öfversättare
af engelska musikskrifter: Webbes bok
7.

12.

1743

i

om poesi och musik, Burneys afhandling om de gamlas musik, Händelfester
m. m.; af egna skrifter märkes: "Entwurf einer Theorie u. Literatur d. schönen Redekiinste" 1783; 5. uppl. 1836.

Escudier

24C

—Estetiken

tvenne bröder: Marie (f.
17. 4. 1880) och L t o n (f. 17.
9. 1821, t 22. 6. 1881) födda i Aude; kommo tidigt till Paris, där de utvecklade
en storartad journalistisk verksamhet;
1838 grundade de musiktidningen "La
France musicale"; tillsammans utgåfvo
de dessutom böckerna: "Dictionnaire de
musique" 1844 (5:te uppl. 1872), "Études
biographiques sur les chanteurs contemporains" 1840, "Rossini, sa vie et ses
oeuvres" 1854. L. E. utgaf dessutom 1863
ensam: "Mes souvenirs" (2:dra uppl.
Escudler,

t

29. 6. 1819,

1868).

Esecuzione
Esercizio

utförande.

(it.),

(it.),

öfningsstycke.

Don Miguel Hilarion,

Eslava,

Burleda, Navarra, t 23.
i
Madrid; 1832 kapellmästare vid
Metropol itankyrkan i Sevilla; 1844 drottning Isabellas hof kapellmästare; direkf.

21.

7.

1878

10.

1807

i

i harmoni vid konserv.
komponerade flera kyrkliga
verk, 3 operor och en mycket anlitad
lärobok i allmän musiklära: "Metodo
de solfeo" 1846 samt en kompositionslära: "Escuela de armonia y composicion", 2 uppl. 1861; utgaf "Museo orgå-

tör och professor
i

Madrid;

nico espauol" och "Lira sacro-hispana"

m. m.
Espace

(fr.),

mellanrum mellan notsy-

stemets fem linjer.

Espagne, Frans, f. 21. 4. 1828 i Miint 24. 5. 1878 i Berlin; elev af Dehn
i
Berlin; bibliotekarie för musikaf delningen i k. bibi. i Berlin efter Dehn;
deltog i de stora upplagorna af Beethovens och Palestrinas verk (Breitk. &
ster,

Härtels förlag); komponerade bl. a. 3
symfonier; var en synnerligen nitisk
musikbibliotekarie.

Espirando
Espr.

bortdöende.

(it.),

Espressione, c o n,
Esser,

(it.),

med

uttryck.

uttrycksfullt.
f.

15.

7.

1818

i

Salzburg; 1838
konsertmästare i Mannheim, sedan teaterkapellm. därst.; en tid ledare för en
Liedertafel i Mainz; 1847 kapellm. vid
Kärntnerthorteatern i Wien, 1857—69
kapellm. vid hof operan; E. ägnade sig
med ifver åt manskvartettsången och
3.

6.

—

musikens

Heinrich,

Mannheim, f

Essipoff, Annette, f. 1. 2. 1851 i Petersburg; berömd pianist; elev af WielopoJski och Leschetizski; 1880 92 gift
med sistnämnde lärare; uppträdde å
konserter först i Ryssland, sedan i London (1874), Paris (1875), Amerika (1876),
Sverige (1881 och 1892); E:s spel är lidelsefullt och passioneradt men ofta något ytligt och torrt.
Esterhazy, furstlig familj från Ungern, hvilken på mångahanda sätt gjort
sig förtjänt inom musikhistorien; en
furste Paul E. (Estoras de Galanta)
(1635—1713) har skrifvit en hel del andliga sånger (se Eitners Quellenlex.). Hos
fursten Miklos Jözsef E. (1714—
1790) var Haydn kapellmästare.
Estetiken som musikalisk vetenskap
söker förklara dels musikens väsen, dels
dess verkningar på människan samt
slutligen musiken som skön konst oeh
dess förhållande till andra konster; äfven vill e. analysera den konstnärliga
fantasien och produktionen.
Som vetenskap är den musikaliska e.
hvarken yngre eller äldre än den allmänna e. De första studierna finna vi
(se båi antiken och under medeltiden
da böckerna af H. Abert [s. d.]). Den
verkliga mus. e. begynner med Kants
"Kritik d. Urtheilskraft" 1790 (Euler o.
Rousseau föregångare). Kant söker skilja mellan musikens yttre sinnliga sida
och dess inre andliga.
Då emellertid
musiken ej kan uttrycka fasta, klara
tankar i samma mått som de öfriga
konsterna, förklarade han musiken som
en "känslornas sköna lek". Efter Kant
begynte mus.-e. snart att dela sig i
tvenne grenar, en idealistisk och en for-

malistisk.

= espressivo.

Espressivo

ven operor och kammarmusikverk, hvilka dock lättare råkade i glömska.

1872

i

skref flera tacksamma kvartetter, hvilka blefvo tämligen populära; skref äf-

Den idealistiska betonade
formalistiska
innehåll, den

dess form.
Den förste, som helt sökte
förklara musikens väsen enligt en enhetlig konkret idealistisk princip, var

den danske naturvetenskapsmannen H.
K. Örsted. Hegel följde efter i samma
riktning. För Hegel var musiken i första hand en känslans konst, men ej de
yttre reala känslornas utan de inre idealas. Musiken var ej föremål för några
bestämda känslor utan återgaf känslorna i allmänhet. Musikens innehåll låg
i
subjektiv innerlighet.
Ehuru Hegel

I

Esther—Ett äfventyr
icke var musikaliskt bildad, gaf han
•dock en synnerligen träffande karaktäaristik af vokalmusikens väsen; däremot
lörstod han ej i lika hög grad instruaaaentalmusiken.
Schopenhauer utvecklade de idealistiska idéerna vidare i HeMusiken var viljans omegels anda.
delbara afbild och som konst höjd öfver
.alla
andra.
Schopenhauers beundran
för musiken var obegränsad, och ingen
konst kunde så som den direkt tala till
Den formalistiska riktningen hade
oss.
före 1850 endast en representant: HerHan såg musiken endast från ma"bart.
tematisk-abslrakt synpunkt och sökte
Irånkänna den allt innehåll.

Efter 1850 begynte äfveu musiker
och musikfilosofer syssla med musik-e.
Denna riktning inleddes med E. Hans(f.
licks "Vom musikalisch Schönen"

Hanslick trädde i Herbarts
fotspår och sökte vidare utveckla hans
Han gjorde
formalistiska uppfattning.
Musiken
•detta med rigorös stränghet.
kunde ej framställa känslor, musiken
var ej en känslornas konst, musiken
saknade hvarje känsloinnehåll eller
hvarje som helst andligt moment. Hanslick dref i så måtto formalismens ensidigheter till sin höjd. För att åtminstone i någon mån ge en eftergift åt
innehållet, antog han en musiken inneIjoende symbolisk betydelse.
Hanslick
fick en ifrig anhängare
i
Hostinsky,
livilken sökte bringa läran om det muaippl. 1854).

sikaliskt sköna

i

samband med Wagners

Hanslicks vidare efterföljare blefvo Lazarus och Zimmermann.
Med dem nådde riktningen också sin
spets. Enligt Zimmermann voro de musikaliska formerna ingenting annat än

-allkonstverk.

abstrakta, osinnliga kategorier, som icke
kunde åskådas utan endast tänkas. Innehållsestetiken fick sin vidare utbildning genom män sådana som Vischer,
Köstlin, Zeising, Carriere, Lotze, Kirchmann, Schasler och Ed. v. Hartmann.
Hanslicks skönhetslära erhöll sin skarpaste kritik genom Stade. En eklektisk
riktning anslog G. Engel, som framför
allt sökte innerligare sammanbinda de
högsta filosofiska idéerna med de tekniskt-musikaliska
Akustiken
lagarna.
ställdes

genom honom

i

samband med

e.

Helmholtz och Wundt följde efter på
^amrna väg, ehuru den senare mera be-
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tonade psykologiens betydelse. En naturalistisk riktning inslog H. Riemann
och Hausegger.
E. har i våra dagar allt mera öfvergått i psykologi. De främsta representanterna här äro Stumpf och Lipps. Äfven förklaringen öfver musikens ursprung står i nära samband med e. De
ledande männen här ha varit Biicher,
Grosse, Wallaschek och Y. Hirn.
Litt.:
P. Moos, Möderne Musikästhetik, 1902; T.
Norlind, Diktkonstens, dansens och musikens ursprung. Stud. i sv. folklore I,

—

T. Norlind, Modern musikestetik,
Sydsv. Dagbl. 29. 6. 1902. Se vidare de
ofvan uppräknade namnen och de böcker, som i samband med dem finnas an-

1911;

förda.

Esther, Händels

oratorium

första

ord af S. Humphreys, skrifvet för
fursten af Chandos; uppf. f. f. ggn 29. 8.
1720 i Cannos, England.
Estinguendo, e s t i n t o (it.), slocknande.
till

Estrella de Soria,
tisk

opera

i

4

stor romanakter, text af Prechtler

(på tyska), svensk öfversättning af E.
musik af Franz Berwald;
uppf. f. f. ggn å k. t. i Sthlm 9. 4. 1862;

Wallmark,
upplefde
tioner.

intill

En

28.

4.

s.

å.

5

representa-

del af operan gafs sedan vid

nya teaterhusets invigning 19. 9. 1898;
det fullständiga uppförandet ägde först
rum 15. 11. 1899.
E. se W. Bauck,
Musik o. theater, 1868 s. 181; Sv. Musiktidn. 1. 12. 1883 (A. Lindgren).
E-sträng, på violinen högsta strängen
("kvinten"); på kontrabasen djupaste
strängen.

— Om

Étendue

(fr.),

omfång.

kort cinelli-slag.
Ett minnesblad, skådespel i 5
akter af J. Jolin, musik af A. Randel;
uppförd å kgl. teatern i Sthlm 9 gånger
år 1855.
Ettstrnkna oktaven, tredje oktaven i
Étouffé

(fr.),

tonsystemet (kontraoktaven oräknad);
betecknas i regel med ett streck öfver
eller en siffra vid sidan (c, c').

Ett äfventyr

i

norska

len, Fjeldeventyret, sångspel

i

fjäl-

4 tablå-

af Bjerregaard, musik af Thrane; svensk öfversättning af taltexten af
K. Almlöf, sångtexten af E. Wallmark;

er, text

uppförd

holm

7

gånger å

kgl. teatern Stock-

1861.

16

Etyd — Exaltation
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fr.), musikstycke, afsedt
färdigheten på ett instru-

Etyd (étude
att

utbilda

Man skiljer mellan e. för den
ment.
mekaniska färdigheten och e. för smakfullt föredrag; slutligen kan e. äfven bli
rent föredragningsstycke för salongen eller konsertsalen. Smärre tekniska
öfningar omfattande blott enskilda figurer eller skalor räknas i allmänhet ej till
e. Däremot kan ibland till e. räknas stycken lämpliga som öfning för nybegynnare t. ex. sonatiner, sonater m. m. Af
sådana lämpliga e.-verk å piano må
nämnas: Clementis Gradus ad Parnassum, Czernys Schule d. Geläuflgkeit,
ett

Sch.

d.

Fingerfertigkeit, Sch.

d.

linken

Hand, Bertinis etyder, H. Berens' NeuGeläuflgkeit, Cramers
este Schule d.
Nyare
etyder, Moscheles' 24 Studien.
e.-verk för högre studium äro: Chopins,
Schumanns, Henselts, Thalbergs Liszts,
C. V. Alkans etyder, Brahms 51 Ubungen, Eubinsteins 6 Études och Zwei
Etuden. På violinen gälla i allmänhet
följande såsom de bästa: R. Kreutzers
40 Études ou Caprices, P. Rades Vingtquatre Caprices, N. Paganinis 24 Caprices, Fiorillos Étude de violon, formant
36 Caprices; slutligen e.-verk af F. David, Wieniawsky, Alard och Dcnt samt
e. i Spohrs, Ries' violinskolor m. m.
Eufon, euphonium.
1.
Ett stålstafsklavér
(clavicylinder) uppfunnet 1790 af Chladni; stålstafvar satta
i

förbindelse

kas

med våta

med stämda

glasrör; stryfingerspetsar; omfånget 3

—

oktaver; klingar som glasharmonika.
Ett saxhornet närstående instrument;
räknas ofta till tubagruppen.
3.
En
tungstämma 8' i orgeln, dels med påslående, dels och oftare med genomslående
tungor; tonen påminner om klarinettens.
Eufon i, välklang, välljud.

Euler,
Basel, t

Le

o

nha

r d

t,

15.

f.

4.

1707

i

Petersburg; matematiker; 1730 professor i Petersburg; 1740^
i Berlin och slutligen åter i Petersburg
fr. o. m. 1766; skref jämte matematiska
skrifter äfven några musikaliska och
Den viktigaste inom dessa
akustiska.
ämnen är: Tentamen novas theoriae muE. sökte här föra musikens
sicse 1729.
väsen tillbaka till matematiken.
Euryanthe, opera i tre akter; text
af Helmine von Chézy, musik af K. M.
von Weber (Wien 25. 10. 1823); svensk
öfversättning af P. Westerstrand; uppförd i Stockholm endast 4 gånger, alla
E. återuppår 1838 (f. ggn d. 3. 12.).
togs i Wien 19. 1. 1904 med förändringar
och tillägg af Gustav Mahler.
3.

1783

9.

i

—

Euterpe, en af de 9 muserna; speciellt
musikens skyddsgudinna; afbildas vanligen med en dubbelflöjt. Flera musikföreningar bära namnet E. (om det af
Horneman m. fl. i Kphn stiftade säll-

skapet E. se G r i e g). W. F. Holmgren
utgaf 1823 en musiktidning i Stockholm
med titeln: "E., musikalisk tidskrift"
(med musikbilagor).

Evacuant, orgelns vindafledare.
Ewerhardt, Johan, f. i Linköping
1718, organist och dir. mus. et cant. 1742
i
Skara; Hiilphers omtalar (Hist. afh.)
s. 197 ett manuskript "De structura organica" författadt af honom (se vidare
bref i Hiilpherska handskriftsaml. Västerås bibi.); ägnade sig äfven åt orgelbyggeri och byggde en del orglar i Västergötland.
Se Hiilphers, Hist. afh. s..

2.

—

—

Eugen Onegin,

opera

i

3 akter, text

musik af Tschaikowski;
komp. 1877 och 78; utfördt af elever vid
Moskvas konserv, mars 1879; svensk
öfvers. af E. Wallmark; premiär å k. t.
i
Stockholm 12. 10. 1903.
Enklides, den berömde grekiske mateaf A. Puschkin,

matikern; lefde c. 300 före Kr. Hans
musikteoretiska skrift Sectio canonis
finnes återgifven hos Meibom 1651 och
sedan hos Jan (s. 113). Skriften Introductio harmonica är ej af E. utan från
en något senare tid.

116,

192,

197.

Karl,

Evers,

t

31.

Krebs

12.

1875

och

konsertresor;

i

f.

8.

4.

1819

i

Hamburg,

Wien; pianist; elev af

Mendelssohn; företog flera
grundade 1858 en musik-

handel i Graz; komponerade pianostycken och sånger.
Evirato (it.), kastrat.
Evolutio (lat.), namn på stämmornas
ömvändning i dubbla kontrapunkten. Se

Ömvändning.
Evovae, inom katolska (medeltids-)
kyrkans ritual en förkortning af s e c u-

lorum amen;

slutorden

i

Gloria pa-

tri.

Ex (lat.), ur, af, från.
Ex abrupto (lat.), plötsligen, på
Exaltation

(lat.),

stället.

rörelse, häftighet.

I

Exaquir— Fabricius

(eschiquir), omnämnes
Exaquir
i en skrifvelse af kung Johan I af
Aragonien och synes afse ett klaviatur1387

instrnment närstående
Excellera

(lat.),

klavikordet.

utmärka

sig, glänsa.

Exclamatio (lat.), utrop.
Exekution, utförandet af
stycke; exekvera,
ö r, den utförande.

ett

utföra;

e

musikx e k u-

t

Exequien, begrafningssånger.
Exercise (fr.), öfningsstyeke; se Etyd.
Exilent, en slags äldre piccolaflöjt
(blockflöjt, långflöjt); se vidare Flöjt.
Expression, harmoniumregister, som
gör tonens svällande eller aftagande beroende af den trampande fotens tryck.
Extemporera (ex tempore lat., för
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stunden), utan förberedelse utföra ett
stycke.
Extension, vid violinapplikatur den
lilla fingerns utsträckande för att gripa
en långt aflägsen not.
Eybler, J o s e p h, f. 8. 2. 1765 i Schwechat, Wien, t 24. 7. 1846 i Schönbrunn,
Wien; elev af Albrechtsberger; stod i

vänskapsförhållande till Mozart och
Haydn; 1824 hof kapellmästare; adlades
1834 på grund af sina utmärkta förtjänster som musiker; drog sig 1836 tillbaka,
enär han af ett slaganfall blifvit lam;
skref en mängd gedigna kyrkokompositioner (mässor, offertorier, graduale. Te
deum, psalmer m. m.) samt äfven symfonier, kammarmusik och sånger.

LMA

1829.

F.
F

(fr.

fa),

fjärde tonen

i

diatoniska

f

=

forte.

Fa, i solmisationen och
länder namnet pä tonen f.
1811

10.

i

romanska

Rasmus Christian,

Faaborg,
5.

nära Odense, t

i

f.

Köpenhamn

tenorsångare; elev af Siboni, debuterade å k. t. i Kphn 16. 5. 1835
som Eodolphe i "Den lille Eödhsette";
sjöng sedan tenorpartierna i "Puritanerstumma",
na", "Tell", "Moses", "Den
"I"ra Diavolo", "Hugenotterna" m. fl.;
var 1837—50 ett värdefullt stöd för Mu-

19.

10.

1857;

sikförts konserter.

Den

—

Litt.:

P.

Hansson,

Skuepl. II, 380 f.
1. Faber,
Nicolaus, tysk orgelbyggare; hans berömda verk är Halberstadtorgeln byggd 1359 61. M. Praetorius beskrifver verket utförligt i Syntagma mus. II. Se N. P. Norlind, Orgelns allm. hist. s. 25 f.
2.
e i n r i c h F., f. i Lichtenfels, t
26. 2. 1552 i Ölsnitz i V.; 1538 rektor vid
klosterskolan S:t Georg vid Naumburg;
fördrefs 1549 härifrån, emedan han diktat hånfulla sånger om påfven; föreläste 1551 vid univ. i Wittenberg öfver
musik; var sedan skolrektor i ölsnitz.
Af hans skrifter förvärfvade sig särskildt hans lärobok i musikens elementer,
"Compendiolum musicse pro ind.

—

H

cipientibus",

stort

anseende

och

upp-

—

skalan.

nådde under tiden 1548 1665 ej mindre
än 37 upplagor. Boken uppges såsom
lärobok vid svenska skolor i skolordningen af 1611. Lunds bibi. äger ett ex.
tryckt 1594.
Fabre, Gabriel, f. 1863
af konserv, i Paris; känd

i

Lyon; elev

genom

flera

framstående sångsamlingar: Chants de
Bretagne 1900, Poémes de jade m. fl.
1. Fabricius, Werner, f. 10. 4. 1633 i
Itzehoe, t 9. 1. 1679; jurist och musiker
i

Leipzig;

organist

vid

Thomaskyrkan

och musikdirektör vid Paulinerkyrkan;
företrädesvis känd genom danssamlingen "Deliciae harmonicse" 1657 (ex. i
Upps. bibi.) samt 4—8-stämmiga andliga
arier, dialoger o. konserter (1602).
2. Jakob Kristian F., f. 3. 9. 1840 i
Aarhus; justitieråd och bankchef i Köpenhamn; har tagit en verksam del i
danskt musiklif; stiftade 1871 Samfundet til Udg. af dansk Musik, hvars
ordf. han ännu är; var medstiftare af
1874—93
1873
och
Koncertforeningen
styrelsen; medlem af KonF. har
styrelse 1884—1900.
äfven gjort sig känd genom flera vär-

medlem

af

certpalaeets

"En Vaarnat"
defulla kompositioner:
för tenorsolo, k. o. ork.; "Gammel Dagvise" för sopransolo, k. o. ork.; 2 kyrkl.
verk för damkor, violinsolo o. orgel;

—
Faccio—Fahrbach
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madrigaler a capella; en serenad

tvåst.

lor violin
tetter

pianostycken, manskvar-

o. p.,

Frän

och följeslagare; båda deltogo 1866 i Garibaldis fälttåg, och båda företogo 1867
—68 tillsammans en resa i Skandinakonserv.-professor i Milano
och samtidigt dirigent vid Carcauoteatern, sedan vid Scala; betydande diri-

vien;

1868

gent;

som kompositör framträdde han
med operorna "I profughi Fiam-

a.

minghi"

1863,

"Amleto"

1865

(text

af

kantaten '*Le sorelle d'Italia"
1862 samt den under skandinaviska resan skrifna symfonien i F-dur. Såsom
operakompositör stod F. närmast WagBoito),

nerriktningen.
Facile, facilement
svårighet.

(fr.),

lätt,

utan

Fackeldans, ceremoniell hofdans af
polonäskaraktär, utförd vid furstliga
iörmälningar under 1600- och 1700-talet.
H. Riemann meddelar, att den ännu
dansas vid preussiska hofvet. I Sverige

En

omtalas den särskildt på

1700-talet.

viss polonäsmelodi erhöll

sedan namnet

och trycktes i en mängd folkdanssamlingar på 1800-talet. Euterpe annonserar 1823 ett nottryck: "Ouverture
till
Svenska Fackeldansen dansad vid
Erik XIV:s kröning med Karin Månsdotter af D. Winge." Då dans med facklor under 1500-talet ofta förekom vid
kröningar och bröllop, sammanställde
man en uppgift om dans med facklor
vid Erik XIV:s kröning med den under 1700-talet kända melodien F. och
gaf denna på så sätt en ålder af 200 år.
Se härom A. Lindgren, Om polskemeloF.

diernas härkomst

meddelas äfven

s.
i

13

ff.

musikbil.

mes Geschichte des Tanzes

F.-melodien
till

Böh-

in Deutsch-

Här

är den dock kombineleken "Väfva vadmal".
I Tyskland ha flera kompositörer under
1800-talet
skrifvit
f.,
däribland

land ur 350.
rad med mel.

—

Meyerbeer

ej

till

mindre än fyra, en för

prinsessan Fredrika

Spontini och Flotow ha äfven skrifvit kända f.
Litt.: A. Lindgren, Polskemelodiernas härkomst, Landsm. XII: 5 s. 13
ff;
O. Andersson, 'Svenska fackeldan-

—

25.

36

i

Finland, Brages årsskrift 1908

1.

1858);

s.

ff.

Facture

och sånger m. m.

c o, f. 8. 3. 1840 i VeFaccio,
rona, t 21. 7. 1891 i Monza vid Milano;
elev af Ronchetti och Mazzucato vid
konserv, i Milano; Arrigo Boitos vän

bl.

sen'

tonstyckets

(fr.),

struktur,

form.

Fader!
psalm

14;

under

namn,

detta

Hajffner 14; går tillbaka

till

tysk koral (Zahn 3432 b: Jesus meine
Zuversicht und mein) af 1653; i Sverige
först 1808 hos Ha;ffner.
f agott.
Fag.
Fagott (it. fagotto, fr. basson). 1. Träblåsinstrument, som uppstått ur en dubbehukning af det långa träblåsinstrumentet: bombard; 1600-talets f. hade
vanligen namnet dulcian och liknade
vår nuvarande f. men hade endast 2
klaffar.
F. blef populär isynnerhet under 1700-talet och förekommer redan vid
midten af århundradet allmänt i orkestern.
F. anblåses med ett dubbeltungadt rör likt oboens, dock större.
Omfånget är B b' (någon gång ess").
F.-stämman noteras liksom violoncellen
med basklav i lägre registret, tenorklav
i högre.
De lägre tonerna äro tunga och
allvarliga, de högre mjuka och milda.
F. brukas numera endast i en form, men
fordom funnos flera olika arter: k o nt r a f.,
en oktav lägre, k v a r t f en
kvart lägre, k v i n t f., en kvint högre
2. En
än vårt nuvarande instrument.
trångt mensurerad, genomslående tungstämma af 16 fots tonhöjd i orgel; användes i såväl manual som pedal; kallas
äfven koutrafagott.
1. Fahlstedt, Jenny Oscarina Amanda, f. Fridorff 27. 8. 1853 i Stockholm, t
därst. 8. 10. 1906; operettsångerska och
sångkompositör; elev konserv. 1865 67
och 1869; studerade sång för m:me Viardot-Garcia och mr Duvornoy; engagerad
vid Södra, Mindre, Ladugårdslands- och
Djurgårdsteatrarna i Stockholm 1870
77; sistnämnda år gift med grosshandlanden J. Fahlstedt; efter dennes död
öppnade hon en sång- och musikskola i
hufvudstaden. Bland hennes roller må
nämnas: Lilla hertigen. Ginetta i "Tjufskyttarne", Fragoletto
"Frihetsbröi
der na", Anna i "Peder Rank"; komponerade smärre visor.
2. Eugen F.,
musikkritiker och musikhistorisk författare;
redigerar musikaliska af delningen af Nordisk familjebok.
Fahrbach, berömd musikersläkt från

=

—

.

—

—

—

Österrike.

Josef

F.,

f.

25,

8.

1804

i

Faisst

Wien, t därst.

7.

6.

1883;

och

flöjt-

— Falso
gi-

tarrvirtuos; skref talrika flöjtkonserter.

Wilhelm,

Hans son

f.

1838

i

Wien, t

berömd danskompo-

därst. 1866, blef en
sitör o. dirigent. P

h i 1 i p p F., f. 25. 10.
Wien, t därst. 31. 3. 1885; elev af
Lanner; mycket omtyckt danskomposiP h i 1 i p p F.
tör; skrcf äfven operor.
jun., den förres son, f. 1840 i Wien, t
därst. 15. 2. 1894; danskompositör; mili1815

i

tärkapellmästare

i

Pest.

Immanuel

Gottlob FriedEsslingen, Wiirtemberg, t 5. 6. 1894 i Stuttgart; studerade
först teologi i Tiibingen men öfvergick
Faisst,

rich,

f.

1844 till

13.

10.

1823

i

musiken; grundade 1847

i

Stutt-

gart en förening för klassisk kyrkomu1849 ett schwabiskt sångarförbund
och 1857 tills. m. Lebert m. fl. ett konservatorium, vid hvilket han själf undervisade i orgelspel och komposition.
Univ. i Tiibingen kallade honom till dr
F. skref flera kompositioner, de
h. c.
sik,

kyrkostil: motetter, kantater,
i
körsånger, solosånger, manskvartetter,
orgelstycken; dessutom öfningsstycken
i
Lebert-Starks pianoskola; utgaf 1880
tills. m. Stark en körsångskola; i Dehns
"Cäcilia" 1846 skref han en historisk
uppsats: "Beiträge zur Gesch. d. Klaflesta

viersonate.

Fa

beteckning för en slags
flerstämmiga danssånger, som
sluta med refrängen: fa la. Dessa sånger hade sin glanstid på 1500- och 1600talet, då bl. a. Gastoldi di Caravaggio,
Morley, I. Hilton, J. Savile skrefvo så-

tre-

la

(it.),

el.

dana.
Falbe,

Hans Hagerup,

till

1815

Dan-

i

i

stiftsamtmand

statsråd; deltog
i

f.

Kristiania; kom c. 1810
Kristiania som Höjesteretsassessor;

mark, t 1830

i

med

Köpenhamn under

Agerhus
ifver

i

stift;

1823

musiklifvet

1800-talets

första

år och var musicerande medlem af musiksällskapet "Det kgl. mus. Aeademi";
komponerade till kronprinsens födelse
en kantat "Fader vor", som vann kän-

nares beröm; en skämtsam tonmålning
för stor ork. "Natten" uppfördes 1805;
skref dessutom en del danser m. m.
Falkenholm, H. Jonas, f. 17. 12. 1794
i
Norrköping, t 6. 1, 1869 i Stockholm;
tulltjänsteman i hufvudstadeu fr. o. ni.
1816; 1838—67 öfverinspektör; LM A 1830.
F. har haft en ej ringa betydelse för

bordone
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kammarmusiken

Stockholm; i Mazeri
ska kvartettsällskapet var han till den
grad själen, att detta sällskap ofta fick
heta "F:ska kvartetten"; själf spelade
han violin med känsla och smak samt
arbetade med ifver för stråkkvartettmusiken; själf älskade han mest de
gamla mästarna Haydn, Mozart och
Beethoven samt spelade med nöje äfven Cherubini, Romberg, Spohr, Fesca,
Schubert och Boccherini, däremot mera
ogärna Schumann, Mendelssohn och
Gade samt hade mycket svårt att tåla
F. Berwalds kammarmusik. F:s hem utgjorde under 30 60-talet medelpunkten
för hufvudstadens musikdilettanter, och
han bidrog i ej ringa mån att bibehålla
smaken för den gamla musiken. Äfven
besökande konstnärer tillbragte gärna
en afton hos den gamle musikentusiaoch sesten, hvars hela lif var musik
gelsport. Bland F:s musikaliska vänner
kunna framför allt räknas E. G. Geijer
och A. F. Lindblad; till kretsen af musikdilettanter hörde: J. A. Björck, A. G.
Bergström, A. Michaelson, B. v. Beskow,
Öländer m. fl.
Litt.: C. Kinberg, Mazerska kvartettsällskapet, ett femtioårsminne 1849 99; Mus. ak:s handl. 1870
—71 s. 37 f.; J. M. Rosén, Några minnesblad I, IL

—

—

—

—

Falkenholmska

kvartetten,

se

M a-

zerska kvartettsällskapet.
Falsett (it.), falsetto, fr. fausset, voix
mixte, lat. falsus), röstregister (fistelton), motsats till bröstton; frambringas,
enligt det allmänna antagandet, därigenom att röstbanden hindras att svänga i hela sin längd (partiella svängningar).
F. omtalas först såsom använd i sixtinska kapellet i Rom på 1500talet och bibehölls där in i 19. seklet för
att ersätta kvinnliga sopranstämmor.
Se vidare Röst.

—

Falsettist,

en

som

sjunger

manlig sopran- och altsång

ej

falsett:

utförd af

kastrat.

[Den] Falska svartkonsten.
La fausse magie, opera comique i 2 akMarmontel, musik af Grétry
(Paris 1775); svensk öfversättning af C.
Envallsson; uppförd å Munkbroteatern
38 gånger 1792—97.
ter; text af

Falso bordone (fr. faux bourdon, eng.
en slags flerstämmig sång
bestående i en serie sextackord med
fa burden),

—
Falstaff—Fanfar
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början och slut i tonica-kvint-oktav. F.
synes ha uppstått i Italien (Florens) på
1100-talet, hvarifrån den redan omkring
år 1200 spridde sig till England och
Nordfrankrike (Belgien). Ännu Dufay

använder ofta

Falstaff,

f.

lyrisk

komedi

i

tre akter,

sex tablåer, text af Arrigo Boito, musik
af G. Verdi; premiär på Scalateatern i

London,
Sthlm 16. 11.
F.
textöfvers. af E. Wallmark.

Milano
19.

1896

1893 (Covent Garden,

9. 2.

1894);

5.
i

f.

ggn å

k.

t.

är äfven hjälten i operor af: Salieri
Nico1798, Balfe 1838, Adam 1856 m. fl.
lais opera "Muntra fruarna i Windsor"

behandlar

samma ämne.

—
—

—

—69

musiklärare i Viborg; under
utvecklade F. en storartad
A'erksamhet för musiklifvets höjande och
grundade bl. a. en symfoniförening, som
en tid gaf 6 abonnementskonsertcr om
1856

tid

året med dels orkestersaker dels kör- o.
orkesterverk; 1869 flyttade F. öfver till
Helsingfors och begynte strax taga en
verksam del i musiklifvet därst.; 1869
70 var han ledare för orkesterbolagets

konserter och kapellmästare vid Svenska teatern; 1870 80 kapellmästare vid
liuska operan; jämte dessa befattningar
innehade han sedan 1870 organisttjänsten vid Nikolaikyrkan, en post, hvilken han ännu bekläder; 1870 utnämndes
han till musiklärare vid universitetet;
1870 grundade F. en sångförening, hvilken uppförde stora oratoriska verk, däribland sådana kräfvande som Israel i
Egypten, Matheuspassionen, Brahms' re(luiem, Elias m. fl. med Alma Fohström,
Emmy Ackté-Strömer o. a. som solister;

—

deltog 1882 i stiftandet af Helsingfors'
musikinstitut och fungerade som lärare
i
orgelspel därstädes intill 1910; sedan
1909 är han medlem af institutets styrelse.
F. har alltsedan 70-talet varit

medlem

i en mängd kommittéer dels rörande kompositionsbedömande, dels or-

ganistskolors

inspektion,

gifvit flera koralböcker (1872, 1883, 1902,

1903

med bihang

dels

i

koral-

1910), af

hvilka den

si-

sta är ett storslaget koralarbete hedrande ej blott utgifvaren utan äfven hela
Verket utmärker sig för hiFinland.

på samma gång det
hänsyn till den nutida sången.
Psalmerna äro försedda med korta kostorisk grundlighet,

tagit

ralpreludier af F. själf, hvilka synnerligen väl passa till koralerna. Af kompositioner märkas: Promotionskantaten
(s. k. och ork.) 1890, kantat till Topeliusfesten, "Till Sylviasången" (bl. kör a

"Bön

Finland" (p. och hornmanskör, solosånger vid piano, manskvartetter m. m.
F. behärskar som kompositör såväl de
stora kör- och orkesterformerna som
den enkla visan och manskvartetten.
Han står närmast den Mendelssohnska
riktningen men jämte denna framträder
en känslig vekhet, som gör hans kompositioner ännu lika friska, som då de
skrefvos.
F:s
öfriga
musikkulturella
verksamhet har präglats af stor initiativkraft och ovanlig arbetsförmåga.
En karaktäristik skref K. Flodin i "Finska musiker" 1900.
F a n c h o u eller Lyrspelerskan,
Fanchon das Leyermädchen, komedi med
sång- i 3 akter; fransk originaltext af
Bouilly och Pain; på tyska af Kotzebue,
musik af Himmel (Berlin 1805); svensk
öfversättning af J. E. Remmer; uppförd
f. ggn på k. t. Sthlm 1822; sedan 41 ggr
intill 1858.
K. t. Kphn f. ggn 3. 4. 1846.
Fandango, spansk nationaldans i ^A el.
takt; i rytmiskt hänseende påminnande om polonäsen. F. är en solodans
för ett par med ackompagnement af
guitarr och kastanjetter. Dansen anses
stamma fråia Andalusien och står rytmiskt nära seguedillan och boleron. F.
utföres i allmänhet i lugnt tempo moderato. Gluck använder f. i baletten "Don
Juan" och Mozart i "Figaros bröllop"
(slutet på 3. akten).
Variationer af f.
äro de spanska danserna: tirana, polo
och jota aragonesa.
Fanfar (fr. fanfare) 1. signal för trumpet eller horn på treklangens toner; slutar ofta på kvinten; 2. karaktärsstycke
i 1700-talets suiter af humoristisk karaktär (med snabba ackordrepetitioner).
capella),

Friedrich Richard, f. 5. 1.
1835 i Danzig; studerade först vid gymnasiet i födelsestaden; tog samtidigt
musiklektioner för F. W. Karkull; 1852
53 elev af Fr. Schneider i Dessau; 1853
55 studier vid Leipzigs konservatorium
med bl. a. Moscheles, M. Hauptmann, J.
Rietz och F. David som lärare; 1861 62
förnyade studier vid samma konserv.;
Faltln,

denna

kommittéer m. m. Såsom stor kännare
på kyrkomusikens område har han ut-

ork.),

f.

finsk festsång för

—

%

j
1

—Faure

Fantasia
Fantasia (it.), fantaisie (fr.), ett
musikstycke i fri form; omskrifning och
utsmyckning af operamelodier och folk^ismelodier m. m.
Fantastlco (it.), obegränsadt, fritt.
Fantisera, se improvisera.

Farandole

en proven^alsk dans i
på scenen genom Gounods

(fr.)

*/8-takt införd

Daudet-Bizets "L'arlésii Provence hufvudsakligen vid Corpus Dominifesten 29 juli.
F. står i choreografiskt hänseende närmast ringdansen och långdansen.
"Mireille"

•enne".

och

F. dansas

Far din väg, du onda värld!,
psalm

456; Hseffner 456; motsvarar nr
koralpsb. af 1697; saknas i utländska källor och äfven i svenska före 1697.
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i

Farinelli,

Carlo

(hette egentl.

B r o-

h i), f. 24. 6. 1705 i Neapel, t 15. 7. 1782
i Bologna; utbildad af Porpora och Bernacchi; mycket betydande kastratsångare; redan 1722 firade han stora triumfer
i Eom
i Porporas opera "Eumene"; 1734
kallades han af Händels motståndare
till London och bidrog med sin förtrollande sång till dennes fall; 1735 begaf
han sig till Madrid, där han öfverhopatles med ynnestbevis, blef spansk adelsman, fick deltaga i den spanska politiken och förvärfvade en enorm förmögeniiet; 1761 fick han dock lämna Spanien
och byggde sig sedan ett ståtligt palats
Bologna, där han tillbragte sina återi
stående dagar. F. är typen för kastratsängaren med all hans sträfvan efter
yttre virtuositet, där tekniken är hufvudsaken, kompositionen själf en bisak.
F:s lefnad gaf ämne till flera teaterstycken däribland Aubers "La part du
•diable" ("Hälften hvar"), Saint-Georges
"Farinelli eller kungen och sångaren",
Barnetts "F." m. fl.
Bland F.-biografier må nämnas: G. Sacchi, Vita del Cav.
Don C. B. 1784, C. Rieci, Barney, Casanova e F. in Bologna 1890, I. Desastre,
s c

—

^

—

O. B. 1903.

Farrar, G e r a 1 d i n e, f 28. 2. 1882 i
Melrose, Mass., U. S. A.; berömd sopransångerska; utbildad af I. H. Lorenz i
Boston, Trabadello i Paris och Lilli Lehmann i Berlin; 1901—07 anställd vid hofoperan i Berlin o. 1907—10 vid Metropolitanoperan i New York; gästade Stock.

holm 1904 och
som Margareta

1906,

héme", Julia

Gounods "Romeo

i

i

då hon uppträdde
"Faust", Mimi i "Boo.

Ju-
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Violetta i "Traviata", Elisabeth i
"Tannhäuser", Mignon m. m. F:s röst
är ovanligt frisk och klangfull; den dramatiska förmågan är äfven temperamentsfull och behaglig. Om F. i Stockholm se Sv. Musiktidn. 1904 s. 64, 77 och
lia",

1906

s.

74, 77.

Farrene, Jacques Hippolyte Aristide,
f. 9. 4. 1794 i Marseille, t 31. 1. 1865 i Paris; flöjtist och musikhistoriker; medarbetare i "France musicale"; hans mest
kända verk är samlingen "Trésor des
pianistes" med äldre pianokompositioner hufvudsakligen från 1700-talet (20
bd 1861—72). F:s hustru Louise, f.

Dumont

13. 5. 1804 i Paris, t 15. 9.
var framstående pianist och
utgifvandet af ofvannämnda

(f.

1875 därst.),

deltog

i

samlingsverk.

Fars

(fr.

farce),

vaudevillen;

lustspel

närstående

som dramatisk konstform

kan den

följas tillbaka till medeltiden;
en typisk sådan äldre fars är "Advokaten Pathelin"; f. är hufvudsakligen utbildad i Frankrike.
Fasching (t.), karneval, fastlag.

Fastlagsspel

(t.

Fastnachtsspiel); lust-

spel speladt vid fastlagstiden ofta

med

inlagda musiknummer (danser,
visor, signaler och marscher å musikinstrument m. m.); voro särskildt vanliga
vid skolorna under 1600-talet. Messenii
dramer från 1610-talet kunna tjäna som

smärre

exempel på arten.
Fastoso
(it.),
prunkande,

prålande,

pompöst.

Fatinitza,

operett

i

tre akter af F.

von Suppé till text af F. Zell o. R. Genée;
premiär å Karlsteatern i Wien 5. 1. 1876;
svensk öfvers. af Adolf Lindgren; f. ggn
på svensk scen: 15. 11. 1876 å Mindre teatern, Sthlm; 16. 11. 1876 å Södra teatern
därst. och

5. 6. 1877 å Göteborgs teater.
Faure, Jean B a p t i s t e, f 15. 1. 1830
i
Moulins, Allier; son af en kyrkosångare blef han efter faderns tidiga död
körsångare i S:t Nicolas des Champs i
Paris och samtidigt elev vid konserv.;
hans röst visade sig efter målbrottet vara en synnerligen klangfull baryton, och
han utbildade sig därför till sångare unde Ponchard och Moreau-Sainti; 1852 anställd vid opera eomique; 1861 76 vid St.
operan; 1857 dessutom professor i sång
vid konserv. F. åtnjöt som artist stor
aktning och prisades i synnerhet för sin
.

—

Fauré—Federhof-Möller
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lika konstnärliga sång,
förmåga. 1886

matiska

mimiska
utgaf

o.

dra-

han en

chant, traité

sånglärobok: "La voix
pratique" (i utdr. tr. 1898: "Aux jeunes
Som kompositör är han
chanteurs").
mest känd genom sin vackra och stämet le

ningsfulla sång "Crucifix"; andra populära sånger äro "Pie Jesu", "Alléluia

—

F. ind'amour" och "Los romeaux".
gick 1860 äktenskap med den berömda
sångerskan Constance Caroline
L e f é b v r e, f. 1828 i Paris.

Fauré,

Gabriel,

f.

13.

5.

1845

i

Pal-

Ariége; elev af Niedermeyer,
Saint-Saens m. fl.; 1866—70 organist i
Rennes; sedan organist i Paris, först vid
Clignancourtkyrkan, sedan St. Honoré
d'Eylan, St. Sulpice (som Widors assistent), Madeleine (efter Saint-Saéns); 1877
Th. Dubois' efterträdare som kapellmästare vid Madeleine, 1896 prof. i komposition efter Massenet vid konserv, och 1905
chef för samma institution. F. har före-

miers,

känd som orkester- o.
vokalkompositör med verken: symfoni
trädesvis gjort sig

t. Kphn 21. 12. 1864) o. Boitos
De
(Milano 1868; se Mef istof eles).
scener af Goethes Faust, som fordra muDe mest besik, äro ofta komponerade.
kanta äro af: Lassen, Litolff o. Brahms..
"Scener ur Goethes Faust", ej direkt
tänkta som musik till skådespelet, men
mera som själfständiga stämningsbilder
skrefvo bl. a. Schumann, Berlioz (Damnation de Faust) o. Gunnar Wennerberg
(Auerbachs Keller, Scenen aus GoethesFaust" 1879). Slutligen ha vi flera Faustouverturer, däribland af F. Hiller, W..
Tauber, Wagner; symfoniska dikter öfver Faust af: Rubinstein, Liszt m. fl.
Faust, Karl, f. 18. 2. 1825 i Neisse,
Schlesien, t 12. 9. 1892 i Bad Cudowa;:
först militärkapellmästare sedan (1869'
—80) stadskapellmästare i Waldenburg;
omtyckt danskompositör (företrädesvis

intill 1913; k.

—

polkor).

Faux bourdon,

Falso bordone^

se

Favart, Marie
r o n c e r a y 15. 6.
22.

4.

1772

i

Paris;

Justine,
1727

i

Du-

f.

Avignon,

t

berömd skådespeler-

en violinkonsert op.
körverken "Venus' födelse" op. 29,
"Djinns" op. 10, "Madrigal" op. 35, ett
requiem m. m. Af kammarmusikverken
må nämnas: en pianokvintett i D-moll,
två pianokvartetter op. 15 och 45, en sonat för p. o. v., en berceuse och en romans för p. o. v., en elegi för cello o. p.
samt flera pianokompositioner: 8 barcaroler, 9 nocturner, impromptus, chants
sans paroles, ballader, valser och masurkor; dessutom en mängd solosånger
och duetter m. m. F. har äfven skrifvit
musik till en mängd skådespel såsom:

ska och sångerska; gift med teaterdiktaren, skaparen af det franska sångspe-

"Caligula", "Skylock", "Pelleas et Melisande" m. fl. Däremot är hans försök

lingstema.

inom

durtonart

op. 40, suite op. 12,
14;

("Prometheus") mindre
F. står som kompositör närFranck, dock utan att vara

operan

lyckligt.

mast C.
hans direkta lärjunge.
Fansset, se

behandladt under

1715); de

mera

1700-talet;

Charles Simon

F.

(f.

13.

11.

Paris, t 18. 5. 1792). M. J. F. var
framstående såsom operettsärskildt
sångerska i herdinneroller. Då Ch. S>
1710

i

marskalkens af Sachsen skådespelartrupp, hade M. J. F. många vedervärdigheter att utstå från den förOffenbach&
älskade
marskalken
(se
"M:me Favart"). Båda makarna utgåfvo tillsammans "Théätre de monsieur
et madame Favart", 10 bd, 1763—72.

F. öfvertog

Favori

F-dur

(fr.),

(fr.

fa

med

omtyckt; théme

f.,

älsk-

majeur, eng. f major),,
grundton och ett \^

f till

h (h-moll parallelltonart).
Federhof-Möller, Jens, f. 7. 10. 1858
i
Köpenhamn; elev af konserv, därst.
1878 80; var en tid organist vid en del
för

—

Falsett o.

Faust, Faust och Greta, Faust
och Margareta; ämnet ofta musikaliskt

let,

(först

allvarliga, storslagna be-

handlingarna begynna med Spohr (skrifvet för Wien 1813, uppfördt i Frankfurt 1818 f. f. ggn; text af J. C. Bernard, ej efter Goethe); de mest bekanta
i våra dagar äro Gounods
(Paris 19. 3.
1859; i Sthlm 5. 6. 1862; 400 ggr å k. t.

kyrkor i den danska hufvudstaden; lefde sedan som sånglärare; dirigerade c.
1890 en förening, "Nordisk Musikselskab", som gaf flera konserter; uppehöll
sig sedan i Tyskland, där han vistade*
först i Leipzig, sedan i Berlin som sånglärare; gaf äfven konserter och gästade
födelsestaden 1892, då några af hans sånger uppfördes å en af honom gifven
konsert.

Fela
Fela, se

Fidde

—Fesca
Fermat

1.

Ferdinand Cortez,

opera i tre
akter af Spontini till text af de Jouy
och Esménard ("F. C. ou la conquéte du
Mexique"); premiär Paris 1809; i ny bearbetning 1817; f. ggn å k. t. Sthlm 13.
6. 1826.
K. t. Kphn 29. 1. 1827.
Fercnczy, F e r e n c, f. 1837 i Ungvar, t
ungersk operasångare; elev af
1881;
Lamperti; bereste som sångare de flesta
Europas länder och blef till sist fast
engagerad vid hofoperan i Weimar; företog härifrån flera resor till Sverige,
först 1876 med R. Hennebergs tyska operatrupp; uppträdde härvid med framgång på Mindre teatern i Sthlm, sedan 1877 i spetsen för en egen operatrupp och slutligen 1881 i jan., då han
sjöng på k. t. Bland hans roller å sistnämnda teater märkas: Masaniello i
"Den stumma", Raoul i "Hugenotterna"
samt Faust och Lohengrin. Hans sista
besök blef mindre lyckligt, enär hans

stämma så småningom förlorat sin friskUnder sin bästa tid prisades han
som lika god skådespelare som sångare;
het.

på hemresan från denna sista skandinaviska färd ådrog han sig på St. Balt en
förkylning, som ändade hans lif några

månader

senare.
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— Om F.

i

Hedberg, Sv. operasångare
Ferling, Erik, f. 1733, t

Sverige se F.
310

s.

Åbo

f.

fermata, halt), hvilotecken
dröjande utöfver notens
tidsvärde; vid taktstreck liktydigt med
en längre paus.
(t.),

Feroce

kapellet ända till sin död. G. J. Ehrensvärd nämner 1772 om honom, att han
var den förnämste i hofkapellet "och
hade med uppmuntran kunnat blifva
den skickligaste violist vi i Sverige
ägt". F:s insats i Åbo musiklif på 1700talet kan ej skattas ringa.
Efter 1804,
då hans ålder ej tillät honom att verka
lika nitiskt som förut, visade musiksällskapet

mindre

lifaktighet.

—

Litt.:

W. Lagus, Musikaliska sällsk. i Åbo 1790
—1890, Åbo 1890 s. 16 ff.; Anteckningar
rör. teatern i Finland, Helsingf. 1864 s. 9;
Dahlgren, Anteckn. om Sthlms teatrar;

handl.

i

slottsarkivet.

Fermanente

(it.),

säkert, fast.

fasthet.
i

en orgel.
våldsamt.

häftigt,

vildt,

(it.),

med

B al dass are,

Ferri,

1610

12.

9.

f.

i

—

—

dan tillbaka

till

födelsestaden.

an-

F.

som sin samtids främste sångvirhan ägde en ovanlig smidighet i

sågs
tuos;

koloraturen och sällsynt förmåga att behärska andhämtningen.
Ferslev, Christian Lunov Laasbye,
f.
30. 9. 1817' i Jelling, Danmark, t 7.
9.1883 i Köpenhamn; operasångare (bas);
debuterade på k. t. i den danska hufvudstaden 12. 5. 1837 och sjöng sedan
10 år därst.; utbildade sig sedan för
Garcia i Paris; ehuru mycket gynnsamma engagement i Frankrike erbjödos
honom, återvände han dock till Kphn,
där han blef en af den k. scenens
främsta krafter.
Han användes såväl
vid sångscen som talscen, ja, t. o. m.
i
baletten; på alla dessa skilda områden prisades han som en god kraft,
hvilken alltid med omsorg och konstnärlig

—

(it.),

ekoverket

Perugia, t därst. 8. 9. 1680; framstående
kastratsångare; 1625 55 i Warschau;
1655 75 vid hof vet i Wien; drog sig se-

roller.

20.

sv.

n

c o

Fernwerk

12.

i

ett

Fermezza,

hof kapellet
fr. o. m. 1761 (fullmakt af 23. 6.); konsertmästare 1773 86; namnes 1788 som
"direktör af copiaturen" vid operan;
1790 kallades han att leda musiken vid
Åbo musiksällskap, där äfven flera af
hans kompositioner utfördes. F. upptages dock som medlem af svenska hof1808; violinist; anställd

i

(it.

anger

('^);

nobelhet

förstod

att

sina

spela

må

Bland hans många partier

nämnas:

Sarastro i "Trollflöjten", Publius i "Titus", Öfversteprästen i "Vestalen", Ariovist i "Norma", Raimondo
i
"Lucia", Kardinalen i "Judinnan", Pizarro i "Fidelio", Mefistofeles i "Faust";
sista

1883

i

gången han uppträdde var 26.
Selvas roll i "Den stumma.

sjöng

äfven

i

Musikföreningens

5.

F.

kon-

serter.

Fesca,
1789

i

ruhe;

Friedrich Ernst,

Magdeburg, t
violinist

och

sin första utbildning

f.

15.

2.

i

Karls-

kompositör;

erhöll

24.

i

5.

1826

Magdeburg och

studerade 1805 under A. E. Miiller i
Leipzig; 1806 anställdes han i hofkapellet i Oldenburg och 1808 i kgl. kapellet
i
Kassel hos Jérömes; vistades sedan
någon tid i Wien och slutade som konsertmästare i Karlsruhe; F. prisades
som violinist framför allt för sitt präktiga föredrag af adagiosatser; virtuosens effektsökeri försmådde han.
Som
kompositör skref han en mängd kam-

Fess
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—Fester

marmusikverk och äfven några symfooperor, psalmer, sånger m. m.
Fess (fr. fa bémol, eng. f flat), tonen

nier,

2

sänkt en lialfton; enharmonisk förväxling med tonen e.
Festa, C o s t a n z o, t 10. 4. 1545 i Kom,
där han 1517 inträdt i påfliga kapelbland 1500-talets andliga kompolet;
sitörer ställes han mycket högt; 1537
f

trycktes en bok trestämmiga madrigaMagnifikat, dessutom
1554
fyrst.
ler,

Hans Te Deum
mässor, Credo m. m.
sjiinges ännu vid stora högtider i Vatikanen.
Fester för musikuppföranden ha tagit
sin början, då skolkörerna med 1700-talet

erhöllo

minskad betydelse.

De

stora

blandade körerna voro nödvändiga för
att kunna framföra oratorier, mässor,
kantater och a capellakörer af 1500-taFör detta ändamål stiflets mästare.
tades i början af 1800-talet öfverallt i
("Singakademistäderna sångsällskap
en"). För att få till stånd verkliga elitkörer sammanslog man flera sådana
föreningar och valde ut de bästa sångkrafterna. Sedan man med dessa körer
förenat orkestrar bestående af urval
från flera städers musikkårer, hade man
det nödiga materiellet för anordnandet
I Tyskland, där
af stora musikfester.
denna rörelse särskildt vann utbredning,
ägde den första musikfesten rum i Frankenhausen 1810 på initiativ af G. Fr.
Bischoff. 1816 ägde en Händelfest rum i
Hamburg och 1817 samt 1818 följde liknande i Liibeck och Hamburg. 1820
förenade Bischoff musikkrafterna från
Braunschweig, Wolfenbiittel, Hildesheim
och (Suedlinburg till en musikfest i
Helmstadt. Samma förbund gaf sedan
fester i Quedlinburg 1820 och 1824. Efter
den sistnämnda följde ett förbund för
Elbeprovinserna med musikfester i Magdeburg 1826, Zerbst 1827, Halberstadt
1828,
Nordhausen 1829, Dessau 1835,
Braunschweig 1836 m. fl. 1829 utgick
ur denna sammanslutning det thiiringisk-sachsiska förbundet med musikfester i Halle 1829 och 1835 samt Erfurt
1832. Största betydelsen erhöll det nederrhenska förbundet stiftadt 1817 och med
fester omväxlande i städerna Diisseldorf, Köln och Aachen (någon tid äfven
Elferfeld).
Festernas glanstid var 1830talet, då öfverallt (jämte Tyskland fram-

för allt England) hvarje år stora konserter med jättekörer och jätteorkestrar
I Norden, där inga stora städer
gåfvos.
funnos, fick man nöja sig med mindre,

—

och under 1840— 60-talet sammanslöt man
manskvartetterna till smärre fester (se
Manskvartett och Behrens, Joh.).
Nordiska musikfester i samma stil som
Den
de tyska erhöll man först sent.
första ägde rum i Köpenhamn 4.—10. 6.
1888 i samband med utställningen. HufFörsta
vuddirigent var Otto Mailing.
dagen ägnades åt alla tre länderna med
såväl orkester- som körverk, andra åt
svensk kammarmusik, tredje kör- och
orkestermusik från alla länderna, fjärde
norsk kammarmusik, femte orkesteroch körmusik från alla länderna, sjätte
dansk kammarmusik; sista dagen gafs
en allmän folkkonsert med blandadt program. Af större verk uppfördes Hartmanns 400-årskantat och Völvens spådom, Gades Elverskud (dir. af honom
själf). Hallens Skogsrået, Normans Kosa
rörans, Berwalds ouverture till Estrella
de Soria, Griegs Den bergtagne, SvendDen andra stora norsens oktett m. fl.
diska musikfesten ägde rum i Stockholm
6.-10. 6. 1897 och hade liksom den första
omväxlande stora och små konserter.
De tre stora (6. 8. 10. juni) hade bl. a.

—

ouv. öfver sv. motiv, Ole 01Asgaardsreisen, Griegs Bergliot,
Gades G-mollssymf., E. Hartmanns Haermsendene, Södermans kat. mässa, Berwalds G-mollssymf., Joh. Selmers Den
fangne. Hallens Gustaf Wasa, Hornemans Kalanus och Hartmanns Völvens

Normans
sens

(7. 9. 10. juni) hade
uppvisa verk af C. Nielsen,
Barnekow, Gade, Hartmann, Bechgaard,
Heise, A. F. Lindblad, Valentin, Åkerberg, Sjögren, Sinding, Alnaes, Svendsen, Grieg och Hallström. Af dirigenter
kunna nämnas: Fr. Neruda, Fr. Kung,
I. Holter, Nordquist, Hedenblad, Hallen,
31.
Valentin, Henneberg, J. Svendsen.
5. o. 1. 6. 1906 afhölls den första svenska
musikfesteu med en konsert första o. två
andra dagen. Bland utförda verk märkas: Normans Rosa rörans, Hallens Ett
juloratorium, Valentins Festouverture,
Sjögrens Islandsfärd, A. Wiklunds konsertstycke för p. o. ork., Berwalds "kvartett f. stråkinstr.", Lindblads Bröllopsfärden, Södermans Visor i folkton, Alf-

Spådom.

bl.

a.

De mindre

att

—

.

Festivamente
vens Skärgårdssägen och Midsommarvaka, Stenhammars Ett folk, Aulins CmoUskonsert, Häggs Nord. symf., Beckmans Om lyckan och Gamla gastar,
Lindegrens kvintett, Häggs pianotrio,
sånger af J. Jacobson, Peterson-Berger,
Morales, Stenhammar, Sjögren m. fl.
Festdirigenter voro: Nordquist, Hallen,
Henneberg, Aulin, Valentin och Stenhammar. En storartad svensk musik-

ägde slutligen rum i Dortmund 8.
11. juni 1912 hufvudsakligen med
tillhjälp af Svenska konsertföreningen i
Stockholm. De mest nitiska främjarna
af denna voro H. Marteau, J. May, T.
Anlin, V. Stenhammar.
De här representerade svenska kompositörerna voro:
Berwald, Lindblad, Norman, Söderman,
fest

9.

10.

Valentin, Sjögren, Hallen, Aulin, Peterson-Berger, Hägg, Stenhammar, Liljefors, Alfvén, Nat. Berg o. Rangström.

Som

medverkade: Signe Rappe
och John Forsell. Dessutom deltog sångsällskapet O. D. från Uppsala under
Alfvéns ledning. Festen inleddes med
Stenhammars opera "Festen på Solhaug"
under Wolframs dirigentskap. Bland
dirigenter märkas: G. Hiittner, J. Jansson, V. Stenhammar, H. Alfvén (särskild festbok finnes tryckt på tyska).
Smärre musikfester ha tid efter annan
gifvits af musiker å en viss plats utan
någon sammanslutning af medverkande
från skilda nejder. Till sådana kunna
bl. a. räknas musikfesterua i Göteborg o.
Uppsala 1911.
Se äfven Manskvartett.
Festivamente, festivo, festoso (it.),
solister

—

—

festligt.

Festivo,
ligt,

con festivitå

Fran
Möns, t

Fetis,
1784

högtid-

(it.),

festligt.

i

c o
26.

i

s

3.

J o

s e

1871

i

p

h,

f

25.

.

Briissel;

3.

mu-

sikhistoriker; elev i komposition af Boieldieu och Pradher vid konserv, i Paris; gifte sig 1806 till en stor förmögenhet men förlorade den plötsligt 1811;

han lämnade då Paris

för att i stillhet
lefva för sina musikhistoriska studier i

Douai
till

i

Ardennerna; 1818 återvände han

han

Paris, där

trapunkt

och

1821 blef lärare

1827 tillika bibliotekarie därst.

kallades

han

i

kon-

fuga vid konserv, samt

År

1833

chef för Briissels konserv, och samtidigt belgisk hofkapellmästare. Han kvarstod på dessa platser
till

—Fetis
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sin död. Af F:s många kompositioner för kammarmusik, orkester, körer,
operor m. m. ha inga öfverleft honom.
till

Däremot ha hans historiska
rit

skrifter va-

af utomordentlig betydelse för

mu-

sikforskningen. F:s vetenskapliga produktion kan indelas i musikteoretiska
och musikhistoriska verk. Till de förra
höra bl. a.: Méthode élementaire
.

d'harmonie
36, 41

et

(öfvers.

.

d'accompagnement 1824,
dessutom på engelska och

Solféges progressifs 1827;
Traité élementaire de musique 1831 f.;
Traité du chant en choeur 1837; Manuel
des jeunes compositeurs 1837; Méthode
des méthodes de piano 1837; Méthode des
italienska);

méthodes du chant 1840; Méthode élementaire de plain chant 1843. Som en
öfvergång till de historiska verken kunna räknas de storslagna: Traité complet
de la theorie et de la pratique de Fhar1844 och Traité du contrepoint
et
de la fugue 1824.
Af de historiska framstå ännu såsom oersättliga
Biographie universelle des musiciens (1.
uppl. 1835-^4; 2. uppl. 1860—65; två
suppl.-bd 1878 och 80 af A. Pougin) och
Histoire générale de la musique (5 bd
1869—76).
Till
dessa två hufvudverk
kunna sedan läggas: La musique mise
å la portée de tout le nionde 1830, 34, 47,
Esquisse de Fhistoire de Tharmonie 1840
och Notice biographique de Nicolo Paganini 1851. F. visar som historiker en
enastående grundlighet och förstår att
kombinera de musikaliska fakta med de
kulturhistoriska strömningarna o. tidsidéerna. Den polyfona musiken intresserar honom särskildt, och man kan ej
annat än beklaga, att hans Histoire générale ej hann längre än till 1400-talets
början. Hans stora biografiska lexikon
är ej ersatt af Eitners Quellenlexikon

monie

utan låter sig med fördel ännu använda
vid sidan om detta. Att en del historiska data kommit att bli felaktiga må
väl förlåtas, då man besinnar hvilken
ringa utbildning detaljforskningen ernått på hans tid.
Däremot kan man
med skäl anmärka på hans synnerligen
partiska syn på saxntida kompositörer.
Wagner är för honom ännu den obegåfvade lycksökaren, som ej förstår musikens sanna väsen. F:s Histoire générale stöder sig i första bandet rätt mycket på Engels då endast delvis utkomna

252

flf,

fff— Field

studier öfver naturfolkens och de öster-

ländska kulturfolkens musik. I de senare delarna om medeltidens musik visar han ofta alltför stor lust att kombinera enskilda musikföreteelser med stora
kulturhistoriska strömningar. Särskildt
ofta anlitar han ett så löst bevismatesom moderna folkvisuppteckninriell
gar, hvilka kritiklöst placeras i medeltiden. Han är emellertid häri blott barn
Däremot äro hans studier
af sin tid.
öfver den flerstämmiga musiken afgjordt de bästa, om man bortser från
hans historiska funderingar öfver den
flerstämmiga musikens ursprung. F. blef
F:s båda
1857 led. af Mus. ak. i Sthlm.

—

söner

Edouard Louis Francois

i sitt 97:de år o. var
då ännu verksam som musikkritiker) och

(f.

1812; ingick 1908

Adolph e Louis Eugéne

(1820—73)

ha båda gjort sig kända som gedigna
musiker; den förre har äfven verkat som
musikhistoriker; bl. a. utgaf han: Les
musiciens beiges 1849 och Les artistes
beiges ä Fétranger 1857- -65; utgaf dessfaderns Histoire générale de la musique och en katalog 1877
öfver faderns värdefulla bibliotek.

utom

if,

5:te delen af

fff.

=

fortissimo,

forte-fortissimo.

de båda resonanshålen på ett
stränginstrument.
Fiacco (it.), matt, trött.
Fiasko (af fr. flacon, flaska), tycka
illa om; far f. (it.), göra fiasko, falla
igenom (falla i kras som en flaska).
Fibich, Z den k o, f. 2L 12. 1850 i
Wscheborschitz vid Tschaslau, t 15. 10.
1900 i Prag; utbildad i Prag, Leipzigs
konserv, och för Vinc. Lachner; 1876
andre kapellmästare vid nationalteatern
i
Prag och 1878 kördirektor vid ryska
kyrkan därstädes. F. är en af tschekiska skolans främsta kompositörer; af
hans många operor må nämnas: "Bukovin 1874, Blanik 1881, Bruden i MesF-hål,

Stormen 1895, Arconas
Hippodamia 1890,

sina

1884,

1900,

trilogien

Dessutom
tre

flera

symfonier

verk för kör och
(f-dur,

ess-dur,

fall
1891.

ork.,

e-moll),

symf. dikter (Toman och nymfen, Othello, Vigiliae, Våren m. fl.), festouverturen
Comenius, stråkkvartetter, pianokvintett, pianokvartett, pianostycken, solosånger m. m. Hans biografi skref C. L.
Richter 1899 (Prag).
Fich,
A d é 1 e, se A 1 a t i.

Alma

m

Ficker, trenne bröder, ledamöter i sv.
hofkapellet: Gottlieb Fredrik, f.

t

26. 2. 1752,

8.

3.

1840

Stockholm; kon-

i

trabasist i hofkap. 1781—1820; k. t:s
Carl Fredrik, t
bibliotekarie 1805.
26. 12.

1818

i

Linköping;

flöjtist

i

hofkap.

Christian Fredrik,

1796—1818.

f.

hofkap. 1804—
De båda sistnämnda konserterade
1825.
ofta tillsammans i hufvudstaden på 1790talet o. företogo äfven konsertresor bl. a.
till Åbo, där de en lång tid nästan hvarDe beundrades allje år läto höra sig.
t

1784,

4.

2.

1837; oboist

i

mänt

för sitt framstående spel.
a t h i 1 d a, se G e 1 h a a r.
Ficker,
Fiddel, fela (t. fiedel, eng. fiddle),
violin; f i d d 1 a, (fila) spela violin;

M

a r e, spelman (birfilare).
d e 1 i o, opera i 2 akter, text af
Bouilly (Léonore, ou TAmour conjural),
öfversatt till tyska (Leonore) af Sonnleithner, hvilken öfversättning sedan ändrades (med titeln Fidelio) af Treitschke»
hvars behandling öfverf ördes på svenska

f

d

i

F

1

i

af B. Crusell; musik af Beethoven; operan komponerades 1804 5 under namn af
Leonore (s. d.); titelns förändring skedde 1814, då äfven musiken undergick
åtskilliga omskapningar; uppförd första gången å Theater a. d. Wien d. 20.
11. 1805; i Sverige f. ggn å k. t. d. 14. 4.
1832; 50. ggn i Sthlm 20. 11. 1905 på 100.
årsdagen af första representationen i
Wien. Pr. k. t. Kphn 17. 9. 1829.
Field, John, f. 26. 7, 1782 i Dublin,

—

t 11. 1. 1837 i Moskva; pianist; elev af
Clementi; uppträdde som pianist första

gången

offentligt 1794

i

London;

åtfölj-

de sin lärare 1802 till Paris, där han
väckte stor uppmärksamhet för sitt förträffliga utförande af Bachs och Händels fugor, sedan till Tyskland och Petersburg; i den ryska hufvudstaden blef
han snart en mycket anlitad pianolärare och kvarstannade där till 1823, då
han begaf sig till Moskva. Efter ytterligare konsertresor på kontinenten återvände han 1832 till London; han stod nu

på höjden af anseende som utöfvande
musiker och bereste snart äfven Italien,
Tyskland och Österrike; hans hälsa angreps emellertid, och 1837 fördes den
sjuke från Italien till Moskva, där han
dog. F. har vunnit sitt största anseende genom de s. k. noeturnerna, hvilka
i de vanliga
upplagorna utgöra 20 styc-

Fiero
ken.

åt

F.

har dock själf

mer än

ej gifvit

ett dussin af

dem.

den vanliga under denna

tid

—Finale

namnet

Stilen är

med en

Lied-artad melodi och enkla brutna ackord till ackompagnement. Den tungsinta, sentimentala stilen gjorde dem i
hög grad populära, och en mängd efteren
Till
bildningar utkommo snart.
högre konstnärligare plan höjdes formen af Chopin. F. skref äfven verk för
piano och orkester, kammarmusik m. m.,
däribland 7 pianokonserter, 4 sonater,
1 polonäs, 1 rondo, 1 kvintett och 2 Divertimenti.
Fiero (it.), häftigt, vildt.
(it.), med stolthet.
Figaros bröllop eller Den fjolliga dagen. La Folie journée, ou le

Fiezza, c o n

Mariage de Figaro, Beaumarchais' andra
berömda lustspel af 1781; i Da Pontes
bearbetning Le nozze di Figaro med musik af Mozart i Wien d. 1. 5. 1786 f. ggn;
i
i

Crnsells svenska öfversättning gifven
Stockholm å k. t. f. ggn d. 23. 1. 1821;

100.

ggn

i

1876; 300.
1910.

Sthlm 1. 3. 1858; 200. ggn 9.
ggn 27. 1. 1900; 350. ggn 27.

Pr. k.

t.

Kphn

solodansör).

Figuration, en enkel melodi ackompagnerad af flera polyfona stämmor.
Figurdans motsats till pardans; dans
med vissa utförda figurer; sådana figurdanser äro kontradansen, kadriljen, menuetten, gavotten m. fi. F:s glanstid är
1700-talet; vid 1800-talets början undan-

trängdes f., och pardansen med likformig kriugsvängning infördes i stället;
till det senare slaget hör t. ex. valsen,
galoppen, polkan.
i

fi-

såsom t. ex. kontradansen
(kadriljen) förekommer ofta improviserad figurering; den vanligaste figurerin.gen i våra dagar sker i fransäsen.
gurdanser

il

sällskapet

tuono, utspin-

i

Stock-

hufvudsakligen
af A. Hallen, hvilken äfven blef dess
dirigent.
Första konserten gafs 10. 3.
1885 med bl. a. verk af Bach, Brahms
och Söderman. Sällskapet lade särskild
vikt vid blandad. körsång a capella samt
Konserternas antal
kör- och ork. -verk.
om året var tre. Sedan Hallen 1895 afgått som ledare, var I. E. Hedenblad
tvenne år dirigent, sedan 1897 1900 V.
Stenhammar och 1900—03 E. Åkerberg.
1903 i sept. ombildades sällskapet ("N y a
f i 1 h.
och har sedan dess
s ä 1 1 s k.")
stiftadt jan. 1885

—

gifvit två konserter årligen.

ha
Stenhammar,
rigenter
F.

Såsom

di-

fungerat: V.
Nordquist, A. Järne-

efter
C.

Rung med

1903

V.

Wiklund som leKören har meren-

—

150 personer. Orkestern
har varit hofkapellet. Af utförda större verk må nämnas: Matteuspassionen
(1890) och Johannespassionen (1898) af
Bach, Missa sollemnis (1894) af Beethoven, Requiem (1886) af Brahms, Lyran
och harpan (1894) af Saint-Saens, Geron-

dels utgjort 130

Figurant, dansör som i balett endast
uppträder tillsammans med andra (ej

filar

Filharmoniska

holm

dare af inöfningen.

koloratursång.

(it.

hvilka företrädesvis odla kör- och ork.musik, speciellt oratoriet, passionen,
mässan och kantaten.

4.

Figuralmusik, se Mens uralmusik.
Figuralsång, figurerad, polyfon musik,

Filera tonen

Filharmonia ("vän af samklang"). Filharmoniska sällskap, musikföreningar,

felt,

22. 9. 1786.

Figurera, utföra vissa dansturer;

na tonen), låta en ton strömma ut jämnt
och uthålligt.

4.

Figur, en notgrupp, som är uppkommen genom sönderdelning af en not af
viss valör i flera mindre; äfven en med
binoter utsmyckad hufvudnot (figurerad
melodi).

som
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dröm (1904) af Elgar, Ett folk af
Stenhammar. Af öfriga kompositörers
namn må nämnas: Liszt, Wagner, Bruch,
Rubiustein, Mendelssohn, Schumann, C.
tius'

Franck, Dvorak, Bruckner, Grieg, Heise,
Gade, Hallen, V. och P. U. Stenhammar,
Söderman, Hallström, A. F. Lindblad,
Öfriga filh. sällsk. i
Wennerberg.
Sverige se de resp. städerna.
Filikromen, en berömd gatmusikant i

—

Stockholm på 1810-talet; om honom se
Rydqvists Djurgårdsminnen, 1833, och
Gamla Stockholm,
Lundin-Strindberg,
1882 (s. 126—128). F. blef sedan titeln på
en samling skämtsamma visor utgifna
af L. Th. Öberg (pseud. Axel I. Ståhl)
1852—65 i 9 häften.
Filochoros, se

Fin

(fr.),

Final

(it.

kunna

(it.),

slut.

finale), slut, slutsats.

I sonaten och symfonien en
rondoform; två hufvudtyper
den lätta, lekande
särskiljas:

Finale.
slutsats

Philochoros.

fine

1.

i

Finalkadans
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Haydnska

f.,

som under

1800-talet

ej

en dans (Saltarello i
Mendelssohns A-durssymfoni, Passacaglia i Brahms' E-mollssymfoni); den pasällan öfvergick

i

energiska Beethovenska f. afgifvande hela symfoniens grundstäm2. I operan
ning (B:s C-mollssymfoni).
slutsatsen i hvarje akt. Denna slutsats

tetiska

—

utbildades först under 1700-talets andra
Den äldre opera serian plägade afdel.
sluta hvarje akt inuti operan med en
aria (koloraturaria) och sista akten med
Operabuffan däremot
en kortare kör.

upptog under 1700-talet den mera sammansatta slutformen med solo- o. ensemblepartier.

Föregångsmän blefvo Leo,
Såsom den egentlige

Pergolesi, Hasse.

skaparen anses Logroscino vara. Piccinni upptog formen i "La Cecchina" o.
Mozart utbildade den vidare framförallt
Figaros bröllop och Don Juan. Med
i
1800-talets början hade f. sin gifna plats
äfven i den allvarliga operan. En mästare i behandlingen af f. var bl. a. C.
M. v. Weber. F. afgaf sedan grundformen för det nya Wagnerska musikdramat, där så godt som hvarje akt utgjorde en utvidgad f. med soli, ensemble,
körer och recitativ.
Finalkadans, stor kådans, sista periodens slutfall i ett stycke.
Finalnot, tonika, slutnot.

Fingersättning (app likatur, fr. doigeng. fingering), fingrarnas ändamålsenliga begagnande vid spelandet af
ett instrument.
F. har endast vid klaviaturinstrumenten någon nämnvärd betydelse.
Angifvandet af f. i notböcker
ter,

—Finland

med

1700-talet

fick

Ännu under

betydelse.

allt genom
tummen full

och framför

Emanuel Bach

Phil.

1700-talets förra

del betraktades det dock ej som oegentligt, att tummen, då den ej användes

vid spelet, gled ned under de andra fingrarna. Omkring år 1800 blef det vanligt
att

tummen med

beteckna

1

och num-

rera de andra fingrarna därefter. Endast England har ännu bibehållit det
gamla beteckningssättet med O eller -h
på tummen. Om f. se bl. a. följande
Ch. Neate, An essay on fingeskrifter:
ring 1855, L. Köhler, Der kleine Fingersatz 1862, O. Klauwell, Der Fingersatz im Klavierspiel 1885, H. Niirnberg,
Grundregeln des Klavierfingersatzes. En
grundlig öfversikt af f. ger Groves lexi-

kon

II.

Finito
Fink,
3.
i

(it.),

afslutadt.

Gottfried Wilhelm,

f.

7.

Suiza, Thiiringen, t 27. 8. 1846
Leipzig; musikhistorisk författare; stu1783

i

—

derade teologi i Leipzig 1804 08; präst
1809; fr. o. m. 1808 medarbetare i "AUgemeine musik. Zeitung"; 1827 41 redaktör för samma tidning; 1842 universitetsmusikdirektör och höll i denna
egenskap musikhistoriska föreläsningar;
dr h. c. F. koniponerade sånger, manskvartetter, körer m. m.; utgaf flera samlingar: Musikalischer Hausschatz der
Deutschen 1843 (12:te uppl. 1902), Die

—

teutsche Liedertafel 1845 (122 manskvartetter) m. fl. F. viktigaste skrifter beröra musikteori och musikhistoria; till
dessa höra bl. a.: Erste Wanderung der
ältesten

Tonkunst

1821,

Musikalische

med andra hälften af Grammatik 1836, Wesen u. Geschichte
1500-talet (Ammerbach m. fl.).
Vid den- der Oper 1838, System der musikalischen
na tid spelades vanligen med rundad Harmonielehre 1842, Musikalische Kombegynner

först

hand och nedhängande tumme, så
tre mellersta fingrarna fingo

att de

hufvudbe-

Man numrerade därför så, att
pekfingret fick talet 1, långfingret 2,
ringfingret 3 och lillfingret 4. Vid skalor användes vanligen fingrarna 1 och
2 undantagsvis 3 och sällan 4.
Med det
stora uppsving klavértekniken fick i

tydelsen.

England på 1890-talet (Bull) tvangs man
att mera likformigt använda alla fyra
fingrarna, ja t. o. m. tummen kunde någon gång användas. Denna fick beteckningen O eller + (i Tyskland undantagsvis 5). Under 1600-talet intog dock alltid
tummen en underordnad plats. Först

positionslehre 1847.
F. tillhör närmast
den stora kretsen af historiker, som finner sin glädje i att samla och sammansätta historiska notiser utan att underordna dem en öfversiktlig kulturhistorisk metod.
Finland.
Den finska musikhistorien
går tillbaka till medeltiden. Genom
handskrifter i Helsingfors och Stockholm veta vi, att ett rikt kyrkligt musiklif florerat såväl i kyrkor som kloster.
I k. bibi. i Sthlm finnes en omsorgsfullt skrifven handskrift från Finland innehållande hela Henrikofficiet på
noter.

Att

döma

af

en

handskrift

i

Finland

Skara stiftsbibliotek var sekvensen "Csetus noster Isetus" ur detta officium

ännu

på 1600-talet känd och sjungen. De finska naedeltidshandskrifterna ha i E. Granit-Ilmoniemi vunnit en hängifven for-

Den värdefullaste medeltidsnotskare.
boken, som finnes i behåll, är ett antifonarium från Vörå af 1280. Rörande
den högre konstmusiken ger oss samlingen Piae Cantiones (s. d.) af 1582
en god inblick i den två- och trestämmiga mensuralmusiken i Finland. Äfven orgel fanns här och där i de finska
Särskildt
kyrkorna under medeltiden.
är i detta fall Nådendalklostrets orgel
intressant, enär birgittinerklostret enligt

stiftarinnans

bestämmelser

härom

ej

fick

Norlind, VadSamlaren
veckoritual.
stena
klosters
1907 s. 16, 20; Leinberg, De finska klostrens hist. 437). Afbildningar från finska
kyrkor visa, att fiera folkliga instrument voro i bruk såsom vielen, säckpipan, pipan m. fl. Från 1500- och 1600talen finnas en mängd kyrkliga handskrifter i behåll innehållande dels gregoriansk sång dels lutherska psalmer.
Den viktigaste i Sverige bevarade finska
musikhandskriften från denna tid är
Bellanders af 1661 i Skara stiftsbibliotek
(mus.-hdskr. nr 5; se T. Norlind, Lat.
skolsånger 28 f. och s. förfrs Sv. musikAf tryckta sångböcker ha exhist. 95).
emplar af "En liten sångbok" 1553 upptäckts i finska kyrkoarkiv. Orglar omtalas vid denna tid oftare, och särskildt
Åbo ägde ett godt verk. Skolsången er-

äga orglar

(se

T.

mann.
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Musikvetenskapen

universitetet sin odling,

afhandlingar
tilerades där

i

sedan vid
det att flera

fick
i

musikaliska ämnen ven-

(se

Dissertatio).

Mot

var Åbo centralpunkten
för allt högre musiklif.
1741—89 var
organisten K. P. Lenning och 1789 91
dennes son J. P. L. akademiens musikdirektör, och dessa anställde två gånger
i veckan musikaliska öfningar.
En god
1700-talets slut

—

ledare erhöll sällskapet

i

violinisten E.

Ferling (s. d.).
För musikodlingen af
stor betydelse blef det 1770 stiftade Auroraförbundet. Inom detta gåfvos redan pä 1770-talet talrika konserter, och
1790 skred man till stiftandet af ett särskildt
musiksällskap,
hvars
främste
gynnare blef d. v. professorn sedermera
biskopen J. Tengström. Jämte konserter höllos här flera föredrag om musiken
och dess väsen.
Sällskapets egentliga
blomstringstid inföll mellan 1796 och
1803.
Lennings efterträdare som dir.
mus. vid akademien blef först J. Torenberg 1791—1809, sedan K. W. Salgé 1811
33.
Jämte den sistnämnde var violinisten J. K. Dovner (1824 42 dir. cant.
vid katedralskolan) ett viktigt stöd för
musiken.
Salgés efterträdare blef Fr.
Pacius. Mu&iksällskapet, som under andra decenniet legat nere, fick med 20talet en ny hjälp i Josef Gering.
Åbo
brand 1827 bortsopade emellertid allt,
och universitetets flyttning till Helsingfors omedelbart därpå drog alla de musikaliska krafterna till den nya hufvudstaden.
En af de finnar, som vid
denna tid gaf heder åt det finska namnet var B. H. Crusell. Hans verksamhet som musiker och tonsättare inföll
dock ej i moderlandet utan i den svenska hufvudstaden. En ny anda inkom
i
musiken med studentsången på 1820-

—

—

i
Piae Cantiones en god sångbok
(upplagor af 1582 och 1625, en finsk utan
noter af 1616). I Finlands skolor inkom
liksom i de svenska under andra hälften
af 1600-talet instrumentalmusiken.
År
1673 anhöll sångläraren i Åbo skola, att
basuner måtte anskaffas, men hans anhållan
tillbakavisades.
(Se
Finlands
minnesv. män 1: 2 s. 211). Den högre
konstmusiken idkades i synnerhet i
adelsslotten och vid de furstliga hofven.
Hos hertig Johan fanns 1557 ett musikkapell med fem instrumentister (O. Andersson, Inhemska musiksträf. 13). Särskildt ståtlig var musiken vid Åbo universitets invigning 1640, då Per Brahe,

funnos två sångsällskap: "Adelsfanan"
och "Nybergska kvartetten", den senare benämnd efter ledaren J. A. Nyberg. En nitisk främjare af denna sång
var prof. K. R. Sahlberg. Det blef
nu Helsingfors förunnadt att föra musiken vidare framåt. Här stiftades 1828

universitetets
höge beskyddare själf
släppte till sina egna musikanter. Som
director cantus fungerade Samuel Hart-

"Akademiska musiksällskapet", som odlade såväl vokal- som instrumentalmusik.
Af kompositörer representerades

höll

Stiftaren af den första mera betydande manskvartetten vid akademien
talet.

blef J. J. Pippingskjöld.

Under

20-talet

Finland
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vid musikaftnarna bl. a. Weber, MarEossini,
schner, Hornberg, Cherubini,

Adam, Du Puy, CruLindpaintner,
Med Pacius inkom en djupare försell.
ståelse för tonkonsten, och musikodlingen blef mera konstnärligt djup.
Pacius införde äfven i Finland Spohrdyrkan, en riktning, som nått Sverige
redan på 1820-talet. En ej ringa betydelse för den inhemska tonkonsten fick
Fr. A. Ehrström (1801—50), hvars sånger (Svanen, Ynglingen, Källan, Majsång, Vårsång, Till aftonstjärnan. Tonernas välde m. fl.) vuuno en vidsträckt
Pacius'
spridning på 30- och 40-talet.
sånger, såväl manskvartetter som solosånger vid piano, samt verk för teatern
och kyrkan öfverglänste snart alla andra, och på 50- och 60-talet är denne mästare afgjordt själen i all högre musik1845
grundade
odling i Helsingfors.

han en symfoniförening och 1848 en
sångförening. 1852 uppfördes hans opera
"Kung Carls jakt". Pacius' svärson
Karl Collan (1828 71) vann stor berömmelse genom sina veka, melodiösa solosånger vid piano. En annan kompositör och musikledare från århundradets
midt var Ph. v. Schantz (1835 65), som
1860 63 var dirigent för teaterorkestern
Han anslog en finsk folki Helsingfors.
ton med sina små sångspel och komponerade populära manskvartetter och
solosånger. Sedan Pacius mot slutet af
60-talet dragit sig tillbaka från det offentliga musiklifvet, upptog K. Faltin
hans mantel och utöfvade under 70-talet

—

—

—

en gagnande verksamhet inom hufvudstaden som kapellmästare, organist, lärare, kyrkomusiker och kompositör.
Af
sångkompositörer, hvilka inpå 70-talet
förde
vidare
mendelssohnriktningen
inom sången kunna nämnas: K. J. Moring, G. Linsen, E. Genetz, H. Borenius.
80-talet hade att uppvisa ett mäktigt
uppsving inom den inhemska tonkonsten. 1882 stiftade L. Borgström m. fl.
Helsingfors' musikinstitut med M. Wegelius

som

nitisk chef (nuv. ledare: E.

Me-

Samtidigt fick den finska riktningen inom musiken en framstående
främjare i Robert Kajanus. Efter grundliga studier i utlandet återvände han
1882
till
Helsingfors och utvecklade
strax en storartad organisatorisk verksamhet. Han skapade af orkesterförelartin).

ningen filharmoniska orkestern (är ännu
dess ledare) och grundade 1886 en orkesterskola och stiftade dessutom en
symfonikör (1897 dir. mus. vid univ.).
Af de verk han i Helsingfors utförde
märkas Beethovens missa sollemnis och
nionde symfoni, Berlioz' Faust m. fl.
Kajanus har dessutom ledt flera finska
musikfester i landsorten.
Stora haltfulla orkesterverk har han äfven kom-

Med 90-talet erhöll F. i Sibetonsättare, hvars stora begåfning snart skulle ställa honom i främsta ledet bland samtidens finska tonponerat.
lius

en

Af kompositörer, hvilka de
åren gjort sig bemärkta i
Finland, kunna nämnas: O. Merikanto,
E. Melartin, O. Kotilainen, P. Hannikainen, S. Palmgren, A. Järnefelt (äfven
dugande dirigent), E. Mielck, E. Furuhjelm, K. Flodin, T. Kuula, Leevi Madetoja, A. v. Kothen m. fl. Många goda utöfvande musiker har F. under de sista
20 åren haft att uppvisa.
Som sångare
äro bl. a. kända: A. Ojanperä, Wäinö
Sola, A. v. Kothen.
Sångerskor äro:
Ida Ekman, Maikki Järnefelt, Aino
Ackte, Irma Tervani, fru Fohström, fru
Flodin, Alexandra Ahnger, Erna Gräsbeck, Jenny Spennert, Dagmar Hagelkonstnärer.
10

sista

—20

berg-Raekallio.
Framstående förmågor
å instrument äro: K. Ekman (piano),
Sulo Hurstinen, Heikki Halonen (violin),

Anton

Sitt

(cello),

Sigrid Schnéevoigt (piano).

(violin),

Georg Schnéevoigt

Inom

pedagogiken och musikvetenskapen har
F. haft att uppvisa flera goda namn:
M. Wegelius, Ilmari Krohn, Otto AnE.
Granit-Ilmoniemi, Armas
Launis, Heikki Klemetti, Aksel Törnudd, Leevi Madetoja och Ernst Lagus
(folkmusik). Som musikkritiker ha slutligen följande gjort sig kända: K. Flo-

dersson,

Andersson, P. J. Hannikainen,
Kothen, A. Stenius,
Wasenius, E. Katila och G. Wahlström.
Jämte Helsingfors har musiken vunnit

din,

O.

O. Kotilainen, A. v.

hägn i följande städer: Åbo
("Musikaliska sällskapet" med K. Ekman
som dir. samt ork. på 24 man), Viborg
("Musikaliska sällskapet" med I. Weneskoski som dir. samt ork. på 24 man),
Tammerfors och Vasa. En manskvartett, som vunnit världsrykte är sällskapet "M. M." (grundadt 1878), För folkmusiken o. den blandade körsången har
särskildt

Fintbergs bröllop

föreningen "Brage" (stiftad af Otto Andersson) sedan 1906 utöfvat en gagnande
En god musiktidning är
verksamhet.
"Tidning för musik" (sedan 1910; red.
0. Wahlström); af äldre musiktidningar
må nämnas: Finsk musikrevy, Säoeletär
samt Euterpe (1901— 02, utg. af K. Flodin).
Litt.: O. Andersson, Inhemska musiksträfvanden, 1907; K. Flodin, Finska musiker, 1900; Finlands minnesvärde män
I: 2: H. A. Eeinholms Crusellbiogr. s.
208—236; Wilhelm Lagus, Musikaliska
sällsk. i Åbo 1790—1890, 1890; K. Flodin,

Om

Rimebergs dikter, 1904;
Heinrich Pudor, Zur Geschichte d. Mu-

musiken

sik in Finnland, Smlb.

IMG

1.

3.

nat.

1903); K, Flodin, Die Erweckung d.
Tones in d. finn. Musik (ibid. Skan-

dinavien, hft III, 22); [Anon.], La mu^ique en Finlande, Paris, Morris 1900;
flera värdefulla uppsatser i "Finsk musikrevy" (Pacius hft 1. 5. 1905; Sibelius
hft 1905 nr

23,

24

m.

fl.);

i

"Tidning för

Musik" följande synnerligen värdefulla
orig.-uppsatser (de flesta af O. Andersson): Tal vid Mus. sällsk:s högtidsdag
24. 1. 1808 i Åbo (1911: 8, 9); Tal vid

Mus.
1798

sällsk :s

samhet

i

i

Åbo högtidsdag

24.

1.

MusikskriftställarverkFinland under medlet af 19:de

(1911:

14);

3; 1912: 8); Ur orkestermuHelsingfors historia (1912: 10);
Svenska sång- och musikfester i Finland, Orkestermusikens införande i Finland (1911: 15); Musiklifvet i Vasa o.
"Vasakören" (1912: 16).
Om kyrkooch folkmusik: I. Krohn, tlber die Art

seklet (1911:

sikens

i

—

Entstehung

Volksmelodien
De la mesure
ä 5 temps dans la musique f., Smlb.
IMG II, 142; Suomen Kansan Sävelmiä
(Finnarnas folkmelodier) I Andl. melo•dier, 1898—1900;
II Sångmelodier, 1904
—12; III Dansmelodier, 1893—7; Nyland
u.

geistl.

d.

in Finland, 1899;

III,

s.

förf.,

Nyländska

I:

folkvisor

utg.

af

Finska nationaldanser, Säveletär 7. 8. 1906; Brages årsskrift 1906—9 (bl. a. O. Andersson, Uber
schwed. Volkslieder u. Volkstänze in
Finland, 1908; s. förf.. Bidrag till kännedom om polskemelodiernas byggnad,
1909).
Om äldre finsk musik jfr dessErnst Lagus;

E.

K.,

—

•utom:

T.

—

—

lärde.

Fintbergs bröllop,
akter
G.

Xorlind.

Sv-

musikhist.,

1901

komedi

i

2

med

arier och kupletter; text af C.
Holthusen, musik af J. M. Kraus;

von

gifven 7 gånger å Bollhuset

i

Stockholm

1788.

Finto (it.), falskt slut, skenslut.
Fiochezza, con (it.), med hetta,

med

värma.

W.

II: 1900;
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och s. förf. Latinska skolsånger. Lefnadsteckningar öfver finska musiker se
Se
Carpelan, Finska biogr. handbok.
äfven litt. anförd vid Pacius m. fl.
Personl. medd. fr. ett
finska musiker.
hundratal finska musiker och musik-

till

Niemann, Die Musik Skandinaviens,
Lpzg 1906 s. 128—145; K. Flodin, Die
Entwicklung d. Musik in F. (Die Musik

—Fischer

Fioeo

(it.),

svagt.

Violin.

Fiol, se

Va

Fioravanti,
i

Rom, t

16. 6.

i
Xeapel;
Lissabon;

Rom.

1800

1816

1

1837

e
i

t i n o, f. 11. 9. 1764
Capua; elev af Sala

n

intendent för teatern
päflig kapellmästare

i

i

en af Italiens mest kända
kompositörer inom buffaoperan; under
tiden 1784 1824 skref han 77 operor, de
flesta för Xeapel, Rom och Lissabon. Såsom påflig kapellmästare tillkom det
honom äfven att skrifva kyrkomusik,
ett område, som ej så väl passade honom
F. är

—

som operan.
sig

för

F:s teaterverk
friskhet och melodisk

Fiorillo,

Federigo,

f.

1753

utmärka
fägring.
i

Braun-

schweig, t c. 1823; framstående violinist;
1783 kapellmästare i Riga; begaf sig
1785 till Paris, 1788 till London, där han
uppträdde å talrika konserter; som kom.positör är han mest känd genom sina
ännu värderade "36 Kapricen", utgifna
sedan af Spohr och efter honom Ferd.
David.
Fioritur (it. fioritura), utsmyckning af
en melodi med flera bitoner.
1. Fischer, J o h a n n, f. i Schwaben c.
1650,

t 1721

i

Schwedt

"notist" hos Lully

dan

till

Stuttgart

i

a. O.;

begynte som

Paris; begaf sig seoch Augsburg; där-

kapellmästare i Mitau. K. bibi.
Sthlm bevarar ett texthäfte tryckt i Riga till Karl XI:s begrafning 1697: "Das
klagende Schwedenreich." Musiken till
denna kantat var af F., som kallas "gewesener fiirstl. Curl. Capellmeister". 1701
03 var han konsertmästare vid hofvet
Mecklenburg-Schwerin; begaf sig sei
dan till Köpenhamn, Schwerin, StralHans besök
sund, Stettin, Stockholm.
i Sverige synes ej haft någon betydelse;
efter

—

Fiseher— Fistnla
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inga offentliga akter tala om hans vistelse här. Mattheson, som i sin Ehrenpforte ger en utförlig biografi af honom,
får tillfälle att i samband med F:s
Stockholmsbesök ge svensk musik ett
föga smickrande bedömande, som står i
skarp motsats till samme musiklärdes
andra uppgifter om svensk musik, hvilka visa en rätt stor aktning för den
svenska musikkulturen. Då Mattheson
meddelar, att F. i Stockholm var sjuk,
kan väl därur förklaras svenskarnas likAf F:s komposigiltighet för honom.
tioner synes Sverige dock ej ha varit
Uppsala bibi. äger från
lika likgiltig.
denna tid fyra verk af honom: två
ouverturer, en komposition "Das EinsDrey u. Drey-Eins, öder der habile Violiniste" samt en vokalkomposition med
instr. "Hertzlich thut mich verlangen".
Hans öfriga kompositioner finnas uppräknade i Eitners lexikon.
2.

Johann Christian

Freiburg

B.,

i

t

29.

4.

1800;

F.,

f.

1733

i

framstående

oboevirtuos; 1760 medlem af hof kapellet
i
Dresden; företog sedan konsertresor i
Italien och England och anställdes 1780
i hof kapellet i London; skref 10 berömda
oboekonserter, soli för flöjt, duetter för
flöjt, kvartetter för flöjt och stråkinstru-

ment m. m.
3. L u d w i g F., f. 18. 8. 1745 i Mainz,
t 10. 7. 1825 i Berlin; bassångare; uppträdde först i Mainz, sedan i Mannheim
och Wien samt sjöng med utomordent-

ligt

bifall 1783

i

Paris; 1788 engagerad

F. ägde en ovanligt
omfångsrik röst: D— ä. Mozart skref Osmin i "Enleveriugen" för honom. F.
komponerade den bekanta sängen: "Im
tiefen Keller sitz' ich hier" ("I djupa

för lifstid

i

Berlin.

källarhvalfvet här")
4.

t

Adolf

F.,

f.

1802.

20.

11.

1847

i

Briissel,

Paris 18. 3. 1891; sedan 1868 bosatt i
Paris; framstående cellist; företog vidsträckta konsertresor; konserterade 1885
bl. a. i Köpenhamn
tills.
m. Kristina
Nilsson och Th. Björksten; komponerade
äfven för sitt instrument.
5.
Franz F., f. 29. 7. 1849 i Miinchen;
cellist och dirigent; 1870 cellist i Pest
hos Hans Eichter, sedan i Miinchen och
Bayreuth hos Wagner; 1876 solokördirigent i Bayreuth; 1877—79 hof kapellmäi

stare

i

Mannheim, sedan samma plats i
F. har gjort sig känd såsom

Miinchen.

betydande

dirigent
ledde i

särskildt

af

Wag-

Miinchen med stor
framgång akademikonserterna.
neroperor;

6.

Blasius

F. synes

ha varit ledare

konung Gustaf Vasas instrumentister
på 1540-talet; namnes själf som "trumför

petare"; åtföljde hertig Erik till Kalmar
och omtalas i hans tjänst ännu 1561.

Sigrid A r n

Fischhof,

Arnoldson
Fiskaren,

o

1

d

s o u-,

se

2.

Toberue ou Le pécheur

suédois, skådespel med sång i 2 akter af
Patrat, musik af A. B. Bruni (Paris
1795); imitation af C. G. Xordforss, balett
af F. N. Terrade (1799) med musik af P.

Lambert, senare (1812) dansdivertisseL. Deland; gifven i Stockholm
först å Arsenalsteatern (1798) och samma
J.

ment af

år å kgl. teatern; upplefde 88 representationer intill år 1837.

Fiskarstugan, operett i 1 akt af
Aug. Säfström, musik äfven af Säfström,
iustrumenterad af A. Handel; uppförd å
kgl. teatern 5 gånger år 1844 (pr. 4. 4..
1844).

Fisk Jubilee Singers, ett amerikanskt
sångsällskap. Sedan slafveriet upphäfts
i
För. staterna 1865, stiftade general Clinton B. Fisk 1866 en särskild negerskola,
"Fisk university", i Tennessee. Skolans
föreståndare,
George White, utvalde
bland de med sångröster begåfvade eleverna en särskild elitkör (bl. kör), som
efter fullbordad öfning kunde resa ut
och gifva konserter, hvars behållning
kunde skänka skolan ett understöd. Körens namn blef F. J. S. Ordet "jubilee"
togs från gamla testamentet, judarnas"jubel och klangår", då alla trälar frigåfvos. År 1867 gaf kören, hvars sång-^
kör då bestod -af 11 man, sin första
konsert. Efter flera framgångsrika konserter i Amerika reste de öfver till
Europa, där de 1894 och 1895 gåfvo en
mängd konserter i Sverige. Den första
konserten i Stockholm ägde rum 13. 1.
1894

och på 39 dagar gåfvos sedan 32

konserter, alla för så godt som fullt hus.
Öfverallt väckte de stor uppmärksamhet,
ej minst genom att på sina program
upptaga svenska folkvisor. Den svensJva
f.-kören bestod af 9

damer

medlemmar, däraf

3

(alla negrer).

Fistel, se

Fistnla

Falsett.

(it.

flauto fistula), en föråldrad.

Fistulera

benämning på rörpipa
pan

i

s

(lat.),

eu orgel.

i

— Flemming

F.

panflöjt, herdepipa.

Fistulera, sjunga

genom

fistel,

sjunga

falsett.

Fivre

p

(fr.),

f f a r

i

o

(it.),

tvärflöjt,

fältflöjt.

Fjärrverk
en orgel.

(t.

F-klarinett, se

Fernwerk), ekoverket

i

Klarinett.

F-klav, anger tonen f i st. f. c el. g;
kunde förut placeras å hvilken linje som
helst; står numera endast på fjärde linjen och anger basstämman. Bokstafven
F har efter hand förändrats till ett omvändt C med två prickar.
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orgelstämma, 1 el. 2 fot. den skarpaste
F.
och minsta af tennstämmorna.
t r a v e r s o, flöjttravär, tvärflöjt.
Flebile (it.), klagande.

—

Flégier, Ange, f. 1846 i Marseille; elev
af Baziu och Thomas vid konserv, i Paris; har gjort sig känd som framstående

kompositör genom orkesterverk (suiten
"Scénes antiques" m. fl.), kantater, kammarmusikverk, marscher, körer, pianostycken, solosånger m. m.

Oskar,

Fleischer,

f.

2.

11.

1856

i

Zör-

big, prov. Sachsen; musikhistoriker; stu-

—83

Flageolett (fr. flageolet, il. flautino,
eng. fife), den enda ännu kvarlefvande
formen af långflöjt (se flöjt). F. har 6
7 tonhål och ett uäbbformigt munstycke; omfånget är 2 oktaver, en oktav
högre liggande än den vanliga flöjten;
briikas numera endast i Belgien, Frankrike och England samt som folkinstrument äfven i Holland, Schwarzwald och
Schweiz (vid dressyr af fåglar!); användes dock endast i militärmusik och lägre
dansorkester.
öppen, flöjtartad tennFlageolette,

i Halle filologi; sedan muBerlin för Ph. Spitta; 1892
docent och 1895 e. o. professor vid Berlins
univ. F:s första mera betydande
skrift var "Denis Gaultier" i Vierteljalirsschr. f. MW. 1886; han visade sig
här som en grundlig kännare af lutmusikeu under 1600-talet; efter resor i Italien för studiet af äldre musikinstrument erhöll han 1888 platsen som tillsyningsman öfver instrumentalmuseet i
Berlin; detta museum har under hans
ledning utvecklat sig till att bli ett af
de allra främsta.
Jämte sina studier
öfver äldre musikinstrument har F. ägnat neumerna grundliga forskningar och

stämma i eu
mer endast i

04;

Fl.

=

flauto.

—

orgel, 1

el.

2 fot;

förekom-

större orglar.

(fr. son harmonique), å
stråkinstrument den ton, som frambringas därigenom, att en fri sträng lätt

Flageolett-ton

ett

beröres

med

den ton, som såligger en oktav eller

ett finger;

lunda uppstår,
kvint ofvanför (strängens öfvertoner).
Flagflöjt (t. Flachflöte), i en orgel en
spetsig intonerad, med breda labier försedd tennflöjt, 8 och 4 fot.

Flautando

(it.),

flöjtaktigt;

användes

vid stråkinstrument för att ange, att
stråkdraget bör föras nära gripbrädet,
hvarigenom klangen får karaktär af
flöjtton.

Flautino

(it.),

liten

flöjt.

orgelstämma af tenn på
Flauto

F1ut

gelstämma.

Pan

(it.),

stämma

dolce

af

En

liten

— F. a m a b
se
— F. c u s p d a, orSe Spetsflöjt. — F. di
pansflöjt; en öppen orgelmetall; 2 och 1 fot. — F.

(it.),

e d'a

—

2 fot.

flöjt.

mou

r.

i 1 e,

i

en orgelstämma, 8 och 4
fot, af trä, sällan af tenn; den mildaste
flöjtstämman.
F. piccolo (el. p i cc o 1 o), liten flöjt, piceolaflöjt; äfven en
(it.),

—

derad 1878

sikhistoria

i

—

utgif vit "Xeumenstudien" I III, 1895, 97,
tredje delen, som behandlar de bysantinska neumerna, är afgjordt den
bästa.
F. grundade 1899 internationella

musiksällskapet och var dess ledare och
hufvudredaktör till 1904.
Fleischer-Edel, (f. E d e 1), Kathar i n a, f. 27. 9. 1873 i Miihlheim a. Ruhr;
framstående sångerska; elev af A. Iffert;
1894 97 anställd vid hofoperan i Dresden; debuterade därst. 1. 4. 1894; sedan
97 engagerad vid Hamburgoperan; gästade Stockholm 1904; har dessutom gifvit gästspel i Bayreuth, Berlin, Miinchen m. fl. tyska städer samt äfven i
Paris och S:t Louis. F. är särskildt lycklig i Wagnerroller såsom: Elsa i "Lohengrin", Elisabeth i "Tannhäuser", Eva
i "Mästersångarne", Sieglinde; dessutom
prisas allmänt hennes Mozarttolkningar: grefvinnan i "Figaros bröllop", Pamina i "Trollflöjten" m. fl. Af andra

—

roller

reta

må nämnas: Agatha
Hans

ten",
i

28.

o.

"Friskyti
Greta", Marga-

"Faust".

Flemming,
f.

"Hans

i

2.

1778

Friedrich
i

Neuhausen

Ferdinand,
i

Sachsen, t

riessibile—Florens
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Berlin; läkare; medlem af
i
"Liedertafel"; skref den kända
musiken till Horatius' "Integer vitae"

hon i Stockholm med stor framgång; vistades 1900—1907 i Helsingfors och har
sedan bott i B\ienos Ayres. Hon har

för manskvartett.

särskildt gjort sig

27.

5.

1813

Zelters

Flessibile

(it.),

böjligt.

Flessuoso

(it.),

böjligt, smidigt.

Flickan från Arles,
ne, skådespel

L'Arlesien-

tre akter af Alpli.

i

Daudet

af Bizet; gifven f. ggn i Paris 1. 10. 1872; i Sthlm å k. t. f. ggn 3.
11. 1891; af musiken skref Bizet sedan
tvenne orkestersuiter, hvilka i konsert-

med musik

mycket berömda och ofta

salar blifvit
gifvits.

Karl Teodor,

Flodin,
i

f.

10.

7.

1858

Vasa; musikskriftställare och kompoi Helsingfors 1877 och fil.

sitör; student

1886; utbildade sig i musik för R.
Faltin och Leipzigs konservatorium; se-

mag.

dan

har han verkat som musik"Nya pressen" m. fl. tidningar

1886

kritiker

i

i Helsingfors; 1902—05 utgifvare af "Helsingforsposten"; 1907 flyttade han till
Buenos Ayres, där han sedan dess varit
musikkritiker vid en tysk tidning; försommaren 1912 besökte han Helsingfors

och har såsom korrespondent till "Nya
Pressen" bibehållit förbindelsen med
hemlandet. Jämte tidningsuppsatser utgaf han böckerna: "Finska musiker och
andra uppsatser i musik" 1900 och "Om

musiken

Runebergs

till

dikter"

1904.

tonsättare har han uppträdt med
pianostycken, solosånger, duetter, körverken "I sommarnatt", "Helena" (otryckt),

Som

"Requiem

fiir

Mignon"

(otryckt) och cy-

keln "I skären" för mansröster, tillfällighetskantater m. m. Som kritiker har F.
gjort sig känd för oväld i omdömet, stor
kritisk skärpa

parad med allsidig blick

för det betydelsefulla

En underström

i

hvarje riktning.

varm kärlek till Finegen tonkonst genomgår hela hans
af

lands
skriftställarverksamhet.
1900 gift

der,

f.

—

med sångerskan
1873

i

F.

är sedan

Adée Lean-

Helsingfors; elev af Hel-

m:me Rosine
Laborde i Paris; 1897—98 anställd vid
opera comique i Paris och debuterade
där i Gounods "Mireille" samt i "Daphnis et Chloe"; till hennes hufvudroller räknas: Lakmé, Rosina i "Barberaren", Mignon, Marie i "Regementets
dotter" m. fl. 1898 företog hon en konsertresa till Norge och Finland samt
Sydamerika; på hösten 1900 konserterade
singfors' musikinstitut och

känd som framstående koloratursångerska; har dock äfven
som romanssångerska vunnit stort erkännande; hennes röst är en hög, ljus
sopran.
Flodmark,
as,

f.

riker;

Johan Hugo Andre-

i Stockholm; teaterhistokammarskrifvare i kommerskolle-

9.

9.

1837

gium 1875—95; föreståndare

för stadsar-

sedan 1896; tjänsteman i Stockholms drätselnämnd 1895 1902; af hans
skrifter äga flera stor betydelse för den
svenska musikhistorien; direkt musikhistoriska äro "Bellmansmelodiernas ursprung" 1882 (tr. först i Sv. Musikt.
1882); "Elisabeth Olin o. Carl Stenberg"
kivet

—

1903; af de öfriga

kunna nämnas: "Sten-

borgska skådebanorna" 1893; "Bollhusen
o. Lejonkulan i Stockholm" 1897.
Flonflon (fr.), dålig musik, positivhalaude; muntert omkväde.
Florens. Staden F:s namn i musikhistorien är hufvudsakligen fästadt vid
operareformen omkring år 1600. De nyare undersökningarna synas dock gifva
vid handen, att F:s betydelse inom musiken sträcker sig längre tillbaka

i

hi-

Den

flerstämmiga
musikens
storartade uppsving under 1400-talet har
i allmänhet förklarats som nederländarnas förtjänst, hvilka skulle själfva ha
skapat denna nya stil. Emellertid visar
den engelska tonkonsten mycket tidigare samma stilart, och följa vi den senare längre tillbaka komma vi till F.
som utgångspunkten. En af hufvudorsakerna, att man så länge förbigått
den rika Arnostaden, har berott därpå,
att man uteslutande tänkt på den andliga musiken och åsidosatt den världsliga.
På kyrkomusikens fält har F. aldrig varit af betydelse, och vi känna ej
en enda florentinsk kyrkokompositör af
storien.

nämnvärd

betydelse.

Däremot

blir för-

hållandet helt annorlunda, om vi se på
den världsliga tonkonsten. Under 1300talet florerade i F. en världslig flerstämmig konstsång, hvilken blef efterbildad dels i Nordfrankrike dels i England. Härifrån öfverfördes stilarten på
kyrkomusiken, och med nederländerna
flyttade den på 1400-talet åter ned till
Italien,

men

ej

till

det

världsligt

sin-

Flotow
utan till kyrkans eeutralpnnkt
Vid Lorenzo de'Medicis glada hof
i
F. fick den världsliga musiken en ny
stilriktning genom karnevalspelen. Under 1500-talet förbereddes den nya dramatiska stilen genom flera akademier.

nade

F.

Eom.

Ti-e af
taili,

dessa (degl* Infoeati, degl' TmmoSorgenti) omtalas såsom grun-

de'

dade mellan 1550 och 1560. Hvar och
en af dessa hade egen teaterlokal och
utförde skådespel med musik på det
mest lysande sätt. För musikdramats
utveckling fick "Accademia degli Aterati" den största betydelsen. Denna bestod af en del florentinska adelsmän,
hvilka plägade samlas i Giambattista
Strozzis hus. Efter Strozzis död fortsatte akademien hos Giovanni Bardi.
Denne adelsman, hvilken allvarligt studerat musik och särskildt lärt sig älska
mytologiska ämnen på teatern, uppförde
små "Feste musicali" med försök i musikdramatisk riktning. Hans smak fick
sin vidare utbildning af en del musiker
i staden, däribland Vincenzo Galilei, Girolamo Mei och Emilio del Cavaliere.
Sedan Bardi flyttat till Rom, upptogs
akademien i Jacopo Corsis hus. Af nya
musiker, hvilka nu anslöto sig till kret-

kunna nämnas: Ottavio Rinuccini,
Jacopo Peri och Giulio Caccini. Operan
som konstform begynte med skapandet
af det nya världsliga recitativet och
"Dafne" med text af Rinuccini, musik
sen,

af Caccini och Peri 1597, blef det första
verket. 1600 följde "Euridice" uppfördt
vid festligheterna, då Henrik IV förmäldes med Maria de'Medici. Den tredje

operan blef Rinuccinis "Arianna" med
musik af Monteverdi, uppförd vid Franeesco Gonzagas förmälning med Margareta af Savoyen. F. försvann sedan efter
hand från musikhistorien såsom medelpunkt i musikutvecklingen, och de norditalienska städerna togo i stället upp
den nya konstformen och förde den vidare i själfständig riktning.
Litt.: Fr.
Ludwig, Die mehrstimmige Musik d. 14.
Jahrh., Smlb. IMG. IV, 16—69; E. Vogel,
Marco da Gagliano, Viertelj. MW. V, 396
—442, 509—568; Joh. Wolf, Gesch. d. Mensuralnotation von 1250—1460, 1905.
Se
äfven Opera.

—

Flotow, Friedrich von, f. 27. 4. 1812
Teutendorf, Mecklenburg, t 24. 1. 1883 i
Darmstadt; operakompositör; utbildade
i
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—

30 för Eeicha i kompohans första operor uppfördes å
privatteatrar i Paris, där de på grund
af melodiernas friskhet och den glada
och behagliga stilen vunno stor framgång; 1839 uppfördes f. f. ggn offentligt
hans opera "Medusas skeppsbrott" ("Le
naufrage de Méduse") å renässansteatern

sig

i

Paris 1827

sition;

och upplefde inom året 54 representationer (1845 i Hamburg under titeln "Matroserna"); 1843 följde hans första verk
för opera comique: "L'esclave de Camoens". Den nästa operan "Alessandro
Stradella" vann en betydande framgång
i
Hamburg 1844, hvarifrån den sedan
gjorde sin rond kring alla Tysklands
teatrar och lade en fast grund för F:s
rykte och popularitet i hans fädernesland (i Sthlm 1847). Hans anseende bibehöll sig oförändradt, ännu då "Martha" 1847 gick öfver scenen i Wien (i
Sthlm 1850). Mindre lysande var framgången för hans nästa verk: "Storfurstinnau" (Berlin 1850; Sthlm 1852); mera
lycka gjorde den romantiska operan "Indra"; hans följande operor "Riibezahl"
1854, "Hilda" 1855 och "Albin" hade ej

—

någon framgång. 1856 63 var F. intendent för hofmusiken o. teatern i Schwerin. Under denna tid skref han en effekt"Jubelouverture",

full

en

fackeldans,

musik till Shakespeares "En vintersaga"
samt en liten opera-buffa "La veuve Camus", den sistnämnda skrifven för Offenbachs teater i Paris 1859. Året efter
uppfördes där hans enaktsoperett "Pianella"

(Sthlm,

1866 "Zilda".

de

Xya teatern, 1880) samt
Xågon stor genombrytan-

framgång hade

intet

af

alla

dessa

sedan "Marthas" tid. En tillfällig succés erhöll operan "L'ombre",
uppförd å op. comique 1869 (sedan i
Belgien, Italien och Spanien med stoit
bifall).
De följande åren företog F. en
del omarbetningar af sina förra verk.
Sin sista tid tillbragte han i stillhet och
ro.
Han nödgades härtill hufvudsakligen af en allt mera öfverhandtagande
blindhet.
F. skref jämte operor äfven

verk

allt

kammarmusik,

pianokonserter,
pianoduetter för piano och violoneell,
romanser och solosånger m. m. Af dramatiska arbeten efterlämnade han ej så
få verk, däribland en stor opera "Sakuntala", "Rosellana", "Die Musikanten",
"Der Blumen Rache", "Die Harfe", "Der

trior,

Fl.
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picc— Flöjt

Deserteur", de tre sistnämnda melodraF:s operastil är mera fransk än
mer.
tysk och melodiken stannar vid en viss
ytliff verkan; i de allvarligare, vekare
partierna blir lian lätt sentimental; en
viss folkvisartad enkelhet ger dock åt
alla hans verk en viss trohjärtad, otvungen prägel; F. är alltid nobel och spirituell, aldrig lärd och grubblande; instrumenteringou är smakfull dock iitan större
F:s biografi skref hans
färgrikedom.
hustru, hvilken själf var en fint bildad
musiker och sångerska: "Fr. v. Fl:s Leben; von seiner Wittwe", 1892.

—

—

= flauto

Fl. picc.

Flute

(fr.),

flöjt.

piccolo.

—

(fr.),

och 4 fot, en
trångt niensurerad, behaglig flöjtstämma

af trä

i

8

(fr.),

benämnd

se

4

fot

(i

i

orgeln.

F.

siére

ha

r

F.

harmoniqu^e

senare fallet oftast

mensureflöjtstämma af me-

octaviante);

f.

öfverblåsaude

rad,
tall

—

orgeln,

och

8

—

mou

(fr.),

F.
i

vidt

octaviante

a u

e.

—

F.

(fr.),

travar-

flöjttravär, 4 och 8 fots or-

oktaven öf verblåsande
i
labialstämma, hvai*s ton skall efterlikna
den egentliga orkesterflöjten.
[Den] Flygande holländaren,
romantisk opera i tre akter, text och
musik af R. Wagner. Själfva sagostoffet blef W. bekant med först genom H.
Heines uppsats i "Salon" hösten 1838;
under W:s resa till Frankrike från Riga
hösten 1839 fördes han af en stark storm
in mot norska kusten, där han i Sandviken vid Arendal flck söka skydd i en
fiskarstuga. I Paris trädde W. i förbindelse med Heine och fullbordade sedan
1840 sin text, hvilken s. å. ingafs till stora
operan i Paris; på våren 1841 öfverlämnades utan W:s vetskap texten till Paul
Fouché, som öfversatte och omarbetade
den till "Le vaisseau Fantöme"; till denna text fick kapellmästare Dietsch skrii'va musiken; premiären ägde rum å st.
op. 9. 11. 1842, men stycket försvann
snart från repertoaren.
Under tiden

gelstämma; en

hade W. fullständigt omarbetat sin text
18-28. 5. 1841 och under vintern 1841/42
fullbordades musiken; premiären ägde
rum på hofop. i Dresden 2, 1. 1843; gafs
s. å. i Kassel och Riga; på alla tre ställena nedlades den tämligen snart. I
Dresden upptogs den först efter 20 år.
I

Berlin, där verket gafs 1844, fick det

livila intill 1868;

Miinchen upp-

i

fördes Fl. h. 1864 och först med 70-talet
blef verket mera allmänt gifvet. I London skedde premiären 23. 7. 1870 ("L'01an-

dese dannato") på Drury Lane; sedan
uppfördes det på Lyceum i samma stad
okt. 1876 ("Flying Dutchman") och på
Covent Garden ("Il Vascello fantasma")
I Sverige uppfördes Fl. h.
16. 6. 1877.
f. ggn 24. 1. 1872 på k. t. Sthlm men neddärefter och återupptogs
lades kort
först

29.

5.

1899

(75:te

ggn

3.

9.

1905).

Svenska textöfvers. är af Fritz Arlberg.
I Köpenhamn hade Fl. h. sin premiär
1884.

9.

7.

mour

F. d' a

Flauto amabile,

sedan

benämning på ett klavérinstrument med strängarna horisontalt liggande i samma riktning som tangenterna; instrumentets form rättar sig
Flygel,

strängarnas längd och kommer
därför att likna en rätvinklig triangel
med inböjd hypotenusa. Namnet f. före-

efter

kommer redan på

1700-talet.

Motsatsen

är taffeln, som har strängarna
horisontalt liggande löpande i tvärriktning mot tangenterna; däraf den fyrkantiga formen. Det moderna pianinot
har i motsats till båda dessa typer
strängarna vertikalt ställda. Af de äldre instrumenten tillhörde clavecin (clavicembalo) och harpsichord f.-gi'uppen,
spinett och virginal taffelgruppen.
Flöjt (it. flauto, fr. flute, eng. flute).
1. Träbläsinstrument,
där tonen frambringas genom en smal luftström, som
klyfves mot en skarp kant. Man skiljer på två slag, allteftersom instrumentet anblåses uppifrån (långflöjt) eller
från sidan (tvärflöjt).
1. Långflöjt e n har sin enklaste form i panflöjten
till

(s.

f.

d.).

Tonen frambringas här genom

horisontalt snitt i rörets öfversta
del (inblåsningshålet), mot hvars kant
luftströmmen klyfves. Till detta kommer sedan ett särskildt munstycke, genom hvilket luften ledes från inblåsningshålet till en inskärning, hvarest
tonen brytes. I 1500- o. 1600-talens konstett

musik användes

långfl.

i

en mångfald

former. Det vanliga namnet var blockfl.
(t.
Blockflöte, Schnabelflöte, fr. flute ä
bec, fliite d'Angleterrc, flute douce, eng.
recorder, it, flauto dolce). Dess glanstid
var 1600-talet, då den vida öfverträffade
tvärflöjteu i omtyckthet.
Instrumentet
hade 8 fingerhål, 7 framtill och 1 baktill;

—Fogelberg
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Flöjtdus

13—14 toner

oktav)

(1 ^/s

kunde fram-

Många

olika former funnos
allt efter storleken: kontrabas, bas, tenor, alt, diskaut och piccolo (exilent).
Under 1700-talet förlorade långflöjten

bringas.

betydelse och användes unendast i form af flageolett (s. d.).
Till samma grupp af
ilöjtinstrumenter som långflöjteu hör
äfven ocarinan ("lergöken"). Af andra
som
flöjtformer,
hvilka
förekomma
folkinstrument,
kunna nämnas den
tyska Stamentienpfeiff, den franska gaTvärloubet, den engelska taborpipe.
flöjten förekom hos de österländska
Itulturfolken mycket tidigt (Indien, Kina, Egypten). I Europa uppträdde den

långsamt

<ler

i

1800-talet

—

—

under medeltiden

först

på

900-talet, tro-

ligen införd österifrån.
Under senare
onedeltiden förekom instrumentet rätt
ofta dock mestadels i samband med
trumma. Först på 1600-talet begynte
dess vidare utbildning. Dess namn blef
"fliite allemande" el. "fliite d'Angleterre", flute travére el. traversiére (flöjttravär, travärflöjt).
Äfven gjordes instrumentet i olika storlek: bas-, tenor-,
•diskant- och piccolo-f.
I början af år-

hundradet saknades hvarje klaff, och
tvangs därför att taga sin tillflykt
till gaffelgrepp, för att få fram en del
toner.
Något före 1700 tillkom första

man

klaffen: diss.

Under

1700-talet blef tvärfl.

ntomordentligt populär och undanträng•de
så småningom långfl.
Klaffarnas
antal ökades, och hålen borrades i
konisk form, vidast uppevid.
Genom
Bohm (s. d.) förbättrades klaffsystejnet

på

1800-talet

än ytterligare, så

att

tonhålens borrning blef oberoende af
l>ekvämheten att nå dem; härigenom
kunde tonen bli akustiskt renare. I

våra dagar återstår af tvärfl:s många
arter endast den vanliga fl. och den en
oktav högre stämda piccolan (t. Pickelflöte,

it.

flanto piccolo, ottavino, eng.

samt någon gång D-fl. Tonomfån^et hos den nu brukliga vanliga fl. är
lilla h — c"".
Af flöjtskolor vann un•der 1700-talet Quantz' "Versuch
einer
iife)

—

Anweisung

die

spielen" 1752

Flöte

traversiére

zu

ny

uppl. af A.
Schering 1906) särskildt stor spridning.
Af nutida flöjtskolor må nämnas: A. B.
Fiirstenau, Flötenschule; s. förf. Die

Xunst des

(1780,

89;

Flötenspieles; Fahrbach, Wie-

ner Fl.-sehule; Tulon, Fl.-schule; W.
Popp, Neue praktische u. vollst. Schule
d. Fl.-spiels; Hugot-Wunderlich, Vollst.
Af etydverk må särskildt
Fl.-schule.
framhäfvas Joachim Andersens högt
ansedda arbeten (Schule d. Virtuosität,
2. En
Grosse Ettiden m. fl.).
orgelstämma, 8 och 4 fot; då namnet står ensamt, afser det alltid en öppen, vidt
mensurerad flöjtstämma af kraftigare

—

intonation

än

flauto

dolce.

som orgelstämma en

stor

med Flauto

Se sammansättningarna
och Flute.
Flöjtdus, se
Flöjttravär,

F-moll
tonart

(fr.

med

F. bildar
stämfamilj.

Flöjt.
se Flöjt.
fa mineur, eng.

fyra

^

för

h,

minor),
a och d

f

e,

(parallelltonart: ass-dur).

Focoso (it.), eldigt, lifligt.
1. Fogelberg,
Johannes, f. 1806, t
1895; musikdirektör vid Kronobergs regemente 1833, sånglärare vid Växjö
gymnasium och skola 1836 samt dir.
mus. därst. 1344; komponerade några på
sin tid omtyckta visor däribland "Trubadurens dödssång".
2. G u n n a r F., f. i Trollhättan 16. 9.
1840, t 9. 12. 1890 i Stockholm; sångare;
utbildad först i Göteborg sedan i Stockholm för I. Berg och F. Arlberg; debutex-ade dec. 1869 på k. t. såsom Gennaro i "Lucrezia Borgia" och skördade

mycket beröm såsom

löftesrik

kolora-

tursångare; 1870 företog han konsertresor till Finland, Ryssland, Österrike
och Italien; i sistnämnda land tog han
lektioner för Carsi i Milano; 1876 fick

Lamperti som ackompagnaLondon, där han kvarstannade
F. började snart ge lektioner
till 1887.
i sång på egen hand och blef snart en
af de mest uppburna lärarna i Londons
fina kretsar; gaf dessutom i sin bostad
"musical afternoons" med biträde af
Londons förnämsta artister och vann

han
tör

åtfölja

till

mycket beröm såväl genom dessa som
sångundervisuingen;
sjukdom
tvang honom att återvända till hemlandet, och sista åren tillbragte han i

genom

—

Stockholm.
Litt.:
"En förbisedd
svensk sångartist". Sv. Musikt. 1891: 2.
3. S v e n
F., f. 14. 4. 1818 i Stehag,
Skåne, t i Lund 8. 9. 1900; orgelbyggare;
utbildad hos P. Lund i Lund, hvilken biträdde P. Z. Strand vid domkyrkans or-

Foglietto
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gelbyggnad; aflade vid midten af 1850talet orgelbyggareex. i Stockholm och
byggde sedan flera orglar företrädesvis
Lunds stift. De flesta af hans verk
i
utmärka sig för en viss gammalmodighet i tekniken. F. biträddes någon tid
af bröderna Carl och Kristian.
Foglietto (it.), "litet blad"; en i sängel. instrumentalstämmor efter en längre

paus anbragt del af hufvudstämman

små noter

i

underlätta insatsen.
Evelina, f. 2. 1. 1856
Fohström,
elev af
i Helsingfors; sopransångerska;
fru Henriette Nissen-Saloman 1873 77;
konserterade redan under denna tid i
Petersburg och sjöng i Stockholm 1878;
begaf sig s. å. till Milano, där hon en
för

J^tt

Alma

—

var elev af Lamperti; redan i april
gjorde hon stor lycka i Berlin med
Lucie och Amina i "Sömngångerskan";
1878—79 sjöng hon i Helsingfors, där
hon bl. a. lät höra sig i "Lucie", "Di"Linda";
"Sömngångerskan",
norah",
1879 åter i Milano sysselsatt med sångstudier; sjöng sedan dels å konserter
dels i operor i Italien och Sydamerika
1883 84 samt var 1885 engagerad vid Covent Garden; gästade sedan Schweiz,
Tyskland, England och Förenta staterna,
Frankrike öfver allt firande stora triumfer; konserterade 1889 90 i Finland
och Kyssland och ingick nov. 1889 äktenskap med öfversten i ryska generalstaben B. von Rode.
Hon har sedan
varit bosatt i Moskva, men har ofta
uppträdt på Petersburgs scen och sjöng
i
Stockholm 1896. F:s röst är en hög,
tid
6.

å.

—

—

böjlig koloratursopran.

Folie

d'Espagne

(folie,

— Folkdans
ma närmast kunde

betecknas med följande toner: g fiss g a b a g flss g.
Denna melodi förekommer, så vidt mig
bekant först 1610 i Mich. Praetorii Musee
Sioniae nr 264, men här till andlig text
Med
(se Böhme Altd. Liederb. nr 280).
f.-dansen kombinerades mel. vid midten
af åi-hundradet och vandrade sedan öfver
hela det bildade Europa (i Sverige bl. a.
Djurklouhandskriften och Gripsholmsi
hdskr. nr 301 båda i Kgl. bibi.). Under
1700-talet ingick melodien i talrika visor och vid slutet af århundradet hade
den blifvit folkmelodi i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike,
Den populäraste
Italien m. fl. länder.
svenska mel. från 1700-talet är Sinelairshvilken numera knappast
visan,
af
mera än Karl Xll-versarna kvarlefva:
"Kung Karl XII var en lång". Sinclairsvisans mel. var enligt första skillingtryckets uppgift hämtad från DaNamlins "En celadon gaf fröjderop".
net f. förekommer i Sverige ännu i andra hälften af 1700-talet så t. ex. i S.

Ödmans Hågkomster

fr.

1760-talet,

där

det heter: "Vid mel. af f. dansades en
Af folkmelodier
rätt artig ringdans".

från 1800-talet

i

Sverige kunna nämnas

"Haren
hunden de trätte", "Och jungfrun
hon gick för min moder att stå"; Filikromen VII: 7 har f. till: "Det stod två
skälmar". Af finska har samlingen Suomeu Kansan Sävelmiä (folkvisorna) två
texter på mel.: "Mä mori viela" (nr 31)
följande: "Jag fattig lappman";
o.

och

"Taileko, taileko lellee" (nr 26);
saml. finska danser har under

tredje
folia,

follia),

synnerligen populär dans från 1600-talet; stod närmast sarabanden och öfvergick i rytmiskt hänseende vid 1700-talets
början gärna till polska (masurka) med
rytmiskt
markerad första fjärdedel
(punkterad
åttondel
med sextondel).
W. Tappert citerar en "folia" hos Frescobaldi 1614 i Vs-takt. Om dansens utförande veta vi föga.
Den svenske
läkaren Johan Linder säger 1711, att
f.
och engelska giguen hade "starka
rörelser" och passade därför ej för
sjuka att dansa. F. förekom vanligen
blott under en och samma melodi, hvilken lefde kvar under dansens namn
långt efter denna i början af 1700-talet
försvunnit.
Denna melodi, hvars sche-

ur 70 "Lampaan bolska" ett instrumentalt stycke (tema med variationer) på f.
(jfr Berggreen Finska fkvisor nr 49:
"Vanhat piiat kyöpelissä"). Af tyska
folkvisor må nämnas: "Es war einmal
ein Mädel" (Böhme Lh. 3), "Stoltz Heinrich der wollt freien gehn" (Lh. nr 40-

Af

italienska meddelar Berggreen
fkvisor nr 3) en "Evviva Maria".
f. se T. Xorlind, Stud. i sv. fklore
s. 370 ff; K. Steffen, Enstr. n. fklyrik s.
91 ff; W. Tappert, Wandernde Melodien
a).

(Ital.

— Om
s.

85

ff.

Folkdans. De flesta folkdanser ha
uppstått så, att de högre klassernas danser ha' omdanats i folklig anda. De flestas tillblifvelsetid är 1600- och 1700-talet,.
och dessa århundradens figurdanser ha

Pl. VIII.

SVENSKA FOLKINSTRUMENT.

Folke Birgerssou

lämnat det mesta

stoffet.

Särskildt gäl-

kontradanserna, hvilka på
mångahanda sätt omdanats. F. har särskildt utbildats hos de romanska och
Af de spanska märslaviska folken.
kas: bolero, seguedilla, cancan', af de
italienska: saltarello och tarantella; af
de polska: masurka, polonäs, krakoviak,
varschovienne; af de ryska: golubez
och kosak; af de böhmiska: polka och
furiant; af de magyariska: csårdås. De
germanska folken ha aldrig haft samma förkärlek för dansen som deras
östra och södra grannar, och f. har därför ej där fått samma folkliga karaktär.
Högst bland dem torde de nordiska folken, norrmännen och svenskai'na, stå.
I Tyskland ha blott de sydligare folken (bayrarna och österrikarna) utbildat särskilda former (Ländier,
ler

detta

I England finnas morris, svärdsI Danmark
dans, reel, carol samt jig.
ha särskildt kontradanserna (totur, Artur m. m.) utbildats i folklig riktning.
De norska folkdanserna äro i hög grad
särskildt
karaktäristiska.
Hit
höra
springdans och halling. I Sverige har
polskan (s. d.) spelat samma roll som
vals).

kontradansen

merna ha
tradanserna
hos folket.

förf..

s.

hos

1800-talet

(kadrilj,

—

sv. folklore

II: 5;

Danmark.

Under

1700-talet.

i

i

utbildats

Litt.:

T.

De

flesta for-

imder
ha äfven konfolket

angläs) utbildats
Norlind, Studier

V; s. förf.. Sv. allmogens lif
Källorna till sv. musikens

IV: Den folkloristisktmusikaliska
litteraturen (Sv. Musikt. 1901: 20). Goda
beskrifningar
af
svenska folkdanser
lämna bl. a.: Lekstugan I (texthäftet)
hist.

och

II,

Philochorosalbum, Dansar

o.

Lå-

tar saml. af Philochoros; N. Andersson,

Landsm. XIV: 2).
Af norska f.-samlingar torde Ludvig
M. Lindemans "Norske Fjeldmelodier"
vara den bästa. Den finska hufvudsamlingen är: Suomen Kansan Sävelmiä

Musiken

—

i

Skåne

(Sv.

Kansantansseja.
De sydslaviska
folkens bästa samling är Fr. S. Kuhac's
"Narodne popievke" IV. En populär
samling ungerska danser är Bolla Gäbors Magyar Dal- Album (Coll. Litolff).
III:

Af

allmänna samlingsverk se Berggreens stora samling folkvisor och folkdanser.
Af arbeten om f. är ännu C.
Engels "An introduction to the study
of national music" 1866 af värde.
En

—Folksång
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bibliograflsk förteckning öfver de musikaliska källorna utgaf samma förf.
1879: "The literature of national music."

—

Dans

samt äfven danserna
namn.
Folke Birgersson till Ringstad, Raoul sire de Créqui, skådespel
med sång i 3 akter; text af Monvel, musik af Dalayrac (Paris 1789); imitation
af O. Kexel med bibehållande af Dalayracs musik uppförd på k. t. Sthlm
f. ggn 28. L 1793; var på sin tid ett af
Se vidare

själfva på deras

de populäraste styckena, hvai*s melodier
allmänt sjöngos i hufvudstaden; upplefde 70 representationer intill 1829.
Folkinstrument. De flesta f. gå tillbaka till äldre former af kulturinstrument och ha af folket utbildats i själfständig riktning.
De mest typiska f.
äro herdeinstrumenten, af hvilka fingerpipan, luren och säckpipan äro de vanligaste.
Af stränginstrumenten äro följande de vanligaste: liran (bondeliran),
sinfonien, nyckelharpan, bayriska cittran och den finska kanteleu. Studiet af
f. har ännu ej begynt att bedrifvas vetenskapligt. Af förarbetena må nämnas
Kuhac's beskrifning af de sydslaviska
f.: Opis i poviest narodnih glasbala jugoslovjena I Strunila 1877, II Svirala.
En förträfflig svensk bok i ämnet är
K. E. Södlings "Svenska folkmusikens
historia" (handskrift i Mus. ak:s bibi.).
En kortare öfversikt af sv. folkinstrument finnes i T, Norlinds Sv. allmogens
lif II: 5.
Se de ofvannämnda instru-

—

menten

själfva.

Folklek, se Ringlek.
musikalisk, omfattar:
Folklore,
folkvisa, folkdans, folkinstrument, spel-

män

och sägner rörande musik.

Folklåt, se

Låt.

Folksång. De fosterländska nationalsångernas historia är ej gammal. De
De
flesta äro ej äldre än 100 150 år.
indelas vanligen i två grupper, folkhymner och folksånger, och ha ofta diktats
vid ett visst bestämdt tillfälle, då den
nationella hänförelsen särskildt varit
hög. De båda arterna skilja sig föga från
hvarandra. Folkhymnen riktar sig mera
till konungen och nedkallar Guds välsignelse öfver honom och hans regering,
folksången talar om folket själf och dess
frihet, prisar landets natur och uppmanar ofta till kamp för friheten och lan-

—

Folkvisa
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Musikaliskt sedt äro f. i allmänhet af komponister af andra ordningen
(Haydn ett undantag), och ofta har en

det.

melodien kommit
Ofta är melodien tagen från
att bli f.
en känd, för tillfället ofta sjungen visa,
än ett populärt teaterstycke, än en folkvisa, än en ryttarmarseh m. m. De mera
framträdande f. äro: England: "Rule
Britannia", "God save the king"; Holtillfällighet

land:

gjort, att

"Wilhelmus van Nassouwen";
Frank"Brabanconne";

Belgien:
rike:

"Marseillaisen";

Tyskland:

"Deutschland, Deutschland iiber allés",
"Wacht am Khein", "Heil Dir im Siegeskranz", (Preussen: "Ich bin ein Preusse"); Österrike: "Gott erhalte Franz
den Kaiser"; Ryssland: "Bojé tsare
krane" (sv. på texten: "Konung och
För. Staterrike. Herre beskydda")
na: "Yankee doodle", "Står spangled
;

Japan: "Ki mi gajowa"
("Må kejsarhuset blomstra i eviga tider", ny text till gammal japansk meloBanner";

di);

Danmark:

"Kong Christian

ved hojen mast", "Der

stod

yndigt
land", "Danmark, dejligst vang og vänge";
det";

er

et

Norge: "Ja, vi elsker dette lanFinland: "Vårt land, vårt land".

Den svenska folksångens historia omen tid af nära hundra år och
tycks ej definitivt vara slut ännu. Den
äldsta f. är en kungssång till Gustaf
III: "Gustafs skål!
Den bäste kung"
tryckt f. ggn 1772. Denna stod kvar till
1820-talet.
År 1805 sjöngs f. f. ggn en
annan sång: "Bevare Gud vår kung",
en hyllningsdikt till Gustaf IV Adolf;
fattar

blef
stod

sedan

med

f.
och kvarden på 70-talet
undanträngdes af "Du gamla, du friska".
Jämte denna Gustaf IV Adolfsång sjöngs under kortare tid äfven andra som f. "Svenska folksången" kallas
officiellt på 1820- och 30-talet en sång till
Karl XIV Johans ära: "Karl Johan vår
kung". En tid försökte man äfven som

som sådan,

20-talet
tills

nationalsång en visa ur hist. drameu
"Svante Sture o. Martha Leijonhufvud"
af J. N. Eggert: "Upp, bröder! för konung och fädernesland", men den blef
aldrig allmänt antagen.
Då Oskar I
tillträdde regeringen 1844, diktades och
tonsattes en mängd folksånger till kungens ära, däribland Fr. Berwalds "Svenska folk i samdräkt sjung", J. P. Grön-

hamns "Åter har morgon grytt", J. E.
Gilles "Gud skydde Svea folk", V. Söhrlings "Hell Oscar! Hell vår dyre kung",
V. Uddens "Konung, Ditt välde mildrikt

Du ställde", G. Wennerbergs "Bjöd så i
Thule" samt O. Lindblads "Ur svenska
hjärtans djup". Af alla dessa trängde
den sistnämnda grundligast igenom,
kanske allra mest därför, att den sjöngs
af Sveriges dåvarande främsta mans"Du gamla du friska", Dykvartett.
becks text till en folkvismelodi, blef populär på 70-talet och trängde fullt igenom på 80-talet, för att med 90-talet bli
den enda sjungna tillsammans med
kungssången "Ur svenska hjärtans djup".
Jämte dessa två har alltsedan 80-talet
som svensk f. äfven sjungits den finska:
"Vårt land". Då man på 90-talet ej riktigt ville erkänna "Du gamla du friska"
som f., sökte man 1899 genom allmänt
upprop egga våra svenska tonsättare att
skrifva en sådan. En stor mängd förslag insändes, och ett urval gjordes,
hvilket inöfvades och sjöngs offentligt.
Dock kunde man ej enas om någon viss,
och hela idéen förföll så småningom
1901, sedan man tryckt ett urval för att
sjungas som allmänna fosterländska
sånger.
Litt.: H. Abert, Eine Natio-

—

nalhymnen-Sammlung
II,

1900

s.

69—79); O.

(Zeitschr. d.

IMG

Bohm, Die Volks-

hymuen aller Staaten des deutschen
Reichs 1901; S. Rousseau-Montorgueil,
Les chants nationaux de totis les pays
1901; Em. Bohn, Die Nationalhymnen der
enropäischen Völker 1908. Den svenska
folksångens historia jämte utförlig bibliografi i ämnet meddelas i Frith. Grönhamns anmärkningar till "Högtidstal
hållna i Kongl. Mus. ak." Sthlm 1885 s.
121 127.
Se vidare de enskilda sångerna själfva.
Folkvisa. Melodierna till f. äro olika
allt efter de olika tidsåldrarna.
Medeltidens visa, balladen, visar en afgjordt
vokal karaktär, 1500- och 1600-talets är
mera instrumentalt byggd, och 1700-talets f.-melodi står i bestämdt beroende af
folkdansen.
Balladmelodiens grundskala
är pentatonisk på d med reminiscens af den doriskt-autentiska kyrkotonarten: d f g a c; i melodiskt hänseende kan visan delas i tre delar, af
hvilka den sista är en upprepning af
den första: I d c d f g a; II f g a c';

—

—

—
Follia— Forkel
III d c d

f

g-

a.

Modernt sedt skulle

man kunna

uttrycka denna melodibildning så, att första och tredje delen går
i
moll och mellersta delen i motsvarande durtonart. Denna balladens melodi är tydligast fi-amträdande i Sverige (Finland) men saknas ej i Norge
och Danmark. Under balladens upplösningstid på 1400-talet, då de tyska inflytelserna blefvo starkare, blef meloditypen en annan af afgjordt tysk karaktär, hvilaude pä en pentatonisk figur
af samma typ som den lydiskt-plagala
kyrkotonarten: f g a c' d' med tillägg af
tonerna f c f g a. Denna påminner
mera om vår moderna durskala på f och
öfvergår ofta helt och hållet i denna.
Som en sammansmältning af den äldre
och yngre typen uppstår den utvidgade typen d c d f g a c' (d'), där melodien redan från början griper om en
oktav. Ett godt exempel på denna kombination är mel. till "Liten Karin". 1600talet lät den instrumentala dansmelodien utveckla sig under inverkan af
<len samtida europeiska kulturmusiken.
Denna nya folkvismelodi var fullt utbildad vid 1800-talets början, då den upptecknades af folkforskare. Karaktäristiska exempel på den äro bl. a. "Djupt i
hafvet", "Ack Värmeland du sköna" (bå-

da upptecknade före 1820); "Mandom,
mod och morske män", "Allt under himlens fäste" m. fl. Alla dessa sistnämnda
melodier kunna i den form de nu föreligga ej vara äldre än 1600-talets början
och torde knappast ha fullt utbildats,
förrän på 1700-talet. Afståndet mellan
balladvisaus melodi och denna instrumentala form är för stor, för att båda
skulle kunna ha uppstått samtidigt. En
tredje melodiart

representeras af ring-

danstypen med den pentatoniska figurens, f g a c' d', öfre del (a c' d' c') såsom
melodibildande element, ofta med en tilllagd högre liggande del, c' d' f c', såsom
komplement.
Litt.: T. Norlind, Sv.

—

musikhistoria 1901; s. förf.. Sv. allm. lif
II: 5; K. Valentin, Studien iiber die
schwed. Volksmelodien, Leipzig 1885;
Cath. Elling, Vore folkemelodier, Kna
1910. En bibliografi öfver de musikaliska
samlingarna af svenska folkvisor se T.
Norlind, Källorna till sv. musikens historia IV:
Den folkloristiskt-musikaliska litteraturen, Sv. Musikt. 1901: 20.

267

Follia, se Folie d'E s p a g n e.
Fondamento (it.), grundbas, generalbas.
Fonds d*orgue (fr.), principal.
Fonograf, apparat, hvarmcd vokal- o.
instrumentaltoner kunna åter framkallas; konstruerad af den amerikanske fysikern Th. Edison 1877. Den sedermera
förbättrade f. har fr. o. m. 1890-talet fått
en vidsträckt användning äfven i mu-

sikvetenskapens tjänst i och för upptecknandet af folkmelodier hos naturfolken.
F. har därmed möjliggjort ett
vetenskapligt exakt återgifvande af melodierna i notskrift. Genom att kopiera
valserna i hållbart materiell har det
lyckats att för lång tid bevara melodierna; å flera platser (Berlin, Köpenhamn m. fl.) har man sålunda anlagt f.arkiv af folkmelodier och utsändt "upptecknare", hvilka blott ledt upptagandet
af tonstycket i f.; det exakta återgifvandet af stycket har sedan öfverlämnats åt skolade forskare. Å några ställen har f. ersatts af grammofon (Wien),
hvarvid grammofonplattan gör samma

som f.-rulleu.
Forchhammer, E j n a r, f. 19. 6. 1868 i
Köpenhamn;
kammersanger;
student
1887; cand. mag. 1894; elev i sång af
Miskow i Kphn, Lieban i Berlin, Törstjänst

leff i Leipzig och Sbriglia i Paris; debuterade 1. 10. 1895 i Liibeck som Lohen-

operasångare

grin;

k.

1902;

därefter

M.;

a.

k.

Dresden

i

hjältenor

liof operasångare

1896

i

Frankfvirt

i

Wiesbaden

har företrädesvis sjungit
tenorpartierna i Wagners dramer; dessutom Florestan i "Fidelio", Canio i "Pajazzo"; Pedro i "Dalen" m. fl.
fr.

1912;

9.

1.

Forkel,

Johan Nikolaus,

f.

22.

2.

Meeder, Koburg, t 20. 3. 1818 i
Göttingen; efter gymnasialstudier i Ltineburg begaf han sig 1769 till Göttingen för att där studera juridik; de musikhistoriska studierna togo snart öfverhanden, och han valde därför miisikeu
1749

i

till sitt

lefnadskall;

organist, sedan

han

(1778)

blef först univ.-

univ.-musikdirek-

De flesta af hans skrifc.
ha varit af stor betydelse för musik-

tor; 1780 dr h.

ter

vetenskapen: tlber die Theorie d. Musik,
Allgemeine Geschichte d. Musik,
1788—1801 (slutar c. l550); Allgemeine
Literatur d. Musik, 1792 (en musikhist.
bibliografi af högt värde); Uber Johaun
Sebastian Bachs Leben, 1803. F. kompo1777;

Formelmetodeu — Fovoni
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sitioner uro af

mindre värde.

— Om

F.

Kraus se Silfverstolpes
och Joseph
Krausbiografi s, 16 f.
Formelmetoden, en tonträffningsmetod, där föreställningen om de särskilda
tonerna i den diatoniska skalan bindes
vid minnet af små melodiska fraser,
s.
k. formler, af hvilka hvar och en
en särskild af samma
toner.
Af de båda tonträffningsmetoderna, den melodiska och harmoniska
(klangmetoden), tillhör f. det förra slaF. är närmast en modern utbildget.
ning af Guidos af Arezzos solfametod.
Den nya metodens grundstomme består
af tre hufvudformler med tonikan, terj^n och dominanten som begynnelseton:
III. gr a g h c
II. e f e c.
I. c d c.
eller uttryckt i solfabeteckning: I. do

hänför sig

re do.
si

do.

till

II. mi fa mi do.
De öfriga för 2,

III. sol la sol
4,

6

och 7 ton-

stegen i diatoniska skolan äro endast
delar af dessa tre hufvudformler. Hvarje formel slutar med grundtonen. Mollformlerna äro ej öfverallt lika. Uppfinnaren af f. är fransmannen Dessirier,
livilken först försökte den i Frankrike
dock utan nämnvärd anslutning. Först
sedan han vändt sig till Belgien, blef
den i högre grad populär, och den brukas nu i detta land allmänt vid läroTill Norden kom metoden med
Martin Wegelius, hvilken under en studieresa i dec. 1889 lärde känna henne vid
Briissels konservatorium. Från Finland
infördes den af N. E. Anjou och Anna
Bergström till Sverige, där den äfven
upptogs af C. O. Holmberg i Göteborg.
Till Norge kom f. genom organisten
Söraas i Bergen.
I Danmark begynte
den 1901 tillämpas först af H. Tofte vid
Skaarups seminarium, sedan af Otto
Just i Köpenhamn m. fl. andra. Holmberg har dessutom konstruerat en s. k.
ljudande tontafla för att åskådliggöra

A-erken.

—

bildandet af skalor.
Litt.: N. P. Norlind. Studier i formelmetoden 1912; C. O.
Holmberg, Studieberättelse 1910; Anna
Bergström, Sångkurs för skolan II; M.
Wegelius, Kurs i tonträffning m. fl.
sångböcker af f:s representanter.

Forminx, ett gammalgrekiskt instrument tillhörande lyragruppen (kithara);
bars i ett öfver skuldran hängande band
och anslogs med plektron; f. speltes af
Apollo enligt de äldre grekiska skalderna.

Jacopo

Giovanni Battista,
Verona, t 8. 9. 1858 i Stockholm (af kolera); af sin fader Domenieo F., som var kapellmästare, erhöll
han tidigt en grundlig musikalisk bildning; han bestämdes dock för den civila
tjänstemannabanan och idkade därför
Foroui.

f.

25. 7.

1825

i

studier, men hans fallenhet
matematik vände snart hans håg åt

juridiska
för

det militära yrket; blef ingenjörsofficer

tjänstgjorde någon tid i sådan
emellertid fortsatte han ifrigt sina musikaliska studier, och sedan
några af honom utgifna kompositio-

samt

egenskap;

ner för sång och piano blifvit emottagna med bifall, beslöt han uteslutande ägna sig åt denna konst; i komposition och instrumentation hade haa
någon tid till lärare Alberto Mazzuccato»
hvilkens främsta förtjänst bestod i att
fästa sina elevers uppmärksamhet på
Mozarts och Beethovens instrumentala
ovanligt säverk.
F. fick snart en
ker orkesterbehandling och drog äfven
nytta af sina studier af tyska mästare. Eedan före sitt tjugonde år hade
F. hunnit resa till Holland, Belgien,
Frankrike och Spanien som kapellmästare; i Milano vann han mycket erkännande genom sina båda där uppförda
operor "I gladiatori" och "Margherite"^
Till Stockholm kom han
tillsammans med Vincenzo Gallis italienska operatrupp; sedan
detta sällskaps orkesteranförare Paolo
Sperati 1849 blifvit kapellmästare vid
(pr.

8.

3.

1848).

sommaren

1848

teatern i Kristiania, blef F. ledare för
orkestern; han skref för denna sin opera
"Cristina di Svezia", som 1849 uppfördes
i
Stockholm af nyssnämnda sällskap.
1. 10. 1849 kallades han, ehuru endast 24
år gammal, till svensk hofkapellmästare
och kvarstod på denna post till sin död.

Han var dessutom

fr.

o.

m. 1850 äfven

förman för sångscenen vid k. t. För
svenska scenen skref han musik till en

mängd

skådespel, divertissement, tillfällighetsstycken, komedier m. m. Han»
berömdaste verk blef "Advokaten Pate-

som f. ggn uppfördes tre mån.
hans död och sedan återupptagits
flerfaldiga gånger; af öfrig musik för
scenen märkes: "Berthas piano" 1855;
"Grefve Saint Héléne" 1849, "Jag äter
lin",

efter

middag hos min mor"
egna"

1858;

1857;

"Sullivan" 1853 m.

"Den
fl.

lif-

Dess-

—
Forsberg
iitom musik

till prologen i auleduing af
Karl Johaus bildstods af täckande 1854;
1853 uppfördes i katolska kyrkan i Sthlm
«n mässa af honom; dessutom komponerade han en känd triumfmarsch, sånger,
pianosaker samt en mängd ouverturer,
•däribland den berömda i C-moU tillägnad svenska hofkapellet. Under 1870-talet upptogs tämligen allmänt i Italien
hans kompositioner, och man prisade
<lem nu såsom tillhörande de bästa af

många

mästare.
orkester
världsutställningen i Paris
verkliga triumfer med F:s ouverturer i
F. var en framstå<I!-moll och E-dur.
ende dirigent och står som sådan jämte
Du Puy såsom 1800-talets främste svenska kapellmästare. Om honom som musiker och personlighet yttrar Blanche:
"Rossinis, Donizettis och Verdis beundrare och elev tornade i början något
1800-talets

Särskildt
1878
vid

firade

italienska
scalas"

"La

emot nordens smak

för Tysklands mäen Mozart, en Weber; men han
fann sig snart, tog seden och smaken dit
han kom, tycktes sedan dela sin kärlek
lika mellan Italiens och Tysklands partiturer, fyllde mästerligt sin plats och
gaf ny ordning, nytt lif åt det gamla
kapellet. Häftig och brusande i början,
blef han snart sina lugna kapellisters
bästa vän, liksom han redan förut var
andras. Få främlingar, om ens någon,
hafva under så kort tid vunnit så många vänner som han, väninnor icke minst,
ty han kunde vara förledande, förtjusande, oemotståndlig, när han ville, och
han ville det nästan jämt."
Af tryck
upptager manskvartettsamlingen "Odinslund och Lundagärd" II en bön ("Snart
spännes öfver land och sjö") af honom;
Mus. ak:s bibi. förvarar i handskrift
partituren till "Cristina, regina di Svezia".
Flera af hans komp. trycktes i
pianoarr. i Milano. Litt.: F. A. Dahlgren, Stockholms teatrar; Ad. Lindgren, Svenska hof kapellmästare; Aug.
Blanche, Minnesbilder; Sv. Musiktidu,
1908: 14; L. Höljer, biografi och kompositionsförteckning i Svenska tidningen
Dagligt Alleh. 1858: 218.
Forsberg,
Nestoria, f.
26. 2. 1846 i Stockholm; dansös; 1864—69
premiärdansös vid k. t. i Stockholm;
1870—82 anställd vid hof operan i Berlin;
hennes dans karaktäriseras af en sällstare,

—

Amanda

— Forsell
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synt luftighet och finhet samt stor mimisk förmåga.
Forsell, John, f. 6. 11. 1868 i Stockholm; student 1888 och officersexamen
3890; s. å. underlöjtnant vid Upplands
i"egemente; 1892 94 tog han lektioner i
sång vid konserv, för Giinther; 1894 95

—

—

Paris; efter att 1896 erhållit 3 års permission från militärtjänst debuterade
han 26. 2. 1896 å k. t. som Figaro i "Barberaren" och vann stor framgång genom
stor och vacker röst, smakfullt sångföi

redrag och lifligt spel. Efter denna debut blef han engagerad vid k. t. och
fick snart flera kräfvande roller att uppbära. År 1900 sjöng han dels vid svenska orkesterkonserten i Paris dels vid
en orkesterkonsert i Köpenhamn under
J. Svendsen; med höstterminen 1901 afgick han från k. t., gästade i Kristiania
och företog tills. m. W. Stenhammar en
konsertturné i Sverige; i början af 1902
gjorde F. en resa till Bayreuth med tanke på ett möjligt engagement därst.; på
Cosima Wagners inrådan studerade han
för kormästaren Julius Kniese; engagement kom emellertid då icke till stånd;
s. å. gästade han vid k. t. i Köpenhamn
med stor framgång; spelterminen 1902
03 var han engagerad för gästspel vid
k. t. i Stockholm och 1903
09 innehade

—

han fast engagement därst. Under denna tid företog han äfven flera resor till
Köpenhamn, där han uppträdde å k. t.
1908 gästade han på teatern i Åbo och
uppträdde 1908 och 1909 med stor framgång på konserter i Helsingfors. 1909
10 var han anställd vid Metropolitanoperan i New York men kunde endast
uppträda ett fåtal gånger, enär en elakartad halsåkomma beslöjade hans röst.
Sedan han hösten 1910 återkommit, har
han sjungit dels vid k. t. i Stockholm
dels vid k. t. i Köpenhamn samt dessutom konserterat i Skandinavien och
Tyskland. F. har flera år sjungit som
solist vid Lunds studentsångförenings
konserter och äfven åtföljt dem på en
del konsertresor. Af hans många roller
må nämnas: Eugen Onegin, Don Juan,
Almaviva i "Figaros bröllop", Hans
Heiling, Tonio i "Pajazzo", Sjökungen
"Vikingablod", Valdemar i "Valdei
marsskatten", Agamemnon, Simeon, Vidar i "Tirfing", Vilhelm Tell. Dessutom
har han varit en värdefull kraft i Wag-

Forsslöf

270

—Fourchette

nerdramerna som Flygande holländaren,
Wolfnim, Wotan, Telramuud, Gunther,
Hans Sachs, Beckmesser m. fl. F:s röst
är en ovanligt klangfull baryton i synnerhet åt liöjdeu stark och fyllig; den

lämpar sig ytterligt såväl till operaarian som romansen. F:s sceniska uppträdande påminner något om d' Ändrade,
af hvilkens sceniska konst han lärt mycket; som skådespelare förstår F. att på
ett sällsynt sätt tjusa

och behaga.

med sångerskan

—

F.

G u r-

är .sedan 1901 gift
1 i
C a r 1 s t r ö m, hvilken i mars 1901
debuterade å k. t. i Stockholm som Gilda
"Rigoletto".

i

Forsslöf,

Abraha

Stockholm, t

5.

9.

m,

27.

f.

3.

1795

i

1869 därst.; grosshand-

lande; "känd för sin sällsynt sköna och
klangrika tenorröst"; elev af Stieler och
Crsplius; sjöng ofta i solopartier på Harmoniska sällskapets konserter; var äfven i många år en af sällskapets direktörer; i många af hufvudstadens kretsar
var F. också en eftersökt sångare; nitisk

medlem

i

Par Brieole; en vacker

solo-

bildade: Schlachter, Wikman,
1822.
Lindsten och F. Ass,
Karl, f. 6.
Försten, Filip
7. 1852 nära Helsingfors; sångare (baryton) och sångpedagog; student 1871; elev

kvartett

LMA
August

af Lamperti
i Paris 1874 och
Milano 1877; dessutom någon tid af
Pauline Lucca; engagerad 1878 i Sydamerika, 1880 på Malta samt i Stockaf Masset
i

holm vid k. t. 1883—87; 1889 åtföljde han
som solist M. M.-kören på dess Pariserresa och företog sedan konsertresor i
Holland, England, Tyskland, Sverige
och Ryssland, dels ensam, dels i sällskap
med Pauline Lucca; under sommarferierna var han anställd vid den operascen

Lucca hade inrättat å sitt slott i
Gmunden. 1894 anställdes F. som sång-

P.

lärare

vid

konservatoriet

han ännu verkar;
ska

operascenen

"Faust", Erik
Croix i "Paul

i

i

Wien, där

af hans roller å sven-

märkas: Valentin i
"Harald Viking", St.

o. Virginie", Escamillo i
"Carmen", Don Juan och Trumpetaren

Säckingen". Såsom sånglärare
högt uppburen och flera af
de europeiska teatrarnas allra främsta
förmågor ha en gång varit hans elever.
Bland dem, som särskildt gjort sig bemärkta kunna nämnas: Josefa Freund,
Margit Karmont, Hans Machood, K.
i

"Tr.

fr.

liar F. varit

tonique

Renuer, Arthur Fleischer. Irma Gross,
Alexis af Enehjelm, Milena v. Sugh.
Forte (it.), starkt; f. possibile (it.), så
starkt

som

möjligt.

Piano.

piauoforte, se

Fortepiano,

el.

Fortissimo

(it.),

mycket

starkt,

det

starkaste.

Forza
f.

(it.),

con tutta
forzando, med

kraft, .styrka;

(it.)

med

all kraft;

förstärkt kraft, markeradt, framhäfdt.
1.

Aage,

Foss,

hamn, t

2.

4.

f.

3.

4.

1853

i

Köpen-

1894 därst.; barytonist

och

skådespelare; elev af V. Bielefeldt och
Helsted; debuterade 21. 4. 1879 pä
C.
k. t. Kphn som Mefistofeles i Gounods
"Faust"; k. t. fick äfven användning för
honom vid talscenen; på konserter har
han emellertid ofta låtit höra sig och
har särskildt som romanssångare (Schu-

erkännande; 1884 studerade han för Cortesi i Florens och utgaf 1892 en bok: "Lidt om Sangskoler og^
Tonedannelse".
Christian F., f. 21. 4.
2. J u 1 i u s
1879 i Dragör, Danmark; organist; org.ex. i Köpenhamn 1897; elev af konserv.
1900 01; organist i Sundby kyrka, Kphn,
sedan 1901; 1904—05 redaktör af "Medlemsblad f. Dansk Org.-f orening"; sekr.
"Musikpasdagogisk Förening"; utgifvit
i
flera goda musikhistoriska och musikpedagogiska arbeten: "Organist- og Kantorembederne i Köbenhavn og de danskeKöbsta?der" 1906, "Kirkeorgler i Danmark"; har dessutom skrifvit en god
harmonilära och företagit omfattande
studier rörande äldre danska organister.
bert) vunnit stort

—

Stephen

i

Collins, f. 4.
Foster,
Pittsburg, Pennsylvanien, f 13.

New York;

7.

1826

1.

1864

populär amerikansk viskompositör; har försökt ge sina melodier en viss amerikansk färgton; grep
med förkärlek sina ämnen ur negerlifvet, så t. ex. den i För. Staterna populära "Old folks at home".
En samlad
upplaga af sångerna (175 st.) utgaf brodern: "Biography, songs and musical
compositions of Stephen C. Foster" 1896.
Fotston, en beteckning på tonhöjden
inom orgeln: en 8-, 16-, 4-, 2-fotsstämma.
En öppen labialpipa med medelmensur
(principal) stämd på C har 8 fots längd.
En 4-fots pipa står en oktav högre, en.
16-fots en oktav lägre o. s. v.
Fourchette tonique (fr.), stämgaffel.
i

—Franck

Fourniture

Fourniture (fr.), den
ga större mixturen.
fp

i

orgeln befintli-

Värdshuset

eller

i

Terracina, Fra Diavolo, ou FHötellerie
de Terracine, komisk opera i 3 akter;
text af Scribe, musik af Auber (Paris
1830); öfversatt af B. Crusell och gifven
första gången i Stockholm å kgl. teatern d. 17. 5. 1833; upplefde sin 250: de
representation å k. t. 26. 3. 1908. Svensk
historik i Sv. Musikt. 1908: 17: "Aubers
Fra Diavolo på Stockholms operascen".

Framtidsmusik, föraktfull benämning
på Wagners musik; uppkom särskildt
med anledning af W:s skrift: "Das
Kunstwerk der Zukunft" 1850; namnet
skapadt af Ludwig Bischoff i "Niederrheinische Musik-Zeitung". Namnet förklaras i Sverige f. f. ggn i Norman-

musiktidning "Tidning för
De båda
teater och musik" 5. 1. 1859.

Rubensons

utgifvarna, som med så ungdomlig häftighet angripit den då rådande dilettantismen i Sverige, voro själfva anhängare af Mendelssolin-Schumann-riktningen
och således "hypermoderna" i det dåvarande Stockholm. Om man därför kallade deras musikideal f., var detta lättförklarligt nog. Rubenson måste emellertid

(n:r 1)

i

ofvannämnda tidningsnummer
noga precisera sin ståndpunkt

och samtidigt karaktärisera f. och
ners "Kunstwerk der Zukunft".
Frangalse, se

Fran

s

ä

Wag-

s.

Francesco da Milano, framstående lutkompositör och organist i Milano på
1530-talet;
af hans många värdefulla
lutböcker förvarar Uppsala bibliotek
"Intabolatura de Lauto", Gardauo, Venedig, 1546.
En del handskrifna lutfantasier af honom finnas äfven i samma
bibi.

Franchetti, Albert o, f. 18. 9. 1860 i
Turin; operakompositör; elev af Miinchens och Dresdens konservatorier; af
hans operor väckte särskildt "Germania" 1902 stormande bifall i Milano på
grund af dess ämne ur det tyska studentlifvet; af de andra må nämnas:
Asraele 1888, Cristoforo Colombo 1892,
Fior d'Alpe 1894, Il Signor di Pourceaugnac 1897, La figlia de Jorio 1906. F.
skref äfven kammarmusik och orkesterverk.

Francliezza

(it.),

frimodig-

dristighet,

obundenhet.
Francliommc, A u g u s t e, f. 10. 4. 1808
i Lille, t 21, 1. 1884 i Paris; framstående
cellist; elev af Levasseur och Norblin
het,

= forte-piano.

Fra Diavolo
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vid konserv,

Paris; 1826 anställd vid
1827 vid théätre Italien; 1846 lärare vid konserv.; anordnade tills. m. D. Alard och Ch. Hallé kammarmusiksoaréer. F. var personlig vän
till
Chopin och älskade den klassiska
musiken, hvilken han äfven förstod att
återge på ett förträffligt sätt.
i

Ambigu comique,

1.

Franck,

Melchior,

f.

c.

1573

i

Zit-

Koburg; framstående
tonsättare; lefde någon tid i Niirnberg,
fr. 1603 till sin död kapellmästare i Koburg; F. skref särskildt goda världsliga
tau, t

1.

6.

1639

i

sånger, hvilka ernådde en stor popularii hemlandet utan äfven i NorFlera svenska bibliotek förvara
ännu outgifna verk af honom. I Uppsala
bibi. finnas: Tomus III melodiai*um sacrar.
a 3. 4 vocib. 1604 och Threnodia3
DavidicsB 1615;
Tyska kyrkans bibi.
Stockholm (nu Mus. ak:s bibi.): Flores
musicales 1610; Västerås' lärov:s bibi.:
Paradisus musicus, Geistliches MusicLustgärtlein I, II, 1636.
Denna sistnämnda bok har imderlagd svensk text
till en del sånger, hvilket torde vara bevis nog, att F:s tonverk funnit öfning
bland skolgossarna vid Västerås' gymnasium.
2. C é s a r F., f. 10. 12. 1822 i Liége, t
8. 11. 1890 i Paris; kom vid 15 års ålder
till Paris och inträdde som elev vid konservatoriet i okt. 1837, där han erhöll
Leborne till lärare i kontrapunkt och
fuga, Zimmermanu i piano, Berton i
komposition; erhöll redan 1838 första
priset i pianoklassen och 1840 följde ännu ett första pris för kontrapunkt och
fuga; i okt. 1840 inträdde han i Benohär andra
ists orgelklass och erhöll
pris 1841; verkade sedan 1842 44 som
privatlärare i födelsestaden men slog
sig sedan definitivt ned i Paris, där han
först var organist i S:t Jean S:t Fraucois, 1853 kapellmästare och 1859 organist vid Ste Clotilde; var dessutom en
mycket anlitad musiklärare i piano, orgel och komposition; 12. 2. 1872 erhöll
lian Benoists plats som organistprofessor vid konservatoriet och ägnade nu
hela sin tid åt lärarekallet samt åt kom-

tet ej blott

den.

—

—
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poncraude. Som lärare var han en af
Pariserkonservatoriets allra främste och

på
sina lärjungars
förstod

att

sätt

sällsynt

ett

vinna

förtroende och tillgifverkligt skolbildande,
och hans inflytande på unga tonsättare
sträckte sig betydligt utöfver kretsen
Framför allt
af de egna lärjungarna.
utöfvade han ett varaktigt inflytande
venhet.

F.

blef

den rena instrumentalmusiken i
Frankrike, hvilken i hög grad blifvit
Isidosatt för opera- och sångmusiken.
Som kompositör visade F. en afgjord
förkärlek för de äldre tyska mästarna.
Bach synes han i sina orgelkomposi-

på

tioner

ofta

vilja

efterlikna,

men han

har dessutom ingående studerat Haydn,
Mozart, Beethoven samt operakompositörerna Méhul, Grétry och Monsigny. I
öfrigt är F. en grubblande, sökande natur, hvars grundkaraktär ligger mysticismen nära. Som harmoniker förstår
F. att ständigt vinna nya intressanta
och verkningsfulla kombinationer. Hans
polyfona stil är alltid klar och intressant; canon och fuga använder han gärna och älskar melodier med små tonafstånd; kromatik och synkopering äro
synnerligen vanliga.

F.

skrifver inom

alla kompositionsformer: oratorium, kantat,

symfoni,

symfonisk

dikt,

opera,

kammarmusik, musik för orgel och piano samt solosång. Den allvarliga kyrkomusiken, såväl de större vokala for-

merna som orgelmusiken, har han mest
af alla vändt sin håg till. Kammarmusiken blef genom honom en omtyckt
form i Frankrike, och han bidrog på så
till lif många föreningar
popularisera denna i Paris
tämligen försummade kompositionsform.
F:s kompositioner före 1846 (tre trior op.
1., fyra trior op. 2, pianofantasi op.
m. fl.) äro mindre betydande; först med
kör- och orkesterverket "Ruth, éclogue

sätt att
i

syfte

väcka

att

H

biblique", uppf. 4. 1. 1846, framträdde F.
i hela sin egenart.
Längre fram åter-

gick han
"Rebecca,

till

samma

andliga stilart

i

Bland
hans andra körverk märkas: "Rédemption, poéme symphonique" 1872, oi-atoseéne

biblique"

1881.

"Les Béatitudes" 1870—80, "Psyché,
poéme symphonique" 1887—88. Alla dessa skattas mycket högt.
Under senare

riet

delen af sitt lif skref han dessutom
två operor: "Hulda", efter Björnsons

Hulda",

"Halte
1888—89.

Carlo, den
6.

4.

1879—85,

Båda uppfördes

1896.

förra

4.

3.

och
först

"Ghiséle"
i

Monte

den senare
prisas såsom

1894,

Äfven dessa

Vända vi oss till de instrumentala kompositionerna, finna vi
där flera med samma allvarliga mysDe flesta symfoniska
tiska karaktär.
verken och kammarmusiken skrefs unDe viktigaste för
der tiden 1875—90.
ork. äro: symfoniska dikterna "Les Éolides" 1876, "Le Chasseur maudit" (efter
Biirger) 1883, "Les Djimes" 1884, symfonien i D-moll 1889. Hit kan äfven
räknas "Variations symphoniques" för
piano och orkester, 1885. Af kammarmusiken skattas med rätta högt pianomj'cket goda.

kvintetten i F-moll, 1880, stråkkvartetten i D-dur, 1889, och sonaten f. violin
Af soloverken
o. piano i A-dur, 1886.
för piano och orgel äro de förra endast
De främsta synas "Prélude, Choral
få.
et Fuga", 1884, och "Prélude, Aria et
Orgelverken äro
Finale", 1889, vara.

många, och höra nästan

alla

till

1800-

bästa för detta instrument. F:s
fann här
allvarliga, religiösa känsla
det bästa uttryck, och den tämligen
starkt framträdande Bachstilen hvilar
mindre på ängslig efterbildning än motsvarande läggning och lika grundkarakDe bästa
tär hos de båda mästarna.
orgelverken äro en fantasi i C-dur och
"Prélude, Fugue et Variations", båda
komponerade mellan 1863 och 1865. F:s
orgelkompositioner kräfva alla en omAf F:s många
sorgsfull registrering.
lärjungar förtjänar särskildt nämnas:
Vincent d'Indy, Henri Dupare, Charles
Bordes, Camille Benoist, Alexis de Castillon, Arthur Coquard, Samuel Rousseau och Augusta Holmés. F:s pietetstalets

fullhet

mot den äldre musiken har

ven väckt

äf-

djupare förståelse för
musikhistorien i Frankrike. En af de
löftesrikaste unga forskarna i den franska äldre tonkonsten, J. Echorcheville,
har utgått ur F:s skola. Utanför Frankrike har F. utöfvat ett starkt inflytande
framför allt på den nordiska musiken,
däremot mindre på den tyska.
Litt.:
A. Coquard, C. F., 1891; G. Derepas, C.
F., Etude sur sa vie, 1897; P. L. Garnier, L'héroisme de C. F., 1897; F. Baldensperger, C. F., 1901; V. d'Indy, C. F.,
1906 m. fl.
En fullständig förteckning
till

lif

—

Franco
iif

hans

verk

upptager

äfven

—Frescobaldi

Groves

lexikon.

Franco,

1.

från Paris,

sannolikt

musiktraktaten "Ars cantus mensurabilis" (Coussemaker Script.
I.); lefde i Paris vid midten af 1200-taIfct;
en af skrift från 1400-talets början
af traktaten finnes i Uppsala bibi. (c,
-55), funnen bland Västeräskaniken Ulf
Holmgerssons böcker.
2.
F. från
Köln, den yngre med namnet F.; lefde
i andra hälften af 1200-talet; författare
till en musiktraktat "Compendium dis<iantus" (Coussemaker Ccript. I.).
författare

till

—

Franska

Fran

c

Institutet,

se

ton,

ton de Franee

(fr.),

djupare stämning än kammartonen.
Se A.
Fransmän och Ryssar, Les Cosaques, skådespel i 5 akter med melodram och kupletter, af F. A. Arnault
och Judicis, bearbetad af J. Stjernström, musik af J. A. Söderman, gifven
é. mindre teatern 9 gånger år 1854.
Fransäs (fr. fraucaise), en figurdans
tillhörande kontradanserna. Såsom speciell dansform uppstod den närmast på
1820-talet och vann popularitet vid midten af århundradet. Vid denna tid var
den så godt som den enda figurdans,
som dansades inom den högre societeten.
-en

Kontradansen (s. d.), hvarur fr. utgått,
hade sin bästa tid på 1700-talet. En
TQängd olika kontradansturer ha upptagits

i

f.

men

ej

de

samma

der.
Musiken är numera
•operor (^A- el. Vs-takt).

i

alla

län-

hämtad ur

Franz, Robert, f. 28. 6. 1815 i
Halle, t 24. 10. 1892 därst.; till största
delen autodidakt i musiken; endast en
kortare tid elev af F. Schneider i Dessau 1835 37, hvars undervisning ej tilltalade honom; F. studerade själf de
främsta mästarnas kompositioner och
fördjupade sig särskildt i Bach, öfver
hvilken han längre fram skref två böcker: "Mitteilungen iiber J. S. Bachs
Magnificat" 1863 och "Offener Brief an
Eduard Hanslick iiber Bearbeitungen
iilterer
Tonwerke, namentlich Bachscher u. Händelscher Vokalmusik" 1871.
F. utgaf dessutom förträffliga bearbetningar af Bachs och Händels verk samt
arrangementer af kompositioner af Men•delssohn,
Schubert, Astorga, Durante
1.

—

och Mozart.
Hans själfständiga produktion omfattar så godt som uteslutande "Lieder" med piano (första hft
Antalet sådana är 257. Alla
1843).
dessa sånger ha gifvit honom ett berättigadt erkännande såsom en af Tysklands främste sångkompositörer bredvid Schubert, Schumann och Brahms.
I själfva verket står han Schumann närmast, men kärleken till Bach låter honom gärna upptaga det kontrapunktiska skrifsättet. I yttre hänseende förfiöt F:s lif i stilla tillbakadragenhet i
Halle; 1841 blef han organist i Ulrichsoch 1859 univ.-musikdirektor.
Redan samma år första häftet sånger
utkom, begynte hans hörsel försämras,
och 1868 hade detta onda till den grad
förvärrats, att han måste uppge sina
platser.
Genom goda vänners försorg
erhöll han en samlad hedersgåfva pä
30,000 Thaler.
1861 kallade univ, honom

Institut de kyrkan

e.

Fransk
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till

doktor

h. c.

—

I

Reclams

univ.-bibl.

finnes en god biografi skrifven af R.

Proehäzka

von

(1894).

K

2.
a r 1 F., f. 1843 i Memel, t 1899 i
Berlin; blind musiker; organist 1877 vid
domkyrkan i Berlin; verkade med ifver
för förbättrandet af de blindas ställning.
Fras, musikalisk period, taktmotiv,
taktgrupp, sammanhängande afdelning.
Frasering, tydligt föredrag med framhäf vande af de musikaliska fraserna;
motsvarar närmast deklamationen af en

en god f. måste i främsta rummet hvila på en noggrann analys af

dikt;

tonstyckets delar.
F:s teori har närmast utbildats af nyare musikteoretici,
framför allt H. Riemann och Carpé.

Freddo
Frédon

(it.),

kallt.

(fr.),

drill.

Fredstrup, P e t r i n e, f. 1827, t 1881;
dansk dansös; 1845 71 en af k. t:s i Köpenhamn yppersta konstnärinnor; 1851
solodansös; lärarinna för balettkärens
kvinnliga elever.
Frejas högtid, prolog med anledning af kronprins Oscars förmälning,
ord af P. A. Granberg, musik af J. F.
Berwald; uppförd å k. t. Sthlm 6 gånger

—

1823.

Fresco

(it.),

lifligt,

friskt.

m

o, f. 8. 9. 1583
Frescobaldi, G i r o 1 a
i Ferrara, t 2. 3. 1644 i Rom; elev af Luzzasco Luzzaschi i Ferrara; 1607 organist

18

Fretta
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—Frieberj

Mecheln; fr. 1608 till sin död organist
vid Peterskyrkan i Rom; betydande^ ori

ganist, som utbildade orgelspelet såväl
tekniskt som musikaliskt, i det att han
införde nya konstformer inom orgelkompositioner och fördjupade de gamla; F:s
homofona och polyfona stil är djärf och

själfständig,

förmå

ännu

och
tjusa.

hans
F.

kompositioner
riktade äfven

klavértekuiken med nya former. J. J.
Froberger var F:s lärjunge. Af hans
många verk må nämnas: Fantasie a
quattro 1608, Eecereari e canzoni franecsi 1615, Toccate e partite d'intavolatura di cembalo 1614, 15, Capricci ... et
arie 1624, Arie musicali. Om F. se X. Haberls monografi i Kirchenmusik. Jahrb.
1S87 och M. Seiffert, Geschichte d. Klaviermusik 1899 s. 126—146. Af nyupplagor af hans verk må nämnas: Haberls
Collectio musices organicse (Br. & H.),
Chilesottis Biblioteca di raritä musicali
vol. VI: Partite di G. F. (Ricordi); dess-

utom smärre

uppl.

af

B.

Litzau,

E.

Pauer, L. Torchi m. fl.
Fretta (it.), skyndsamhet, hastighet.
Frey, Hjalmar, f. 28. 11. 1856 i Viborg,
Finland, t 11. 1- 1913; finsk sångare (basbaryton); student 1873 i Helsingfors; elev
af Lamperti i Milano; debuterade 1881 i
Triest; anställd 1885 vid hof operan i Petersburg; sjöng någon tid som solist vid
M. M.-körens konserter; har äfven gäBl. roller
stat Sverige och Danmark.
märkas: kardinalen i "Judinnan", Sarastro i "Trollflöjten", Bartholo i "Barberaren" Lothario i "Mignon", Gremin i
"Eugéne Onegin", Gudal i "Demonen".
Freylinghausen, Johann Anastasius, f. 1670, t 1739; teologisk författare
och utgifvare af andliga sånger; A. H.
Franckes hjälpare och efterträdare i
Halle. Hans sångbok "Freylinghausensches Gesangbuch" 1704 (sedan flera
uppl.) vann en stor utbredning och var
äfven mycket populär i Sverige på 1700Melodierna utmärka sig för arietalet.
artad karaktär och äga en liflig rytm,
som göra dem lätta och angenäma att
sjunga.
F. synes ej själf ha skrifvit

några melodier.
Fribert,
1. 7. 1859 i

Frederik

och Blinde-Institut 1893; komponerade solosånger, en suite för violin o. p.v
och utgaf 1892: "Lidt om möderne Pianomusik."
Fridberg, Franz M., f 1851 i Grosswardein, Ungern; violinvirtuos i Paga-

1901

.

1867 anställd som violinist i
hofkap. i Wien; begynte sina konsertresor 1871 och gästade flera gånger Sveninistil;

rige.

Fridens Gud! oss frid förläna, psalm 376; Haeffner
tad af O. Åhlström.
t

Frideriei, Daniel, f. i Eisleben 1584,
23. 9. 1638 i Rostock (se Sammelb. d.

216); kantor vid Mariakyrkan
Rostock från 1610-talet till sin död^
F:s kyrkliga kompositioner voro enkla
och melodiösa och lämpade sig därför

IMG. VII,
i

för skolbruk; särskildt fingo de stor betydelse vid de svenska skolorna, där de

med

förkärlek öfvades under 1600-talet;
en direkt insats i svensk skolsång gjorde
F. genom att arrangera den flerstämmiga musiken till den svenska skolsamlin-

gen Pise Cantiones, andra uppl. af 1625^
Af hans egna samlingar blef "Delicia&
Ex. af
juveniles" 1630 mest anlitad.
denna finnes ännu i Västerås' skolbibliotek; Örebro skola och Nicolaikyrkan i
Stockholm ägde exemplar på 1600-talet.
Af de öfriga verken förvarar Uppsala
bibliotek "Sertum musicale" I, 1617, II,
1619, Växjö skolbibliotek "Sertum musicale alterum" 1625 och "Bicinia sacra"
1623 samt Västerås' skolbibliotek "ViriOm F. och
darium musicum" 1625.
Sverige se T. Norlind, Latinska skolsånger 1909 s. 58 60. Såsom prof på hans
kompositionsstil kan tjäna den i T. Norlind,
Schwedische Schullieder (Smlb.
IMG. II) s. 597 f. meddelade sången.

—

—

Frieberg,
1812

i

f.

Watertown, Amerika; elev af

—

konserv, i Köpenhamn 1876 78; organist
vid Hellig Kors Kirke, Kphn, sedan
1901; lärare vid konserv, fr. o. m. okt.

Frans Alfred,

Appunda,

Österg.;

f.

13.

12..

omtyckt sång-

kompositör; elev af Mus. akad., där han
och 1843 musikdir.-ex.;
blef sedan musiklär. vid elem.-lärov. i
Norrköping; han verkade här mycket
nitiskt för musiklifvets höjande och var
länge anförare för niusiksällskapet på
1840 tog org.-ex.

dessutom till invar 1857 66
klädesfabrikör; sistnämnda år flyttade
han öfver till Linköping, där han blef
platsen;

Louis Trojel,

376; mel. förfat-

han vände

sig

dustriell sysselsättning och

musikdir.
tet;

—

vid l:a lifgrenadjärregemen7 år han var bosatt i stifts-

under de

Friedländer
staden, var han en förtjänstfull ledare
af stadens musiksällskap; 1853 ass. och
A.; flyttade 1873 till Stockholm,
1866
där han sedan tillhört Mus. ak:s styrelse, varit medlem af dess förvaltningsut-

LM

skott och läroverksstyrelsen; 1903 stifta-

de han en stipendiedonation å 5,000 kr.
I Norrköping skref han
vid konserv.
bl. a. en operett "Skogsfrun", som där
uppfördes. I detta stycke linnes inlagdt
hans mest bekanta solosäng "Ljungby
horn"; å Hirsehs förlag utkommo 6 häften solosånger vid piano, bland hvilka
må nämnas: "Vallflickan", "Hade jag
vingar" m. fl. En annan samling sånger är "Korporal Brandts visor"; dessa
voro närmast af sedda att höja soldatsången till en nivå af mera hyfsning och
smak. Jämte solosånger har F. äfven
skrifvit flera populära manskvartetter,
"Jaktkor",
"Fosterlandet",
däribland
"Låt bägaren gå", "Skön jomfrue, luk
dit vindue op", "Suck på en sommarafFör piano skref
ton", "En glad visa".
han en "Artillerimarsch" och "KröF:s stil är den gamla
uingsmarsch".
svenska solosångens från århundradets
midt med den blida och klara melodiken
med anstrykning af svensk folkvisa och
det enkla harmoniska underlaget, trohjärtad och vinnande utan allt grubbleri eller lärdom.
Friedländer, Max, f. 12. 10. 1852 i
Brieg, Schlesien; musikhistoriker och

—

—

sångpedagog; elev i sång af Manuel
Garcia i London och Stockhausen i
Frankfurt a. M.; väckte som konsertsångare i Tyskland stor uppmärksamhet
för sin vackra och välskolade röst (basbaryton) och sitt nobla och varma förearag; slog sig 1883 ned i Berlin och studerade musikhistoria under Spitta; 1887
dr phil. vid Rostocks univ.; 1894 docent
och 1903 professor (musikdirektor efter
Bellermann) vid univ. i Berlin; 1908 gelieim. Reg.-rath i Berlin; hedersdoktor i
Oxford 1911. F. har ägnat sin forskning
hufvudsakligen åt sången och dess historia.
Hans stora verk är här "Das
deutsche Lied im 18. Jahrh." (bibliograF. förbereder en utförlig biografi
liskt).
af Fr. Schubert och har utgifvit i revid.
upplaga flera af denne mästares verk.
Å Peters' förlag finnas dessutom rev.upplagor af Mozarts, Beethovens, Mendelssohns och Schumanns sånger m. m.;
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utgaf äfven en "Kommersbuch". F. har
dessutom i Tyskland och Amerika blifvit högt uppburen såsom populär föreläsare.
F. belyser gärna sina föreläsningar med en eller annan sång, hvarvid
hans klangfulla stämma förstår att
fängsla publikums såväl öra som hjärta.
Friedmann, I g n a z, f. 14. 2. 1882 i Kråkan; pianist; elev af H. Riemann och
Th. Leschetitzki; sedan 1905 lärare vid
kouservatoriet i Lemberg; har företagit
konsertresor i Europa och flera gånger
gästat Sverige. F. har komponerat ett
20-tal pianoverk och en del solosånger.
Friedrichs,

Fritz,

f.

1849

i

Braun-

schweig; sångare; verkade fr. o. m. 1869
som skådespelare vid mindre teatrai', till
dess man 1883 i Niirnberg upptäckte
hans röstbegäfning; genom Cosima Wagners förmedling fick han utbilda sig till
sångare och uppträdde f. ggn 1888 i Bayreuth som Beckmesser och Alberich under stort bifall. F. har öfverallt företrädesvis med dessa två roller vunnit berättigadt erkännande; han har äfven gästat

Stockholm

(1902).

Frigel, P e r, f. 2. 9. 1750 i Kalmar, t 24.
11. 1842 i Stockholm; studerade först vid
i födelsestaden, där hans musiklärare Hans Björkman förstod att intressera honom för musik; 1770 tog han
studentexamen och 1776 fil.-mag.-graden
i Uppsala; han fick sedan en enskild lärarebefattning i Stockholm; ingick 1779
i
kgl. handels- och finansexpeditionen;
blef 1781 kopist, 1783 kanslist med särskildt förordnande att föra protokoll inför konungen i statskonseljen; vid flera
riksdagar tjänstgjorde han som sekreterare i statsutskottet; var dessutom sekreterare i statskontoret; 1801 erhöll han
tjänstledighet från alla sina sysslor med
bibehållande af lönen som pension. F.
var som ämbetsman ett mönster af or-

gymnasiet

dentlighet och plikttrohet. Han glömde
dock icke tonkonsten. Redan i Kalmar
hade han skrifvit preludier och fantasier för orgel, komponerat arier och duetter, hvilka utförts på helgdagsaftnarna.

I

Stockholm

fick

han

fälle att vidare utbilda sig

rikligt

till-

som musiker.

Alla de framstående utländska konstnähvilka Gustaf III kallat in i landet,
lärde han känna. Såväl Naumann som
Kraus hörde till hans umgängesvänner.
I sällskapet "Utile Dulci", där musiken
rer,

Frigel
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alltid

stått

högt i anseende, var han
detta sällskap utfördes året

medlem. I
hans ankomst
symfonier af honom.
efter

för k.

t.

Stockholm två
Dåvarande chefen
föreslog honom då att på konuntill

gens bekostnad företaga en resa

till ut-

landet för att närmare utbilda sig som
tonsättare. F. studerade med ifver komposition för att förbereda sig till resan.
Hinder yppade sig emellertid, och af

koralverket, hvars förbättring då förehvarefter han, enligt förordnande

togs,

1811 — 18,
då
uppdrogs åt
Haiffner i Uppsala under Mus. ak:s inseende. Orsaken till att han så hastigt
fråntogs det väl påbegynta verket var
närmast den, att Wallin vändt sig till
Geijer för att få en del musikaliska
upplysningar, och denne senare tog till

biträdde

psalmkommittén

koralbokens

författande

Naustudierna i utlandet blef intet.
mann erbjöd honom i stället att åtfölja
sig till Dresden, men äfven denna resa
Han valde därför fr. o. m.
blef ej af.
nu definitivt ämbetsmannabanan och öfvergaf tanken på att med odelade krafter få ägna sig åt tonkonsten. På lediga

rådgifvare Haeffner, hvilken snart ryckte
Mellan de båda muallt arbete från F.
sikerna hade redan förut rått oenighet.
1815 utnämndes F. till professor i harmonilära vid ak., hvarjämte han erhöll
öfverinseendet öfver ak:s undervisnings-

stunder arbetade han dock vidare, och
såväl Xaumauu som Kraus gåfvo honom
den bästa handledning. Af k. t. fick han

främsta verk oratoriet "Försonaren
på Oljoberget" till text af Ödman; under Du Puys ledning uppfördes detta f.
ggn på k. t. 1815; 2:dra gången med någon omarbetning långfredagen 1820 på
Riddarhuset. F:s sista stora musikverk
var en kantat med ord af Wallin, som
uppfördes af Mus. ak. i Storkyrkan 1816.
F. var som kompositör en varm anhängare af den stränga stilen. Handel,
Gluck och Haydn voro hans mönster.
Bach var vid denna tid ej i högre grad
känd i Sverige, och F. visade ingen afbeundran för Thomaskantorns
gjord
polyfona verk. F. värderade det klassiska, snillrika utan öfverdrifven kärlek till det gamla
det "ortodoxa" som
han uttryckte sig. "Han fordrade af
tonsättaren en klar och karaktäristisk
uppfattning af texten, en klar proportion mellan delarne, en ren och klar
harmoni, otvungna och flytande modulationer utan allt effektsökeri, rikedom
och omväxling i stämmor, samt en ytterst sorgfällig omvårdnad af deklamation och prosodi" (Beskow).
F. förde
en synnex-ligen vidsträckt bref växling;
bland främlingar med Naumann, Vogler, Cherubini, Neukomm, Spontini, Kunzen, Schneider, Horsley;
bland svenskar: Adlerbeth, Skjöldebrand, Wallin,
Geijer, F. S. Silfverstolpe, Rutström.
Till F:s elever höra bl. a. Geijer och P.

uppdrag att lämpa musiken efter den
svenska texten till operorna "Arséne"
(af Monsigny) och "Zemir och Azor";
själf skref han till text af Pihlgren operan "Zoroaster", hvilkeu dock förblef
ouppförd. En kantat af Kellgren och
musik af F. uppfördes i Utile Dulci, där
den vann mycket bifall. 1778 invaldes
han i Mus. ak. samtidigt med Kraus och
i

Xaumann. Under 80-talet förde tjänstemannaåliggaudena honom allt mera
från tonkonsten, men 90-talet såg honom
alltmera återgå till musiken och efter
1801, dä han trädde tillbaka från alla
fyllde
musiken hela
befattningarna,
hans tid. 1796 blef han Mus. ak:s sekreterare, en befattning, som han med
Då han
nit och intresse skötte i 45 år.
1841, enligt egen önskan, blef entledigad från sysslan, lät akademien till betygande af sin erkänsla prägla en skådepenning i guld öfver honom. 1795 1815
är hans viktigaste musikaliska produktionstid.
Flera kantater skref vos på
1790-talet, af hvilka de flesta gåfvos i
Jakobs kyrka och en 1795 i Mus. ak.
Som introduktion till Mozarts requiem
1805 uppfördes en stor symfoni med fuga af honom. I sällskapet "Nytta och
Nöje" skref han sorgmusiken vid minnesfesten öfver Wikmanson. Carl Stenborg begärde hans hjälp till några arier
i
dramat "Eremiten", som 1798 gafs
f. f. ggn.
Vid 1809 och 1810 årens riksdag kallades han af eckl. -utskottet att
biträda med upplysningar rör. svenska

—

verk.

Under denna

tid

författade

han

sitt

—

C.

Boman. —
v. Beskow

Litt.:

utförlig biografi af

"Minnesbilder" II, 293
—332; Mus. ak:s Handl. 1866 s. 31—36;
Josef Wallin, Vid sekr. P. F:s jordfästning 1843; Biogr. lexikon; Ny tidn. f.
mus. 1857; Sv. Biet 1843: 67; J. P. CronB.

i

Frigga

—Frottola

hamn, K. Mus. ak. åren 1771 —1871. Af
F. själf äga vi en uppsats om Haeffners
koralbok

i

Allm. Journ.

1824:

6

(sign.

"Philaletes"); af hans bref meddelar
Beskow en del utdrag; en bref växling
)uellan F. och Haeffner meddelar C. F.

Hennerberg

i

Sv.

Musiktidn.

1909:

Af F:s kompositioner förvaras de

18.

flesta

Mus. ak:s bibi. (däribland oratoriet);
Uppsala bibi. finnes en ouverture ("In"Skynda
kantaten
iroduzione")
till
Euterpe" och en symfoni; allt i handTryckta komp. af F. äro få.
skrift.
Iljrschs förlag utgaf några sånger.
i
i

Frigga, opera i 1 akt; text af C. G.
af Leopold, musik af O. Åhlström; uppförd 8 gånger å kgl. teatern i Stockholm
under tiden 1787—1803.
Frihetsbröderua, Les brigands,
Die Räuber, operett af Offenbach till
text af Meilhac och Halévy; svensk öfversättning af Ernst Wallmark; premiär
i
Paris 1869; i Sverige
gårdsteatern, Sthlm, 27.

f.

ggn å Djur-

8.

1870;

i

Göte-

borg f. ggn 29. 3. 1871.
Frimmel, T h e o d o r von, f 15. 12.
1853 i Amstetten, Neder-Österrike; 1879
med. d:r; ägnade sig med framgång åt
.

af konsthistorien (Morelliriktningen) och innehade 1884 93 plats vid
k. k. konstsamlingarna i Wien; inom
studiet

—

musiken har han gjort sig känd som god
Beethovenbiograf Beethoven u. Goethe
1883, Neue Beethoveniana 1887, "Beethoven" i Reimanns Beriihmte Meister, 1901
:

(2:dra

uppl.

1905, II: 1906

1903),

m.

fl.;

Beethovenstudien I:
utger sedan 1908 en

B.-årsbok.

F r i s k y 1 1 e n. Der Freischiitz, romantisk opera af K. M. v. Weber till
text af Fr. Kind; fullbordad 13. 5. 1820;
premiär i Berlin 18. 6. 1821; i London
f.
ggn i English Operahouse, London
23. 7. 1824; på italienska ("Il franco arciero") ä Covent Garden 16. 3. 1850; i
Paris 7. 12. 1824 på Odéon med ny libretto af Castile Blaze ("Robin des Bois");
efter Kinds orig. öfvers. af Pacini ("Le
Franc Archer") ä Académie royale.
Paris, 7. 6. 1841 (med recitativ af Berlioz); svensk öfvers. af A. Lindeberg; f,
ggn å k. t. Sthlm 23. 4. 1823.
Fritsch, Wilhelm, f 1. 8. 1859 i Köpenhamn, t i Björneborg, Finland, 1. 4.
1911; efter att ha varit violinist i Köpenhamns konsert- och musikförening
.
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och förste violinist vid Dagmarteatern,
flyttade han öfver till Björneborg, där
han 3. 6. 1884 tillträdde kapellmästartjänst. I denna stad utvecklade han en
nitisk och mycket gagnande verksamhet.
Frivolo (it.), lättfärdighet, lekande.
Froberger, J o h a n n J a k o b, f. c.
1600 i Halle, t 7. 5. 1667 i Montbéliard;
ett svenskt sändebud, som händelsevis
genomreste Halle hörde hans sång och
tog honom med sig till Wien, där han erhöll sin vidare utbildning; 1637—45 och
1653 57 var han hof organist i Wien; reste därifrån på hofvets bekostnad till
Rom för att utbilda sig hos Frescobaldi
1637—41; besökte äfven Paris och London; F. var en af samtidens bäste organister och intager en framstående
plats bland 1600-talets tyska instrumentalkompositörer. Af hans A-erk trycktes
intet under hans lifstid; först 1693 och
1696 tillkommo två samlingar örgeltoccater, canzoner och klavérsuiter; Adler
utgaf i Denkm. d. Tonk. in Österreich
(bd IV: 1, VI: 2 o. X: 2) en samlad upplaga af hans verk. Öfver F. se Fr.
Beiers "J. J. F." (Waldersee-Sammlung
59 f.) 1884, M. Seifferts Gesch. d. Klaviermusik s. 169 179 och Ambros, Gesch. d.

—

—

musik

2.

uppl. IV. 463

Frondörerna

ff.

eller

En dag under

Paris 1649, historisk komedi med sång i 3 akter af Mélesville
(La maison du rempart, ou Une journce
de la Fronde), bearbetad af N. J. Cervin-Stéenhoff, musik af A. F. Lindblad;
gafs å kgl. teatern i Stockholm 8 gånger
under åren 1835—36 (f. ggn 11. 5. 35);
partistriderna

med

i

tillägg af åtskilliga

musiknummer,

Lindblad själf skrifvit orden,
och med någon omarbetning af taltexten ånj-^o uppförd 1860—61 nu 9 gånger;
repris 1898 med anledning af k. teaterns
Utförlig reinvigning d. 19. 9. 1898.
cension af operan i Tidning f. teater o.
musik 20. 2. 1836 nr 12.
Frosch (t.), talon (fr.), nedre delen på
en stråke.
Frottola, under medeltiden ursprungligen en art af didaktisk- moralisk poesi,
ofta inlagd i prologen till de religiösa
skådespelen; innehållet öfvergick under
1400-talet till satir och kunde lätt få en
hvartill

Under 1400-talets
burlesk anstrykning.
senare hälft öfvergick namnet äfven på
karnevalssångarna och bestod nu af tre

Fryne — Fröhlieh
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delar:

tida
ofta

och

mutazioni

ripresa,

Denna form

volta.

stod nära den senare medel-

d.) och hade en
(s.
mycket uppsluppen karaktär (Lo-

konstballaden

renzo af Medicis karnevalssånger). En
samling f. utgaf Petrucci

förträfflig

De äro skenbart flerstämmiga

1504—08.

men egentligen sjöngs blott
öfversta stämman, och ackompagnemenDe beledsagande
tet var instrumentalt.
stämmorna äro homofont hållna med
synnerligen konstlös harmoni. Efter allt
att döma har detta ackompagnement ursprungligen improviserats. För den hooch vokala,

mofona musikens samt instrumentalmusikens utveckling har f. spelat en viktig
roll.
F:s utbredningsområde är närmast Norditalien med städerna Mantua,

Verona, Modena, Padua och Venedig.
De främsta namnen inom denna kompositionsart

Marco Cara

äro:

Tromboncino.

Bartolomeo

och

Nam-

förekommer först hos Francesco
Landino på 1300-talet. Se: H. Riemann,
Handb. d. Musikgesch. II: 1 s. 351 ff.,
Ambros, Musikgesch. III, 472 och den
utförliga uppsatsen "Die F. im 15. Jahrhundert" af Rudolf Schwartz i Viertelnet

f.

jahrsschr.
f.

i

rio,

MW.

d.

textligt

II, 1886 s. 427

Manuale

di

ff.

Om

se P. E.

Guarne-

versificatione

italiana

hänseende

1893.

F r y n e, komisk
Saint-Saens

till

opera

text af

i

2

akter af

Augé de Lassus;

premiär 1893 på op. comique. Paris; på
k. t. Sthlm f. ggn 11. 5. 1894.

Frälsta värld!
psalm

i

nådens un-

Hseffner 78; motsvarar nr
268 i koralpsb. af 1697; saknas i utländska källor och äfven i svenska före 1697.
der,

78;

Främmande

främmande

toner,

se

Harmoni-

toner.

Fröberg, Carl Johan, f. 28. 1. 1812
Stockholm, f 15. 5. 1884 i Västervik;
utbildad af violoncellisten Gehrman;
var 1835—38 violoncellist i hofkapellet
och 1842 46 i mindre teaterns orkester;
flyttade sedan till Uppsala, där han verkade som musiklärare 1846 63; sistnämnda år återvände han till hufvudstaden, där han uppsatte en musikalisk
läroanstalt och till 1867 var pianolärare
vid k. t.; 1868 bildade han en elevteater,
där hans tre barn Johan (f. 1847),
Mauritz och Valborg (f. 1849; gift
med lärov.-adjuukten G. V. Backlund
i

—

—

änka 1895) ingingo som sujetter;
den unga truppen visade sig först å
Ladugårdslandsteatern i Sthlm; sällskapet utvecklade sig hastigt, och de förra
eleverna intogo under tiden 1871 76 första platsen bland de ambulatoriska sällskapen; 1876—79 slog F. sig i ro i Uppsala för att utarbeta sin harmonilära;
de sista åren ledde han åter en lands1877;

—

ortstrupp, som med stort bifall gaf
sångpjäser såväl i våra större landsortsstäder som äfven i Finland och Rysslands hufvudstad. F. har utgifvit flera
böcker i musikteori, hvilka alla utmärka sig för stor själfständighet och klar
blick för teoriens och praktikens nära
samband med hvarandra; de viktigaste
äro: "Försök till en grundläggning af
en verkligt rationell harmoni- och ton-

sättningslära" 1878, "Grundlagarne för
pianospelets teknik, jämte det väsentligaste af allmänna musikläran" 1861,

"Skolungdomens musikaliska studium"
1855 (Ny tidn. för mus.), "Några ord om
de sköna konsternas betydelse" 1855. —
Biogr. i Sv, Musikt. 1884: 11; "F:s
harmonilära". Sv. Musikt. 1884: 12; "Om
kvintförbudet" (ur otryckt ms. af F.)
F:s son Mauritz,
Sv. Musikt. 1884: 17.
f. 19. 2. 1851 i Uppsala, t 5. 5. 1907 i Lund,
var i flera år direktör för ett ansedt
teatersällskap ("Fröbergska sällskapet"),
där han ofta uppträdde som sångare;
bland hans roller märkas: Maroufle i
"Lille härtlgen", Eleonor i "Tjufskyttarne". Don Pomponio i "Donna JuaLitt.:

—

nita".

Frödin, Paula, se L i z e 1 1, P.
Fröhlieh, Johannes Fr eder
21.

8.

1806

i

Köpenhamn, t

21.

i

5.

k,

f.

1860

o. kompositör; uppträdde
redan 1815 å konserter; blef jan. 1821
violinelev i k. kapellet; 1824 25 uppträd-

därst.; violinist

—

de han ofta

som

konsertviolinist; elev af

Kuhlau i mus. formlära; 1827—29 sångmästare vid k. teatern; reste sedan med
statsunderstöd till utlandet för att vidare utbilda sig; efter Schalls död erhöll
han 1836 i uppdrag att dirigera operorna; insjuknade dock s. å. och måste söka
sydligare klimat samt ersattes definitivt
Glaeser 1842;

han ägnade

uteslutande åt
verk förtjänar

komposition;

af

särskildt

sig sedan

att

hans
minnas

af

hans musik till Bournonvilles baletter
"Valdemar", "Festen i Albano", "Erik

—
Frösslind

—Fuchs
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Menveds

hof konsistorium 1829;

45);

1831;

barudoin", "Raphael" (1835
dessutom musik till W. Holsts
"Borgfogdens Bryllup" 1835, L. Kruses
^'Natten för Brylluppet" 1830. I Italien
Icomponerade F. en symfoni, som uppfördes 1833; af öfriga kompositioner
märkas: 3 ouverturer, 4 stråkkvartetter,
1

sonat för violin

o.

p.,

2

o.

p.,

sonat för flöjt
duetter för
divertissementer,
1

2 trios för 3 flöjter, 2

konserter,

flöjter,

potpourrier m. m.

Christina Elisabeth,

Frösslind,
27.

2.

1793

Stockholm, t
sångerska och

i

24.

10.

1861

f.
i

•Göteborg;
skådespeler«ka; ingick 1804 i k. t:s sångskola, där
hon erhöll sin första musikaliska bildning under Stielers ledning. F:s röst
var ej stor men särdeles behaglig; hennes spel var förtrollande och naturligt,
på en gång naivt, täckt och konstnärligt
fulländadt; redan innan hon 1813 blef
fast engagerad vid k. scenen, hade hon
firat stora triumfer som Cendrillon, då
•denna 1811 första gången gafs; tillhörde
k. t. intill 1834, då hon tog af sked; inträdde 1836 åter men användes dock nu
allt mera sällan och slutligen endast i
mindre betydande talroller; 1844 af gick

hon definitivt och flyttade till Göteborg;
1813 hade hon ingått äktenskap med sångaren vid

k.

t.

C.

Lindström,

G.

men

Af hennes roller
märkas, utom ofvannämnda debutroll:
blef skild från

Antigone

honom.

"Oedipus", Doristella i "Grii "Lebeman", Zerlina i
"'Don Juan", titelrollen i "Fauchon".
Den ovanliga framgång hon 1811 hade
som Cendrillon väckte afund hos en del
ai de medspelande; följden blef en liten
tidningsfejd, som öfvergick till tumult
på teatern; sedan striden af blåsts, trycktes de flesta hithörande tidningsuppsatserna i en särskild bok "Cendrilloniana",
hvilken tillägnades F.
Ett synnerliselda",

i

Amelina

—

—

om hennes förskådespelerska lämnar den
danske författaren Chr. Molbech, som
1812 såg henne i Stockholm.
Yttrandet
finnes citeradt hos Dahlgren, Antecku.
:gen

smickrande omdöme

måga som

om

Stockholms teatrar s. 465 f.
P e r A X e 1, f 5. 8. 1802 i Indal,
Medelpad, t i Stockholm 9. 4. 1853; sångare och prästman; student 1822 i UppFrost,

.

prästvigd 1825; fil. d:r 1827; pastorsadjunkt vid Jakobs och Johannes'
församlingar, Sthlm, 1828; vice notarie i
sala;

kyrkoherde

traktsprost

1841;

i

e.

o.

hof predikant
1839; kon-

Arboga

kyrkoherde

i

Jakobs

och Johannes' församlingar, Sthlm 1843.
F. var högt uppburen som sångare och
förenade med en ypperlig af Haeffner
utbildad röst ett vackert och konstnärHan sjöng gärna i den
ligt föredrag.
Geijerska kretsen i Uppsala och lät äfven ofta höra sig på välgörenhetskonHans föredrag af Geiserter i Sthlm.
och Josephsons
jers, A. F. Lindblads
sånger var särskildt sympatiskt. Också
förstod han på ett gripande sätt föredraga kyrkokoralerna. F. var en ofta
sedd gäst i hufvudstadens musikaliska
sällskapskretsar på 1830- och 40-talen.
Fuchs, Albert, f. 6. 8. 1858 i Basel;
1876—79 elev af konserv, i Leipzig; 1880
musikdirektör i Trier; 1889—98 ledare
vid konserv, i Wiesbaden; sedan lärare
och musikkritiker i Dresden; har i modern riktning komponerat en mängd goda verk, däribland solosånger, duetter,
körverk, ("Seelig sind, die in dem Herrn
"Das
tausendjährige
sterben"
1906,

Krieg"

1908),

stråkkvartett,

violinkon-

pianostycken m. m.
1. Fuchs, Karl Dorius Johann, f. 22.
10. 1838 i Potsdam; pianist och musikskriftställare; elev af Biilow, Weitzmann och Kiel i musik fr. o. m. 1859;
studerade samtidigt teologi vid univ. i
Berlin; 1868 lärare vid Kullaks akademi;
1869 organist vid Nikolaikyrkan i Stralsund; 1879 fil. dr. i Greifswald; 1871 åter
fr. o. m. 1879
i Berlin, 1875 i Schlesien;
i
Danzig som organist, musikreferent,
F. hörde
lärare m. m. 1904 professor.
till de första, hvilka verkade för H. Riemanns fraseringsmetoder. Hans viktigaste försvarsskrifter härvid äro: Die
Zukunft d. mus. Vertrags I, II, 1884, Die
Freiheit d. mus. Vortrags 1885, Praktische Anleitung zum Phrasieren 1886.
Af hans skrifter må nämnas: Kiinstler
u. Kritiker 1898, Thematikon zu Peter
Gasts Die heimliche Ehe 1890.
2. Robert F., f. 15. 2. 1847 i Frauenthal; elev af konserv., i Wien, sedan
1875 lärare därst.; har framträdt som en
gedigen tonsättare af kammarmusik och
symfoniska verk; ansluter sig närmast
sert, cellosonat,

till

Brahms; skref

bl. a.: 3

5 serenader, 2 symfonier,

priccio

för

ork.,

1

violinsonater,

Andante

o.

pianosonat, 1

Catrio,

Fuga
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G-moll,
i
F-dur, ouverturen '"Des Meeres
u. der Liebe Wellen", kör- o. ork.-verket "Elfen u. Zwerge" samt operorna
"Die Köuigsbraut" (1889) och "Die Teufelsglocken" (1892).
stråkkvartett, 1 pianokvartett
1

mässa

i

medeltida benämning på
eanon. 2. 1700-talets instrumentalfuga.
Mellan båda dessa ligger en utveckling af instrumentalmusiken, hvilken i
mångt och mycket kan belysa den se-

Fuga

1.

En

nare fugans gestalt. Den moderna fugan kan såsom konstform ej föras längre än till 1700-talet, och Baeh står i detta
fallet som den hvilken praktiskt sedt
skapat den. Teoretiskt har f. sin begynnelse med Fux' Gradus ad Parnassum 1725. Efter Bach fick f. en mängd
teoretiska beskrifvare och kommentatorer, däribland Marpurg 1753 och Albrechtsberger 1790. Under 1800-talet omromantikerna den
huldade särskildt
Bachska fugan. De viktigaste teoretikerna under denna tid voro: Cherubini
1833 o. Richter 1876. Sin begynnelse har
f. i medeltidens canon ("fuga per canomen", fugan efter regeln) och före denna
i 1200-talets rondellusform, med två melodier, hvilka samtidigt klinga och omkastas från ena stämman till den andra.
(Svenska medeltida exempel på rondellus finnas i Piae Cantiones; se härom T.
Norlind, Schwedische Schullieder s. 593
f.).
Då canonformen på 1.500-talet öfverfördes på lut-, orgel- och klavérmusiken,
erhöll den en mera otvungen gestaltning, i det att fria mellansatser flerstädes insattes.
Den allmänna benämningen på dessa fugans föregångare är

hvilka
företrädda i

ricercari,

förefinnas

särskildt

lutböcker
(se t. ex. Uppsala biblioteks tryckta lutböcker af 1546 och handskrifna lutböcker från 1500-talets midt).
Från den
senare regelrätta fugan skilja sig dock
dessa ricercari däri, att ej ett hufvudtema bibehålles genom hela stycket,
utan nya temata efter hvar mellansats
upptagas.
Stycket sönderfaller således
i
flera smådelar utan någon inre enhet.
rikt

1500-talets

Under 1600-talet förminskas antalet temata och med Buxtehude stå vi närmast
den nuvarande f. Före honom finna vi
stilen förberedd af bl. a. Giov. Gabrieli,
J.

P. Sweelinck, Scheidt och Pachelbel.

Med Bachs

skolarbete "Kunst der Fuge"

samt Wohltemperiertes Klavier" har

f.

I Bach&
högsta fulländning.
körverk (kantater, passioner m. m.) förekomma flera verkningsfulla vokala
Samtidigt med Bach användes
fugor.

nått

sin

vokalf.

med

storartad verkan af Handel

och 40-talet i hans oratorier.
Denna afledda vokala fuga vann vidare
utbildning af Haydn, Mozart och delvis^
äfven af Beethoven. 1800-talets främsteF:s vikinom vokalf. är Mendelssohn.
tigaste konstituerande del är den s. k.
Durchfiihrung (genomföringen), hvil-

på

1730-

—

ken såsom första del kallas exposition. Till en regelrätt exposition hör
tema, hvilket upptages (besvaras) i
de andra stämmorna. Temats namn är
e s (risposta).
d u X, svaret kallas c o
Dux kan än vara en fullt utbildad mee n t o) än en fras (s o glodi (a n d a
än en kort karaktäristisk
g e 1 1 o)
Comes svarar vanfigur (a 1 1 a c c o).
ligen i dominanten med att återge dux
antingen oförändrad (f. reale) eller omvänd, förkortad, förlängd m. m. ( f. de
ett

m

m

under det att dux kontrapunkterar vidare bildande en s. k. mothartono),

moni (contrasubjekt). Mellan comes och återupptagandet af dux i tredje
stämman inskjutes ofta en kortare mellansats på ungefär en takt. Denna kallas
vanligen c o d e 1 1 a.
Sedan alla
stämmorna genomfört temat, slutar expositionen och den "fria"

sen,

(repercussio),

gandet af temat

mellansat-

begynner med uppta-

skilda lägen och stämi
olika ordning: inverterade, förlängda, förkortade, omvända (all roversio eller cancricans);
i

morna inträdande

mellansatsen begynner vanligen med en
modulation till någon sidotonart och består af olika afsnitt

(episoder) med

i denna sats användes ofta äfven dubbel kontrapunkt
med skilda intervaller (decima, duodecima etc); mellansatsen slutar vanligen
med en modulation till hufvudtonarten^
hvarefter
delens
genomföring
första
ånyo vidtager med en eller annan förändring, och en kodaartad sats på några
takter mest bestående af kraftiga ackorder afslutar. Denna koda kan dock ofta
saknas, och satsen slutar då ofta med
att låta en eller två stämmor ligga stilla
som orgelpunkt, under det att de andra stämmorna föra temat till slut. F.

olika temabehandling;

Fugara—Fux
kan ibland bestå af

flera

genomföringar

och

flera

mellansatser.

följaktligen

Dock förekommer endast

nya

sällan, att

—

Bibehålies contrasubjektet hela tiden och ständigt fugeras samtidigt med hnfvudtemat uppstår
Förekommer en
en d u b b e 1 f u g a.
enkel genomföriug utan mellansats i
ett stycke af annan karaktär uppstår en
En god inledning i f.f u g h e 1 1 a.
komposition ger H. Riemann i sin Kathechismus der Fugenkomposition, hvilken uteslutande består af analyser af

temata upptagas.

—

—

"Wohltemperiertes
fugerna i Bachs
Klavier" och "Die Kunst der Fuge". Af
andra verk förtjäna följande särskildt
beaktande: A. W. Marchant, "500 fugal
subjects and answers"; F. Draeseke,
"Der gebundene Stil"; A. Gédalge, Traité de la fugue 1904 (tysk öfvers. 1907).
Af äldre arbeten märkes säi'skildt Fetis'
"Traité du coutrepoint et de la fugue",
en orgelstämma närstående
tonkaraktär står den mellan
och Salicional; 8 och 4 fot, säl-

Fugara,

gamban;

Gamba

i

16.

fugeradt mellanstycke

ett

(it.),

en komposition af homofon art;

stycke utarbetadt

Fugera

(af

it.

i

ett

fugastil.

fuga), utarbeta

i

form

af en fuga.

Fugerad koral se Koral.
Fughetta (it.), en kontrapunktisk sats,
däri temat är mindre genomfördt och
utarbetadt än i fugan. Se Fuga.

Fugue (fr.), fuga.
Fundament, grundbas, generalbas.
Fundamentalbas 1. ett ackords verkgrundton i harmoniskt hänseende;
t. ex.
c fundamentalbas till ett sextackord med e i basstämman; 2. den besiffrade basstämman (generalbas).
liga

Fundln,

Wilhelmina Kristina,

Stockholm, t 29. 1. 1911;
i
sångerska; elev vid k. t. 1833; anställd
vid k. t. 1841 71; uppträdde å k. scenen
samtidigt med Jenny Lind och fick till
stor del öfvertaga hennes roller; tillsammans med Jenny Lind sjöng hon
Adalgisa i "Norma" (J. Lind: titelrollen), Anna i "Friskytten" (J. L.: Agaf.

12.

7.

1819

—

tha);

af hennes öfriga roller

må näm-

Nattens drottning i "Trollflöjten",
Anna i "Hvita frun", Isabella i "Robert", Katarina i "Kronjuvelerna", Zernas:

"Don Juan", Leonora i "StraPamela i "Fra Diavolo"; dess-

utom under senare delen af sin verksamhet: Markisinnan i "Reg:s dotter",
Inez i "Trubaduren", Giovanua i "Ernani" Marcellina i "Barberaren i Sevilla".
F. var högt uppburen som skådespelerska och sångerska; med varmt
intresse för sin uppgift förenade hon
personlig älskvärdhet och blygsamhet.
Funébre

(fr.),

sorgset;

marcia

f.,

sorgmarsch.
Fuoco, c o n (it.), med eld, med våldsamhet.
Furiant, en böhmisk dans i raskt tempo med skarpa accenter och växlande
taktart; liknar "Dumka"-dansen. F. har
införts i den musikaliska terminologien
af Dvorak, som ofta använder den i st. f.
scherzo i sina symfonier och kammarmusikverk.

Furibondo

(it.),

(it.),

vildt,

häftigt.

rasande, vildt, stormigt.

Furore (it.), raseri; göra f., vinna ett
utomordentligt bifall, mycket behaga;
motsats till fiasko.
Furuhjelm, Erik G u s t a f, f 6. 7.
1883 i Helsingfors; student 1901; 1894—
99 elev vid Orkesterskolan i Helsingfors med Sitt till lärare i violin och
Sibelius i musikteori; 1901 elev vid Helsingfors' musikinstitut med M. Wegelius i teori och komposition; 1906 07 och
1908—09 studerade han som statsstipendiat under Rob. Fuchs i Wien, dessutom i Miinchen och Paris; 1907—8 samt
o. m. 1909 lärare i musikteori och
fl*,
komposition vid Helsingfors' musikinstitut.
F. hör till Finlands mera bemärk.

Fugato
i

i

della",

Furioso

1824.

lan

lina
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—

ta

yngre

tonsättare;

särskildt

beröm

hans symfoni i D-dur; af de
i Stockholm hörda kompositionerna märkes en pianokvintett af 1906. Dessutom
skref han en "fantastisk ouverture",
"Konsertstycke i Ess-moll m. m. F. har
äfven skrifvit musikaliska uppsatser i

vann

1911

tidskrifter och tidningar.
Fusa (lat.), en åttondelsnot,

medelti-

dens beteckningssätt (l); se M e n s ur a 1 m u s i k.
Fusella (lat.), sextiofjärdedelsnot.
Fux, J o h a n n J o s e p h, f. 1660 i
Hirtenfeld, Steiermark, t 14. 2. 1741 i
Wien: 1696 organist i Wien; 1698 hofkompositör, 1705 andre, 1713 vice och
1715 förste hofkapellmästare därst.; skref

Fulirer
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—Föreniugar

andliga verk såsom mässor, reflera
quiem, vesper, psalmer, oratorier samt
Hans berömdaste verk
18 operor m. m.
är dock "Gradus ad Parnassum" (på latin) 1725; öfversattes snart till de flesta
språk: tyska 1742, italienska 1761, fran-

ska

1773,

engelska

utfyllnad eller förstärkning af klangen.

Moritz,

f.

26.

7.

1824

i

Dresden, t därst., 25. 3. 1889; 1842 anställd i hofkapellet i Dresden, 1858 lärare vid därv. konserv.; musikhistorisk

Af hans

författare; flöjtvirtuos.

histori-

ska skrifter märkas: "Zur Gesch. d. Mus.
u. d. Theaters am Hof zu Dresden" I, II,
1861—62, ''J, Tischatschek" 1868, "Die
Fabrikation mus. Instrumente im sächs.
Vogtland" 1876, "Das Konserv, f. M. in
Dresden 1856—81" 1881; dessutom var
han medarbetare i Mendels musiklexiF:s fader
kon och AUg. d. Biogr.
Anton Bernhard (1792—1852) och
farfader K a s p a r (1772—1819) voro båda framstående flöjtvirtuoser.
FUrstenberg, Carl, f. 12. 12. 1867 i Göteborg; sångare (tenor); elev af Fr. Arlberg i Sthlm 1887—88 och Delle Sedie i
Paris 1888—94; sjöng 1898 titelrollen i
Gounods "Faust" i Royau och har sedan
med stor framgång låtit höra sig dels i
Paris och London dels äfven i Sverige;
engagerades 1901 vid franska operan i
Madrid.

—

Fysharmonica. 1. En orgelstämma 8
en ytterst mjuk tungstämma med
inslående tungor; den är anbragt i en
liten kista och har i regeln inga egentliga pipor.
2. En 1818 af Hackel
konstruerad,
äldre
form af harmonium
fot;

(s.

d.).

=

forzando, forzato.
Fönss, J o h a n n e s, f 16. 1. 1884 i Aarhus; dansk operasångare; student 1901;
cand. phil. 1902; elev i sång af L. Rosenfeld och Poul Bång i Kphn, V. Forchfz

.

hammer i Frankfurt a. M., och Vanzo i
Milano; debut på k. t. Kphn 1905 som
Lorenzo i Gounods "Romeo och Julia";
gasterade å Covent Garden, London,
1910, 11 och 12; sjöng dessutom på k. op.
i

Berlin, k. op.

Köln m.

fl.

st.

i

Wiesbaden,

i

Ziirich,

Hufvudroller: Sarastro,

Kung Märke, Kung

Henrik, Landtgrefven,
Cardinal Brogi.

Daland,

För dig jag träder fram,
353; Hseffner

För

hänvisar

dig, o

till

Marcel

psalm

mel. 229.

Gud! mitt hjärta,

Hseffner 4; går tillbaka till
tysk koral (Zahn 2806: Ach sagt mir
nichts von Gold) af 1738; saknas i Sve-

psalm

1770.

Fuhrer (t.), ledare, dus, (lat.), se fuga.
Fyllnadsstämmor, i flerstämmig sats
anbragta stämmor, hvilka ej äro melodiförande utan blott tjäna till harmonisk
Fiirstenau,

Hunding, Hagen,

4;

rige före Hseffner,

Föredrag.

Till

ett

konstnärligt före-

drag hör dels teknisk behärskning af
tonstycket, dels ett noggrannt aktgifvande å den rätta fraseringen, dels ett
konstnärligt återgifvande af tonstyckets
F:s genesis är ej i första
inre väsen.
hand exakthet utan förståelse af tonstyckets anda; i denna mening är f. -konsten omöjlig att lära; en förbetingelse
är dels konstnärlig begåfning dels en

grundlig musikalisk allmänbildning och
inre andlig skolning i musikuppfattning. En viss teknisk sida utesluter f-.
konsten ej, och flera arbeten ha här utkommit. De flesta behandla dock endast den elementära sidan: rytm, fraseDe mest kända
ring, dynamik m. m.
verken äro: M. Lussy, Die Kunst des
musikalischen Vortrags (öfvers. af F.
Vogt) 1886; H. Riemann, Des Ausdruck
in der Musik 1883, Musikalische Dynamik u. Agogik 1884, Praktische Anleitung zum Phrasieren 1886; K. Fux, Die
Zukunft des musikalischen Vortrags
1884,
Die Freiheit des musikalischen
Vortrages 1885; Ad. Kullak, Ästetik des
Klavierspiels, 4. uppl. (W. Niemann)
1906; Fr. Kullak, Der Vortrag in der
Musik am Ende des 19. Jahrhunderts
1897.

Föreningar i musikaliskt syfte äro
företrädesvis af fem slag: 1. konsertf.
för uppförande af musik, 2. pensionsf.
för musiker, 3. f. för utgifvande af musikalier, 4. f. för utbildning af musiker
(undervisningsanstalter), 5. musikvetenskapliga f. Till första gruppen höra orkesterf.

(s.

d.),

kammarmusikf.

(s.

d.),

och manskvartettf. (s. d.).
till andra gruppen hörande äger
Sveriges hufvudstad hufvudsakligeu tre:
Kgl.
pensionsinrättning
hofkapellets
(stiftad 1816); Dramat, och Musik, artisternas pensionsf. (stiftad 1857); Svenska Musikerföreningens sjuk- och pensionskassa. För utgifvande af musikasångf.
Af de

(s.

d.)

*

Pl.

III.

—
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—Förlossningen

äger Sverige: Musikaliska konstf.
Hit torde
vidare: Deukmäler).
äfven kunna räknas Berwaldstiftelsen i
Stockholm. De svenska mus. undervislier

<se

ningsanstalterna

äro

allmänhet

i

pri-

vata, och endast ett fåtal äger garantif.

Konservatorium). De musikvetenskapliga f. bilda sammanslutningar mellan musikforskare och utgifva
musikvetenskapliga publikationer. Den
viktigaste allmänna korporationen på
detta område är: Internationella musiksällskapet (s. d.). Flera sällskap förena
olika syftemål och arbeta såväl i den
<se

:

ena som andra riktningen.

Främjare af

tonkonsten har äfven flera allmänna f.
varit, däribland framför allt ordenssällLitt. om
skapen (Par Bricole m. fl.).
svenska f. se bl. a. "Musikaliska f. i Sverige o. Norge", Mus. ak:s Handl. 1865:

—

73, 1866: 75, 1867: 42, 1868: 29.

En

förteck-

ning öfver musikf. upptager alla de årligen utkommande musik- och konsertDen fullständigaste är
kalendrarna.
härvid: Max Hesses Deutscher MusikKalender (sist utkomna för 1913: 28.
För Nordens länder (Danmark,
Årg.).
Norge, Sverige, Finland) utgifves sedan
1910: Nordisk Musikkalender, Kphn (sist

utkomna

för 1911—12:

Föreningen,
sång och dans

i

2.

årg.).

med

akt, ord af C. G. F.

Löwenhjelm och C. G. Nordforss, musik
af E. Du Puy; 46 representationer å kgl.
teatern 1815—20.

Företeckning, se

Förfäras
psalm

378;

ej,

Förteckning.
du lilla hop!,

Haeffner 378; mel. kompone-

rad af Haeffner.

[Den] Förförda flickan, dram
med sång efter de Jaures Louise et
Volsan, poesien af D. G. Björn, musiken
af J. D. Zander; gifven å Munkbroteatern i Stockholm 42 gånger 1793—97.

Förgäfves
psalm

306;

all

Hseffner

den
hänvisar

Förlag. De mera betydande musikförlagen äro under 150 0-talet: Petrucci, Gardano och Scotto i Venedig;
Attaignant och Ballard i Paris; Tilmau
Susato i Antwerpen; P. Phalesius i Löwen; Öglin i Augsburg; P. Schöffer i
Mainz; G. Rhaw i Mainz; J. Petrejus
och Formschneider i Nilrnberg. Under
1600-talet: Este och Tallis-Byrd i
London; Amadino och Vincenti i VeneRom;
i
dig;
Zanetti och Mascardi
Ritzsch i Leipzig; Richter och Stein i
Frankfurt a. M.; Kauffman i Niirnberg,
Ballard i Paris,
Kiefifer i Strassburg;
Phalisius-Bellére

i

Antwerpen.

Under

1700-talet: Walsh, Bremmer, Preston
i London; Roger i Amsterdam; Le Clere,
Bailleus, Le Chevardiére i Paris; U.
Haffner

i

Niirnberg;

Breitkopf

i

Leip-

Under

180 0-talet: i Tyskland: Breitkopf & Härtel, Peters, Steinzig.

Hesse i Leipzig, Schlesinger,
Bote & Bock, Simrock i Berlin; SchuArtaria i
berth i Hamburg-Leipzig;
Wien; André i Offenbach; Schott i
Mainz; Litolff i Braunschweig; i Italien: Ricordi i Milano; i Frankrike: Durand och Lemoine i Paris; i
England: Novello och Augener i London i Förenta Staterna: Schirmer i New York, Schmiedt i Boston; i
Danmark: W. Hansen och Det nordiske Musikförlag (nu ett förlag) i Köpenhamn; i Norge: Norsk musikförlag
och Oluf By i Kristiania; i Finland:
Axel E. Lindgren och A. Apostol i HelI Sverige bcgynte förlagssingfors.
verksamheten först med 30-talet. Före
denna tid ägde hufvudstaden endast Ahlströms "Musikaliska tryckeriet" (tryckt
katalog af de intill 1814 samt 1814—34
gräber,

;

tillfällighetspjes

1
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är viinneu

omsorg,
till

mel.

199.

Förhållning, den kvarliggande tonen, i
en dissonans, som sedan genom upplösning öfvergår i ett konsonerande ackord.
F. förberedes i ett ackord, bildas i nästa
och upplöses i ett tredje.
Förkortningar, abbreviaturer, se
de enskilda förkortade beteckningarna
samt bilagan till 4:de häftet.

—

utgifna, 2 bd). Under 20-talet tryckte C.
Miiller litografiskt noter. På 30-talet
fanns J. C. Hedboms musiklif. Vid denna tid begynte äfven A. Hirschs och A.

Lundquists musikf. och med 50-talet äfven Elkan & Schildknecht. På 70-talet
grundades Bagges musikf. (sedan Gehrman) och Huss & Beer. Det sistnämnda
uppförde på 80-talet. Af öfriga svenska musikf. må nämnas: C. Johnns, J.
Se de resp.
Wiberghs och Dahlströms.

—

förlagen.

Förlossningen
i

är

vunnen,

Hfeffner 50; motsvarar nr 119
koralpsb. af 1697; går tillbaka till

psalm

50;

Förlän
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Gud!—Förtälja

Herr

Christ,

ein'ge Gotfs Sohu) af 1594;

kan på-

koral

tysk
(ler

oss.

(Zahn

Sverige på 1630-talet (Kalmar)
1569 (Thomissön).

visas

i

och

Danmark

i

4297:

Förlän

oss,

Gud! din helga

frid, psalm 303; Ha^ffner 303; motsvarar tvenue melodier i koralpsb. af 1697:
nr 310 och 311; af dessa går 310 tillbaka
en medeltida latinsk hymn: Veni
till
redemptor gentium (Bäumker I n:r 1),
som återfinnes i tysk-protestantiska kouns Frieden gnädiglich
Sverige kan denna påvisas redan i flera medeltidshandskrifter; nr 311 går tillbaka till en tysk koral af 1566 (Joh. Walter), hvilken träffas i Sverige i Messhandboken 1614 under texten: Gud gifve vår konung och
Haeffner har samarbetat
all öfverhet.
båda melodierna till en enda.
ralen:

Verleih

(Zahn

1945);

i

Förmente prinsen.

[Den]

Der

verwiinschte Prinz, komedi med sång i
1 akt, text af Bäuerle, musik af W.

(Wien

svensk öfversättNordforss; uppfördes i
Sverige först å Arsenalsteatern 1807, sedan å kgl. teatern fr. o. m. 1811; sedan
Djurgårdsteatern, Södermalms och
å
Miiller

ning af

C.

1818);

G.

Mindre teatern;

intill 1859

hade den

in-

alles gifvits 168 gånger.

Förminskad, en stor intervall, som genom kromatisk förändring gjorts två
halftoner mindre eller en liten intervall, som gjorts en halfton mindre (ex.
o-bb el. ciss-bb).
Förminskade ackord
innehålla f. interA-aller (ex. förminskade
septimaackordet med liten ters, f. kvint
och f. septima: ciss e g b).
Förner, C h r i st i a n, f. 1610 i Wettin,
t därst. 1678; berömd orgelbyggare;
byggde bl. a. orgel i Ulrichskirche i
Halle och Augustusburg i Weissenfels;
uppfann 'luftbågen' eller 'luftprofvaren'
i orgeln.
Se N. P. Norlind, Orgelns allm.
lust.

s.

jag

faut till text af Saint-Georges; premiär
Paris 1834; f. ggn å k. t. Sthlm 9. 10
1837 i F. O. Baeckströms öfversättning;
upplefde i Sverige endast 7 representationer (alla 1837).

Förr än mänskostämmor,

psalni
Haeffner hänvisar till mel. 3.
Förslag, kort not som stundom införes

34;

melodien utan att framträda såsom
någon beståndsdel af den rådande harmonien; utmärkes genom en liten not.
i

Man

allmänhet mellan långt
i
appoggiatura och acciaccaDubbelt f. har en ton, om två
tura.
Se
eller flera bitoner sättas framför.
skiljer

och kort

bilagan

:

f.:

Förkortningar.

Förspel, ett inledande instrumentalstycke i fri form; brukas ofta i st. f.

preludium,

introduktion och någon
operor i st. f. ouverture
(vanligt hos Wagner och hans efterföl-

gång äfven

i

jare).

Försättningstecken,

La

eller

Den bortglömde

sentinelle

verlorene Posten, komisk

perdue, Der
opera af Ri-

förtecken,

tec-

ken anbragta före en not, angifvande
att tonen skall höjas eller sänkas kromatiskt eller återställas efter att ha varit höjd eller sänkt. Tecknen äro: ij, y, \f^
V?, a.

Förtecken,, se

k

Försättningstec-

e n.

Förteckning, namn på de i början af
linjesystemet anbragta tecknen ^ och t';
ibland kallas äfven taktangifningen i
början af ett stycke f.

För tidens korta kval och
fröjd, psalm

41;; Haeffner 41; motsvarar nr 281 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk koral (Zahn 7400: Ich ruf
zu dir, Herr Jesu Christ) af 1535; kan
påvisas i Sverige på 1630-talet (Kalmar)
och i Danmark 1569 (Thomissön).
[Den] Förtrollade katten, sagospel af Ivar Hallström till text af Fr.
k. t. Sthlm 1869;
ggn 1. 2. 1908).
vill jag. Gud! psalm

Hedberg; premiär på
repris 1906 (25:te

Förtälja

46.

Förposten
vedetten.

vill

381;

Haeffner 381; motsvarar nr 91

ralpsb. af 1697; saknas
lor

och äfven

i

i

i

ko-

utländska käl-

svenska före

1697.

G— G a de
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G.
G, femte touen i diatoniska, åttonde
ki'omatiska skalau (fr. sol).
1. Gabrieli, A n d r e a, f, i Venedig c.
1510; lärjunge af Willaert; 1536 sångare
i

Marcokapellet i Venedig och 30. 9.
andre organist därst.; då han 30.
12. 1586 erhöll en efterträdare, synes han
vid denna tid ha dött. Kompositioner
af honom finnas fr. o. m. 1565, då han
utgaf en samling Sacrje cantiones; af
<le senare må nämnas: Mässor 1572, Konserter 1587 och Psalmi Davidici, qui
S.

i

1556

poenitentiales

honom

nuncupantur

1583.

Verk
Upp-

Sverige äro sällsynta.
boken madrigaler
G. var en af Wilför 3 röster af 1582.
laerts mest betydande efterföljare och

•af

i

sala bibi. äger första

l)idrog

som

lärare

till

att

skapa den

norditalienska komponistskolan.
den föregåendes
2. G i o v a n n i
G.,
brorson, f. 1557 i Venedig, t därst. 12. 8.
1612; utbildad af sin farbroder; blef förG.
ste organist i S. Marco 1. 1. 1585.
älskar fulltonighet och vill gärna dela
sina sånger på flera (3 4) körer; denna
stilistiska egenart hade grundats af Willaert och förts vidare af dennes lärjunge
Andrea G. samt nådde sin spets hos
Delvis ur denna motsatsver-Giov. G.
kan i körer låter sig också förklara hans
förkärlek för markanta tema med klar
motivbehandling. Denna stil är särskildt märkbar i hans instrumentala

—

verk (för orgel). Äfven finnas hos G.
flera försök till fuga (jfr t. ex. ricercar
nr 52 i saml. Musikgesch. in Beisp. af
Hugo Riemann). G:s berömdaste verk
är Saerae symphoniae 1597 1615. Tyska
kyrkans bibi. (Mus. ak.) Sthlm äger andra boken af samma verk samt dessutom G. och Al. Striggios "Il lauro verde" 1591. G:s verk voro vid 1600-talets
början synnerligen populära i Sverige,
och handskrifter af dem finnas i de
flesta svenska gymnasiebibliotek
(Västerås, Växiö, Kalmar m. fl., dessutom
Uppsala univ.-bibl.). G:s närmaste efterföljare och lärjunge var Sweelinck;
genom honom fördes stilen till Holland,
där den sedan utbildades vidare af den

—

nordtyska orgelskolan, till hvilken den
svenske hofkapellmästaren Andreas DiiLitt.: C. von Winterfeld.
ben hörde.

—

Joh. G. und sein Zeitalter, I, II, 1834
m. musikbil.
Gabrilowitsch, O s s i p, f. 1878 i Petersburg; pianist; elev af Rubinstein och
Leschetizky; debuterade i Wien 1895;
spelade med" betydande framgång i London 1897; har sedan konserterat öfver
hela Europa och förvärfvat sig ett er-

kändt namn som pianist; han besökte
äfven Sverige.
1. Gade, N i e 1 s Wilhelm, f. 22. 2. 1817
i Köpenhamn, t därst. 21. 12. 1890; son till
en instrumentmakare; han förvärfvade
sig tidigt färdighet på violin och erhöll
som lärare på detta instrument Wexschall; redan 1832 uppträdde G. offentligt som violinvirtuos och lät 1838 höra
sig i Stockholm; i musikteori blef han
1838 elev af A. P. Berggreen; han väckte
snart uppmärksamhet som tonsättare
och erhöll 1839 uppdrag af k. t. Kphn
att skrifva melodramerna till Oehlenschlägers "Aladdin" samt året därpå att
i förening med Fröhlich sätta musik till
Bournonvilles balett "Faedrelandets Mu1841 förvärfvade han Musikföreningens pris genom Ossianouverturen
("Nachklänge von Ossian"); som prisdomare hade Spohr och Schneider fun1842 sände han sin första symgerat.
foni i C-moll till Mendelssohn i Leipzig, hvilken svarade på ett för G. högst
smickrande sätt. Den 2. 3. 1843 uppfördes verket af Gewandhausorkesteru
under Mendelssohns egen ledning. Hänförelsen för den nye romantikern blef
ovanligt stor, och 1844 reste G. på statsstipendium till Leipzig för att närmare
träda i förbindelse med denna stads stoHan dirigerade nu själf
re musiker.
sin symfoni och fick sålunda äfven tillfälle att visa sin konst som orkesterleEfter ett kortare uppehåll i Itadare.
lien återvände han hösten s. å. till Leipzig, där han under Mendelssohns frånvaro vintern 1844 45 fick leda Gewandhauskonserterua. De följande vintrarna
ser".

—

Gade
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var han Mendelssohus meddirigeut och
Samtidigt
1847—48 åter ensam ledare.
var han alltsedan 1844 lärare vid kon1848 års revolutionshändel-

servatoriet.

samt kriget mellan Danmark o. Tyskland drogo honom åter till Köpenhamn,
där han sedan kvarstannade till sin död.
Endast tillfälligtvis var han dirigent
utanför den danska hufvudstaden, så
ser

ex, våren 1853 för Gewandhauskonserterna, 1873 för Birminghams musikfest (dirigerade sina egna verk "Zion"
och "Korsfarerne") och 1882 för samma

t.

engelska stads fest (kantaten "Psyche").
I den danska hufvudstaden utöfvade
han en storartad verksamhet till musikens fromma. 1849 blef han medlem
af Musikföreningens styrelse, och fr. o.
m. 1850 var han dirigent för dess konserter, 1851 organist vid Garnisonskyrkan, 1858 till sin död vid Holmens kyrka
samt 1865 direktör och lärare vid Kphns

konservatorium. 1862 blef han kapellmästare vid k. t. i Kphn men afgick
efter 3 mån., enär denna befattning
band hans tid för mycket. Bland yttre
hedersbetygelser må nämnas följande:
LMA 1857, Mus. soc. London 1865, Kgl.
Akad. d. K. Berlin 1874, Inst. de France
1878, KNO 1872, KDDO l:sta grad 1886, dr
phil. h.

c.

Kphns

af

univ. 1879.

—

Jämte

sin praktiska verksamhet fick han tillskrifva en mängd komposiatt
fälle
De värdefullaste af dessa röra
tioner.

inom symfoni-

sig

eller

konsertformen.

Symfoniernas antal är 8 (af dem är
B-durssymf. op. 20, jämte nyssnämnda i
KonsertkanC-moll, den populäraste).
taterna för soli, kör och orkester äro till
antal 10: "Comala" op. 12, komp. 1846,
"Friihlingsphantasie"
ork.

op.

23

"Elverskud"

o. p.), 1852,

(4

solost.,

op. 30, 1853,

"Friihlingsbotschaft" op. 35 (kör o. ork.),
1858, "Die heilige Naclit" op. 40 (altsolo,
ork.),

k.

o.

46

(k.

ork.),

"Zion" op.

1869,

op.

o.

1861,

49,

1874,

"Psyche"

1866,

50,

"Ved Solnedgång"
1865, "Kalanus" op.

op.
48,

"Korsfarerne"
Till

op. 60, 1882.

dessa hufvudverk sluta sig sedan flera
andra värdefulla tonalster, däribland 7
ouverturer: "Nachklänge von Ossian"
op.

1,

1840,

"Im Hochland"

3"

1861,

"Michel Angelo" op.

op.

14,

riotta" (opera)

dene"

s.

op.

1846,

op.

"Hamlet"

"Nr

39,

1844,

7,

op.

1861,

37,

"Ma-

s. op., 1848, "Mellem FjelAf öfriga instrumentala

verk

må nämnas: "Sommerdag paa

det"

5

ork.-stycken op.

bergiana" ork. suite op.

Lan-

"Hol1884; "No-

1879;

55,
61,

stråkork. op. 58, 1886; violinkonsert op. 56, 1880, oktett op. 17, 1848 r
sextett op. 44, 1863; kvintett op. 8, 1845;

velletter"

f.

"Novelletter"
1863,

op.

v.

p.

f.

1853;

29,

och ve;

3

trio op
sonater f.

42,
p.

och v. op. 6 (1842), 21 (1849), 59 (1885);
"Nordiske folkedanse" f. v. och p., op.
op. 43, 1864; en mängd pianostycken, däribland den betydande sonaten i E-moll
op. 28, 1840 (omarbetad 1854); Akvareller op. 19 (1850) och 57 (1881); Arabesker
op. 27, 1854; Idyller op. 34, 1857; Fantasistykker op. 41, 1862. Af vokalverk märkas först den stora kantaten "Baldurs

Dröm"

komp.

ork.),

k.

s.

1858, offentlig-

gjord först 1897; Festmusik för nord. industriutställn.

för

1872,

univ.-jubileet

"Kunstnermödet" 1883 m. fl.
"Agnete og Havmanden" op. 3 (solos. o.
kör), 1842; "Neun Lieder im Volkston"

3879,

för

9 (2 sopr. m.
mansröster op.

op.
4

soloröster

1845;

p.),

11,

(s. a. t. b.),

1845;
5

6
5

sånger

sånger f.
sånger för
f.

manskv.

"Aarstidsbilleder" (solo,
damkor o: p. 4 h., 1871. Slutligen en stor
mängd solosånger med piano: "Bilder
des Orients" 5 dikter op. 24, 6 danska
sånger (till Weyse), 3 dikter af Chr.
Winther, "Farvel, lille Grethe", "Der
Gondolier", "Knud Lavard", 3 dikter af
Hauch, 3 dikter af H. C. Andersen, 3
danska sånger af Ingemann och Poul
Möller m. fl. För teatern skref G. slutligen, förutom nyssnämnda ungdomsverk,,
op.

26,

operan
k.

t.

33,

"Mai-iotta",

Kphn

intill 13.

38;

1.

17. 1.

1851

som uppfördes på

1850 (nedlades efter att

ha

gifvits 9 ggr).

—

G.,

som konstnär den tyska romantiska skolan med Mendelssohn och Schumann. Under hans tidigare år intill
tillhör

Mendelssohninflytelserna demera de Schumannska. Jämte denna tydliga påverkan utifrån framträder däremot såväl i
hans äldre som yngre verk en afgjord
nordisk melodigestaltning och stark inI likhet med sina
dividuell egenart.
tyska förebilder behärskar han de stora
formerna mästerligt, och körbehandlingen är nästan alltid verkningsfull. Härtill kommer en färgglad instrumentering
och markant rytmik. G:s inflytande på
1848

voro

starkaste, sedan däremot

den svenska musiken begynner på 50-

;

Gade— Gailhard
med Norman och Rubenson, och då
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skapa en inhemsk
instrumental musik byggd på folkvisan,

sens

G:s fält har närmast varit romanoch oratoriesångens, där hennes

röst

har gjort sig på

försummar man ej att sätta Gade och
den danska tonkonsten som ett efterföljansvärdt exempel. Den svenska Gade-

gällande på grund af dess goda skolning
och egalité.

talet

man på

60-talet vill

—

G:s
dyrkans tid är 60- och 70-talen.
staty, modellerad af Bissen, restes 1897
Litt.: Dagpå S. Annae pläds i Kphn.
mar Gade, N. W. G. Optegnelser og

—

Breve, Kbhn 1892 (tysk uppl. Basel 1894)
Thrane, Danske komponister, Kbhn
1875, s. 234—267; Ch. Kjerulf, N. W. G.
Nordisk Mnsiktidende 1880; A. Hami
merich, N. W. G. i Nordisk Tidskr. 1891
och i Die Musik bd 12. Förteckning på
G:s kompositioner finnes dels i Groves
lexikon dels hos Dagmar Gade; i den senare källan äfven med kompositionsår.
C.

2.

Axel

Wilhelm

G.,

den föreg:s son,

elev af Kphns
konserv, 1879—81; utbildad af V, Tofte
och Joachim i violin; medlem af k. kapellet 1884; konsertmästare 1910; lärare
vid konserv, sedan 1885; meddirektör för
dets. 1910; medlem af Musikföreningens
representantskap; har gjort sig fördelaktigt känd som kompositör af violinkammarmusik, solostycken
konserter,
f.

1860

28. 5.

i

Köpenhamn;

för oboe m. m.

Gadelius,
30.

8.

Sthlm

1866;

1884

Esther

Fredrika, f. Sidner
sångerska; elev af konserv.

— 90

med hufvudämnet

piano-

spel intill 88, sedan sång; efter att några
gånger ha låtit höra sig offentligt på

piano begynte G. medverka vid Musikföreningens konserter som sångerska;
reste sedan till Paris, där hon utbildade
sig för S:t Yves Bax och Renée Richard;
vann i Massenet en god hjälpare; sjöng
Mirjams parti i Massenets "Marie Madelaine" i Lille och medverkade äfven i andra franska städer i hans oratorier; under åren 1895 97 sjöng hon ofta å Musikföres konserter i Sthlm och motsvarande sällskaps konserter i Kphn, dess-

—

Paris (Chateletkons.), Aix les
Briissel,
(Colonnekons.), Haag,
Monte Carlo, London, Sthlm, Helsingfors
m. fl. ställen; ingick 1897 äktenskap med

utom

i

Bains

med. d:r B. Gadelius och bodde i Lund
1897—1902; under denna tid medverkade

hon ej sällan vid konserter i Sverige
samt erhöll äfven ett aktadt namn som
lärarinna i sång; flyttade 1902 till Sthlm
och har sedan mera sällan låtit höra

sig.

Gafori (G a
14.

1.

1451

i

ett

lyckligt sätt

f u r i o), F r a n c h i n o,
Ospitaletto (Lodi), t 24.

f.

6.

musikteoretiker; 1584 kapellmästadomkyrkan i Milano; hans mest
kända skrift är Practica musicje 14%,
hvilken bl. a. finnes i k. b. Kphn (uppl.
af 1502 och 1512). Sistnämnda bibi. äger
äfven: De harmonia musicorum instrumentorum opus, 1518. G. söker förena
grekisk antik grundåskådning med den

1522;

re vid

musiken. För förståelsen af
musikuppfattning äro G:s arbeten synnerligen värdefulla.
Litt.:
E. Prätorius, Die Mensuraltheorie des

samtida

1400-talets

—

F. G., 1905 (diss.).

Gagliano,
Toscana, c.

Marco

da, f. i Gagliano,
t 24. 2. 1642 i Florens;
elev af L. Bati, hvars lärarebefattning
vid S. Lorenzo i Florens han öfvertog
1602;

1575,

grundade

1607

"Accademia

degl'

hvilken ännu 1620 existerade;
1608 uppförde han sitt främsta verk operan "Dafne" vid hertigliga hofvet i Mautua; efter Batis död 1608 blef han kapellmästare vid S. Lorenzo och erhöll 1609
Kort därefter blef
kanonikatet därst.
han Cosimo II:s af Medici kapellmäG. var en af de ifrigaste anhänstare.
elevati",

garna af

"stilo reeitativo" (operariktningen) och blef en af de främste representanterna för den under förra hälften
af 1600-talet; skref jämte ofvannämnda
opera "Dafne" äfven: "Medoro" 1619 (ej
bevarad) och "La Flora"; dessutom ett
oratorium "La Regina Sant' Orsola" 1624
(endast texten bevarad). G. komponerade äfven kyrkliga verk (Sacrae cantioues, Responsi£E m. fl.), hvilka dock ej
visa sig ha rönt något inflytande från
E. Vogel skref
hans dramatiska verk.
en biogr. i Vierteljahrsschr. V, 396 ff.

—

Eitner utgaf Dafne

i

ny

uppl.

Gagliardo (it.), häftigt, våldsamt,
käckt. Se äfven G a i 1 1 a r d e.

vildt,

Gailhard, Pierre, f. 1. 8. 1848 i Toubassångare, operaledare; elev af
konserv, i Paris 1866—67 (Révial); debuterade på op. comique 4. 12. 1867; sedan
anställd där till 1870; på St. op. sjöng
han f. ggn 3. 11. 1871 (Mefist. i Faust),
louse;

Gaillaide— Galpiu
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sedan anställd därst.
tills,

med

då han

intill 1S84,

Eitt blef direktör vid

samma

anstalt; 1891 afgingo båda som ledare,
då M. Bertrand fick chefskapet; G. ingick 1893 ånyo som meddirektör; efter
Bertrands död 1899 ensam ledare intill
1908.
Som sångare utmärkte han sig

följande roller: Leporello, Caspar,
St. Bris (Hugenotterna), Richard i "Jeanne d'Arc",
Mefistofeles i Boitos opera. Såsom teabl. a. i

Don Pedro (Afrikanskan),

terledare lät han uppföra flera af Wagners verk (Lohengrin 91, Valkyrian 93,
Tannhäuser 95, Mästersångarne 97, Sigfried 02), dessutom operor af Verdi,
Massenet, Saint-Saens, Bruneau, d'Indy,

Erlanger, Vidal m. fl.
Gaillarde (fr.), italiensk dans i '/4-takt
(galliarda, gagliarda); kan följas tillbaka till förra hälften af 1500-talet, då

den sammanfaller med

som

saltarello

efterdans (passamezzo-saltarello, pavanagalliarda); under andra hälften af 1500talet blef dansen allt lifligare, så att den
i början af 1600-talet är den gladaste af
alla danser (dansades enligt samtida
beskrifningar med "våldsamma luftsprång"); på 1620-talet utträngdes den
som moddans af couranten och blef efter
1650 allt sällsyntare; rörelserna blefvo
efter hand måttfullare, och engelsmannen Thomas Mace beskrifver den 1676
som utförd i "slow and large triple-tune,
commonly grave and sober"; omkring
1700 försvann den alldeles. Litt.: T. Norlind, Zur Geschichte d. Suite; s. förf..
Studier i sv. fklore V.

Gaiment

(fr.), glädtigt.
Gaité-teatern, théätre de la Gaité, begynte 1753 som marionetteater; erhöll

sitt

namn

1792; flyttade 1862 från Boule-

vard du temple till Square des arts et
métiers och innehades 1872 76 af Offenbach, hvilken där uppförde operetter;

—

1903

öfvergick scenen från operett

till

opera.

Galant stil, fri världslig
den kyrkliga.

stil

i

motsats

till

Galeotti,

Viucenzo

Tomacelli,

f.

5.

Köpenhamn; balettmästare sedan 1775 i den
danska hufvudstaden; anses som grundläggare af den danska baletten; kompo-

3.

1733

i

nerade

i

Galilei,

rens

c.

Florens, t

16.

12.

1816

i

allt 48 baletter.

V

i

n ce nz
fader

1600;

o, f. c. 1533,

den

till

t

i

Flo-

berömde

astronomen; var köpman och samtidigt
dugande lutenist och har i sistnämnda
egenskap utgifvit en lutbok (Intavolatura di liuto 1563) och en lärobok hufvudsakligen för luta, men äfven för andra instrument (Fronimo 1568, 1584),
1574 och 87 utgaf han dessutom madriG. studerade den grekiska musigaler.
ken och var varm anhängare af den nya
dramatiska stilen, som afhandlades i
Bardis krets; han skref på detta område
en stridskrift mot sin lärare G. Zarlino
(Dialogo

1581,

Discorso 1589); för att visa,

huru text och musik borde förhålla sig
till hvarandra, komponerade han episoden om Ugolino ur Dar^tcs "Divina comI
media" samt Jeremias' klagovisor.
"Lautenspieler
des
XVI.
Chilesottis
Jahrh:s" finnas en del af hans lutkom-

—

positioner återgifna.
Galliard se Gaillarde.
Galli-Marié, Celestine,
L'Isle nov. 1840 i Paris, t

Marie de
Nizza okt.
Strassburg och
f.

i

debuterade 1859 i
var 1862 77 anställd vid op. comique i
Paris, där hon särskildt utmärkte sig
som Mignon och Carmen.
Gallodier, Louis, f 1733 i Frankrike,
t i Sthlm 6. 6. 1803; balettmästare vid
k. t. 1773—1803; var ett godt stöd för
operan under dess första tid; komponerade fem själfständiga baletter och ett

1905;

—

.

20-tal balettinlägg

Galopp,
takt

med

i

operor.

galoppade,

pardans

enklast möjliga danssteg

^/*-

i

(fot-

ombyte); uppkom 1824 och blef mycket
populär på 30- och 40-talet, då den jämte
valsen och polkan (efter 1844) hörde till
de stående dansnumren vid alla baler.
Först med 60-talet förlorade g. något i
popularitet.
G. nådde Sverige med 30talet.

W

Galpin, Francis
i 1 1 i a m, f. 25. 12.
i Dorchester, Dorset, England; bacchelor of arts 1882 i Cambridge; master
of arts 1885; präst 1883; kyrkoherde sedan 1891 i Hatfield, Essex; är ägare af
en synnerligen värdefull instrumentsamling, grundlagd 1887 och nu omfattande öfver 700 nummer; samlingen ut1858

ställdes första

gången

offentligt 1900

på

utställningen i Kristallpalatset. G. har
konstruerat en modell af de gamla vattenorglarna (fullt spelbar) och äfven utgifvit en beskrifning af vattenorgeln. G.
torde för närvarande vara Englands

Galston— Gambakören
främste kännare af musikinstrumenten
och utgaf 1910 en grundlig studie om
engelska instrument: "Old english instruments of music"; af uppsatsei- öfver musikinstrument må vidare nämnas:
"The origin of the clarsech or Irish
harp" (Report of the 4th congr. of the
International mus. soc, London 1911);
artiklar i Groves' Dictionary of music
G. har ordnat och katalogi(2. uppl.).
serat de europeiska instrumenten i Metropolitan Museum of Art, New York,
G. spelar själf altviolin, klarinett

1901.

och oboe. Han har visat sitt intresse
för svensk musikodling bl. a. genom att
1902 skänka flera värdefulla instrument
till Musikhistoriska museet i Stockholm.
G. har äfven skrifvit i arkeologi, botanik m. fl. ämnen.

Gottfried,

Galston,

Wien;

'

f.

31.

8.

1879

i

Schenner
piano samt Jadassohn

elev af prof.

pianist;

och Leschetizki i
och Eeinecke i teori (vid Leipzigs konserv.); 1903 professor vid Sternska konserv. i Berlin; har konserterat i de flesta af

Europas länder; ingick

1905

äk-

tenskap med Rubinsteineleven Sandra
Droncker och har sedan företagit sina
konsertresor tillsammans med henne; G.
har gästat Danmark, Norge och Sverige
(1910)

samt öfverallt hälsats med

stort

bifall.

Baldasare (Buranel-

Galuppi,

på ön Burano vid VeVenedig; elev af
i
Lotti; bekant genom sina komiska operor; blef 1748 vice kapellmästare och
1762 förste kapellmästare vid Marcuskyrkan i Venedig; de flesta af hans operor uppfördes på 1740- och 50-talet; 1766
inbjöds han af Katarina II till Petersburg, där flera af hans verk gåfvos
under stort bifall; G. besökte äfven
England, där han i London firade stora
triumfer; de flesta af hans verk uppfördes i Venedig. Man räknar i allmänhet 112 operor och 3 dramatiska kantater
lo),

f.

18. 10.

nedig, t

af

honom

1706

1785

1.

3.

Eitners lexikon). Dess8 oratorier och 12 pianosonater. G:s komiska operor stå tämligen ensamma och visa i kompositionen
hän på en senare tid med finalen som
styckets tyngdpunkt.
Litt.: A. Wotquenne, B. G., étude bibliographique,
(se

utom skref han

i

o

1

a

da

liksom Viola da braccio

byggdes

olika storlekar, så att man erhöll diskant-, alt-, tenor- och basg.
Af dessa blef tenorg.
särskildt viktig och bibehöll sin popularitet intill midten af 1700-talet, då
violoncellen undanträngde alla instrui

ment

af g.-karaktär.
Strängarnas anvar i regel sex med stämningen: D
G c a d' el. en ton högre på E (i Frankrike hade diskantg. endast 5 strängar).
Resonanshålet var formadt som en halfbåge (/-formen sällsynt före 1700-talets
midt). På gripbrädet fanns nästan alltid strängband.
Instrumentet namnes
undantagsvis på 1500-talet men har sin
egentliga glanstid på 1600-talet, då det
brukades såväl solo som i orkester (som
grundbasinstrument). Tonen var mjuk
och ädel och motsvarande närmast en
tal

tenorröst

i
klangen.
Särskild fägring
ägde de högre tonerna. Af 1700-talet8
kompositörer brukar J. S. Bach särdeles ofta g. Vi äga i bd IX af den saml.

uppl. 3 sonater för klaver
passionsmusik förekommer

o.

ej

g.

I

B:s

sällan g.

som

obligat ackompagnement. En Coneerto grosso af B. är instrumenterad på
följande sätt: 2 viola da br., 2 viola da

violone (kontrabas) och
kantaten "Gottes Zeit" (bd
XXIII s. 149) förekommer 2 g. kombinerade med 2 flöjter. Jämte Bach kunna nämnas som kompositörer för g.
Marin Marais (suiter), Teleman, Aug.
g.,

violoncello,

cembalo.

I

Kiihnel, Marcello, C. F. Abel.

I Italien

byggdes g. endast intill midten af 1600talet, däremot fortsatte man att förfärdiga g. i Tyskland, Frankrike och
England.
Särskildt
anseende
åtnjöt
Joachim Tielke (1660—1730) i Hamburg.
1700-talet konstruerade man undantagsvis g. d'amore, hvilka liksom v.
d'amore hade underliggande medklingande metallsträngar.
De flesta större
instrumentalmuseer äga g. Af Nordens
museer innehåller särskildt instrumentalmuseet i Köpenhamn en god, representativ samling.
Gamba el. viola da gamba, en orgelstämma 16, 8 el. 4 fot; intonerad med
skarp klang; förekommer numera all-

Under

—

—

mänt

g.,

Gambakören, benämning på stråkstämmorna i en orgel; stämmor med
trångt mensurerade pipor. Till g. höra:

Briissel 1902.

Gamba, v
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talet populärt stråkinstrument;

ett

under

1600-

i

orgelverk.

19

Gambang— Gastoldi
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gamba,

salicional,

fugara, dolce, violin,

violinprincipal, eolin

o.

Gambang, malayiskt

fl.

a.

klockspel, bestå-

stämda metallplattor, vilka anslås med små hammare.
Gambetta, liten gamba (s. d.).
ende af

6

Gamma, grekiska bokstafven

för stora

1. 7. 1906 i London (101 år gammal); sjöng (bas) först på teater i Amerika under faderns vistelse där men läm-

drid, t

nade scenen för alltid 1829; ägnade sig
sedan uteslutande åt sångundervisning;
han författade 1840 en skrift om sångrösten (Mémoire sur la voix humaine),

G

hvilken dels förskaffade honom ett erkännande från Institut de France (1847),
dels förorsakade hans utnämnande till
sångprofessor vid konserv.; 1847 utgaf
han sin berömda sångskola: "Traité
(från G till e").
Ganne, Louis G u s t a v e, f 5. 4. 1862 complet du chant (engelsk uppl. 1895,
tysk 1899); 1850 flyttade han öfver till
i Buxiéres les Mines, Allier; elev af Dubois och C. Franck vid konserv, i Paris; London, där han blef sånglärare vid R.
skref flera bekanta visor, däribland "Le ac. of music. 1855 upnfann han en struppére la victoire", baletter (Les sources hufvudspegel (laryngoskop), som i medu Nil, Paris 1882), komiska operor (Ra- dicinska kretsar ansågs mycket värdeG:s
full (dr h. c. härför i Königsberg).
belais, Paris 1892; Hans le joueur de
stora rykte som sånglärare förskrifflute, Monte Carlo 1906), operetter (Les
ver sig från den tid, då Jenny Lind var
colles des femmes. Paris 1893; Les saltimbanques. Paris 1899) m. m. G. har hans elev (1841). Den första svenska
äfven gjort sig känd som god dirigent. sångerska, som tog del af hans underGarbo, c o n (it.), med behag, elegant. visning var Henriette Nissen, hvilken
Don Francisco Saverio blef hans elev 1840 och flera år stude1. Garcia,
(Padre G.), f. 1731 i Nalda, Spanien, t rade sångkonst under honom. Efter J.
Lind följde M. Ebeling samt den svenske
26. 2. 1809 i Saragossa; 1756 kapellmästare vid domkyrkan i Saragossa; var sångaren och sångläraren I. Dannström.
dessförinnan en högt skattad sånglärare De svenskar, som sedan kommo till hoEom. G. komponerade på 1700-talet nom (R. Wallin o. J. Giinther) togo (enl.
i
Dannströms utsago) endast 10 å 12 lekflera operor och ett oratorium (1773).
a n u e 1 G. del Popolo Vicente, f. tioner. Dannström nämner såsom de där
2.
bäst förstått hans sångskola: fruarna
21. 1. 1775 i Sevilla, f 9. 6. 1832 i Paris;
hette Marchesi, P. Viardot-G. samt professosånglärare;
tenorsångare
och
LMA
egentl. Rodriguez men tog sin styffa- rerna Faure och Stockhausen.
Litt.: Mackinlay, Life of M. G.,
ders namn G.; kom 1792 till Cadiz, där 1848.
han debuterade med glänsande fram- 1908; I. Dannström, Några blad ur I.
gång å operan; 1808 uppträdde han i Dannströms minnesanteckningar, Sthlm
Paris (théätre Italien), 1811—16 i Italien 1896; Sv. Musikt. 1905 s. 49.
Gastoldi, Giovanni Giacomo, da
(Neapel m. fl. st.), sedan åter i Paris och
London; sin bästa tid som sångare hade Caravaggio, f. i Caravaggio, Lombarhan 1819 24, då han sjöng vid th. ita- diet; 1581 var han i tjänst hos hertigen
af Mantua (troligen som sångare); hans
1824 28 på resor i Amelien i Paris.
första verk är Canzoni a 5 voci 1581;
rika, där han åtföljde ett teatersällskap.
På hemvägen utplundrades han på hela han kallar sig här kapellmästare vid
Han slog sig sedan hertigliga kyrkan Santa Barbara i Mansin förmögenhet.
ned i Paris uteslutande ägnande sig åt tua; enligt Vogel (Monteverdibiogr. i
sångundervisning och komposition. Som Vierteljahrsschr. III, 353) var han kakompositör skref G. en stor mängd ope- pellmästare 1582 1609; troligen dog han c.
ror; som lärare blef han mycket ansedd i 1610. Hans berömdaste verk är "Balletti
den franska hufvudstaden. Hans tre å 5 voci", hvars första upplaga utkom
barn: Manuel, Marie (se
a 1 i b r a n) 1591 och ännu vid 1600-talets midt utoch Pauline (se V i a r d o t) blefvo alla kom i nya upplagor. Finspångsbiblioberömda genom sin sång och undervis- teket (Norrköping) har ett Rotterdamtryck af 1628. En annan samling "Balning.
3.
a n u e 1 G., f. 17. 3. 1805 i Ma- letti å 3 voci" utkom 1600, tryckt i Niirn-

(D; var under medeltiden lägsta tonen och blef därför utgångspunkten för
guidonska handen (s. d.). G a m m e (fr.),
g a m u t (eng.) benämning på skalan
.

M

—

—

—

—

—

M

M

Gathy— Gebauer
berg.

Af denna bok har Uppsala

en uppl. af

glömda

ej

Gathy,
tich, t

8.

i

Italien.

August,
1858

4.

bibi.

G:s sånger äro ännu

1602.

i

14.

f.

5.

1800

i

Liit-

Paris; 1828—30 elev af

—

Dessau; 1830 41 utgaf han
"Musikalisches Konversationsblatt" och 1835 "Musikalisches Konversationslexikon", som var ett för sin
tid särdeles godt arbete; lefde efter 1841

Schneider

i

i

Hamburg

i

Paris.

Gauche

vänstra (handen).
igitur, tysk studentsång; texten anses i allmänhet härröra
från 1700-talets början men hvilar på
äldre tradition från medeltiden (den
svensk-latinska skolsången Scribere proposui, Piae Cantiones 1582 nr 52 hör hit).
Melodien synes ej vara äldre än 1740talet och är tryckt f. ggn 1788 som saraLitt.: T. Norlind, Latinbandemelodi.
ska skolsånger. Lund 1909 s. 125 ff.; A.
Kopp, Die Entstehung des G. i., Burschenschaftl. Blätter, Berlin 1891; M.
Friedlfender, Das deutsche Lied im 18.
Jahrh. IL 4 ff.; Ph. Spitta, G. i., Vier(fr.),

Gaudeamus

—

teljahrsschr. VII, 680

hort III nr

f.;

Böhme, Lieder-

1688.

Gaveaux, Pierre,

f i aug. 1761 i BéHérault, t 5. 2. 1825 i Paris; elev
af F. Beck i komposition; tenorsångare
först i Bordeaux sedan i Paris (théätre
Feydeau, th. de Monsieur); skref för th.
Feydeau ett 30-tal operor, af hvilka flera
gåfvos i Sverige (Le petit matelot 1795:
Den lilla matrosen 1799; Le bouffe et le
tailleur 1804: Den musikaliske skräddaren 1813; Monsieur Des Chalumeaux 1806:
.

ziers,

Herr Des Chalumeaux

Pierre,

1808).

26. 5, 1726 i Bordeaux, t 9. 9. 1800 i Paris; violinist;
"Frankrikes Tartini" enligt Viottis utsago; uppträdde 1741 f. f. ggn offentligt
1796—1800 violinprof. vid koni Paris;
serv, därst.; utgaf en etydsamling "Les
24 matinées", dessutom 6 violinkonserter,
flera violinsonater m. m. samt en opera.
Litt.: C. Pipelet, Eloge historique de

Gaviniés,

f

.

—

P. G., 1802.

Gavott, dans i ^A el. V* takt; synes ha
uppstått ur den franska dansen branle
och uppträder som följeslagare till den-

na redan på 1590-talet. Ännu på 1650talet står den vanligen som efterdans
till en branle (ofta en montirande före
och en courante

efter).

Först mot slu-
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af 1600-talet försvinner branlen och
gavotten blir själfständig och får i sin
tur en efterdans imusetten. I suiten
placeras
den bland tilläggsdanserna
mellan sarabande och gigue. Som dans
synes den omkring år 1700 ha varit en
ceremoniell figurdans i långsamt tempo
(liksom branlen), närstående menuetten.
Joh. Linder säger, på tal om nöjena vid
de svenska hälsobrunnarna, 1711, att det
var till ingen nytta för sjuka att dansa
g. på grund af de franska "komplimenterna".
Då man under senare hälften
af 1800-talet upptog de gamla figurdanserna, blef g. jämte menuetten åter potet

pulär.

—

Litt.:

Gayarré, J u
(el.

1 i

Norlind, Zur
Studier

T.

schichte d. Suite;
folklore V.

a

Pamplona) t

förf..

s.

n, f
2.

.

9. 1.

1.

1844

1890

i

Gei

sv.

Roucal
Madrid;

i

tenorsångare; sjöng bl. a. i Rom, Milano,
London (Cov. Garden 1877—81, 1886, 87),
Madrid och Paris; sjöng bl. a. i: Profe-

Tannhäuser, Lohengrin, Friskytten,
Puritanerna, Lucia, Lucretia, Rigoletto,
Lifvet för zaren.
G. prisades allmänt
som en mycket betydande sångare.
G-dur (fr. sol majeur, eng. g. major),
durtonart med grundtonen g och ett
ten,

för

f;

parallelltonart: E-moll.

Gebauer, Franz Xaver, f. 1784 i
Eckersdorf, Glatz, t 13. 12. 1822 i Wien;
1804 organist i Frankenstein; 1810 musiklärare i Wien; 1816 körledare vid
Augustinerkyrkan; var medstiftare af
Gesellschaft d. Musikfreunde och dirigent för Concerts spirituels, och utvecklade i sistnämnda egenskap en betydande verksamhet.
2. F r a n c o i s René G., f. 1773 i Ver1.

sailles,

t

6.

7.

1844;

fagottist; 1796—1802

Paris; 1801—26 anoperan; utgaf en fagottskola och skref flera verk för kammarmusik, symfonier m. m.
Christian G., f. 6. 12.
3. J o h a n
prof. vid konserv,

ställd vid

1808

i

i

St.

Köpenhamn, t

därst. 24.

1.

1884;

organist vid Petri kyrka 1846, sedan vid
Helligaandsk.; komponerade flera sånger och romanser vid piano, framför allt
barnvisor; lärare vid Kphns konserv, i
harmonilära och piano och utgaf i denna egenskap flera läroböcker (öfvers. af
Richters harmonilära m. fl.), en pianoskola m. m. "Han var en äkta konstnärsnatur af det barnsligt naiva slaget.

.

Gedackt
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från all beräkning, ytterst anspråksoch nöjd med de kraf, han ställde
Som elev af Weyse och
på lifvet
fri

lös

.

.

.

Kuhlau, hvars minne han trofast odlade,
var han anhängare af den gamla skolan, men hade dock en mild syn äfven
på nya företeelser. Sin kompositionstalang höll han blygsamt tillbaka och
kom i grund och botten icke stort mycket öfver den lilla visformen, för hvilken
han likväl hade särskilda betingelser
med sin fina och ursprungliga känsla
.

.

komponerade han ett
Kyrie (ms.) närmast i Weyses maner,
ett arbete, som han själf satte mycket

Af

större saker

värde på. I det stora hela gjorde hans
kompositioner intryck af den genombildade man han var, med öppet öga för
det ideala i konsten" (Hammerich).
Litt.: N. K. Madsen-Stensgaard, J. Chr.
G., Kphn 1894; A. Hammerich, Kjöbenhavns Musikkonservatorium 1867 1892,

—

—

Kphn

1892.

Gedackt {= Bourdon), en täckt

stämma

labial-

metall af 4, 8, 16 el. 32
fot (de båda senare oftast pedalstämmor
under namn af Subbas) i en orgel. G.
brukas äfven som allmänt namn på alla
täckta stämmor i orgeln (af decken
täcka). G.-b a s, en 8 fots mild pedalaf trä

el.

=

stämma

orgeln.

i

Gehring, Josef, "kejserlig österrikisk musikdirektör"; violinist; kom till
Åbo i början af 1823 och gaf där några
konserter; under sommaren s. å. vistades han i Stockholm, där han deltog i
Mazerska kvartetten och den 8. 7. själf
gaf en konsert på k. t.; på hösten åter-

vände han

till

Åbo och utvecklade sedan

där en nitisk verksamhet för musiklifvets höjande; 1827 synes han ha flyttat
öfver till Helsingfors, där han blef konsertmästare vid den första där bildade
musikföreningen. Äfven i den finska
hufvudstaden blef han högt aktad som
Litt.: W. Lagus, Mus. sällmusiker.
skapet i Åbo 1790—1890, Åbo 1890.

—

1.

Gehrman, Georg Andreas, f. 15.
i Köpenhamn, t 2. 5. 1876 i Stock-

10. 1806

holm; violoncellist; anställd i hof kapellet i Sthlm 1827—38, 49—51; under mellantiden 1838 49 var han bl. a. i Norge,
där han 1847 stiftade "Filharmoniska
sällskapet" i Kristiania och var dess

—

dirigent 1847—49; efter 1851 företog han
konsertresor i Ryssland och Finland

— Geijer
samt återvände 1867 till den svenska
hufvudstaden, där han s. å. förordnades
till lärare vid konserv.
G. gaf ofta konserter i Sthlm och ansågs allmänt som
en af våra främste solister å instrumen-

LMA

tet.

1869.

Carl Georg Valdemar

G., den f ögrundade 1.
1. 1889 tillsammans med O. Hesslin en
musikhandelsfirma i Stockholm (f. d. J.
Bagges musikhandel) och öfvertog samtidigt J. Bagges musikförlag; G. blef
2.

reg:s sonson,

13.

f.

5.

1867;

1. 1. 1893 ensam ägare af firman ("C. G:s
musikförlag"). Förlaget har sedan förvärfvat sig ett högt anseende och omfattar f. n. c. 2,000 förlagsartiklar, hvaribland den svenska tonkonstens förnämsta namn äro talrikt förekommande (L.
Norman, V. Svedbom, A. Körling, E.
Sjögren m. fl.).

Geigenprincipal (violinprincipal), tennaf trång mensur i en orgel.
Tonhöjden är 8, 4, sällan 16 fot.

stämma

E

f. 12. 1. 1783,
i k G u s t a f
häfdatecknare, skald och
tonsättare.
G:s musikaliska begåfning
synes hufvudsakligen tillhöra mödernesläkten.
Inom fädernesläkten funnos
visserligen flera musikaliska medlemmar men alla dessa tillhörde ursprungligen ej ätten som sådan utan inkom-

1.

t

Geijer,

23.

4.

r

,

1847;

mo genom

äktenskap med medlemmar

i

Af de musikvänner som sålunda kommo att stå E. G. G:r genom
G:rsläkten.

nära må följande nämnas:
kaptenen Bengt Gusiaf Rapph o 1 1 (1746 1815), hvars moder var kusläktskap

—

G:s farfar;

Kristina

Hofsten-Geijerstam

(1779—1856;

sin

med

LMA

E.

G.

1838), gift

med en kusin

(Carl Gu-

E. G. G:s far; den
sistnämndas dotter Kristina blef sestaf Geijerstam)

med

till

ungdomsvän Severin
Alla dessa (den förstnämnda manliga och de två sistnämnda
kvinnliga) kommo att intaga en viktig
plats i G:s musikaliska lif. På möderdan

gift

G:s

Löwenhjelm.

net (släkten Geisler) finnas flera med
musikintresse:
G:s moster Agneta
Kristina, som först undervisade ho-

nom i musik; en gren af mödernesläkten var T r o i 1 i, af hvilken en blef gift
med E. G. G:s syster; bådas barn blef
den berömde målaren f^ n o T. (s. d.),
hvars begåfning för tonkonst var så

Geijer

han länge tvekade, om han
borde bli musiker. En annan gren
stor, att

Geislersläkten

Knut

L.,

genomgick Karlstads skola. 1799 blef
vändpunkten i hans lif, då han skulle
begynna sina universitetsstudier i Uppsala, och sålunda ryckas bort från hemmets värld. G. var då 16 år gammal
och hade redan tillägnat sig ett godt omi

Han

musikaliska ting.

skrifver

"Minnen" härom: "Skulle
jag ej säga ännu ett ord om all den
musik, som klingar till mig från min
barndom? Tag då emot i grafven min
första tacksägelse, du min goda, gamla,
själf

i

sina

vidare utbilda sin musikaliska
smak, på samma gång han efter 1806,
då han blef fil. d:r, äfven fick lära sig
musikteori.
I början hade han ej något klaver och kände då bittert tomheten på sin studerkammare, men sedan
han väl fått ett sådant, var musiken
hans ständiga tröst. De bref han skref
hem till systern, Eappholt och fru Geijerstam under dessa tio år visa tydligt,
att hans egentliga värld, hvari han fullt
lefde icke var diktkonst, filosofi, historia, utan tonkonst.
Den musik han lärde känna inhämtades dels på konserter
i Uppsala dels i Stockholm, dit han ofta
begaf sig; därjämte samlade han flera
kamrater till musikaftnar hos sig och

vid sex års ålder på klavéret, och ej
förtröttades; ehuru det i början ej smakade mig bättre, än att jag vid speltimmen tog min flykt ut genom fönstret."
Hans andra tack tillkommer
kapten Kappholt: "Haf tack också du,
bortgångne välgörare, hvilken jag är
skyldig ej blott bekantskapen med fosterlandets skalder,
utan ock, att
mina första lärospån i tonkonsten ej
blefvo fruktlösa
Det var denne sällsynte mans ålderdomslust att inrätta
större musikstycken så, att de af få

teket,

.

.

.

.

händer kunde utföras.
t.

Det skulle

bli

bibliotek af den musik han
ex. arrangerat för två klaver, de en-

ett

helt

da instrument, som i vårt hus voro att
tillgå.
Hvilken mängd saker har jag
ej med honom under åratal på detta sätgenomspelt!
tet
Från Schobert och
Boccherini till Haydn och Mozart. Det
fanns dessutom på den tiden en mängd
musikaliska hus i provinsen, uti hvilka
denne vän på sina årliga färder förde
mig in. Gossen knöt genom musik vänskapsförbindelser,
lifvet ...

som

hållit

Så hade jag vid

ut

genom

16 års ålder

och ägde
ej lämnat min födelsebygd,
dock en verklig musikalisk bildning.
Jag drefs redan då att försöka mig i
komposition, utan att känna dess reg-

för-

fälle att

slutligen

.

G.

ännu ej lärt känna musikens "regler".
Den första Uppsalatiden, som omfattar
10 år (1799—1809) gaf honom rikligt till-

hälft döfva, älskade moster, hvars kärleksfulla nit redan satte mina fingrar

.

hade således före 1799

värfvat sig en musikalisk allmänbildning och kunde spela klaver men hade

sedermera E. G. G:s svärfar,
spelade gärna violoncell och ägde stor
fallenhet för musik.
I E. G. G:s hem spelade musiken en
viktig roll, och särskildt synes kapten
Kappholt ha tillfört hemmet mycket
musik. Tiden intill 1795 tillbragte G. i
föräldrahemmet, hvarefter han på 4 år

döme

—

ler."

af

Liljebjörn;

tillhörde
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ej

genomgick han

noter,

som han

köpt eller lånat från universitetsbiblio-

hemma på

omtala

Haydns
musik

sitt klaver.
Brefven
följande åhörd musik:
Skapelsen (4. 11. 01), Schoberts

bl.

(9.

a.

4.

Clementi

04),

Mozai"ts requiem

12.

(30.

(30.

12.

04),

Dalayracs

04),

Folke Birgersson (9. 3. 05), Mehuls Målaren och modellerna (9. 3. 05), Mozarts
kvartetter (26. 10. 07), Cherubinis Vattendragaren (2. 2. 09), Glucks Iphigenia
Tauris (20. 4. 09). Af hufvudstadens
i
musiker och musikvänner lärde han
känna: Skjöldebrand, Brendler, HaefEner, Collin, Crusell, Fr. Sam. Silfverstolpe, Frigel m. fl. 27. 10. 06 omtalar
han, att han första gången haft ett eget
sällskap på 8 ä 9 personer, som spelat
hos honom. Beskow berättar i sina lefnadsminnen, hvilka de musiker voro,
hvilka utförde musik hos G.: "Under

terminer var hvarje onsdagsafton
hos oss (G:r) en sådan liten soiré, där
Haeffner [efter 1808], Geijer, Josef Höljer
(utLiedzen
pianospelare),
(skicklig

flera

märkt

Lundholm

flöjtist).

violinspelare) m.

fl.

berömd
musiknum-

(då

utförde

Hård
omnämner

vanligen
brefven
hem följande på musikaftnarna utförda
kompositioner: Mozarts duetter, stråkren,

fällde

hvarvid
tårar."

kvartetter,

Carl
G.

.

kvintetter,

kvartetter, trior

(23.

11.

.

.

i

Haydns
06),

stråk-

instrumen-

Geijer
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tala verk af
07).

Handel och

Corelli

Haeffner blef den förste,

som

(11.

5.

lät ho-

bli bekant med Bachs verk: "Jag
hade så när glömt omtala, att jag också
Jag hörde
blef bekant med Haeffner

nom

.

.

.

honom

vande svärfar:

"Under våren har här

varit täta konserter, och jag har således ofta hört musik", men dessa konsedan allt sällsyntare.
serter blefvo

förbundet"

"Götiska

eggar honom

till

spela svåra saker af Sebastian
Bach, som är hans favoritauktor" (12. 4.
Så snart G. hemkommit från Stock07).
holm, där Haeffner då bodde, lånade
han hem Händels ouverturer satta för
klaver.
"Han är ännu strängare i sin

fosterländsk diktning och tonkonst. "Under sådana inflytelser skref jag i Stockholm vintern och våren 1811 sångerna:

än Bachen: det finns ej en enda not,
som kan anses för remplissage. Det är

skade få G. med vid utgifvandet af folkvisorna lyckades det först, då vännen
gjorde honom uppmärksam på melodi"Han föreslog mig, ehuru jag i
erna.
början ej var synnerligen gynnsamt
stämd för honom och hans bemödanden,
att vi bägge gemensamt skulle utge en
samling af gamla svenska folkvisor.
Jag lockades af de gamla härliga melodierna, af hvilka han äfven samlat ett
stort antal, och kom därigenom in i
ämnet" (Ber. om Göt. förb.; jfr äfven
G:8 bref till Afz. 14. 7. 1814 medd. i Molins G:studier s. 209).
Med kyrkopsalmerna fick G. äfven stifta närmare bekantskap genom musiken. "Min närmare bekantskap med ärkebiskopen Wallin
daterar sig från den tid, då han begynte sitt psalmboksafbete
Jag var
under en stor del af denna tid med honom i brefväxling, synnerligen angående den musikaliska delen af arbetet, i
hvilket afseende jag merendels var tolk
och medlare emellan honom och svenska
koralbokens förtjänstfulle utgifvare, kapellmästare Haeffner" (Minnestal öfver
Wallin). G. var ej blott Haeffners hjälpare utan äfven Haeffner G:s. "Bed honom [Haeffner] om en afskrift af melodien till Vikingen, sådan som han ändrade den. Jag har förlorat den enda
afskrift däraf jag själf ägde" (G. till
Atterbom 27. 8. 14).
Året 1816 blef åter
ett märkesår i G:s lif. Han begynte då
sina historiska föreläsningar vid univ.
i Uppsala och förvärfvade i Malla Silfverstolpe en varm vän för lifvet. Äfven är året 1816 tidpunkten för G:s bekantskap med Amalia v. Helwig. I M.
Silfverstolpes memoarer omtalas ofta,

stil

mycken
hans

enfald,

musik"

(s.

klarhet

och storhet

i

Två år senare

br.).

tog G. musikteoretiska lektioner för Frigel: "Stundom förfriskar jag mig med
musik, skrifver psalmer för den hederlige gubben Frigel och låter honom
tala visdom för mig, i musikalisk som
annor måtto", (20. 4. 09). "Jag läser
Gud gifve, jag
generalbas för Frigel
kunde lära mig någonting, och att jag
också kunde göra sådana saker som
han! Men det är för mycket begärdt"
Af brefven framlyser äfven,
(5. 3. 09).
att G. någon gång medverkat vid konÅr 1809 skedde en
serter i Uppsala.
betydelsefull förändring i G:s yttre förhållanden, i det han rycktes bort från
.

.

.

—

de musikaliska drömmerierna till en
verklighet af betydligt reellare slag.
Han fick åtfölja en ung man, v. Schin-

Han stannade här
England.
och fick nu tillfälle att sätta
sig in i helt andra saker än tonkonst.
Dock försummade han ej något tillfälle
att få höra musik, men beklagade blott,
att så få sådana erbjödos. Den tonkonst
han fick höra var af helt annat slag,
än den han i Uppsala och Stockholm
Det var den bedårande
fått njuta af.
italienska sången, som fängslade honom. Han fick beundra en Catalani
(s. d.), en Braham m. fl. och fick höra
Händels Jefta och Messias, fugor af
Handel och Bach, Haydns Skapelsen
Sedan G. 1810 komm. m. (21. 3. 10).
mit hem, uppehöll han sig de närmaste
åren mestadels i Stockholm, där diktkonst mera än tonkonst upptog hans
Endast upptecknandet af folkvistid.
musik och studiet af kyrkomelodier
kel,

till

ett års tid

—

kunde för någon tid återföra honom till
ungdomstidens älsklingsstudium. 17. 4.
11. skrifver han visserligen till sin blif-

Den

siste

skalden.
(Berätt.

kämpen. Vikingen, Den siste
Jag satte dem äfven i musik"

om

Göt. förb.).

Då

Afzelius ön-

.

.

.

—

viktig del i deras gemensamma
musiken intog:
aftonunderhållningar
Ijufligt ro"Musik, sång, rika samtal
ligt, så som jag önskade alltid kunna
ha det
Geijer spelade fortepiano och

huru

—

.

.

.

.

Geijer

skref

till

Amalia ord och musik

.

.

.

Gei-

hade svarat med ord och musik, och
hans musik förljufvade nu deras dagar"
(mars— apr. 1816). G. skref till M. Silfverstolpe "Reseda" i ord och musik samt
musik till "O yngling om du hjärta har"
ur Lidners Medea. I öfrigt fyllde de historiska studierna G:s tid under de första åren af hans professorstid (ord. prof.
Dock kunde musiken ej ens un1817).
der det mest trägna arbete saknas: "Under de första åren af hans tillträde till
jer

professionen arbetade han bokstafligen
natt och dag med få undantag af de rekreationer, som han sökte i musik, som
ock på visst sätt hörde till hans inre
arbete" (Th. Knös s. 18). 1819 på hösten
fick G. till åhörare ingen mindre än
själfva kronprinsen Oscar. "Jag har
fortsatt dessa föreläsningar ... då jag
tillbragt nästan alla kvällar i prinsens
sällskap till kl. 10, 11, 12 dels med musik, dels med samtal" (br. hem 21. 12. 19).
Som en erinran om denna tid skref G.
manskvartetten "Se skuggorna fly" till
Oscarsdagen 1822; stycket skulle ha
sjungits för prinsen, men en sångare
insjuknade, och kompositionen öfver.

.

.

.

lämnades i stället. Vid samma tid fick
G. den stora glädjen att få se en komposition af sig på tryck (de små bilagorna i Iduna räknade han tydligen ej).
"Min sonat har gladt mig oändligen.
Det är en naturlig ungdomsglädje i att
första gången se sig tryckt, som påminner mig om den rädda och dock behagliga hjärtklappning, hvarmed jag på
den egentliga skrifvarbanan först såg
mitt namn i prent." Han ville skänka
ett exemplar till violoncellisten Bernhard Romberg som "ett ringa tacksamhetsbevis för all den glädje vi af hans
musik och kompositioner njutit i våra
På
dagar" (br. till Atterb. 19. 1. 21).
20-talet fick G. nya musikvänner till de
han redan förut förvärfvat. Till dessa
kan först räknas Adolf Törneros, hvilken 1819 blifvit docent (1827 adjunkt och

—

1832 prof.)

den

i

G:rska

Fullt införlifvad med
kretsen (Atterbom, Malla

latin.

Silfverstolpe m. fl.) blef denne 1822. Ej
långt efter kom J. U. Ekmarck (1824 dr,
1827 docent i hist.) in i samma krets och

kom A, F. Lindblad 1823. Då
alla dessa tre voro afgjorda Beethovenbeundrare blef studiet af den store mäslutligen
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starens

kompositioner nu fullt temporärt hos Geijer.
Redan 1807 hade G.
visserligen hört B. på en konsert i
Sthlm (br. 12. 4. 07) och 1817 hade Atterbom från Wien skrifvit ett entusiastiskt
bref om sina personliga intryck af den
store wienaren, men ej förrän nu hade
han förstått hans kompositioner. För
G. som kompositör hade detta Beethovenstudium en ej ringa betydelse. Tack
vare bekantskapen med Lindblad utgaf
G. tillsammans med sin vän en samling
i
tryck: "Musik för sång och pianoforte", tr. hos Palmblad, Uppsala 1824.
Båda äro här representerade med sånger och G. afslutar det hela med en
pianokomposition ("Divertimento"). 1825
företog G. tillsammans med Lindblad
o. Malla Silfverstolpe en resa till Tyskland öfver Danmark, och det säger sig
själf,
att han ej
försummade något
tillfälle att höra musik eller bli bekant med musiker. Lindblad var härvid
en förträfflig ciceron. I Sorö besöktes
Weisse. "Vi funno en medelålders man,
som emottog oss vänligt, talte väl i flera
musikaliska ämnen och slutligen oombedd satte sig till pianot och improviserade en fantasi. Jag har ej hört någon göra det bättre" (G:s dagbok 12. 7.
I Tysklands stora kyrkor försum25).
made man ej att njuta af orgelmusiken.
Midt ute i främmande land var
dock den svenska musiken ej glömd.
Sällskapet befann sig en gång på Rhenfloden i en båt: "Snart skymde det på.
Lindblad framtog sin flöjt och blåste
gamla svenska visor. Det är en egen
hemlighetsfull kraft i dessa gamla melodier.
Vår båt flöt sakta fram. Hela
naturen var tyst. Jag hörde blott tonerna, som upprepades af bergens eko"
(17.

8.

25).

Till sist blef

musiken honom

öfvermäktig. När han ändtligen uppnådde Heidelberg, brusade det af musik

inom honom.

"Hemkommen om

kvällen,

träffade jag i mitt rum det första fortepiano jag vidrört sedan i Uppsala. Jag
var törstig efter musik, och jag blygs
ej

att säga, grät vid

dier.

En

mina egna melo-

fortepianokvartett

i

E-moll har

arbetat i hufvudet på mig under hela
vägen. Jag skall skrifva upp den, när
jag kommer hem" (14. 8. 25). I Dresden

uppsöka vännerna C. M. von Weber.
"Jag besökte med Lindblad Carl M. v.

Geijer
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Weber, som är kapellmästare härstädes.
Vi funno honom i ett nätt trädgårdshus
utanför staden. Mycken ande, liten
kropp!
för litet af det senare, ty det
synes mig, som vore den förra snart
färdig att genombryta den spensliga
hyddan [W. dog året efter]. En retlig
liflighet med mycken bildning är uttrycket af hans personlighet" (6. 9. 25).
W. berättade om Friskytten, och hans
gäster lyssnade med spänd uppmärksamhet. Till sist uppnådde de Berlin,
och G. kan anteckna: "varit på dramatiska teatern, på operan, hört mamsell
Sontag, som sjunger som en lärka" (19.
9. 25).
Snart är han hemma i Uppsala,
och redan i nov. kan Törneros i sina

—

dagboksanteckningar inskrifva, att han
haft "en härlig afton" hos G:s med G:s
"nya kvartett" [för stråkar] som "förpjäs" och "sedan hans ypperliga kvintett". Musikintrycken af resan hade såG:s anseende som hiledes satt frukt.
storiker hade vid denna tid nått sin
middagshöjd. 1825 hade han utgifvit sin
"Svea rikes häfder" och därmed lagt
grunden till en ny, djupare och allsidigare historieskrifning. Allt det öfverströmmande beröm man skänkte G.-historikern kunde dock ej undanskymma
G.-musikern.
1826
skrifver Marianne
d'Ehrenström i sitt arbete om Sveriges
litteratur och konst: "Geijer, professeur

sin mans musikaliska brygd" (s. br.).
Året 1828 var G. som riksdagsman i
Stockholm, och som alltid uppsökte han
musiken, där den var som bäst. Han
bodde hos Lindblad, som nu grundat en
musikskola i hufvudstaden. G:s bref
hem tala med entusiasm om denna un-

Bland nyheter, som
Stockholm fick höra, var Mendelssohns Midsommarnattsouverture. Lindblad, som i Berlin i denne unge mästare
vunnit en varm vän, försummade ej att
göra G. bekant med hans kompositioner.
G. ledsnade på hufvudstaden först då
musiklii.^L för säsongen tog slut. "Med
dervisningsanstalt.

han

i

nöjen är det klent, dåliga spektakler, få
musikpjäser" (br. 27. 3. 28). 1829 invaldes G. i Mus. ak. (Lindblad blef först
invald 2 år senare).

Med 30-talet begynte musikkretsen omkring G. att glesna något. J. U. Ekmarck dog 1830, Ha;ffner 1833, och den
senares efterträdare, Nordblom, stod G:s
väsen mera främmande. Lindblad hade
fullt upp att göra i sin skola och kom
Törneros var
ej så ofta till Uppsala.
sjuklig och led under sin enformiga sysselsättning med latinska stilar. I stället fick G. en ny tröstarinna i sin nu
uppvuxna dotter Agnes. Hennes musikaliska natur gaf fadern ständig sporrelse

1834

till komponerande, och fr. o. m.
uppvaktade han henne nästan hvar-

med

år

sånghäfte

julpresent

d'histoire, littérature et écrivain celebre,

je

également admiré par ses charmantes
romances et ses chansons populaires" (s.
76).
De följande åren fortsatte G. att
komponera, så snart han fick tid därtill.
Törneros, som nu var det främsta musikaliska smakrådet, sedan Lindblad stannat i Berlin för att lära sig Logiers metod, meddelar: "En duett för fortepiano
och violoncell, komponerad af G. under
julhelgen, uppfördes af honom och Moberger. Den var G. lik" (Törn:s br. 22.
1. 1827).
Kompositionen föll ej Törneros
i smaken, något som var af ej ringa betydelse för G:ska familjen.
"Jag kan
alltid vara förvissad, att när någon nyfödd komposition af G. exekveras, framför andra bli ditbjuden som auskultant,
ej blott emedan G. själf gärna unnar
mig en angenäm musikstund, utan ock,
emedan hans fru, såsom jag kommit
underfund med, betraktar mig som en
spritprofvare på styrkan och halten af

(l:sta saml.: 1834; 2:dra 35; 3:dje 36; 4:de

et

ett

i

37; 5:te 39; 6:te 40; 7:de 41; 8:de 42; 9:de

45

46;

el.

utom

fick

C.

Hedboms

En

der".

förlag);

dess-

sig särskildt tillägnad ett

pianokompositioner:
ny musikalisk

häfte
fick

J.

hon

Uppsala med

30-talet

"Aftonstun-

brännpunkt
hos K. F.

v.

Kraemer, hvilken 1830 blifvit landshöfding i Uppsala. Han själf, hans hustru
och sedermera äfven hans dotter voro
alla
varmt intresserade för musik, och
såväl G. som Törneros voro alltid välkomna upp till slottets musikaftnar. Men
den gamla, varma intima hemstämningen
var dock borta, och G. kunde ej längre

hem

få sitt musikbehof tillfredsEndast då Lindblad och Mazerska kvartetten med Falkenholm kom
till Uppsala, njöt G. i fulla drag som i
gamla tider. Året 1838 blef ett nytt
i

sitt

ställdt.

pröfningens år för G.
rala åsikter stötte de

Hans nya libegamla vännerna

Geijer

Atterbom kom ej längre så ofta,
bort.
Törneros dog 1839, Lindblad satte sin
väns tålamod på prof genom sin öppna
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Lind, hvilken sista åren af 30-talet bodDå G.
de hos Lindblad i Stockholm.
besökte hufvudstaden, tog han alltid in
hos Lindblad, och han kom sålunda att
tidigt lära känna den geniala sångerDe första intrycken af henne
skan.

sephson har i sina minnen skildrat Leipzigdagarna, då han fick träffa Mendelssohn och G. M. spelade sina Lieder
ohne Worte och G:s ögon strålade. "Det
var säkert en skön dag för honom" utbrister Josephson till sist (Ödman, Josephson I, 231: anteckn. för 21. 7. 46).
Hemkommen till Sthlm grep honom åter
musiken. "Den gamla musikvurmen har
åter fattat mig under julen.
Jag har
skrifvit en romans en duett för sång, och
slutligen har en hel, ny violinkvartett
just till min födelsedag lupit af stapeln"

meddelade han sin hustru 1838: "Det
är en i alla afseenden söt och snäll

inom honom.

entusiasm för Almquist.
Med 40-talet
skårade sig ånyo de unga musikkrafterna omkring G.
G.

som

Af

stor betydelse för

musiker blef särskildt Jenny

(12. 1. 47).

vacker,

men

behagligt enkel."

Vid promotionen

1839

kom Jenny Lind dag

och gaf konsert.

Geijer grät af rörelse.

Ännu

i

det sista ljöd musiken
i
natten, ef-

"Ofta midt

(Th. Knös s. 9).
Af andra nya musikentusiaster sågo 40-talet bl. a. följande
samlas i G:s hem: G. Wennerberg, J. A.
Josephson, Uno Troili, F. A. Dahlgren,

en vid skrifbordet genomarbetad
hördes hans fingrar sakta spela på
sängkanten takten till melodier, som,
då de fingo makt med honom, måste
fram. Drömmande hörde han ej sällan
stor och vacker musik, isynnerhet under den senare delen af sin lefnad. Två
dygn före sin död [23. 4. 47] sade han
till mig: 'Jag har i natt låtit uppföra

Ava Wrangel

för

mig Mozarts

verstolpe).

och

Skapelsen"'

flicka, ej

På kvällen sprang hon änkeleken
trädgård

jämte

stadens

i

hans

hotabiliteter

(boende hos Malla SilfAlla konserterande musiker
i
staden mottogos med värme i det
G:ska hemmet, däribland Ole Bull. Mendelssohn beundrades allmänt, och man
skred t. o. m. till en så kräfvande uppgift som uppförandet af oratoriet Paulus.
Året 1844, då prinsarna upphöllo sig i
universitetsstaden i och för åhörande af
föreläsningarna, var i musikaliskt hänseende ett märkesår. 1846 var det sista
för G. i Uppsala.
På våren flyttade
han till Sthlm. S. ä. företog han en ny
utrikes resa, och åter njöt han af musiken i fulla drag: "Ankommen [till
Aachen] fick jag genast veta, att Jenny
Lind och Mendelssohn voro här
Hon
besökte oss genast på aftonen, öfvertalte Mendelssohn att
följande afton
besöka oss, med förutskickadt piano.
Det musicerades hela kvällen till mid.

.

.

M. spelade, mindre likväl än han
själf och vi hade önskat; ty instrumentet var ej godt.
Jenny sjöng några
visor.
Det var en ganska glad intressant afton. M. bjöd oss till sig i Leipzig på vår återresa" (br. 14. 6. 46). Jenny Lind hörde han sedan och kunde
ej
nog beundra hennes utförande. I
Leipzig träffade G. äfven Josephson och
båda begåfvo sig nu till Mendelssohn,
som mottog dem med stor välvilja. Jonatt.

ter

kvartetter. Trollflöjten

(Thekla

Knös

s.

18).

För G. var musiken ett naturbehof,
och utan tonkonst kunde han ej lefva.
"G. talade ofta med hänförelse om, huru
kärt det var honom, att efter sina all-

varsamma historiska forskningar få
hvila sig med att nedskrifva sin musik."
(Th. Knös s. 13). I samband med denna
musik stod hans behof att få
pianot timme efter timme.
En mängd källor tala om, huru underbara G:s fantasier alltid voro. Marianne
törst efter

spela

vid

(1826) t. o. m. de
fantasierna i jämbredd med G:s
dikter och tonsättningar: "Son talent
d'improvisateur au piano, doit étre, ä
ce qu'on dit, de toute beauté et sa voix
y exprime d'une maniére déclamatoire,
modulations de Tärt, et les elans
les

d'Ehrenström sätter
fria

d'une génie créateur"

(s.

76).

På

ålder-

behof att få fan-

domen

tilltog

detta

tisera,

så att

han stundom kunde

till-

bringa flera af nattens eller kvällens
timmar därmed. "Det är som om en
atmosfär af fridsamhet och ro omgåfve
hela hans person, som om han ägde
inom sig en hel värld af harmoni, hvilken får sitt skönaste uttryck i hans
skymningsfantasier vid pianot. Det är
Ijufligt att höra honom, något så fridsamt uti allt hvad han spelar" (L. Dahl-

Geijer
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Eansäter s. 274). En karaktäribeskrifning af hans spel ger oss
J. Sundblad: "I början lät han fingrarna
blott löpa fram och tillbaka öfver instrumentet; hastigheten blef efter hand
större; det var, som om de sökt efter
något, men snart hördes en passage, ett
ackord, ja, blott en enda ton, hvilken
med ett starkare anslag oftare återkom:
det sökta var liksom funnet. Var detta

intygar också detta i sin karaksom musiker: "För fru A.
Löwenhjelm komponerade G, en
E.
mängd pianomusik, som aldrig upp-

gren,

blad

stisk

täristik af G.

ett naturljud, ett fågelkvitter el. dyl.,
så var det så mycket bättre, och nu blef
detta temat, genom hvilket tondiktnin-

gen

fick sitt innehåll, ty,

märk

väl, uti

G:s kompositioner, äfven de tillfälliga,
låg alltid ett sådant och nedsjönk aldrig
Ju längre det
till ett tomt klingklang.
och uttrycksfullare
led, dess varmare
blef emellertid spelet; det var, som om
han alldeles uppgått i detta" (Uppsalalif

s.

395),

Dä

det gäller att få en öfversikt af
G:s produktion som tonsättare stöter
man på många svårigheter. Den hittills
enda upplaga, som finnes (Abr. Lundquists förlag 3 bd), innehåller endast solosångerna och några sångduetter, trior

m, m,

men inga

sitioner.

Ej

instrumentala kompo-

heller

upplaga

innehåller

Lund-

hans

samtliga sånger
utan endast ett urval, hufvudsakligen
af de mot slutet af 30-talet och under
40-talet komponerade, och af de äldre
från 10 30-talet meddelas endast några
få.
Se vi på samtidens omdömen om
G:8 musik, yttrar man sig där med
samma respekt om de instrumentala
verken som de vokala, och M, d'Ehrenström kunde, som vi sågo, redan 1826
sätta G, som lika god sångkompositör
som diktare. Vilja vi samla de i tidskrifter och
äldre tryck förefintliga
samt lägga dem till de i Lundquists
quists

—

upplaga upptagna sångerna blir utvecklingsgången
klarare,
visserligen
men den instrumentala delen blir dock
så svagt representerad, att vi ej förmå
öfverblicka den tillräckligt klart.
Något bättre blir bilden af G.

om

som kompo-

också medtaga de handskrifna (hufvudsakligen bevarade hos
landssekr.
Knut Hamilton, Uppsala).
Af G:s, Törneros', Atterboms, A. Silfverstolpes, Lindblads m. fl. bref förstå vi
dock, att en stor del af hans kompositioner måste ha gått förlorade. Lindsitör,

vi

emedan denna sällsynt musikaväninna lärde och mindes dem
utantill, sedan förf., som för sin tid var
en ganska skicklig pianofortespelare,
spelat dem blott en eller två gånger.
Men fru L. dog, G. hade småningom
glömt dessa kompositioner och sålunda
gingo hela cahierer af hans musik förskrefs,

liska

G. själf tänkte om
också Hjärnes berättelse (s, 224) om, hur af en ren tillfällighet en af G:s bästa sånger, "Stilla
skuggor", räddades åt eftervärlden. Vi
ha i den förteckning vi här låta följa
sökt meddela så väl de i tryck och handskrift bevarade, som de af G. själf och
hans samtid nämnda kompositionerna.
Att vi kommit till en fullständig förteckning af allt, våga vi ej hoppas, men
den låter dock ana, huru stor i verkligheten G:s musikaliska produktion varit.
Innan vi meddela den, vilja vi dock
med några ord karaktärisera den G:ska
musiken. Vår öfversikt af G:s lif, hurusom han begynte med att skänka Schobert och Boccherini sin odelade beundran, sedan lärde sig beundra Händels
och Mozarts stora verk för kör och orkester, därefter uppgick i Beethovendyrkan och sist drömde sig in i den
Mendelssohnska romantiken, kan på sitt
sätt visa, hvilken utomordentlig smidig
och utvecklingskraftig musikalisk förmåga G. måste ha haft. Säkert är äfven,
att skillnaden mellan ungdomsverken
och de pä ålderdomen skrifna är högst
betydlig. Tänka vi t, ex. på den enkla
melodien till "Vikingen" och jämföra
den med "Natthimlen" (Ensam jag
skrider), eller "Ur Lidners Medea" (O
yngling, om du hjärta har) med "Svanhvits sång" (Stilla, o stilla, somna),
"Första aftonen i det nya hemmet" (Jag
vet en hälsning), "Mod och försakelse"

lorade."
sin

Huru ringa

musik visar

(O! föll uti ditt

oss

varma

hjärta) finna vi

en utveckling såväl melodiskt som harmoniskt. Den G:ska romansen, sådan
den framträder under sin bästa tid på
30-talet är otänkbar utan 20-talets Beethovenintryck. Äfven synes Weber ej ha
varit utan betydelse. Studiet af den italienska sången i London 1810 har också

:

Geijer
gifvit G. blick för melodiens smidighet.
Däremot kunna alla Schubert- och Schumannintryck betraktas som fullt uteslutna, då vi ej finna honom en enda
gång nämna dessa mästare. Mendelssohn har väl ej varit utan sin del i melodiföringen på 40-talet, men någon ro-

Mendelssohns stil blir han
som Lindblad blir det).
För G. som ren svensk tonsättare har
folkvisan alltsedan 1813, 14 aldrig saknat
sin betydelse. De citat vi redan gjort,

mantiker

i

aldrig (lika litet

kunna

tillräckligt

belysa

Den

detta.

sången torde på 30-talet
rätt betydligt ha påverkat den Geijerska. G. begynner sin musikaliska verksamhet som sångkompositör med sådana

Lindbladska

enkla stroflska visor som "Den lille kolargossen", "Riddar Toggenborg" och
"Vikingen" på 1810-talet, höjer sig sedan med 20-talet till den gripande
"Svanhvits sång" för att på 30-talet nå
upp till den fullt genomförtonade tondikten i "Vallgossens visa", "Mod och

himlen" m.

"Natt-

"Skärslipargossen",

försakelse",

Samtidigt

fl.

med denna

ut-

I

att lämna åt musiken så mycket
större tillfälle att belysa och förstärka
intrycket.
G. är under 1810-talet mer

för

diktare än musiker, under 30-talet däremot raka motsatsen. G. som instrumentalkompositör står mera kvar på
Mozartstadiet i sina stråkkvartetter och
kvintetter, når däremot i de korta pia-

nostyckena upp till 20- och 30-talets mustämningsdikt. I en del är
passageverket så allenarådande, att det
hela lätt sjunker ned till ett etydartadt
öfningsstycke. G:s herravälde öfver formen i de större instrumentala verken är
emellertid påtaglig, ehuru en viss eklekticism ger dem en mindre omedelbar
karaktär. Af G:s manskvartetter äro ej
så många bevarade, ehuru hans samtida
intygar, att han gärna skref för studenterna och kunde brista ut i tårar, när
han hörde sina kvartetter väl föredragas.
sikaliska

tryck:

minne af A.

Dubbelsonat p. i h. F-moll till
Löwenhjelm. (K. bibi.)Divertimento
2.
p. 2 h. i Mus. f. s. o. p. af G.
O. Lindblad 1824 nr 15 (Nordmannaharpan hft 4).
Sånger utan ord f. p. 2 h. nr 4 i hft 9 af
3.
1.

E.

sånger (1845

el.

sten

p.

2 h.

G-moll; tillägn. Chr.

v.

Hof-

B. G. Rappholt.
Fantasi tillägn. A. L. Liljebjörn; skrifven

Devonshire, Engl. maj 1810
5. 10; dagb. 1. 6. 10).

Dubbelsonat;

3.

21.

12.

E-moU (omtalad

14.

"Aftonstunder,

5.

6

i

1825; jfr G.

8.

vid

af Törneros

25 Heidelberg).

min

tillägn.

pf.

dotter;"

stycken.

Knut Hamilton).

tillägn.

Pianokvintett; ms.

4.

br.

o.

2.

11.

handskrift:

(hos

Sonats

1.

Pianokvartett

4.

12.

46).

I

br.

veckling har äfven dikten undergått en
förändring från den stroflska dikten i
många verser till den enkla i flesta fall
enstrofiska korta dikten, som i så få ord
som möjligt karaktäriserar stämningen

Instrumentala kompositioner:

I.

G:rs
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12.

11.

5.

29.

G.
7.

"Småstycken

kronpr. hösten 1819

(jfr

8.

Kvartett

br.

23.

5.

Upps.

bibi.

Tömeros

(jfr

Sonate Fmoll; tillägn. A. Lindblad.
Midnattsfantasi "Exercise" aug. 1833.

i

och

(jfr

i

25).

i

tillägn.

B-dur

(jfr

min
br.

dotter."
12.

1.

47).

19).

Omtalta, nu försvunna
före 1799 (jfr G:s Minnen).

1.

Ungdomsverk

2.

Pianosonat (br. 4. 11. 01 och
Sonat i B-dur (Sidmouth; br.

3.

skräckligt svår").

29.

1.

31).

29.

5.

10;

6.
7.

Violoncellsonat (Törneros

5.

'för-

F-moll (se

Sonat
Sonat
Duett

4.

i

(br.
f.

17.

cello

4.
o.

3.).

11).

klaver

(br.

br.

17.

4.

22.

11).
1.

27).
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Yokala kompositioner.
Solosång m. piano:
uppl.

första

Siffran

hänvisar

till

häftet.

I

Afskedet
Aftonklockan
Anderöst
Arbetarens visa

Barndomsminnen
Bilden
Blomsterplockerskan
Den enfaldiga visan
Den 56:te födelsedagen

Den lille kolargossen*^
Den nalkande stormen^
Den sista kämpen ^
Den siste skalden*
Den slumrande lilla flickan
Den sörj andes morgon
Det forna hemmet (äfven som

duett)

.

Flicktankar

mig

Förgät

ej

(tr.

separat 1847) (äfven

guitarrack.)

Första aftonen i det nya
Gondolieren
Gräl o. allt väl

hemmet

.

.

.

.

.

Han
Hur skönt ur vinterns dvala^
Hvad jag älskar

.

Höstsädet
I

maj^

Juldagen
o.

1840

(äfven

p.)

Kommer

ej

Min hustrus
Min musik

våren
visa

kvart.

f.

bl.

kör

II

=

Lundquists nyuppl.

Siffran hänvisar

till

bandet.

Geijer

I

dansen
Farväl
Kom harmoni (ms. hos K. H.)
Kärleken på resan genom lifvet (ms.)
På dagen af mitt silfverbröllop
I

Kom!

.

.

.

.
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Geijer, Bengt Gustaf G:r till UddeHandholm och hans ättlingar, 1899.
skrifter och tryck i Sthlm och Uppsala.
J.

—

—

Se dessutom den

G.

nämnda

2.

1857

Norman,

om

litterära källor

Gustaf (Gösta)

Johan

20. 8.

i

litteraturen.

Millesvik,

i

Lindegren, Hallen

J.

G.,

f.

Värmland; elev af
Svend-

o.

sen; org.-ex. i Strängnäs 1891; 1894 dirigent för nya sångsällskapet i Göteborg;
1896 musiklärare i Malmö; dirigent för

Musikföreningen därst. 97—98; har komponerat ett 50-tal sånger och en violinromans för ork. 1893 (tr. på Elkan &
Schildknechts förlag; uppf. i Sthlm 91
och i Kphn 97); en ballad för ork. Trollens guld" uppfördes 16. 1. 1888 å hofkapellets symfonikonsert i Stockholm;
en ouverture (uppf. Kphn 86) en suite
för stråkorkester (uppf.

Kphn

89);

ope-

ran "En klostersaga" är ouppf. (ms.).
G. har äfven gjort sig känd som populär
föreläsare i musik och har utgifvit en
del af dessa föredrag i bokform: "Prins
Gustaf, hans lefnad o. tondiktning, och
andra musikkäserier", Göteb. 1912.

Geishan eller Tehuset
pan, The

Geisha, operabuff a

i

i

Ja-

3 akter,

Awen

Hall och Harry Greenbank;
musik af Sidney Jones; pr. London 1896;
fri öfvers. af E. Wallmark; f. ggn på
Vasateatern, Sthlm 24. 10. 1898; 250:de
ggn därst. 27. 9. 1904 (intill 1909 öfver
400 ggr); gafs sedan äfven å Östermalms- och Oscarsteatern.
Geisler, Christian Peder Vilhelm,

af

f.

28, 4.

Kichter,

i Köpenhamn; elev af Julie
Kphns konserv. 1887—89 och

1869

"Musterschule" i Berlin; organist vid
kyrkan i
(reformerta)
tysk-franska
Kphn 1893 1911; kantor i Garnisonskyrkan, Kphn, sedan 1911; sånglärare vid de
för. kirkeskoler; dirigent för K. F. U.
M:s kör och orkester; utgaf "En Redegörelse for min Vokalnotation og dermed forbundne a capella Sangmethode
med sagrlig Henblik paa Skolesangundervisningen", Kbhn 1909; närmare om
hans metod äfven i "Kirkomusik och
skolsång" 1909 nr 50 och 51.
1. Geist, Christian, musiker i svenska hofkapellet 1670—79; utöfvade en
omfattande kompositorisk verksamhet i
Stockholm på 1670-talet och var näst
kapellmästaren Gustaf Diiben den mest
anlitade kompositören vid hoff esterna;

—

— Geist
vokalkompositioner, de flesta kyrkli-

55

ga körverk, finnas ännu i behäll i Diibenska biblioteket, Uppsala (univ.-bibl.).
31 af dem äro äfven daterade, och komaf dessa 6 på året 1670, 5 på 71, 7 på
72, 1 på 73, 4 på 74, 3 på 75, 2 på 76,
C. Thrane om2 på 79 och 1 på 1680.

honom (Fra hofviolonernes tid s.
som medlem af det danska hofka-

talar
26)

pellet

ett

års

tid

på

Han

1660-talet.

namnes då som "Mecklenburgisk bassångare". Redan på 60-talet synes han
ha haft förbindelse med Sverige. 1664
föiéfsiogs han nämligen enl. Mattheson,
Ehrenpforte s. 19 ff.) af hamburgiska
sändebudet i Stockholm till Th. Selles
efterträdare

som kantor vid domkyrkan

Som prof sände G. in en
komposition, hvilken uppfördes och bedömdes. Man fann honom äga "en dei

Hamburg.

likat

han

stil, hvarur
äfven hade

man kunde
umgåtts

spåra, att

med

italie-

aus
norddeutschen Archiven (Smlb. IMG.
VII, 206) omtalas en Joachim Geist såsom kantor i Giistrow 1643 79; måhända är denne en släkting (fader?) till den
svenske musikern. År 1680 synes G. ha
lämnat Stockholm och begifvit sig till
Köpenhamn, där han 1689 omtalas som
nare".

I E. Praetorius' Mitteilungen

—

organist vid Helligaandskirke.
Nielsen, Kbhns hist. (V, 396)

Enl. Ole

dog vid
operahusets brand på Amalienborg 14.
4. 1689 organisten Johan Lorentzen och
G:s hustru och dotter. 24. 12, s. ä. blef
G. nyssnämnde Lorentzens efterträdare
vid Holmens kirke (dock med bibehållande af den gamla befattningen). 1711
Litt.:
synes han ha dött af pesten.
Mattheson, Grundlagen einer Ehrenpforte, Hamb. 1740; C. Thrane, Fra hofviolonernes tid, Kbhn 1908; T. Norlind,
Zur Biogr. Chr. Ritters (Smlb. IMG. XII,
94 ff); handl. i slotts- och riksarkivet,
Sthlm; kompositioner i Uppsala bibi.;
dessutom meddelanden från organisten
Eitners Quellenlexikon
J. Foss, Kphn.
omnämner G. och uppger äfven att den

—

—

kände

musiksamlaren

Aloys

Fuchs

i

Wien ägde en autograf (kyrkomusik)

af
G:s kompositioner visa
år 1689 af G.
stor formfulländning och äro af stort

—

musikaliskt värde. Som kompositör var
han G. Diiben vida öfverlägsen. A, Pirro
citerar i sin Buxtehudebiografi (Paris
1913) på flera ställen intressanta harmo-

—

— Geminiani

Gelhaar

—
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niska egenheter hos G.
2.
Samuel
G., troligen den föregåendes son, omtalas såsom musiker i svenska hofkapellet

dermera kammarrättsrådet J. A. Wallensteen; under den tid hon var anställd
vid k. t., var hon dess mest firade ko-

1674—79.

loratursångerskä med en klangfull
omsorgsfullt utbildad röst samt stor
nisk begåfning.
Hennes egentliga
var den franska komiska operan,
hennes glada o. eldiga temperament

Carl Sigismund,

Gelhaar,

1.

Dresden

t

1767,

i

Stockholm

11.

3.

f.

i

1814;

—

hofkapellet 1785 93;
pukslagare i hofkap. 1786 1814; "exekuterade ensam på 8 pukor en chaeonne ur
'Le festin de Pierre' " vid en konsert 27.
klarinettist

sv.

i

—

1793.

1.

B

2.

4.

r o r

18Ö5,

3.

August G., f. i Stockholm
den föreg:s son; oboist i sv.

hofkap. 1825—50.
3. F r e d r i k O

1 1 o G., f
i Stockholm
t därst. 17. 1. 1886; oboist i
hofkapellet 1827; kvarstod till 70-talet
på denna post; gift med den följande.
4. M a t h i 1 d a
Fredrika G., f 3. 9.
1814 i Stockholm, t därst. 24. 4. 1889;

20.

10.

.

1806,

.

dotter af oboisten i hofkapellet C. F.
Ficker; antogs som elev vid k. t. 26. 1.
1828; elev af I. A. Berg; anställd vid
k. t. 1834—58; ingick 10. 10. 1836 äktenskap med Fredrik Otto G. (hennes syster Charlotte Ficker, som äfven ägnade
sig ät scenen, ingick äktenskap med N.

W. Almlöf) blef hofsångerska 1837. G.
var en af den svenska lyriska scenens
allra främsta krafter; hennes spel ägde
en sällsynt konstnärlig finhet och utmärkte sig för enkelhet och naturlighet; hennes röst var icke stor, men särdeles böjlig, mjuk samt välklingande
och så välskolad, att hon utan ansträngning kunde som en lek drilla fram det
svåraste koloraturparti med det mest
naturliga leende utan någon vanställande grimasering. Bland hennes roller
märkas:
Adina i "Kärleksdrycken",
Anna i "Friskytten", Isabella i "Robert", Camilla i "Zampa", Zerlina i "Don
Juan", Clorinda i "Cendrillon" m. fl. G.
sjöng äfven i Kphn (tills. m. Ole Bull,
Prume).
Litt.: F. Hedberg, Sv. operasångare, 1885; Dahlgren, Ant. om Sthlms

—

teatrar;
5.
f.

Sv.

kvinnor,

sv.

8.

Musikt. 1889:

10;

Ant.

om

1864.

Vilhelmina
10.

dotter;

(Mina) Charlotta G.,
Stockholm; den föreg:s
elev af J. Giinther och I. A.
1837

i

Berg; anställd vid k. t. Sthlm 1858—66;
ingick sistnämnda år äktenskap med E.
v. Stedingk, som då nyss lämnat direktörsplatsen vid de k. teatrarna; änka
1871 ingick hon nytt äktenskap med se-

träffligt

kom

och
scefält

där
för-

Bland hennes
"Kärleksdrycken", Isabella i "Robert", Anna i "Hvita
frun",
Susanna i "Figaros bröllop",
Rosina i "Barberaren", Marie i "Regementets dotter", Zerlina i "Fra Diavolo",
Leonora i "Stradella", Katarina i "Kronjuvelerna".
Litt.: Fr. Hedberg, Sv.
operasångare; Ant. om sv. kvinnor. 1864.
roller

till

märkas:

sin rätt.

Adina

i

—

Geller-Wolter,

Luise,

f.

27.

3.

1863

i

Hohenborn, Hessen-Kassel; elev af fru
Zottmeyer i Kassel och fru Marchesi i
Paris; sjöng först på teatern i Berlin,
Magdeburg m. fl. ställen; vände sig sedan till konsertsången, och gjorde sig
känd som framstående oratoriesångcrska; uppträdde endast undantagsvis som
gäst å större scener (Bayreuth).
Gellrich, C o n s t a n t i n, f. 29. 11. 1843
i
Glantz, Schlesien; violinist och dirigent; elev af konserv, i Leipzig 1859
62; violinist i Meiningen 1862; konsertmästare i Stockholm vid Berns' salong
1869, vid Nya teatern 1874 och vid Mindre teatern 1880; kapellmästare vid Lorenzberg i Göteborg 1883 och vid Sveasalen 1887; konserterade med eget kapell
1894.

Geminiani, Francesco, f. 1667 i
Lucca, t 17. (24.) 9. 1762 i Dublin; elev
af Corelli; begaf sig 1714 till London,
där han särskildt bidrog till att göra
violinspelet populärt; 1749 begaf han sig
till
Paris men återvände till London
1755; reste 1761 till Dublin att besöka en
elev, men kom aldrig att återvända. G.
var högt skattad som lärare och kan i
mångt och mycket anses som grundläggare af det moderna violinspelet. Hans
berömdaste verk är violinskolan: "The
art of playing on the violin" (första
Som kompositör var
uppl. 1731 anon.).
han en efterföljare af Corelli, hvars stil
han förde vidare i modern riktning
(förmedlare mellan Corelli och Stamitz);
hans 12 violinsonater op. 1 (1716), 12
v.-s. op. 4, och 12 Coneerti grossi op.
2—3 (1732) blefvo mycket berömda. 1760

Gemshorn— Gerlach
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utgaf han en gitarrskola.

Guida armonica, op. 10
of accompaniment, op.

(1749);

11

for playing, op. 8 (1739);

good taste (1747).
Gemshorn, 8 el.

4

Af hans

öf-

må nämnas:

skrifter

teoretiska

riga

fots

The

(1755);

A

art

Rules

treatise of

orgelstämma

af tenn, principalkaraktär, med bestämd,
något hornartad ton; kan i styrka närmast jämföras med violinprincipalen;
piporna afsmalna uppåt.
Genée, Franz Friedrich E i c h a r d, f.
2. 1823 i Danzig, t 15. 6. 1895 i Baden
(Wien); elev af A. Stahlknecht i Berlin;
teaterkapellmästare i Reval,
1848 67
Eiga samt åtskilliga tyska platser, 1868
Theater an der Wien; efter
78 vid
1878 lefde han i tillbakadragenhet för
sin komposition och sin diktning; som
diktare skref han flera operettexter för

7.

—

—

Strauss, Millöcker, Suppé m. fl. För sina
egna operor och operetter utarbetade
han äfven texten själf; af hans verk
kommo följande till uppförande i Sverige: Der Seekadett (1876; "Sjökadetten"
Sthlm 1879), Nanon (1877; Sthlm 1886).
G. komponerade äfven populära manskvartetter, solosånger, duetter m. m.
Svensk biogr. i Sv. Musikt. 1895 s. 100.

—

Generalcrescendo,
lare.

se

Registersväl-

Generöse (it.), ädelt, med smak.
Genetz, Karl Emil Moritz, f. 24. 10.
1852 i Helsingfors; student 1870; begaf
sig efter juridiska studier vid Helsingfors' universitet till Dresden 1875 för att

därvarande konservatorium utbilda
sångare (bas); tvangs dock af
sjukdom att nedlägga all yrkesmässig
musikalisk verksamhet; ägnade sig sedan åt språkstudier och var lärare i
tyska i Tammerfors, Helsingfors och
Fredrikshamn; 1903 pensionerad och sevid
sig

till

Helsingfors; medlem
direktionen för finska
nationalteatern; elev i musikteori af M.
Wegelius i Helsingfors och W. EichG. har utgifvit flera
bieter i Dresden.
populära körer för manskvartetter och
blandade stämmor; utgaf 1881 ett häfte
flerstämmiga sånger "Moniäänisiä lauluja"; 1904: "Tre sånger för fruntimmerskör"; dessutom flera körer tryckta

dan

1904

bosatt

och vice ordf.

i

i

allmänna sångsamlingar; bland hans
mest kända och sjungna sånger må nämnas: "Herää Suomi" (äfven utg. sepai

med

komp. 1882; "Kar"Terve Suomeni maa".
G. bildade i Fredrikshamn en sångkör,
med hvilken han gaf flera konserter.
Genomgående noter, för harmonien de
främmande toner, hvilka förmedla öfvergången från en harmonisk hufvudton
till en annan; g. n. kallas "växelnoter",
om de falla på betonad taktdel, "regelbundna", om de falla på obetonad.
Genomgående stämmor i en orgel: de
som sträcka sig från lägsta till högsta
tonen i en manual eller pedal.
Genomkomponerad sång, sådan sång,
där hvarje strof antingen har ny melodi,
eller hufvudmelodien för hvarje gång
varieras; ofta räknas till g. s. äfven sådan, där melodien visserligen är lika
rat

jala",

p.-ack. 1906)

komp.

genom

1889;

men ackompag-

stroferna

alla

nementet

olika.

—

Motsatsen är strofisk

visa.

Genre

(fr.),

slag, art.

Gentile (it.), behagligt, angenämt.
Georges, A 1 e x a n d r e, f. 25. 2. 1850
i Ärras; elev, sedan lärare vid Niedermeyers kyrkomusikskola; skref flera
operor, hvilka uppfördes i Paris (Le

printemps

1890,

Poémes d'amour

1892,

Charlotte Corday 1901, Miarka 1905) samt
oratoriet Notre-Dame de Lourdes 1900.
Gerber, Ernst
Ludwig, f. 29. 9.
i Sondershausen, t 30. 6. 1819 därst.;
studerade juridik i Leipzig men öfvergick snart till musiken och lärde sig
spela violoncell, så att han kunde medverka vid offentliga uppföranden; studerade dessutom orgelspel och blef sin
faders hjälpare som organist, sedan hans

1746

efterträdare 1775; G. erhöll titeln hofsekreterare; sina lexikografiska samlingar öfver musiker, porträtt och musikinstrument utgaf han i flera värdefulla
böcker: Historisch-biographisches Lexikon der Tonkiinstler", 2 bd, 1791—92;
Neues historisch-biographisches Lexikon
der Tonkiinstler, 4 bd, 1812—13 (tillägg
till

föreg.);

som bihang

till

sistnämnda

följde en förteckning af musikerporträtt

och bilder öfver instrument samt orglar.
G:s värdefulla bibliotek uppköptes af
Gesellschaft d. Musikfreunde i Wien.
1.

1832

Gerlach,
i

Carl Ludvig,

Köpenhamn, t

f.

därst. 1893;

26.

4.

sång-

debuterade 30. 11. 1855 pä k. t.
Velasco (baryton) i sångstycket "Stella"; fick dock ej någon nämnlärare;

Kphn som

—
Gerlach

värd verksamhet vid scenen; blef
sångmästare för kören, som under
nom gjorde betydande framsteg. G.
mycket
anlitad
en
sånglärare
god kompositör. Han skref bl .a.

— Gervinus

1863

ho-

var
och
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en akademisk mästerskapsskola för komposition i Berlin.
G. skref en mängd
kompositioner i moderniserad Mendelssohnstil, däribland flera kammarmusik-

mu-

verk: 3 p.-kvartetter, 2 p.-kvintetter, 2

skådespelet "Kejserfesten paa
Kreml"; "Jesus opvaekker Lazarus" för
kör o. ork. (uppf. vid påskkonserterna
i Frue kirke); sånger vid piano, 12 Solfeggier med p., sångöfningar för alla
stämmor
vid
elementarundervisning,
pianostycken
(Tre
Charakterstykker,
Concert-Polonaise).
2. L e o c a d i e
G., f. Bergnehr 26. 1.
1827 i Sthlm; gift f. ggn med agent Fos-

trior, 3 violinsonater, cellosonat, 2 stråk-

siken

till

sum sedan med ofvannämnde

C.

L.

G.;

sångerska; elev af I. Dannström i Sthlm,
H. Kung, Kphn, och Garcia i London;
debuterade 25. 1. 1845 på k. t. Kphn som
Filippo Palma i "Aagerkarl og Sanger"; k. skådespelerska 1848, k. kammarsångerska 1858; af gick frän k. t. 1864 och
uppträdde 1866 tre gånger som gäst;
har sedan utöfvat en mycket gagnande
verksamhet som sånglärarinna. G. var
en betydande bravursångerska, på samma gång hon ägde en god dramatisk
förmåga. Bland hennes roller märkas:
Donna Anna i "Don Juan", Drottningen
i "Hans Heiling", Susanna och Pågen i
"Figaros bröllop", Rosina i "Barberaren"; Madame Voltisubito i "Recensenten og Dyret", Alice i "Robert", Reg.
dotter, Fidelio och Norma.

Germer, Heinrich, f. 30. 12. 1837 i
Sommersdorf, prov. Sachsen; 1857 elev
af Hochschule d. Mus. i Berlin; var sedan någon tid huslärare i Polen, hvarefter han slog sig ned i Dresden som
musiklärare; som pianopedagog har han
förvärfvat sig ett aktadt namn genom
sina skrifter i pianoteknik: Die Technik
des Klavierspiels, op. 28; Rhythmische

Probleme, op. 29; Wie studiert man
Klaviertechnik?; Elementarklavierschule,

op.

32;

Klavieretiiden, op.

31,

36,

45

m. fl. skrifter.
Gernsheim, Friedrich, f. 17. 7. 1839
i Worms;
utbildad i Leipzig (konserv.)
och Paris; 1861 musikdirektör i Saarbriicken; 1865 lärare vid konserv, i Köln;
1874 dirigent i Rotterdam; 1890—97 lärare vid Sterns konserv, i Berlin; 1890
1904 dirigent för Sterns sångförening;
dessutom sedan 1907 dirigent för Eruditio

musica

i

Rotterdam;

1901 ledare för

stråkkvintett m. m.; desssymfonier, ouverturer, p.-kon-

kvartetter,

utom

4

violinkonsert,
cellokonsert samt
kör- och ork.- verk: "Nornenlied",
"Phöbus Apollo", "Hafis" (s. k. ork.),
sert,

flera

"Wächterlied a. d. Neujahrsnacht 1200"
(baryton, manskör, ork.), "Odins Meeresritt"
"Das Grab im Busento"
(id.),
(manskör, ork.), "Agrippina" (alts., k.,
ork.) m. m.

Gerontius' dröm, The Dream

of

Gerontius, oratorium, text af Newman,
musik af Edw. Elgar; skrifvet för Birminghams musikfest 1900; uppf. f. ggn
1900 i Birmingham under Richter; maj
1902 introducerades verket i Tyskland på

Nederrhenska musikfesten i Diisseldorf;
kompositörens stora anseende i Tyskland
kan dateras från denna tid; s. å. i Sheffield och Worcester; i London i Westminster cathedral (kat. k.) 6. 6. 1903; i
Sverige i Sthlm af Nya filh. sällsk. 19.
4. 1904. Året innan (6. 10.) hade Konsertuppfört "Prelude" och "Ängels
för.
farewell".

Gerster, E t e 1 k a, f. 25. 6. 1855 i Kaschau, Ungern; sopransångerska; elev af
Marchesi 1874—75; debuterade 1876 i Venedig och sjöng sedan i Marseille, Genua, Berlin, London m. fl. platser; ingick
1877 äktenskap med sin impressario Gardini; sjöng s. å. under lysande framgångar i Berlin (Krolls teater); har sedan
1896 företrädesvis ägnat sig åt sångundervisning (Berlin). G:s röst var ovanligt ren, klar och smidig; hennes kolo-

var hänförande. Bland hennes
märkas: Nattens drottning, Elvira
Puritanerna, Dinorah, Margareta, Vio-

ratur

roller
i

letta, Gilda.

Gervinus, Georg Gottfried, f. 20.
1805 i Darmstadt, t 18. 3. 1871 som professor i Heidelberg; litteraturhistoriker;
var stor Händelentusiast och verkade if5.

rigt

för

bekantgörandet af denne mä-

verk; hans bok "Handel und
Shakespeare. Zur Ästhetik der Tonkunst" 1868, vanställes något af de i förgrunden ställda ensidiga estetiska idéerna ("musiken är en konst, som vill måla

stares

20

Gesellschaft der Musikfreunde
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G- inlade stora förtjänster

toner").

i

den stora (Chrysanderska)

— Gewandhauskonserterna

om denna

Händelupp-

lagan och Händelstatyn i Halle.
Gesellschaft der Musikfreunde, Wien.
Efter tvenne lysande uppföranden af
Händels Alexanderfest 29. 11. och 3. 12.
1812 väckte Dr. Joseph von Sonnleithner
förslag om sällskapets grundande; 1813

ägde det definitiva stiftandet rum; 1814
erhöllo stadgarna kejserlig sanktion;
sällskapet skulle grunda ett bibliotek,
ett museum och afhålla 4 konserter årFörsta konserten ägde rum 3. 12.
Samtidigt anordnades årligen (inårliga musikfester med 1,000
till 1847)
medverkande; fr. o. m. 1859 ha 6 i st. f. 4
konserter afhållits. Antalet medverkande har varit i orkestern c. 80, i kören 300
350; en "Singverein" grundades 1858 o.
en "Orchesterverein" 1860; som kapellmästare för de stora konserterna ha fungerat: före 1850 endast tillfälliga; sedan

plats förlorade han, då operan

följd af kriget stängdes.

sig

nu

erhöll

i

musikhistoriska studier.

han

Fetis' plats

i

G. fördjupade

som direktör

1871

för

konservatoriet i Briissel.
Sitt främsta
musikhistoriska arbete utgaf han 1875:
Histoire et théorie de la musique dans
Fantiquité, en af de bästa framställningarna af den grekiska musiken; medeltidskyrkan ägnade han äfven sina studier: Les origines du chant liturgique,
Redan
1890; La mélopée antique, 1895.

han

utgifvit

sin

förträffliga

ligen.

1863

1815.

instrumentationslära:
Traité
d'instrumentation. Genom framstående organisationsegenskaper förstod han ej blott
att uppehålla de höga traditionerna från

—

Helmesberger

fr.

1850;

Herbeck

fr.

59

Brahms 72; Herbeck 1875
Helmesberger 77; E. Kremser 78; W. GeKubinstein

71;

ricke 80; H. Richter 84; Gericke 90; R.
v.

Perger

95; F.

Löwe

1900; F.

Schalk

04.

— Om biblioteket se Musikbibliotek. — Om konservatoriet se K o n e
s

Va

t

or

Gess

i

r-

u m.
bémol, eng. g flat), tonen
ton; förväxlas enhar-

sol

(fr.

g sänkt en half
moniskt med

fiss.

Gess-dur (fr. sol bémol majeur, eng. g
flat
major), durtonart med gess som
grundton och sex t? för h, e, a, d, g och
c; förväxlas enharmoniskt med Fiss-dur;
parallelltonart: Ess-moll.

Francois Auguste,

Gevaert,
31. 7. 1828

1908

i

i

Huysse, Oudenarde, f

Briissel;

24.

elev af konserv,

1841

f.

12.
i

Gent; organist vid jesuiterkyrkan därst.;
lät 1846 där uppföra en julkantat af egen
komposition; 1849 52 innehade han statens stora pris för utrikes studieresa, under hvilken han särskildt grundligt studerade den äldre spanska musiken; hans
första stora opera "Hugues de Somerghen" uppfördes i Gent 23. 3. 1848; på
théåtre lyrique uppfördes 27. 11. 1852
operan "Georgette" och i okt. 1854 "Le
Billet de Marguerite", den senare med
stor framgång; af de öfriga operorna
uppfördes "Quentin Durward" (pr. 25. 3.

—

1858

i

Paris)

i

Sthlm

"chef de chant" vid

1865;

St.

1867 blef G.

operan

i

Paris;

ha'^le

Fetis' tid utan äfven att ytterligare utveckla konservatoriet i modern riktning.
Gewandhauskonserterna. Konserter i
Leipzig benämnda efter lokalen, där de
först afhöllos.
Deras begynnelse räknas fr. o. m. 1781, men redan dessförinnan hade en motsvarande konsertförening funnits. Den första orkestern var
"Das grosse Concert", hvilken höll sin
första konsert 1743 under Doles' ledning. Musikernas antal var då 16. Under
det 7-åriga kriget nedlades dessa uppföranden men återupptogos 1763 af J.
A. Hiller under namnet "Liebhaber-concerte".
Antalet musiker var vid denna
Den sista konserten ägde rum
tid 30.
vid påsktiden 1778. Efter tre års paus
återupptogos de i "Gewandhaus" (tyghuset), hvilken just då fått en sal för
baler och konserter. Den egentlige stiftaren blef borgmästaren Karl Wilhelm
Miiller jämte 11 andra af Leipzigs ledande män. Hiller valdes till musikalisk ledare, och abonnement upptogs för
24 årliga konserter.
Den första konserSin högsta
ten ägde rum 29. 9. 1781.

glanstid hade

G.

på Mendelssohns

tid.

Antalet årliga konserter är för närvarande 22, hvartill komma 8 kammarmuEn ny konsiksoareer (stiftade 1809).
sertbyggnad erhöll G. 1884. Som kapellmästare ha allt sedan början följ. fungerat: J. F. Doles 1743—44; J. A. Hiller
63—85; J. G. Schicht 1785—1810; J. Ph.
Chr. Schulz 10—27; Chr. A. Pohlenz 27—
35; F. Mendelssohn 35—43; Ferd. Hiller
43—44, N. W. Gade 44—48; J. Rietz 48
—60; K. Reinecke 60—95; A. Nikisch
(95—).
Litt.: A, Dörffel, Geschichte d.

—

Ghiribizzo

— Gille
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Gewandhauskonzerte, 1884; E. Kneschke,
Zur Geschichte d. Theaters u. d. Musik

delningen i k. b. Kphn, så att denna nu
torde vara den bästa och mångsidigaste

in Leipzig, 1864.

allmänna samlingen i Danmark.
Gigue, g i g a, c h i q u e, en dans, vanligen i 78-takt; synes ha uppstått ur
de engelska j i g g s, hvilka talrikt förekomma inom Englands instrumentalmusik för virginal (klaver) och luta omkring år 1600. Karaktären i dessa engelska danser är dock mindre tydligt framträdande, och styckena äro kort hållna
samt tämligen regellösa. Thomas Mace

Ghiribizzo (it.), infall; ghiribizzo8 0, nyckfullt: ghiribizzare, fantisera; vanligen liktydigt med capriccio.
Ghys, J o s e p h, f 1801 i Gent, t 22.
lärare i
8. 1848 i Petersburg; violinist;
Amiens och Nantes; företog konsertreBelgien, Tyskland,
sor i Frankrike,
Österrike, Skandinavien (Sthlm 1843);
utgaf solostycken för violin, etyder, capricer m. m.
Gibbons, Orlando, f. 1583 i Cambridge, t 5. 6. 1625 i Canterbury; 1604
organist vid kungl. kapellet; 1622 dr
mus. i Oxford; 1623 organist vid Westminster abbey; skref virginalstycken
(Parthenia 1611), 3 fantasier för violin
1610, 20 fantasier för 3 violer, madrigaler, motetter, anthems, hymner m. m.
G:s stil är den engelska med stort melodiskt välljud och rik polyfoni. G. är att
.

räkna bland sin

tids allra

främsta en-

Nyupplagor af
ombesörjdes af Rim-

kompositörer.

gelska
flera

hans

bault

(3

verk

fantasier,

fantasier,

20

1843;

och Musical antiquarian
(madrigaler och motetter, 1841).

society

1847)

G i f, G u d!

a

1 1

r e n,

psalm

279; Haeff-

ner hänvisar till mel. 191.
Gif, o Jesu! fröjd och lycka,
psalm 413; Haeffner hänvisar till mel. 136.
Gif oss, o Gud! ett dagligt,
psalm 399; Haeffner 399; motsvarar i koralpsb. af 1697 nr 321; kan påvisas i
Sverige tryckt i psb. af 1616; finsk nr
356; saknas i utländska källor.
Giga (rubeba, rebec) ett medeltida
stränginstrument med hvälfd botten af
lutform; vanligen speladt med stråke.
Namnet förekommer först på 1230-talet
i Frankrike och då som hånfull benämDet tyska namnet
skinka).
ning (g.
Geige på violin har uppstått ur g., dock
synes violinen ursprungligen ej haft nåSe G i g u e.
got gemensamt med g.

=

—

Gigas,

Emil,

hamn; student
d:r

1883;

f.

23.

1868;

assistent

1849

8.

mag.
vid

k.

art.

Köpen-

i

1876;

bibi.

fil.

Kphn

därst. 1907; musikkri"Faedrelandet" och "Dagbladet"
1875 83; har dessutom utöfvat en framstående historisk och estetisk författareverksamhet. Som bibliotekstjänsteman
har han varmt vårdat sig om musikaf1883, bibliotekarie

tiker

—

i

beskrifver de engelska jiggs år 1676 som
fantastiska o. i raskt tempo samt afsed-

da för glada

Han

kallar

o.

uppsluppna människor.

dem äfven med

det beteck-

nande namnet 'toys" (bagateller). Som
instrumentalstycke förekommer g. mot
de franUpps.
bibi.).
På 1660-talet blir g. sedan särskildt vanlig och insattes i suiteformen.
Om g:s karaktär som dans vid 1700talets början kunna vi göra oss en föreställning genom Johan Linders karaktärisering af den 1711. På tal om nöjena
vid hälsobrunnar varnar han för "engelska giguen", emedan den hade "starka
rörelser".
G:s plats i suiten är i början obestämd. I en fransk handskrift
(i Sverige
ska violonernas dansbok I. M.

slutet af 1640-talet

c.

1650

(nat.-bibl.

efter sarabanden.

Paris)

i

står

109,

den

sist

Några år senare

i

Hamiltonhdskr. i Berlin placeras den
dock före sistnämnda dans. Perrine sätter g. efter allemanden i sin lutbok af
1680.
De Visée har i början på 1700talet två slag af g., en i ^A-takt (långsam) och en liflig i ^s. Vid samma tid
Bach och
står den i allmänhet sist.
Handel behandlar g. ofta i fugastil i
raskt tempo. Vid 1700-talets midt är g.
Man använi det närmaste försvunnen.
de vid tiden 1690—1720 med förkärlek en
viss bestämd melodi till denna dans benämnd "engelska giguen" (så bl. a. i
Litt. T. Norlind, Zur Gesch.
Sverige).
d. Suite; s. förf.. Studier i svensk folk-

—

lore V.

Gillberg,

Nils Wilhelm,

Uddevalla, t 1849

i

f

.

1806

i

Stockholm; öfver-

kommissarie i civilstatens pensionskassa; "var en af Stockholms utmärktaste amatörer på altviolin" (Höijers
lex.).

LMA

Gille,

1845.

Jacob

10. 8. 1814,

Edvard, f. i Stockholm
t därst. 8. 11. 1880; ingick efter

—
Gillet
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på Solhaug

slutade studier i åtskilliga ämbetsverk,
blef notarie vid auktionsverket och pensionerades 1876; var som musiker autodi-

dakt men hade likväl skaffat sig en grundmusikalisk bildning; han trakterade
med skicklighet flera instrument; var
under loppet af många år sånganförare
i katolska kyrkan i Sthlm, under hvilken
tid därst. uppfördes 9 af honom komponerade mässor; alternerade med H. Berens som orkesteranförare vid Mindre
Sv. Musikt. uppteatern; LM A 1865.
räknar följ. verk af honom: operorna
"Masken", stor op. i 3 a. (komp. 1845)
"Abraham", st. op. i 5 a. (k. 1854; ms. i
Mus. ak:s bibi.); "Lameeh med svärdet"
(ofullst.; k. 1855; ms. i Mus. ak.; en aria
m. oblig. violin tr. i Ny tidn. f. mus. nr
8, 9 1855); "Allt för kungen", st. op. i 5 a.
(k. 1872; ms. Mus. ak.); "Kvinnolist eller
den lurade kadin", operett i 3 a. (k. 1875;
ms. Mus. ak.); ouverture och entreakter
till skådesp. "Douglas" (k. 1856; ms. Mus.
lig

—

komp. dels arr. musik till operan "Brage i Valhall" (1862), "Många
vänner, litet vänskap" (s. å.) samt
Oehlenschlägers "Axel och Valborg"
(1856); vidare: 9 mässor, uppförda 1853
56, 58, 65 (en tr. af Mus. konstf.); oratorier och andra sångverk: oratoriet "Guds
lof", K. Davids 51:a ps., Stabat mäter (k.
ak.); dels

"Höstjakten" (kantat, k. 1846),
"Gustaf Adolfs död" (tonmålning, k.
1846), requiem (k. 1851), "Excelsior", tenors, m. kör, kyrko- o. andra arier, 4
andliga och div. andra sånger samt harmonisering af S. Columbi "Odse sueticee"; orkestersaker: 5 symfonier, 1 kon-

1844),

sertouv.;
2

kammarmusik:

stråktrior,

1

5

p.-sextett,

4

stråkkvart.,
p.-trior (en

af Mus. konstf. 1863), 5 duetter f. p.
duetter f. p. o. org., Suite o. folkvisor arr. f. p. 4 h., marscher, valser
m. m. Slutligen utgaf G. äfven en del

tr.

o. v., 6

teoretiska

skrifter:

Kompositions-

och

— Giordano

Mus, konstf. tryckta mässan uppfördes
dessutom 1888 i hufvudstaden. "G:s kompositioner bära prägeln af ämbetsmannens torrhet, men ock af ämbetsmannens flit och ifver för sin uppgift; de
sakna själfständigt konstvärde, men äro
skickligt och omsorgsfullt arbetade, med
efterklang af klassicism" (Ad. Lindgren
i

Nord. Fam.).

fl.

Af

G:s smärre sånger och pianostycken äro
ej så få tryckta (Hirschs förlag), af de
större förvarar Mus. ak:s bibi. en tämligen fullständig samling. Nov. 1881
hölls en minnesfest öfver G. i Ladugårdslands kyrka, hvarvid flera af hans
verk kommo till uppförande.
Den af

4.

—

—

Gilson, Paul,
elev af konserv,

f.

15.

6.

därst.

1865
1886

i

Briissel;

—89;

erhöll

sistnämnda år Prix de Rome för kantaten "Sinai"; sedan 1899 1904 harmonilärare vid konserv, i Briissel, sedan vid
konserv, i Antwerpen. G. räknas som en
af Belgiens främste tonsättare; af hans
verk må nämnas: en norsk suite, sym-

—

fonien "La mer" 1892, ork.-fantasi öfver kanadensiska folkvisor 1898, skottsk
rhapsodi, symf. diktningarna "Halia"
och "La destinée", en sextett m. fl.; dessutom operorna: "Alvar" 1895, "Gens de
mer" 1904, "Prinses Zonnenschijn" 1903;
dram. kantaten "Francesca da Rimini";
festouverturer, sånger m. m.
G. skref
äfven en instrumentationslära för militärmusik.
Gioconda, opera i 4 a.; text af Arrigo Boito (Tobia Gorrio), musik af

Amilcare
Milano,

nua

8.

dec.

ämne.

Violon-

3.

tre akter af V. Stenhammar, text fr.
H. I^^ens "Gildet paa Solhaug"; sv. öfvers. af Sigrid Elmblad; tysk öfvers. af
fru M. v. Borch: "Das Fest auf Solhaug"; premiär Stuttgart apr. 1899; f.
ggn på k. t. Sthlm 3L 10. 1902 (intill år
1913 gifven 21 ggr); Berlin 20. 9. 1905;
Dortmund (musikfesten) 8. 6. 1912.
Samma drama af Ibsen tonsattes äfven
af P. E. Lange-Miiller.
Se vidare "Gästabudet på Solhaug".

skola efter Rode, Kreutzer m.

fl.;

Musikt.

i

—

Merk m.

Litt.: Sv.

o.

Harmonilära i 2 dir inneh. läran om
enkla o. dubbla kontrapunkten; Violincellskola efter Dotzaur,

—

LIL 81; Hofberg, Biogr. Handlex.
Gillet på Solhaug, musikdrama

1888

Ponchielli;
4.

1876

1879);

premiär

Scala,

reviderad form Geöfvers. af Ernst
sv.
(i

Lundquist; f. ggn k.
Isouards Joconde

t.

(s.

Sthlm
d.)

10. 3. 1892.

är ett annat

Giocoso (it.), lekande, skämtsamt.
Giojoso (it.), glädtigt.
Giordano, Umberto, f, 27. 8. 1867 i
Foggia; elev af konserv, i Neapel; skref
flera operor i Verdiriktningen, hvilka
företrädesvis
uppförts i Italien och
Tyskland: "Mala vita" 1892, "Regina
Diaz" 1894, "André Chenier", Milano

Giraida— Gitarr
1896

(Sthlm

pr.

17.

"Fedora"
"Mareella" 1907 m.
4.

1909),

"Siberia" 1903,
Litt.: Sv. Musikt. 2. 4. 1909.
G i r a 1 d a (La nouvelle Psyché), kom.
opera i 3 a.; text af Scribe, musik af
Ad. Adam; premiär Paris 1850; f. ggn
1898,

—

fl.

k.

t.

Sthlm

13.

9.

1893.

Giroflé-Girofla,
akter

operabuffa

i

3

af A. Vanloo och E. Letterier,
af Ch. Leeocq; öfvers. af E. Wall-

musik
mark; premiär Briissel och Paris
Sthlm och Göteborg 1876.

1874;

Mauritz, f. 1794, t 1863; muoch språklärare i Stockholm; "G.
var en af Stockholms första och äfven
äldsta musiklärare och hade på sin tid,
såsom sådan, mycket anseende" (Höljer
Gisiko,

sik-

lex.).

Giss (fr. sol diése, eng. g sharp), tonen g höjd en half ton; nionde tonen i
kromatiska skalan; förväxlas enharmoniskt

med

ass.

Gississ, tonen g höjd två halftoner;
förväxlas enharmoniskt med a.
Giss-moll (fr. sol diése mineur, eng. g
sharp minor), molltonart med giss till
grundton och fem »J för f, c, g, d och a;
förväxlas enharmoniskt med Ass-moll;
motsvarande durtonart: H-dur.
Gitana, ett slags zigenardans.
Gitarr (guiterne, guitare fr.; chitarra
it.; gittern, ghittern, gythorn, guitarre
t.; guitarra sp.), instrument tillhörande
knäppinstrumenten med flat botten och
inböjda sidor; intervallerna markeras
med band. G. uppträder först i Spanien
och namnes här redan på 1200-talet som
modinstrument ("Alli salien gritando la
guiterra morisca De los voces agudas,
et de los puntos arisca, El corpudo laud,
que tiene punto a la trisca, La guitarra
latina, con estos se aprisca").
Under
1500-talet är g. hufvudinstrumentet och
har som sådant alldeles undanträngt lutan.
G:s och lutans förhållande till
hvarandra i Spanien är ännu ej historiskt nöjaktigt förklaradt (om gitarren
i Spanien på 1200-talet se Cecilio de Röda, Les instruments de musique en Espagne au XIII:me siécle. Report of the
4th congr. of the IMG, London 1911 s.
f.).
Att g. med morerna kommit till
Spanien och instrumentet således först
utbildats hos araberna antages nästan
som axiom. Då emellertid namnet g. ej
finnes hos araberna och g. på 1100-talet
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knappast synes ha varit känd i Spanien,
under det att den till namn och form
fullständigt arabiska lutan är ett omtyckt instrument hos adelsmännen, synes g. snarare under 1100-talets senare
del ha utbildat sig ur lutan, under det
att moderinstrumentet nedsjunkit till
folkinstrument. 1500-talets spanska modinstrument är v i h u e 1 a n, till formen
ett mellanting mellan luta och g. (under
större delen af 1600-talet bibehöll g. sin
svagt hvälfda rygg) till notskriften helt
o. hållet en luta (af strängarna den itali-

enska sifferluttabulaturen med omvänd
beteckning). De tryckta verk för vihuela,
som under 1500-talet utgåfvos i Spanien
(L. Milan 1535, D. Pisador 1542, A. Mudarra 1546, E. Valderrabano 1547, M. Fuenllana 1554, V. de Hinestrosa 1557, E.

Daza
att

1576, C.

Amat

speltekniken

1586), visa oss tydligt,

å

mycket högt, kanske

instrumentet stod
m. något högre

t. o.

än den samtida lutans. Mot slutet af
allmän äfven i Italien
o. Frankrike, och med 1600-talet undanträngde g. t. o. m. lutan i de högre
kretsarna. Under 1500-talet hade man
1500-talet blef g.

nöjt sig med att till notskrift använda
luttabulaturen, men med 1600-talet, då

greppband

blefvo

vanligare, utbildade

man

en särskild g.-tabulatur. Man hade
två slag af g.-notskrift: den italienska
bokstafstabulaturen
(Montesardo)
och
den spanska siffertabulaturen (Bricneo,
Ribayaz). Denna skrift undergick dock
talrika förändringar och sammanblandningar med lutskriften och synes ej heller ha varit allmänt bekant (har troligen ej nått Sverige). Under 1700-talet
finnes g., ofta under lutans namn (Bellmans "luta"), i en mångfald former och
nådde en sista efterblomstring på 1820och 30-talet. Under denna tid hade äfven g:s stämning undergått förändringar. Under 1600-talet hade den 5 dubbelsträngar, stämda: G c f a d' med de två
nedersta paren i oktav och de tre öfversta paren unisont. Med början af 1700e'
talet höjdes stämningen en ton A
och mot slutet af samma årh. afskaflades dubbelsträngarna, och man tog fr.
o. m. nu sex enkla i stämningen: E A
d g h e' (noterad en oktav ofvanför);
kan höjas med kapodastor ett helt tonG:s glanstid i Sverige
steg Fiss-fiss'.
är 1830 och 40-talen, då instrumentet öf-

—

—

— Glass

Giubiloso
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hög som låg spelades.
af de ryktbaraste svenska g.-virtuo-

verallt hos såväl

1905;

En

1.

serna vid denna tid var Oskar Ahnfelt
Såsom arrangör f. g. blef sär(s. d.).
skildt J. P. Grönhamn bekant. Han arrangerade, efter egen uppgift, 1,000 sånger för g.
Af svenska notböcker för
g. från denna tid må nämnas: Lördags-

magasin för

g.-spelare (1838, 39); Biblio-

Necken,
41);
Aftonstunder
vid g.; Adina, vald samling af lätta
sångstycken; Brage, samling af sånger;
Journal för g. (F. W. Hildebrand); OrF. Carullis
phaea; Polyhymnia m. fl.
tek

för

g.-spelare (1840,
veckoblad för g.-spelare;

g.-skola (4:de uppl.) öfversattes till svenska, likaså 2:dra uppl. af M. Giulianis.

En

populär form för g.-spel utan sång
2 gitarrer, g. och violin el. g. och
Af berömda utländska g.-virtuoflöjt.
ser må nämnas: Aguado, Aubéry, Giuliani, K. A. Göpfert, C. v. Gaertner (besökte Sthlm 1820), A. Leite, Carulli.
Dessutom kan nämnas som framstående
g.-spelare Paganini.
Litt.: Schrön, Die

var

—

—

G.

und ihre Geschichte,

1880; G.

Morphy,

Les luthistes espagnols I (om den äldre
spanska g.); dessutom egna ännu ej
tryckta studier och anteckningar.
Giubiloso

jublande.

(it.),

Ginlio Romano, benämning på tonsättaren Giulio C a c c i n i.

Ginsto

(it.),

måttfullt,

lagom (i=mode-

rato).

Gjallarhorn, en lur; när Heimdal blåi
den höres det öfver all världen
(Snorres Edda). Hornet omtalas äfven

ser

som dryckeshorn

(se

samma

källa).

Gjellerup, Karl Adolf, f. 2. 6. 1857 i
Eoholte vid Fakse, Själland, litterär författare; för närv. bosatt i Dresden; af
hans många skrifter kan "Richard Wag-

ner

i

hans hovedvaerk Nibelungens ring"

1890 (sv. öfvers. 1899) anses tillhöra

mu-

bland alla Wagnerskrifter
Skandinavien torde denna afgjordt
i
vara att räkna till den främsta.
sikhistorien;

G-klav,

diskantklav,

violinklav,

anger ettstrukna g; omfattar numera
alltid
andra linjen, fordom ej sällan
första. Den nu brukade klavfiguren har
utvecklat sig ur bokstafven G.
[Den]

Glada änkan,

Die lustige
Leon och
Stein; musik af Franz Léhar; pr. Wien

Wittwe, operett

i

3

akter; af

ggn på Oscarsteatern, Sthlm

f.

hade redan

1907;

11.

2.

22.

09 nått 200:de

representationen å samma teater.
Glasenapp, Karl Friedrich, f. 3.
10. 1847 i Riga; docent i jämf. språkvetenskap vid Polyteknikum i Riga; utgaf den utförligaste och rör. data den
säkraste och tillförlitligaste Wagnerbiograflen (1, U, 1876/77; 3:dje uppl. i 6
böcker, 1894—1911); af andra Wagner-

honom må nämnas: "W.-lexikon", 1883; "W.-encyklopädie" 2 bd, 1891;
"Siegfried W.", 1906; "Bayreuther Briefe". 1307; G. är medarbetare i "Bayreuther Blätter".
Glasharmonika, förut endast kalladt
"harmonika"; består af olika stämda
glasklockor fästa på en stång, hvilken
skrifter af

bringas i kringsvängning med trampning på en pedal; spelas med fuktiga
händer genom vidröring af glasklockorna; instrumentet konstruerades närmast
af Benj. Franklin 1762 och vann med
1770-talet spridning i Europa; i allmänhet uppges året, då g. infördes i den
fina världen, till 1766 (Miss Davies). Redan före Franklin omtalas ett instrument "uteslutande bestående af glas".
Så t. ex. heter det från Köpenhamn,
att Gluck 19. 4. 1750 på Charlottenborg
uppförde en "mycket skön och applausible
konsert" på ett glasinstrument.
Det anges särskildt, att instrumentet aldrig var hördt förut i Danmark (ett sådant instrument omtalas vid samma tid
äfven i Sverige). Mot slutet af 1700-talet
var glasharmonikan mycket populär, och
Mozart skref bl. a. en kvintett för g.
med stråkar och blåsinstrument. På
1790-talet utgåfvos flera skrifter om g.
(Barth 1796, 1798).
Ännu under förra
hälften af 1800-talet förekommer instrumentet tämligen allmänt (Beethoven
skref c. 1815 ett litet stycke för g.).
Under Mendelssohn uppfördes i Gewandhaus, Leipzig, ett stycke för g. af den
blinde virtuosen Kirchgässner. Instrumentets historia skref C. F. Pohl 1862
(Wien).
1.
5.

Glass,

1821

i

Christian Henrik,

Köpenhamn, f

därst. 12.

8.

f.

18.

1893;

elev i sång i Sibonis konservatorium; uppgaf 1842 tanken på teaterverksamhet och blef i stället pianolärare;
bodde 1846 49 i Aarhus, där han jämte
sin privata lärareverksamhet var sång1832

—

—
Glass
lärare vid latinskolan; verkade sedan
hufvudstaden; 1859 blef han organist

— Glinka
i
i

reformerta kyrkan och grundade 1877
ett konservatorium, hvilket snart förvärfvade sig stort anseende. G. utgaf
en mängd kompositioner företrädesvis
för piano 2 och 4 händer, sånger vid p.
samt en trio för p., violin och ve; skref
dessutom en sorgmarsch vid Fredrik
VII:s begrafning och några konsertouverturer jämte en del mindre saker
för
2.

orkester.

L

o

u

i

s

G.,

1864; pianist

o.

den förres son,

f.

23.

3.

kompositör; elev af Niels

W. Gade,

Kiidinger, Fr. Neruda o. fadern;
studerade vid konserv, i Briissel 1884 85;
öfvertog faderns konserv. 1893. G. är

medlem

—

Samfundet til
dansk musik, ordf. i Dansk
Tonekunstnerforening och MusikpaedaSom kompositör har
gogisk förening.
han bl. a. skrifvit 4 symfonier, 2 ouverturer ("En Folkefjende"; "Danmark"),
udg.

af styrelsen för

af

stråkkvartetter, 1 stråksextett, trio
och kvintett för p. med stråkinstr., 2
violinsonater; 2 suiter för ork.; en konsert för oboe, flera häften sånger och
stycken för piano solo. G. är god violon-

4

cellist

och betydande pianopedagog.

Glazounow,
nowitsch,

f.

Alexander

10. 8.

1865

i

KonstantiPetersburg; elev

piano af Jelenkowski, i komp. af Rimsky-Korssakow; sedan 1899 professor i
instrumentation vid Petersburgs konserv, och medlem i direktionen för k. r.
musiksällskapet. G. är en af den ungryska skolans allra främste kompositörer. Hans första symfoni (op. 5) uppfördes
1884 af Liszt i Weimar under glänsande
framgång. G. har bl. a. skrifvit: 7 symi

fonier, 4 ouverturer, 2 serenader, 2 fantasier, 1 symf. dikt, 1 symf. tablå; dess-

utom en mängd andra orkesterverk, konkammarmusik, pianostycken, so-

serter,

losånger

med

piano,

kantater,

baletter

m. m.

=

glädje, musik),
Glee (af angls. gleov
flerstämmig sångform i England af homofon karaktär (vanligen manssång);
formen synes ha uppkommit vid midten

af 1600-talet; under 1700-talet grundades
flera g.-klubbar, däribland en för London 1787 (existerade till 1857). Se vidare
Catch.
Litt.: Barrett, English glees
and partsongs, 1886; D. Baptie, Sketches

—
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of english g.-composers
from about
1735—1866, 1896.
GU (it.), pluralartikel.
Glinka,
i c h a i 1
Ivanovitsch, f. 2.
.

.

.

M

i Novopasskoi, Smolensk,
Ryssland, t 15. 2. 1857 i Berlin; ryska
nationaloperans skapare; tillbragte sin
ungdom på landet, där han uppmärksamt lyssnade till folkmusiken; genom
olämplig uppfostran blef hans hälsa tidigt bräckt, så att han måste söka sydligare klimat för att kunna uppehålla
sin kroppsliga och andliga spänstighet.
Denna fysiska svaghet tvang honom att
lefva sitt lif till största delen å landsbygden. Hans fina musiköra mättades
på så sätt med folkmelodier, däribland
ej blott ryska utan äfven italienska och
spanska. Hela hans lif blef ett sökande

6.

[20.

5.]

efter

det

1804

rätta

folkliga

uttryckssättet,

och som sin lifsmission upptog han därför att lära de högre klasserna förstå och
njuta af folkets egen tondiktning. Hans
i
musik blef först Field (1817
Petersburg, sedan S. Dehn i Berlin
under mellantiden 1822—34
(1834);
reste han för hälsans skötande i Kaukasus och Italien. I det senare landet
studerade han med ifver den italienska
musiken i Neapel, Rom och Milano och
komponerade äfven själf. Dehn rådde
honom att inrikta sin tonsättarverksamhet på den ryska musiken i folklig anRedan hans första försök i denna
da.
riktning kröntes med lysande framgång: operan "Lifvet för zaren" (Sjisn
za zarja) till text af Joukovsky och Ro-

lärare

22)

i

uppförd i Petersburg i kejserliga
Ämnet
familjens närvaro 27. 11. 1836.
var lyckligt valdt och rörde sig om ryska och polska förhållanden, och G.
fick sålunda tillfälle att teckna de båda folkkaraktärerna genom att sätta
ryska och polska folkmelodier mot hvarzen,

andra.
gifven.

Härigenom
För

sin

var

lokalkoloriten

nästa opera erhöll G.

Puschkin som hjälpare. Den store skaldens dikt "Ruslan och Rudmila" skulle
omarbetas till opera af författaren själf,

men

tyvärr hann texten

ej

bli

färdig

G. sökte då själf
före diktarens död.
1842 uppfördes ver9. 12.
afsluta den.

under glänsande framgång i den
ryska hufvudstaden. Liszt, som var närvarande, hälsade kompositören som den
G.
ryska musikens "profet-patriark".
ket

—Gluck

Glissando
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omedelbart begynna nya operaarbeten, men hans alltid lika svaga
hälsa tvang honom åter att söka sydligare klimat. Han begaf sig först till
Paris (1844), där Berlioz lät uppföra

ville

diat

i

af hans verk, sedan till Spanien
(1845—47), där han med samma ifver
som förut i Ryssland och Italien stude-

san:

Hemrade den spanska folkmusiken.
längtan grep honom snart, och de följande åren 1847—51 tillbragte han omväxlande i Warschau och Petersburg.
Sedan följde åter en resa till Spanien
och Frankrike. 1854—55 bodde han på
landet nära Petersburg och var då dels
sysselsatt med själfbiografiska anteckningar dels med harmoniseringar af ryska folkvisor. För att få klarhet i rätta
harmoniseringssättet reste han 1856 till
sin forna lärare Dehn i Berlin, där han
Sitt eurohastigt insjuknade och dog.
peiska rykte har G. hufvudsakligen vunStilen är
nit genom sina båda operor.
nationell med afseende på de inhemska
melodierna. I öfrigt har han lärt mycket af den italienska samt den tyska
romantiska operan (Weber-Marschner).
G. skref jämte operorna flera verk för
De
orkester, kammarmusik och sång.

under

flera

—

på folkmelodier, dock
ryska, utan äfven spanska, italienska och tyska. Bland ork.-verken
må nämnas: 2 spanska ouverturer ("Jota
Aragonese", "En natt i Madrid"), fan-

allra flesta hvila
ej alltid

tasien "Kamarinskaya"; kammarmusik:
stråkkvartett i F-dur (1830), menuett för
stråkkvartett, trio för p., klarinett och
(1826—27), sextett för p. med stråfag.
kar (1833—34); c. 40 stycken soli för pf.
(hufvudsakligen danser); slutligen 84
Litt.: Biosolosånger vid piano m. m.

—

grafier af N. Findeisen

marn

Basunow

(1898),

P.

Wei-

Cuis
och A. Pougins ryska musikhistorier (på
franska 1880, 1904); G:s bref utg. på
tyska af Findeisen 1907 ff.; O. Fouqué,
G. d'aprés ses mémoires, 1880.
(1892),

Glissando,

S.

(1891);

glissicato

(it.),

C.

glidan-

föredrag vid snabba passager; snabbt strykande på pianoklaviaturen med fingerns nagelsida.
Glockenspiel (t.), se Klockspel.
Glomsaas, Knut Marcus Hansen, f.
24. 3. 1863 i Söndre Odalen; musiklärare
vid Trondhjems brigad sedan 1887; sekundlöjtnant 1899; vistades som stipende, flytande

Berlin 1898

"Gloria

in

G. är för när-

o. 1900.

varande dirigent för
sangforening" och
flera kompositioner
Gloria, en del af

"Tröndernes Mandshar äfven utgifvit
för sång.

den katolska mäsDeo" ("Ära

excelsis

vare Gud i höjden"); kommer efter
Kyrie" ("Herre förbarma dig"); plägade
1700-talet ofta utföras så, att prästen sjöng första delen solo, och kören
begynte sedan: "Et in terra pax etc."
("Och frid på jorden").
Glottis (gr.), röstspringa, munstycke.

Christoph
GlucV,
Ritter von, f. 2. 7. 1714

Willibald,

Weidenwang,
Neumarkt, Mittel-Franken nära Böhmen; operans reformator, t 15. 11. 1787 i
Wien; fadern var skogvaktare hos furst
i

Lobkowitz; vid 19 års ålder sändes han
en jesuitskola i Kommetau, Böhmen,
där han studerade klassiska språk, och
fick sin första utbildning i sång, violin,
klaver och orgel; 1732—36 studerade han
musik i Prag under Czernohorsky samt
lärde violoncell; han kom sedan till
furst Lobkowitz i Wien och träffade där
en furst Melzi, hvilken upptog honom
i
sitt privata kapell samt lät honom
följa med till Italien för att hos G. B.
Sammartini i Milano fullborda sina musikstudier.
G:s utbildning hade hufvudsakligen gått i riktning åt solosången, ej den polyfona musiken, och hans
kompositoriska verksamhet blef därför
12.
26.
redan från början italiensk.
1741 uppfördes i Milano hans första
De följande åren
opera: "Artaserse".
uppfördes andra i Venedig, Milano, Crema och Turin. Då alla upptogos väl,
blef han 1745 inbjuden till London för
att skrifva en opera för HaymarketteaDe operor han där lät uppföra
tern.
("La caduta de' Giganti" 1746 m. fl.)
gjorde dock ingen lycka i den stad, där
Handel verkade. G:s musik var för
mycket italiensk och för litet polyfont
Motgångarna fördjupade dock
fyllig.
G:s väsen, och han begynte mera eftertänka, om den italienska stilen var den

till

riktiga.

Från London

for

han

till

Paris,

där han uppmärksamt lyssnade till Rameaus operor. Sedan han öfver Hamburg och Dresden ("Le nozze d'Ercole e
d' Ebe, uppf. 1747) nått Wien, begynte
han allvarligt studera estetik och litteratur samt språkets och musikens för-

Gluck

Redan i den
hållande till hvarandra.
nästa operan, "Seniiramide riconosciuta"
(Wien 1748), märktes en tydlig förändring i stil. 1749 finna vi G. i Köpenhamn, där han vid hoffesten efter Kristian VII:s födelse gaf ett stort festspel
"Gudernes Traette". Dessutom gaf han
här liksom förut i London konsert på ett
glasinstrument. Samma år medföljde han
konung Fredrik V till Kristiania, hvarest bl. a. hans förstlingsopera "ArtaserDe
se" uppfördes (se Conradi, 15 f.).
följande åren kommo nya operor af G.
till uppförande i Prag, Neapel, Wien,
Rom m. fl. platser. För operan å sistnämnda plats ("Antigone" 1756) erhöll
han af påfven "Gyllene sporrens" orden
och kallade sig sedan "Ritter" (ChevaTiden 1755 61 tillbragte han i ro
iier).

—

Wien

med

musik
G:s balett "Don
till åtskilliga hoffester.
Juan", Wien 1761, är ett mycket förtjänstfullt verk, som tydligt pekar hän
mot den nya riktningen. Gluck hade
i

hittills

sio

sysselsatt

haft

till

men vann

att skrifva

textförfattare Metasta-

för sin nästa opera, "Or-

pheus", i stället Calzabigi, som förstod
att skrifva efter G:s egna intentioner.
Den 5. 10. 1762 uppfördes "Orfeo ed Euridice" på Hofburgteater i Wien (G:s 37:de

Så klart än den nya stilriktningen här var angifven, ansåg sig G. likväl oförhindrad att återgå till den gamla stilen och i de följande operorna (åter
af Metastasio) bibehålla den italienska
Endast "Alceste" (16. 12. 1767)
stilen.
och "Paride ed Elena" (30. 11. 1770), båda
för Wien, fortsatte i den nya andan.
Partiturerna till båda dessa äro tryckta
70 och dedicerade den förra
i Wien 1769
till ärkehertig Leopold, den senare till
hertigen af Braganza. Båda äro försedda med inledningar förklarande den
opera).

—

stilriktningen. G:s följande operor
äro alla för Paris (el. Versailles): "Iphigénie en Auliden (19. 4. 1774), "Orphée
et Eurydice" (ny bearb.; 2. 8. 74), "L'Arbre enehanté" (Versailles 27. 2. 75), "Cythére assiégée" (ny bearb.; 1. 8. 75), "Al-

nya

ceste"

(23.

4.

76),

"Armide"

(23.

9.

77),

"Iphigénie en Tauride" (18. 5. 79), "Echo
et Narcisse" (21. 9. 79). Redan från början väckte G:s nya idéer motstånd i den
franska hufvudstaden, och två partier
bildades, hvilka på det häftigaste bekrigade hvarandra. På Glucks sida sto-
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do anhängarna af den inhemska franska
operan, hvilka byggde på Lully och Rameau, mot honom stodo vännerna af den
italienska operan. Det senare partiet
fick sin man i Nicola Picinni. Häftigast
rasade striden 1775 och 79. Sistnämnda
år blef dock en lysande seger för G.,
och med 80-talets början ansåg man allmänt, att G:s stilriktning utgjorde en
betydelsefull reform inom operan.
I Alcesteinledningen uttalar G. sina
grundsatser på följande sätt: "Jag önskade begränsa musiken till dess sanna
uppgift,

som

är: att tjäna dikten,

i

det

den förstärkte

känslornas uttryck
och situationernas behag utan att afbryta handlingen eller försvaga den genom
onyttiga och öfverflödiga sirater. Jag
att

menade,

att musiken måste vara det för
poesien, hvad färgernas liflighet och en
lycklig blandning af ljus och skuggor

äro för en felfri och välordnad teckning,
som blott tjäna därtill att ge lif åt figurerna utan att förändra konturerna. Jag
ville därför hvarken afbryta skådespelaren i dialogens eld för att låta honom
invänta en tråkig och långtrådig riturnell,

eller

ord vid en

uppehålla honom midt

gynnsam

vokal, så att

i

ett

han

kunde i en lång löpning stoltsera med
böjligheten hos sin vackra röst, eller invänta tills orkestern gaf honom tid att
hämta andan för en lång kådans. Jag
menade, att man ej nödvändigt hastigt
måste gå igenom andra delen af en aria,
i synnerhet icke, om det var den lidelsefullare och viktigare delen, blott för att
efter regeln upprepa första delens ord

gånger; likaså litet menade jag
borde sluta arian där, som efter innehållet intet slut var, blott för att ge
sångaren tillfälle att visa sin konst i att
variera en passus på det mångfaldigaste
och egensinnigaste sätt. Kort och godt,
jag ville aflägsna alla de missbruk, mot
hvilka en god smak och ett sundt förnuft
länge kämpat förgäfves. Det syntes mig,
som om ouverturen borde förbereda
åskådarna på den handling, som skulle
framställas, att den så att säga skulle
fyra

man

bilda en innehållsöfversikt

strumenten borde
i

förhållande

till

till

den; in-

användas blott
graden af intresset

alltid

och lidelsefullheten; vid dialogen borde
hvarje skillnad mellan aria och recitativ undvikas, för att ej vålla afbrott i

Gluntarne
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därigenom på orätt

innehållet och

tid

—

1904.

En

kritisk uppl. af

hufvudoperorna

Paris (under medv. af
Saint-Saens, Tiersot m. fl.). En samlad
uppl. utgifves nu från Br. & H. Lpzg. Nohl
föianstaltade en samling af hans bref
(1870 i fransk öfvers. af G. de Charnacé).

störa scenens liffullhet och värma."
G:s reform går historiskt sedt i samma
riktning som tidens allmänna sträfvan
efter att få antikens enkelhet och stilrenhet i konsten.
Grekiskt är hos G.

utgaf Pelletan

jämte ämnet äfven kören och den mimiska dansen. Arian förlorar i viss grad i
kraft, ehuru G. själf alltid söker att ge
den så stor uttrycksfullhet som möjligt.
G. kunde dock ej hindra, att hans efterföljare vände sitt intresse från arian till
kören och inskränkte de lyriska solopartierna. Till Sverige nådde G:s reform

Gluntarne, en sångsamling bestående af 30 duetter af G. Wennerberg för
baryton och bas med pianoackompagnement.
G. utgöra små ögonblicksbilder
ur studentlifvet i Uppsala under 1840De två handlande pertalets förra del.
sonerna äro "glunten" och "magistern".
TJnier det förra namnet döljer sig en
fil.
stud. Jonas Otto Beronius (f. 1820;
stud. 1838; fil. dr 1848; 1858—79 kamrerare
vid Städernas allm. brandstodsbolag; f
1895 i Strängnäs), hvilken sjöng basstämman. "Magistern" var Wennerberg

jämförelsevis

Redan

tidigt.

1773

gafs

"Orpheus" dock utan någon särskild tanke på att stilen var ny. Först med
"Iphigenie i Auliden" 1778 begynte man
reflektera öfver olikheten mellan G. och
italienarna, och åren 1779 samt 80 öfverflöda tidningarna med artiklar om den
nya arten. Kellgren är naturligtvis afgjord vän af G.: "G. har uppstått, denna musik är återfunnen, och skalden insatt i sin förstfödslorätt: den, att skapa
och dana det verk, som musiken förädlar, dansen växlar, och målningen pryder" (Sami. skr. III, 145; om G. i Sv. se
vidare: T. Norlind, St. i sv. fklore I,
34 ff.).
Alceste gafs på k. t. Sthlm 1781,
Iph. i Tauriden 83 och Armide 87. Dess-

—

utom uppförde Munkbroteatern "De museimanska pilgrimerna" 1786 med musik
efter G.
Denna G.-entusiasm i Sverige
stod i bjärt motsats till Danmark, där
intet af G:s större

än långt fram på
sig där
k.

t.

ensidige

K.

stället

med Naumanns musik

Calsabigis Orpheus (1786—91 gifven

till

på

i

verk uppfördes förrMan nöjde

1800-talet.

t.

Kphn

G.-efterföljare

Sthlm upptog

namn

Sv. fick sin

26 ggr).

ett verk,

16. 3.

som

i

mest

Haeffner.

1896

—

under G:s

troligtvis ej är af

honom: Les amours champétres (se Vårdrottningen), "på hög befallning
satt i musik af G. 1755 för användning
vid de kejserliga lustbarheterna

och på lustslotten".

—

i

Wien

Marx, G.

Litt.:

die Oper, 1863; E. Newman, G. and
the opera, 1895; A. Reissmann, W. G. sein

und

Leben

u. seine

Werke,

Thoinan,
guerre mu-

1882; E.

Notes bibliographiques sur

la

sicale des Gluckistes et Piccinistes, 1878;
L. Nohl, G. u.

Wagner,

Fetis, Biogr. univ.

En

1870.

Se dessutom

bibliografisk för-

teckning af G:8 verk utgaf A. Wotquenne

i

Vid pianot satt Eugéne
Hufvudpersonen
d.).
är Beronius, hvilken i Uppsala blifvit
populär genom föredragandet af skämtsamma folkvisor på Upplandsdialekt,
däribland särskildt en visa, som börsjälf (baryton).

von Stedingk

(s.

jade: "Inte vet ja' hva' hä' ä' sum fallerar gamle glunten, Mitkel vår". Han
fick genom denna visa namnet "glun-

Namnet "G." på samlingen upposökt, ehuru Wennerberg

ten".

kom

sedan

att "det var en plåga
det tryckt".
"Att hitta på ett
prydligare eller skickligare namn hade
väl icke varit omöjligt, men detta hade
då troligen fått spela rollen af en stum
person gent emot det gamla, under hvilket de redan före utgifvandet gingo och
Före
gällde" (W. i inl. till Gl. 1882).
själf förklarade,

att

se

hade studentmusiken genom "Turmusiken" (s. d.) och "Juvenalerna" (s. d.) fått en bestämd sällskaplig
prägel, och G. tillkommo närmast som en
fortsättning på de sånger, Wennerberg
G.

kiska

Närmast
W. komp. triosam-

skrifvit för juvenalsällskapet.

före G. hade en af
ling "De tre" (ten.,

bar. o. bas utan
bekant inom studentkretsarna.
Sedan tenorstämmans student
tagit examen och lämnat Uppsala, återstod endast en baryton och en bas. Det
först komponerade stycket i G. ("Bror
jag är ledsen" nr 13) var ursprungligen
komponeradt för tre stämmor med ack.
af violin, violoncell, klarinett och piano,
men då sångarna äfven skulle traktera
ack.)

blifvit

instrumenten,

visade

det

sig

omöjligt

Gläd dig, du helga— Gläser
att fä ett godt utförande.

W.

beslöt då,
att lämna allt annat ackomp. än pianot.
Körande tiden för sångernas tillkomst

berättar W. själf, att de första komponerades hösten 1847, största delen till-

hörde åren 1848 och 49 och tre tillkommo i början af år 1850. Då W. 1849
blifvit lektor i Skara, skrefvos de 7
Den kronologiska ordningen
sista där.
bestämmer W. själf så här: under hösten 1847: nr 13, 2, 20, 8; 1848: nr 18,
9,

17,

1849:

nr
nr

7,

1850:

1,

4,

10,

14,

3,

15,

80,

27,

23,

19,

29,

22,

28,

16;

12,
26,

6,

11,

5,

"Redan

25.

flera af G. spridda

i

1848

24;

voro

afskrifter ej blott

inom, utan äfven utom Uppsala. Den
begärlighet, med hvilken de mottogos,
kunde ju icke annat än kännas smickrande.
Helt annorlunda kändes det
dock, då under det följande året fråga
väcktes om deras tryckning och ett motvilligt medgifvande ändtligen gafs till
deras offentliggörande" (W.). G. utkommo häftesvis under åren 1849 51. Den

—

uppmärksamhet man under

50-talet

vi-

sade dem var synnerligen stor. Man
gick t. o. m. så långt, att man arrangerade några af dem för orkester (nr 2, 7
af Foroni) och gåfvo dem på k. t. "Huhvilket
set var fullt och bifallet stort
allt icke hindrar, att misstaget var lika

—

fullt o. lika stort" (W.).

— Litt.:

G.

Wen-

nerbergs inledn. till 1882 års upplaga.
Musikupplagan utgaf Hirschs musikförlag, Sthlm.
Se vidare Wennerberg.

Gläd

du helga,

dig,

psalm

59;

Haeffner 59; mel. motsvarar i koralpsb.
af 1697 nr 124; synes vara svensk; kan
ej påvisas i utländska källor, ej heller

den äldre, före 1697 allmänt
spridda, mel. till denna psalm är en medeltida hymnmelodi till latinska texten:
Gaude visceribus.
före 1697;

Gläd

dig,

du Kristi brud,

motsvarar i koralpsb. af 1697 nr 116; går tillbaka till tysk
världslig visa: Venus du und dein Kind
(J. Regnart 1578); förekommer som ko-

psalm

51;

Haeffner

51;

ralmel. först hos B. Gesius 1605:
spricht: wen Gott erfreut (Zahn

—64);

kan påvisas

(Mönsterås)

under
(Fryd

;

i

i

2160

Sverige på 1640-talet

Danmark förekommer den

Berggreen
du Christi Brud).

1800-talet bl. a. hos
dig,

Glädje utan Gud
psalm

Man

247; Haeffner

ej
hänvisar

65

finnes,
till

mel.

8.
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Gläser, Franz Joseph, f. 19. 4. 1798
Ober-Georgenthal, Böhmen, t 19. 8. 1861
i Köpenhamn; elev af D. Weber o. Pixis
vid konserv, i Prag; 1818 v. kapellmäst.
vid Leopoldstädterteatern, 1819 1. kapellmäst. vid Josephstädter-t. och 1828 vid
Th. a. d. Wien, på hvilken sistnämnda
1.

i

han kvarstannade

post

i

tre år.

Under

de 13 år han verkat i Wien, hade han
hunnit skrifva ej mindre än 90 verk, de
flesta för scenen (sångspel, baletter, pantomimer) samt dessutom som dirigent
studerat sig in i den dåtida operamusiken.
Af särskild betydelse för honom
blef Fideliouppförandet på 1820-talet,
som gaf honom tillfälle att träffa samman med Beethoven och lära af hans
kompositioner.
1830
kallades han till
Königsstädtisches Theater i Berlin, där
han kvarstannade till 1842. I Berlin
uppförde han sin mest kända opera:
"Des Adlers Horst" 1832 ("örnens rede",
Kphn 1835; "Örnnästet", Sthlm 1837).

mottog han en kallelse som
kapellmästare i Köpenhamn, en
hvilken han beklädde till sin död.
sikföreningens konserter ledde han
utom 1843 50. G:s betydelse för
1842

hofpost,

Mudess-

—

den
danska musiken kan ej skattas ringa.
Hans goda kännedom om den europeiska
musiken och framstående dirigentegenskaper höjde i betydande grad den danAf nya verk för
ska musiksmaken.
teatern tillkommo under Köpenhamnstiden: "Brylluppet ved Comosöen", 1849;
"Nökken", 1853; "Den forgyldte Svane",
1854.
I Stockholm uppfördes dessutom
på Mindre teatern "Fruntimmersriket"
1844 (Das Königreich d. Weiber). LMA

—

1857.
2.

G.,

Litt.:

Joseph
f.

25.

H. Pfeil, F.

G.,

1870.

August Eduard Friedrich

1835 i Berlin, t i Hilleröd
den föreg:s son; student 1854;

11.

29. 9. 1891;

studerade först juridik vid universitetet; åtföljde sin fader 1857 på en resa
i Tyskland och studerade härunder musik;

erhöll

1864 det

Anckerska legatet

och reste då till Tyskland och Frankrike; i Paris uppförde Concerts Musard
en ouverture af honom; 1866 blef han organist i Hilleröd. 1874 organist vid Frederiksborgs slottskyrka. Som kompositör
af romanser o. sånger har G. förvärfvat
Antalet solosånger
sig stort anseende.

vid piano öf verstiger 200; härtill kommer sedan ett 50-tal manskvartetter och

G-moll
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— Godefroid

häften duetter m. p. 1858 uppfördes
Frue Kirke ett mindre oratorium af
honom. Till hans populäraste melodier
kunna räknas: "Droslen slog i Skov sin
klare Trille", "Mens Lampen spreder sit
5

i

hvite skjaer", "Frederiksberg", "Havet",
"Ved Nattetid"
För manskör o. mässingsinstrument skref han: "Til Danmark"; komponerade slutligen äfven en
stor mängd pianostycken för 2 o. 4 h.
G. skref en del af musiken till baletten
.

"Fjernt fra Danmark".
G-moll (fr. sol mineur, eng. g minor),
molltonart med grundtonen g och två |7
för h och e; motsvarande durtonart:
B-dur.
Gnosspelius, Vilhelm, f. 28. 12. 1809
i Stockholm, t 13. 8. 1887 i Lund; uppfostrades i ett musikaliskt hem, där ofta stråkkvartettmusik uppfördes; redan
vid 13 års ålder fick han som violinist

medverka i "Harmoniska sällskapet";
ända till 1841, då han lämnade hufvudstaden, medverkade han i detta sällskap; 1832 sändes han till Tyskland att
lära sig bryggaryrket, men musiken tog
hufvudparten af hans intresse; i Berlin
mottog han varaktiga intryck af Mendelssohn; efter återkomsten dref han
bryggerirörelse i Sthlm 1833 37; ägnade

—

sedan helt åt tonkonsten ocli tog
musikdirektörsesamen 1841; två år därefter blef han sånglärare vid Linköpings elementarskola och 1854 dir. mus.
därst. och organist vid domkyrkan. Den
tid (1843—52), som G. verkade i Östergötland, var i mycket en glanstid för
sig

musiklifvet därst.
Som violinist medverkade han vid en mängd stråkkvartettkonserter, och han gjorde detta på
ett så förträffligt sätt, att

han förvärf-

vade sig det vackra omdömet att vara
"en af Sveriges yppersta kvartettspelare".
Under 50-talet ledde han Norrköpings och Linköpings förenade musiksällskap samt bragte härunder till uppförande flera stora kör- och orkesterverk som "Skapelsen", "Årstiderna",
"Messias" m. fl. 1859 erhöll G. kapellmästarebefattningen vid Lunds universitet och verkade här lika nitiskt som
förut i Linköping.
LMA 1845.
Som
kompositör är G. mindre känd. Flera
tillfällighetskantater tillkommo på 50och 60-talen: Vid prins Gustafs död 1852,
vid Oskar I:s död 1859, vid drottning

—

Lovisas död 1871 (en kvartett härur tr. i
Josephson-Arlbergs 100 sgr), vid Karl
XV :s död 1872; kantat vid Lunds univ:s
jubelfest 1868; dessutom: Davids 98:de
psalm för soli, kör o. ork. (1862, omarb.
1865; gifven dagen före promot. 1862);
sång till v. Post 1843; ett Kyrie för bh
kör; ett Requiem (uppf. vid G.-minnesf esten i Lund IL 11. 1887); författade en
utförlig granskning af Josephsons koralbok 1880 (i utdr. tr. i Fr. Wulffs minLitt.:
nesteckn.; ms. i Mus. ak:s bibi.).
Fr. Wulff, W. Th. G. Minnesbild, Lund
1888. 1 Lunds univ.-bibl. förvaras i handskrift: kantaterna 1852, 59, 68, 71, 72, Davids 98:de psalm och sången af 1843.
Godard, Benjamin Louis Paul, f.
18. 8. 1849 i Paris, f 10. 1. 1895 i Cannes;
elev af Eeber och Vieuxtemps vid konserv.; komponerade en mängd verk för

—

kammarmusik

(violinsonater, trio, stråk-

pianokonsert, ett 100-tal sånger, pianosaker, orkestersuite, symfonibalett 1882; "götisk symfoni" 1883; "orientalisk
symfoni" 1884; "legendarisk
symfoni" (m. soli o. körer) 1886; "dramatisk symfoni" (Tasso; m. soli o. körer)
1878 (prisbelönt af staden Paris); hans
operor gjorde mindre lycka: "Pedro de
Zalaméa 1884; "Jocelyn" 1888; "Dante et
Beatrice" 1890; "Ruy Bias" 1891; "La
vivandiére" 1895; "Les Guelfes" 1902. G:s
stil är melodiös och angenäm, för tillkvartett),

underhållande men utan något
Han lyckas bäst i de mindre formerna.
Goddard, A r a b e 1 1 a, f, 12. 1. 1836 i S.
Servans, St. Malö; pianist; elev af Kalkbrenner, mrs Anderson, Thalberg och
Davison; uppträdde f, ggn 23. 10. 1850 på
en af Balfes konserter i London; studerade 1854 55 i Tyskland och Italien
samt spelade okt. 1855 på en Gewandhauskonsert i Leipzig; 1859 ingick hon
äktenskap med sin forne lärare Davison; 1873 76 konserterade hon i Amerika, Australien och Indien; har dessutom
på 90-talet låtit höra sig i London. G.
har särskildt förvärfvat sig ett namn
som god Beethovenspelerska.
Godefroid, tvenne bröder, båda framstående harpvirtuoser: 1. Ju les J oseph, f. 23. 2. 1811 i Namur, f 27. 2,
1840 i Paris; skref de komiska operorna
"Le diadesté" och "La chasse royale".
fället

större djup.

—

—

—

2.

F é 1 i X,

f.

24. 7.

1818

i

Namur, t

12. 7.

Gode Gud, som

lät

1897 i Villers sur mer; uppehöll sig hufvudsakligen i Paris; skref flera solostycken för harpa och dessutom, operorna:
"La harpe d'or", "La derniére bataille",

samt oratoriet "La

fille

Gode Gud, som
343; Haeffner

de Saul".

lät mig, psalm

hänvisar

till

God save the kin g,

mel.

sången; först utförd offentligt 1740, då
den sjöngs af Henry Carey och äfven
vara komponerad af honom;
sades
tryckt f. ggn 1742 el. 43 i "Harmonia
anglicana". Kedan 1619 förekommer en
"Ayre" af John Bull, som har en liknande melodi. En skotsk karol af 1611

("Remember, O thou Man") har äfven
1669 träffa vi en annan
likheter.

små

"Franklin is fled away" och 1696 ett
klavérstycke af H. Purcell, båda med reminiscenser af folksången. Under 1700talet blef G. mycket populär och spridTill Sverige
des öfver hela Europa.
kom den omkring år 1800 och upptogs
som mel. till den svenska folksången:
(s.

d.).

Dessutom angaf den melodien till den
svenska folkvisan: "E ngångibredd
m e d m i g". I Tyskland upptog man
den engelska mel. till den tyska folksången: "Heil Dir im Siegeskranz", diktad af dansken H. Harries till Kristian
VII:s ära 27. 6. 1790; omarbetad s. å. af
B. G. Schumacher och benämnd "Ber-

—

Volkslied".
Se följ. litt.: Fr.
Chrysander, Jahrb. I, 1863; Groves lex.;
H. Abert, Eine Nationalhymnensammliner

lung, Zeitschr. d. IMG. II.
Gola, hals- eller strupröst,
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"Ländliche Hochzeit" och Ess-dur
symfoniska diktningen "Zrinyi"

(1887),
(1903),

konsertouverturer, kammarmusikverk och pianostycken. G:s kompositioner utmärka sig för en viss praktfullhet och färgrik orkesterbehandling samt
själfständig egenart.
Biogr. skref O.
Keller 1901. Svensk biogr. i Sv. Musikt.

flera

—

136.

engelska folk-

"Bevare Gud vår kung"

mig— Goldschmidt

12. 1897.

1.

1.

felaktig

Goldmark, Karl, f 18. 5. 1830 i KeszUngern; elev af Jansa och konserv, i Wien; efter att ha skrifvit flera
.

thely,

von,

f.

5.

Wien, t mars 1911 i Biarritz;
elev af konserv, i Wien; af hans större
kompositioner må nämnas det världsliga
oratoriet "De sju dödssynderna" med
text af Hamerling, 1876 först uppfördt
i Berlin, sedan i Wien, Paris etc, operan "Helianthus" (Lpzg 1884), den dramatiska trilogien "Gäa" 1889, "Die fromme Helene", Hamb. 1897. Mest torde han
vara känd genom sina sånger. G. besökte 1893 Sthlm, där han gaf två konserter med biträde af sångerskan Olga
i

Polna.
da,

G. skref

ehuru

stilen

i

Berlioz' och Liszts anvar något väl öfver-

drifven.
2.

t

i

O 1 1 o G., f. 21. 8. 1829 i Hamburg,
London (S. Kensington) 25. 2. 1907;

pianist; elev af konserv, i Leipzig (Mendelssohn) 1843—46; elev af Chopin i Pas. å. kom han till England, där
han spelade å en konsert tills. m. Jenny
Lind på Her Majestys theater; 1851 åtföljde han sångerskan på hennes konserter i Amerika och ingick äktenskap
med henne i Boston 5. 2. 1852; båda bod-

ris 1848;

—

55 i Dresden och sedan
London; dirigerade musikfesten i

de sedan 1852
1858

stämbildning.

Adalbert

Goldschmidt,

1848

5.

i

Dusseldorf 1863 och i Hamburg 1866; blef
1863 vice preses vid R. ac. of music; 1875
grundade han en Bachkör, hvilken 26. 4.
76 gaf sin första konsert med Bachs
B-durmässa. Intill 1886 var han körens

orkesterkompositioner (ouverturen "Sakuntala" 1865, ork.-scherzo op. 19) vann
han erkännande med operan "Die Königin von Saba" (Wien 1875); sedan följde
flera verk för scenen, af hvilka de flesta
vunno utomordentligt bifall: "Merlin"

ledare; 1887 dog Jenny Lind-G., o. G. var
sedan medarbetare vid utgifvandet af
hennes biografi "J. L. the Artist" 1891
(af H. Scott Holland o. W. S. Rockstro;

1886),

"Das Heimchen am Herd"
"Syrsan vid härden" k. t.
1897), "Die Kriegsgefangene ("Briseis", Wien 1899), "Götz v. Berlichingen
(Pest 1902), "Ein Wintermärchen" (Wien
Af G:s verk utanför sce1908) m. fl.
nen märkas: körverken "Friihlingsnetz"
och "Friihlingshymne", två symfonier

toriet

1896,

27,

(Wien
(Wien
Sthlm

Sv. uppl. genom J. R. Spilhammar s. å.).
Af G:s kompositioner må nämnas: ora-

"Ruth" op. 20 (1867), "Music" op.
koralsång för sopr.-solo och damkor
(1898); en pianokonsert, en trio, pianostudier, två duetter för två piano; solosånger; 2 stycken f. klarinett o. p. (op.
26) m. fl.; utgaf dessutom tills. m. W.
St. Bennet "The Chorale Book for England". G. besökte flera ggr Sverige och

Gollmick
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erhöll
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utmärkelsetecken:

svenska

flera

LVO

65,

76;

Litt. et art. 93;

KNO

93.
G. var äfven ledamot af flera engelska sällskap.
Litt.: Mus. Herald maj
1896.
Se äfven Lind, Jenny.

—

Karl,

i Dessau,
M.; 1817 lärare i franska i Frankf. a. M.; elev af
Spindler i musik; utgaf solosaker, pianostycken m. m. samt en del teoretiska
och historiska skrifter: Handlexikon d.
Tonkunst 1858, Feldziige u. Streifereien
im Gebiete d. Tonkunst 1846, Kritische

Gollmick,

t

10.

3.

1866

i

f.

1796

19. 3.

Frankfurt

a.

—Gossec
återvände han till Italien och nu följde
operorna: "Tosca", Milano 1873; "Salvador Rosa", Genua 1878 och "Maria
Tudor", Milano 1879. Hans sista teaterverk äro: "Lo schiavo", Rio de J. 1889,
och "Condor", Milano 1891; 1892 öfvertog han direktionen af konserv, i Para.
Hans operor tillhöra hufvudsakligen
Verdiriktningen och äro melodiösa och
briljanta i stilen.
G. skref äfven solosånger, manskvartetter och pianostycken.

Goiidoliera

(it.),

Bar-

gondolsång; se

Terminologie f. Musiker und Musikfreunde 1833; andra uppl. 1839 (sv. öfvers.

c a r o

1842).

ment bestående af en rund bronsplatta

Goltermann, Georg Eduard, f 19. 8.
i Hannover, t 29. 12. 1898 i Frank.

1824

furt

M.; violoncellist;

af Prell
och Menter (cello) samt Lachner (komp.);
företog 1850 52 konsertresor, hvarunder
a.

elev

—

han

Leipzig lät uppföra en symfoni;
1852 musikdirektör i Wiirzburg,
1853 andre och 1874 förste kapellmästare
vid Stadtteatern i Frankfurt a. M.; 1893
1851

i

drog han sig tillbaka

till

privatlifvet.

Mendelssohnstil en mängd eellokompositioner (konserter, sonater m.
m.) och dessutom flera orkesterverk.
Gombert, N i c o 1 a s, f. i Briigge; 1520
kapellsångare i Briissel, 1530 34 kapelldirektör; 1537 i Madrid, där han sannolikt blef kapellmästare, ehuru han 1532
52 ännu åtnjöt inkomster från prebenden i Tournai. G. var Josquins lärjunge och som sådan en af hans allra
bäste med en ovanligt fyllig vokalsats.
Han åtnjöt stort anseende, och talrika
afskrifter af hans kyrkliga och världsliga verk (motetter, mässor, chansons)
G. skref

—

finnes

En
1539,

sons

Gong,

med

ännu bevarade i flera bibliotek.
på 1540-talet (motetter
41, 52, mässor 1532, 40, 42, chan-

1544).

de Janeiro; skref tvenne operor och erhöll sedan ett resestipendium 1864 för
att vidare utbilda sig i Milano; i sistnämnda stad vann hans opera "Se sa
minga" 1867 stort anseende; 1868 uppfördes "Nella luna", 1870 "O Guarany",
båda med utomordentlig framgång; efter ett kortare uppehåll i Brasilien ("Telegrapho electrico", operett, Eio de J.)

kinesiskt instru-

tallrikformigt utvikta kanter; bru-

Kina äfven som g.-spel med 6—10
olika stämda plattor.
I den
europeiska orkestern förekommer g. f.
ggn i Gossecs begrafningsmusik till Mirabeau; Meyerbeer brukar instrumentet
i

(el.

flera)

pianissimo i "Robert le diable" (nunnescenen). I Cherubinis C-mollsrequiem
(Dies ir£e) förekommer likaledes g. (här
alldeles solo).

Gordigiani,

Modena, t

Luig

i,

f.

2L

1806

6.

i

Florens; "Italiens
Schubert"; under tiden 1835 49 komponerade han 10 operor, hvilka alla uppfördes i Florens; ingen af dessa vunno
någon nämnvärd spridning; däremot
blefvo hans "Canzonette" och "Canti
populari" synnerligen bekanta; han ut1.

5.

1860

i

—

gaf dessutom en samling toskanska folki 3 bd.
G. är betydligt mera sentimental än Schubert, och stilens enkelhet gör ett fattigt intryck i jämförelse med Wienermästarens.
G. griper med afsikt efter folkmelodien för att
få nationell färg på sina sånger.
visor

Gorgheggiamento,

del trycktes

Gomez, Antonio Carlos, f. 11. 7.
1839 i Campinos, Brasilien, f 16. 9. 1896
i Para, Brasilien; elev af konserv, i Rio

gonggong,

kas

i

—

1 e.

gorgheggio

(it.),

strupröst.

Gossec, F r a n Q o i s J o s e p h, f 17. 1.
i Vergnies, Hennegau, t 16. 2. 1829 i
Passy vid Paris; kom 1751 till Paris, där
han intill 1862 var kapellmästare för ett
privatkapell; 1862 blef han ledare för
prinsen Contis kapell o. 1770 grundade
han "C«ncerts des amateurs", reorganiserade året därpå "Concerts spirituels"; 1770
82 underdirektör för st. operan o. skapade 1784 "École royale de chant", hvilken 1795 uppgick i konservatoriet; var
sedan intill 1815 medlem i direktionen
för detta. G. var en framstående orga.

1734

—

— Gounod

Gott erhalte Franz den Kaiser
nisatör och ledare samt på samma gång
betydande kompositör. Hans vokalverk
äro i allmänhet de bästa. Af operorna
uppfördes "Les pécheurs" (Paris 1766) i
Sthlm ("Skärgårdsflickan") 1789; baletten
"Les Scythes enchainés" 1779 skrifven
för Glucks "Iphigenie i Tauriden" gafs i
Sthlm 1783; G. skref äfven flera kyrkliga verk (oratorier, motetter, requiem)

ster)

Såsom instrumentalkompositör upptog han Mannhei-

des

samt revolutionssånger.
merskolans

stil
sina symfonier, soi
kvartetter, duetter m. m.
Biografier af É. Gregoir 1878,
1799.
Hédouin 1852, båda tryckta i Paris.

nater,

LMA

—

Gott erhalte Franz den Kaiser, österrikiska folksången; komp. af
J. Haydn i jan. 1797 till L. L. Hauschkas text.

Till

samma

mel. diktade se-

dan Hoffmann v. Fallersleben aug. 1841
den tyska folksången: "Deutschland,

—

Öfver meloDeutschland iiber allés."
diens förhistoria se Tappert, Wandernde
Melodien, Berlin 1890.
Gottschalksen, Carl Emil, f. 20. 2.
1854 i Köpenhamn; son af musiklärare

Emil

G.

gent; elev

1894);

(t
i

violinist

violin af Ferd.

och

diri-

Stockmarr

och Fr. Hilmer, i instrumentation och
teori af Bohlmann; 1871 74 militärmusiker; 1877 79 musikdir. vid Vesterbros

—

—
1879 — 82

kapellmästare i Finland,
Helsingfors; företog 1882 en studieresa till Leipzig, Dresden och Paris,

teater;
sist

i

—

och var sedan 1884 1901 musikdirigent
och repetitör vid Casinos teater; sist
anställd vid cirkus och Tivoli (harmoniork.). För Casino dels komponerade, dels
arrangerade han teatermusik. Vid en
konsert 22. 12. 1888 på Casino uppfördes
flera af hans egna ork.-kompositioner
(en nordisk symfoni i C-dur, en finsk
rhapsodi i E-moll, en ouverture, en fackeldans, finska sånger för stråkorkester).
G. utgaf dessutom en violinromans, en del danser och marscher, däribland en kröningspolonäs till kejsar
Alexander III:s kröning 1882.
Gounod, Charles, Fran^ois, f. 17.
1818 i Paris, t 18. 10. 1893 i Saint
Cloud; elev af Halévy, Paer och Lesueur
vid konserv, i Paris; 1837 andra priset, 1839 stora priset för en lyrisk scene
"Fernand"; reste sedan till Rom, där
han mottogs välvilligt i W. Hensels och
fru Fanny Hensels (Mendelssohns sy-

6.
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hem; hans intresse för Mendelssohn och Schumann var alltid stort;
äfven Berlioz' musik fängslade honom
någon tid; mest af alla kompositörer beundrade han dock Palestrina, och
de gamla vokala mästarna förblefvo
alltid hans ideal; i Rom var det den
praktfulla katolska musiken, som mest
fängslade honom; 1841 uppförmässa och året därpå ett requiem af honom i staden; hemkommen
blef han organist i kyrkan för yttre
missionen; samtidigt studerade han med
ifver teologi och var nära att låta prästviga sig; 1849 uppfördes i Paris en
mässa af honom; Louis och Pauline Garcia blefvo så gripna af denna musik, att
de sökte göra allt för att rädda honom
för tonkonsten och döfva de allt för
starka religiösa grubblerierna.
Genom
dem fick han blicken riktad åt teatermusiken, och Mozarts Don Juan blef
nu föremål för hans ingående studium;
ännu 1890 var han trogen sin kärlek
och utgaf ett föredrag, som han vid
denna tid hållit öfver Mozarts stora
verk.
G:s kyrkomusikaliska intresse
fick
sedan för en tid gifva vika för
operaintresset och 1851 uppfördes hans
första sceniska verk "Sappho" (St. op.
Un1851) dock utan större framgång.
der 50- och 60-talet skrefvos hans främ1854 uppfördes kosta sceniska verk.
af

allt

en

miska operan "Le medecin malgré lui"
(Sthlm 1864, Kphn 1876). 1858 hade han
främsta verk, "Faust", färdigt och
1859 ägde premiären å th. lyrique
rum (Sthlm 1862, Kphn 1864); 1860 följde "Philemon et Baucis" (Sthlm 1879)
och 1866 "La colombe" ("Sylvia" Sthlm
1868; "Duen", Kphn 1873); hans andra
berömda opera "Roméo et Juliette" (dedicerad till Sveriges konung Karl XV)
uppfördes på Opera Comique 1867 (Sthlm
sitt
19.

3.

Kphn

1868,

1888).

1870-talets

operor af

Gounod visa en mindre dramatisk läggning men så mycket tydligare konsertG:s operatid slutar
karaktär.
"Tribut de Zamora" och hade
således omfattat jämt 30 år. Sedan tog
det kyrkliga ånyo ut sin rätt. Egentligen hade kyrkomusiken aldrig helt åsidosatts; oratorier, mässor, kyrklika körer skref han hela tiden. Under 50- och
60-talen hade dessa dock ej hindrat

artad
1881

med

hans dramatiska

stil;

men under

70-talet

—
Gou vy Grab o w
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blef förhållandet ett annat; operan "Polyeucte" 1878 var mera oratorium än

opera; hans kyrkliga storverk begynna
"GalUnder 80-talet tog kyrkomulia" 1871.
siken hela hans intresse; för musikfe-

med den gripande sorgekantaten

Birmingham 1883 komponerade
i
han "The redemption". Af alla hans
andliga mindre verk har "Meditation"
(Ave Maria, en melodi till Bachs första
preludium i "Das wohltemp. Clavier"),
sten

vunnit största populariteten; af Gounods andliga kompositioner i öfrigt
kunna nämnas: Stabat mäter, De profundis, O Salutaris, Angeli custodes.
Te deum, Jesus vid sjön Tiberias, Frälsarens sju ord på korset m. fl.; af instrumentala verk kunna nämnas: symfonien

"La reine des apötres", Marche funébre.
Romersk marsch; smärre pianostycken;
G. var
dessutom flera solosånger.
1852—60 direktör för ett förbund af
Paris
("Ormanssängföreningar
i

—

phéon") och lefde sedan uteslutande för
G. behärskar på
sina kompositioner.
ett sällsynt sätt vokalmusiken och har

—

Unälskat sig in i alla dess grenar.
der sin ungdom sjöng han gärna med
i körer (som tenor) och ännu som äldre
föredrog han i enskilda kretsar ej sällan delar af sina vokalverk. "G:s röst
hade en egendomlig förtrollning, ty den
var väl skolad och förklarad af innerlig,
än mild än hänförd, känslighet."
(Hanslick).
G. försökte sig äfven som
litterär författare och skref jämte of-

—

vannämnda Don Juan-studie en

inled-

ning till Berlioz' "Lettres intimes";
dessutom smärre tidningsuppsatser m. m.
G:s hela personlighet var mystik, och
hans religiösa svärmeri gränsade ofta

—

till

klosterartad

afskildhet

från

värl-

bebodde ett praktfullt palats i
Paris, där fönstren i korridorerna voro
målade med helgonbilder, scener ur
passionshistorien, englar med utbredda
vingar smyckade väggarna. I hans arbetsrum stod en jätteorgel med ett Kristushufvud i elfenben på fasaden; hans
skrifbord kunde i ett ögonblick förvandden.

G.

las till ett

harmonium genom

bordskif-

vans hastiga fråndragande. Hela hans
sista tid fylldes af kyrkomusik, och som
Mozart dog han under arbetet på sitt
requiem. G:s begrafning ägde rum på
statens bekostnad 27. 10. 1893 under he-

dersbetygelser

LM A
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från

ett

helt

—

folk.

—

Th.
Dubois, Ch. G., 1895; L. Pagnerre, Ch.
G. sa vie et ses oeuvres, 1890; M. A. Bovet, Ch. G., 1890; Imbert, Ch. G., 1897;
J. G. Prod'homme et A. Dandelot, Ch. G.»
sa vie et ses oeuvres, 1911; M. Byron, A
day with Ch. G., London 1911; svensk
biogr. i Sv. Musikt. 16. 11. 93 och kronologisk förteckning öfver hans musikdramatiska verk i s. tidn. 2. 11. 1911.
G:s själfbiografl utgafs 1875 och hans
mcnoarer (räckande till 1859) 1896.
vVilhelm Hansens förlag, Kphn, utgaf
en skandinavisk upplaga af G:s sånger
i 4 bd omfattande 76 större och mindre
nummer med fransk, dansk och svensk
1865;

kl. 1867.

1.

Litt.:

—

test.

Ludvig T h e o d o r, f. 21. 7.
Goffentaine, Saarbriicken, t 2L 4.
1898 i Leipzig; erhöll sin musikaliska utbildning i Paris, där han 1844 uppförde
en symfoni; företog 1843 en resa i Tyskland och Italien samt mottog härunder
Berlin varaktiga intryck af Mendelsi
sohn.
Såsom förmögen godsägare kunde G. helt och hållet lefva för sin konst
Gouvy,

1822

i

utan

att

bekläda

skref sex symfonier,

någon

plats.

Han

kammarmusik och

körverk (Missa brevis, Stabat mäter»
Eequiem, Golgatha, Aslega, Elektra,
Iphigenia auf Tauris, Oepidus auf Colonos, Friihlings Erwachen, Polyxeua).
G:s stil är utprägladt mendelssohnsk
med melodisk formgifning, mäktiga körpartier i konsertkantaterna, färgrik orkestrering m. m.
Litt.: O. Klauwell,
Th. G., 1902.

—

Graben-Hoffmann,

Gustaf,

f.

7.

3.

Bnin, Posen, t 2L 5. 1900 i Potsdam; utbildade sig fr. o. m. 1843 till
sångare i Berlin; 1857 elev af Hauptmann i Leipzig; sånglärare först i Potsdam, sedan i Dresden, Schwerin och Berlin; var en mycket omtyckt sångkompositör,
och skref den mycket bekanta
"500 000 Teufel"; dessutom duetter, körer
och flera sångpedagogiska verk.
Grabow, Ludvig, f 1. 10. 1811 i Berlin, t 18. 10. 1893 i Stockholm; fagottistr
c.
anställd i svenska hofkapellet 1835
1873; framstående på sitt instrument och

1820

i

.

—

lät

ofta

höra sig som

solist

på

flera

—

konserter i Sverige och i utlandet.
a t h i 1 d a G., den förres dotter, se

M

Taube.

Gracieux

Gracieux

(fr.),

behagligt, tilltalande,

älskligt.

Gracile
tunnt.

(it.),

fint,

smäktande, svagt,

Gradatio (lat.), stegring.
Gradevole (it.), behagligt, angenämt.
Graduale (af gradus, trappa), sångboken omfattande mässans melodier i katolska kyrkan; g. äfven sången (antifonen) som följer på epistelläsningen. G.
förbindes ofta med en sekvens.
Gradualpsalm, den kyrkopsalm, som
under protestantisk tid kom att r,rsätta
gradualet (andra psalmen, hufvudpsalmen). Redan i den första svenska högmässoritualen af Olaus Petri 1531 ersattes gradualantifonen af "en läsen eller
sjungen psalm"; 1548 års mässordning
föreslår "en svensk psalm omväxlande
med antifonen"; dessutom anbef allés i
samband med gradualet "kristliga sekvenser". Ännu intill slutet af 1500-talet sjöngs ej sällan den gamla latinska
gradualantifonen, och först med 1600talet blef g.-psalmen mera allmän, samLitt.:
tidigt som sekvensen försvann.
T. Norlind, Sv. musikhist. s. 37 ff.
Gradus ad Parnassum (lat., steg till
Parnassen); jesuiten Aler begagnade

—

denna

en ordbok för dem,
Fux upptog namnet sedan 1725 som titel på en
lärobok i komposition och kontrapunkt.
1803 utgaf Clementi under samaia titel
en pianoskola.

som

titel 1702 till

ville skrifva latinsk vers;

Grammann, Karl,

f.

3,

6.

1842

i

Lii-

beck, t 30. 1, 1897 i Dresden; elev af
konserv, i Leipzig 1867; bodde 1871—84
i "Wien samt sedan 1885 i Dresden; skref
2 symfonier, sorgkantat, den dramatiska
scenen "Die Hexe", en violinkonsert,
flera kammarmusikverk samt operorna:

Melusine (1875), Das Andreasfest (1882),
Ingrid (1894), Irrlicht (1894), Thusnelda
(1881), Auf neutralem Boden (1901).
Grammofon, en form af fonograf (s. d.),
konstruerad 1887 af tysken E. Berliner;
använder en rund platta i st. f. cylinder;
ändamål (till
för musikvetenskapligt
upptagande och återgifvande af folkmusik) har g. nyligen med mycket godt
resultat blifvit

använd

i

i

3 a.;

dotter, romantisk opetext af Henr. Christiernsson,

musik af Ivar Hallström; premiär
Sthlm 26. 11. 1892.

k.

t.
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Gran-cassa (it.), stora trumman.
Grand, gr ande (fr.), stor.
Grand barré (fr.), anslåendet af alla 6
strängarna på gitarren med vänstra handens pekfinger.
Grand choeur (fr., great organ eng.,
Hauptmanual t.), första manualen i en
orgel.

Grand

ma

i

cornet, femkorig, blandad stäm-

en orgel.

Grande caisse

(fr.)

stora

trumman.

Grandezza, c o n (it.), storslaget.
Grandioso (it.), storslaget
Grandjean, Axel Carl William,
3.

1847

i

Köpenhamn;

elev af

f.

9.

Kphns kon-

debuterade på k. t. Kphn 7. 9. 1869
i
"Jean de France"; lämnade
dock scenen redan samma säsong och
har sedan hufvudsakligen varit verksam
som lärare och kompositör; dirigent i
1883 84,
Studentersangforeningen
vid
Dagmarteatern 1885 87 och i Handelsoch kontoristf oreningen 1891 99; sångmästare vid k. t. sedan 1899. G. skref
flera verk för teatern, däribland operorserv.;

som Arv

—

—

—

to Armringe" (1876), "Colomba"
"I Mollen" (1885), balettdivertissementet "Bacchusfesten" (1878) och baletten "I Carnevalstiden" (1878). Af an-

na "De
(1882),

dra verk för scenen må nämnas: "Oluf",
"Broder Rus", "Helgensvaerdet"; dessutom en- och flerst. sånger, flera pianokompositioner och verket "Trsekfuglen"
för sopransolo, kör och orkester.
Granér, Cyrus Teodor, f. 6. 1. 1870 i
Oskarshamn; organist, kantor och skollärare i Brännkyrka sedan 1896; org.-ex.
vid konserv. 1895; bildade 1901 Strängnäs' stifts organistförening; sekreterare

vid de allm.

organistmötena; har

med

ifver ägnat sig åt föreningsarbetet in-

om

kyrkomusiken.
Graun, K a r 1 H e i n r i c h, f. 7. 5. 1701
i Wahrenbriick, t 8. 8. 1759 i Berlin; i
Dresden elev af J. Chr. Schmidt i komposition; anställdes 1725 i Braunschweig
som tenorsångare och blef kort därefter
äfven vice kapellmästare; i Dresden hade han hufvudsakligen skrifvit kyrkomusik; begynte i Braunschweig äfven

komponera operor

i

italiensk stil; kalla-

kronprinsen Fredrik (sedermera Fredrik II) af Preussen och skref
des 1735

Österrike.

Granadas
ra

— Graun

till

åter någon tid kyrkomusik (kantablef vid Fredriks tronbestigning
1740 kapellmästare och erhöll äfven i

nu

ter);

21

Grave

322

uppdrag
teater

en

organisera

att

Berlin;

i

— Gregoriansk

italiensk

denna teater skref

för

han (tillsammans med Hasse)

ett stort

antal operor, hvilka dock snart glömdes,
under det att hans kyrkliga verk, komponerade vid samma tid, förde hans rykte ut öfver hela Europa; hans odödliga
verk är passionsoratoriet "Jesu död"
1755, ett verk, som för Berlin länge varit, hvad "Skapelsen" varit för den svenska hufvudstaden: den årliga långfreG:s "Te Deum" af 1756
dagsmusiken.
vann äfven stor popularitet. I Sverige
blef oratoriet snart vida bekant och
gafs i Stockholm 1782, 89, 95, 97, 99 m. fl.
Äfven i de svenska landsortstäderår.
na (t. ex. Göteborg, Norrköping, Uppsala,
Kalmar) gafs oratoriet. G:s teatermusik
Endast i
blef i Sverige mindre känd.

den

lilla

komiska operan "Syrinx"

före-

kommo små

inlägg (diskantarierna) ur
G:s musik. G. skref äfven flera konserBiogr. af A.
ter för soloinstrument.
Mayer-Reinach i Smlb. d. IMG I, 448 ff.
Se äfven Mennicke, Hasse u. die Briider
Graun als Symphoniker, 1906, och Neue
Zeitschr. f. Musik 1904 nr 8.
Grave (it.), tungt, allvarligt; som tempo mellan Lento och Adagio.

—

Gravecymbalum
ning på flygeln.
Gravicembalo

gammal benäm-

(lat.),

(it.),

vecinen; se Piano.
Gråvita, c o n (it.),

benämning på

med

värdighet,

cla-

med

allvar.

Gray,

Lilian,

Grazia, c o n

se

(it.),

älskligt.

Grazioso (it.), behagligt, förtjusande.
Great organ (eng.), första manualen i
en orgel.
Greco, G a e t a n o, f. c. 1680 i Neapel;
elev af A. Scarlatti; chef för Conserv.
dei Poveri, sedan Conserv. di Sant' Onofrio i födelsestaden; Pergolesis och da
Vincis lärare; några klavérstycken af
honom äro i senare tid tryckta.
Greef,

Löwen;

Arthur

de,

f.

10.

10.

1862

i

i piano
komposition; redan vid
15 års ålder pianolärare vid konserv, i
Briissel och 1885 professor; G. vann
Liszts synnerliga bevågenhet och lärde
mycket af hans spel; han har företagit
talrika konsertresor i Belgien, Tyskland,
Frankrike m. fl. länder; 1887 medverkade
han vid två skandinaviska konserter i

och

pianist; elev af Brassin

Gevaert

i

Paris och spelade året därpå Griegs konsert i samma stad med stor förståelse
för Griegs nordiska egenart; samma år
(1888) företog han en konsertresa till
Norge tills. m. César Thomson; spelade
1907 å en af Konsertföreningens konserter i Stockholm.
Gregoir, E d o u a r d Georges Jacques,
f. 7.

6.

1822

11.

1899

pianist

i

i

Turnhout, Antwerpen, t

28.

Wyneghem, Antw.; begynte som
men öfvergick så småningom till

musikhistorisk författarverksamhet och
komposition; hans produktion som tonsättare är ej ringa (orkesterverk, operor,
solosånger,
manskvartetter
oratorier,
m. m.) men i allmänhet af mindre värde; som musikhistorisk skriftställare är
han mera betydande; de mest kända böckerna äro: "Histoire de Forgue" 1865,
"Essai historique sur la musique et les
musiciens dans les Pays-Bas" 1861, "Galerie biographique des artistes-musiciens beiges du XVIII et du XIX siécle"
1862 (ny uppl. 1885), "Les artistes-musiciens néerlandais" 1864, "Panthéon musical populaire" 1876 f. (6 bd), "Recherches historiques concernant les journeaux de musique depuis les temps les
plus reculés jusqu'å nos jours" 1872.
Gregoriansk sång, den katolska ritual-

sången (antifoner, responsorier, offertocommunitior,
halleluja,
tractus
m. m.) införd i sångböckerna graduale
och antifonarium; denna liturgiska sång
ansågs förut ha skapats och ordnats af
påfven Gregorius I (590 604); i våra dagar har den uppfattningen gjort sig
gällande, att Gregorius I varit en af de
mera betydande främjarna af denna
sång. Fr. A. Gevaert söker i sin bok
"Les origines du chant liturgique de
réglise latine" 1890 göra troligt, att den
rier,

—

Hanso n-G r a y.
med behag,

sång

Gregorius II
s. haft till fulländare
(715—31) el. Gregorius III (731—41). Redan före Greg. I hade den liturgiska
gr.

sången fått tämligen fasta former, och
hela den gr. s. hvilar till stor del på
ambrosiansk grund. Det gregorianska
antifonariet finns ej bevaradt i original,
men en kopia med neumer (liksom
troligen originalet) äger klostret i St.
Gallen (nu utgifvet i serien "Paléographie musicale" af benediktinerna i
Solesmes).

Den

gregorianska bok-

stafsskriften

var

fordom en be-

nämning på notbeteckningen med bok-

—Grekisk

Gregorowitsch

då det är alldeles grundfalskt
antaga bokstafsskriften såsom hvilande på gregoriansk grund, har benämLitt. (förutom
ningen nu försvunnit.
ofvannämnda bok af Gevaert): P. Wagner, Einfiihrung in die gregorianischen
Melodien I, 1901; W. Brambaeh, Grego-

stäfver;
att

—

rianisch 1895 (2. uppl. 1901); D. Germain
Morin, Les véritables origines du chant
grégorien 1890 (tysk uppl. 1892). Af framstående forskare i g. s. må vidare nämnas Dom A. Mocquereau och Dom J.
Pothier.
Gregorowitsch, C h a r 1 e s, f 25. 10. 1867
i Petersburg af polska föräldrar; violinist; elev af Wieniawski, Joachim m. fl.
G. har på sina talrika konsertresor äfven
Biogr. i Sv.
besökt Sverige (1899, 1901).
Musikt. 1899: 3, 1901: 3.
Grekisk musik. Det grekiska tonsystemet synes närmast hvila på en sammanslagning af två grundprinciper, den vokala med fyrtonsystem (se te t rak ord),
.

—

instrumentala med femtonsystem
p e n t a t o n i k). Systemet med en
half och två heltoner (e f g a; dubblerade e a, h e') ledde till erkännande af
kvart-kvintförhållandet såsom det grundläggande för musiken. Jämte detta diatoniska system, som omtalas i de grekiska källorna som äldst, finnas två andra, hvilka först efter 700-talet f. Kr.
nämnas: det kromatiska (e f fiss a, h c
ciss e') och det enharmoniska e e* f a,
h h* c e'). Båda dessa utesluta således
För att förklara
lilla tersen (g och d).
den enharmoniska fjärdedelstonen mellan e och f samt h och c har den moderna vetenskapen tagit till hjälp den
s. k. protoenharmoniken, hvilken endast
räknar med de tre tonerna (e f a h c e')
och man har sålunda erhållit en (afledd"
pentatonik (se pentatonik) i likhet med
japanernas (s. d.). Protoenharmoniken
konsekvent tillämpad på det kromatiska
systemet skulle ledt till en klar och
tydlig pentatonik (e fiss a h ciss e').
men då detta skulle utgjort en tillbakagång i melodisk frihet, tog man aldrig
detta steg fullt ut. En sådan pentatonik synes emellertid vara grundsystemet
i
den indiska musikteorien och torde
därför helt säkert i praktiken förefunDe kombinerade två
nits i Grekland.
tetrakorden (e e') fördubblades en kvart
nedanför och en kvart ofvanför; det gre-

den
(se

—

—

—

musik
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kiska tonsystemet kom således att omfatta två oktaver motsvarande de två

—

den manliga (A a) och
den kvinnliga (a— a'). Då den grekiska
noteringen sannolikt låg en ters lägre
än vår, skulle vi få följande 4 afdelningar (med oktavtransponering) allt efter
röstregistrens klangfullaste toner: bas
(f— b), baryton (c' f), alt (f b'), sopran
(c" f").
Då en tetrakordprincip alltid
hvilar på vokala förutsättningar, är denna indelning den naturligaste och tydligaste.
Transpositionsskalorna erhöllos
nu ur grundskalan (e e) på följande
sätt med benämningen från de grekiska

röstregistren,

—

—

—

—

stammarna: dorisk (e— e), frygisk
lydisk

—

(c

—

c),

mixolydisk (h

—h),

—d),

(d

eolisk

(a a), jastisk el. jonisk (g— g), hypolydisk (f— f).
Liksom det grekiska tonsystemet hvilade på vokala förutsättningar, följde
rytmen de textliga (språkliga). Versens
meter med stafvelsekvantiteten som bas,
lades till grund äfven för musikens
taktdelar: jamben {
) o. trokéen (
w)
gaf den tretidiga takten med V* (i */«-

—

takt),

Va

(^/2-takt)

o.

s.

v.

som

indel-

ningsgrund (chroprotos) daktylen (—va;)
och anapesten (uu — ) gaf den fyrtidiga
;

el.

tvåtidiga takten (V*

el.

'/4-takt).

motsats till tonsystemet och rytmen som hvilade på vokala förutsättningar, utgick notskriften från instrumentala. Ursprungligen hade man valt
bokstäfver ur alfabetet till att beteckna hvar ton, men då skriften efter
hand förändrades, utan att notbokstäfverna följde med i utvecklingen, öfvergick en del bokstäfver att blott bli nottecken utan annan motsvarighet. Förhöjnings- eller sänkningstecknen framställdes genom att lägga bokstafven på
I

=

H=

c»
ciss;
olika sätt (t. ex. E 1= c; 3
en fjärdedelston förhöjd). Äfven för
pauser ägde man tecken. Bokstafven
Lambda (A) blef beteckning för den en-

—

tvåtidiga; y^ —tretidiga pausen; /\
tidiga; y\ —fyrtidiga; /^ —femtidiga.

Den grekiska instrumentalmusiken indelades vanligen i kitharistik och auleTill den förra hörde stränginstrutik.
menten, till den senare blåsinstrumenten. Till de viktigaste stränginstrumenten hörde den enklare lyran (plansch I,
4 instr. till höger; se äfven lyra) och
den konstmässiga kitharan (pl. I, 4 instr.

Grell
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rnidten; se äfven k i t h a r a). Först under dekadensperioden förekom harpa (pl.
Blåsinstrumenten tillI, 4 till vänster).
hörde hufvudsakligen kategorien enkeltungade (klarinett), men kunde äfven
tillhöra såväl spets- som tvärflöjten (pl.
i

I,

5).

Trumpetinstrumenten

äfvensom

slaginstrumentet blefvo först vanliga
med dekadenstiden.
Den grekiska musikens glanstid synes
ha varit tiden mellan 550 450, då de lyriska diktarna sjöngo sina sånger. De
berömda musikerna från denna tid voro
Så nämnas t. ex.
oftast äfven diktare.
som musiker: Alkeos, Simonides, Bacchylides, Alkman, Archiloehos, Sappho,
Anakreon m. fl. Med 400-talet begynte
tidsanden bli mindre gynnsam för den
korta strofiska sången. Dramats tid begynte i stället. Dramat hade utvecklat
sig ur kören och efter hand fått tre deDramats
lar: recitativ, monodi och kör.
musikaliska utveckling gick sedan i riktning åt solosången, speciellt den melodiska, med åsidosättande af kören. Redan hos Euripides öfvervägde det musikaliska elementet. I motsats till dramat undergick komedien en utveckling
från sångspel till reciteradt lustspel.
På 300-talet f. Kr. hade musiken nått
en så stor yppighet, att man allmänt yrkade på en förenkling, en återgång till
det gamla. Ej minst Plato och Aristoteles önskade stränghet och noggrann
uppsikt öfver tonkonsten. Kitaristiken
förlorade allt mera i betydelse till förmån för auletiken. Efter den grekiska
frihetstidens slut flyttades musikkulturen öfver till Alexandria, där den allt-

—

mera uppblandades med orientaliska
element och fick en sinnligare form.
Härifrån flyttade den till Rom, där den
uteslutande fick betydelse som förströFörfallsperioden begynte med första århundradet e. Kr. och de försök Hadrianus på 100-talet och Julianus Affällingen på 300-talet företogo, kunde endast delvis bota skadan.
Den grekiska musikteoretiska litteraturen är till stor del förstörd. Det

else.

bevarade har utgifvits af M.
på 1600-talet och K. Jan på
1800-talet; smärre af handlingar utgåfvo
äfven Fr. Bellermann och R. Westphal.
De mest framträdande författarna äro,
jämte Plato och Aristoteles, Aristoxenos
till

vår

Meibom

tid

pä

300-talet

samt Euclides, Philodemus

och Didymus; vidare Plutarchos (dansk
uppl. af G. Skjerne), Aristides Quintelianus, Claudius Ptolemaeus, Julius Pollux,
Alypios, Nicomachos, Cleonides, Athe-

och Jamblichus, Michael Psellus
och Manuel Bryennius; öfvergången till
medeltiden förmedlas af Boethius.
De till vår tid bevarade musikresterna
äro fem:
1. En halfstrof af Pindaros' första pythiska ode.
2. rre hymner af Mesomedes från 100talet e. K.
3. Fem små instrumentalsatser för kinaeus

thara.
4.

En

sällskapssång (skolion)

anteck-

nad på Seikilos grafvård.

Två delfiska hymner och en körsång
ur Orestes af Euripides.
En god uppl. af alla dessa melodier
är K. Jans i bilagan till hans Scriptores.
Litt.: Meibom, Antiquae musicse auetores septem, 1652; K. Jan, Musici scriptores graeci, 1895; Fr. Bellermann, Anonymi scriptio de musica, 1841; R. Westphal,
Die Musik d. griech. Altertums, 1883; Gevaert, Hist. et théorie de la musique de
5.

Fortlage, Das muSystem d. Griechen, 1847; H. Riemann, Handb. d. Musikgeschichte I, 1.
En god öfversikt lämnar slutligen GodtTantiquité, 1857, 81;
sikal.

fred Skjerne i sin uppl. af "Plutarks
dialog om musiken", Kbhn 1909. Här finnas äfven instrumenten beskrifna i ord
och bild. En framställning af gr.-romerska språkrecitativet finnes i T. Norlinds bok. Språket o. musiken.
En populär uppl. m. pianoack. af de till vår
tid bevarade grekiska melodierna utgaf
O. Fleischer: Die Reste d. altgriech. Tonkunst, 1899.

—

Grell,

Eduard August,

f.

6.

11.

Berlin, f därst. 10. 10. 1886; elev af
Ritschl och Zelter; 1832 vice dirigent vid
Singakademie; var 1851 76 förste diri1800

i

—

gent vid densamma; 1839 hof domkyrkoorganist, 1843 45 sånglärare för domkyrkokören; 1851 efter Rungenhagens
död lärare vid akademiens kompositions-

—

skola; erhöll 1858 professors

den "Pour

le

titel, 1864 or-

mérite" och 1883

teol.

dr.

hon. c. vid univ. G. var en varm vän
af 1500-talets polyfona stil och sökte
i sina många kyrkliga vokalverk så noggrant som möjligt följa de höga före-

pl.i.

grekiska, romerska

och

asiatiska musikinstrument.

\

Gren— Greve
bilderna; såsom dirigent och lärare hade
han stora förtjänster. G. bidrog i hög
grad till att kvarhålla den preussiska
hufvudstadens musiklif på en föråldrad
Bellermann utgaf 1899 hans bionivå.

—

grafi.

Jonas,

f.

1715

i

Stjärnsund, f
orgelbyggare;

Stockholm mars 1765;
hade till kompanjon P. Stråhle; elev af
i

erhöll

Stråhle;

orgelbyggareprivile-

gium

1748; byggde flera goda verk dels
hufvudstaden (Klara, Katarina, Slottskyrkan, Reformkyrkan, Kungsholmsk.,
Ladugårdslandsk. m. fl.) dels i landsori

ten

m.
1773

(Karlstad,
fl.).

s.

—
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Grenser,

Litt.:

Delsbo, Järfsö, Danvik
Hiilphers, Hist. afh.,

f.

Johan Fredrik,

f.

i

Dres-

Stockholm; oboist i
svenska hof kapellet 1773 83; sedan till
G. skref smärre
sin död flöjtist därst.
musikinlägg i flera af Stockholmsteatrarnas pjäser; bl. a. ouverturen till
"Helmfelt", (1788) baletten till "Gustaf
Adolf och Ebba Brahe" (1788), musiken
till "Slädpartiet
(1790), ouverturen till
"Maskeraden" och "Tillfället gör tjufven".
Gresse, Leon, f. 1845, f 1900; operasångare (basbaryton); sjöng först i Briissel sedan vid St. operan i Paris; var en
god Wagnersångare (Valkyrian, Mästersångarne, Ringen); sjöng äfven Mefistofeles (titelroll). Kardinal Brogni m. fl.
Hans son André Étienne, f. 1865,
har äfven varit anställd som basbaryton
vid St. operan (äfven Op. Comique).
Grétry, André Ernest Modeste, f 8. 2.
1741 i Liége, t 24. 9. 1813 i Montmorency;
studerade i Rom 1759 64 under Casali
och debuterade 1765 därst. med en opera
"Le vendemmiatrice"; 1767 begaf han
den, t

17.

3.

1795

i

—

—

.

—

till Voltaire för att af honom erhålla en libretto; detta lyckades visserligen ej; dock fick han tillfälle att i Geneve få uppförd en opera "Isabelle et
Gertrude", hvilken vann bifall; på Vol-

sig

han sig till Paris, där
han i början rönte motgång men snart
vann allas gunst. Den svenske ambas-

taires råd begaf

sadören, grefve Creutz, förde

honom

till-

sammans med Marmontel, hvilken gaf
honom libretton till "Le huron". 1768
gafs stycket med G:s musik på Comédie
vann stor framgång. Unoch 80-talet uppfördes sedan en
stor mängd operor, de flesta i opera coitalienne och

der

mique-stilen; dessa verk gjorde honom
till en af Paris' mest firade kompositö-

och hans rykte hade snart nått
de flesta europeiska hufvudstäderna. I
rer,

Stockholm uppfördes hans verk företrädesvis under 1780- och 90-talet. De
Svei

Gren,

D.
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70-

rige gifna äro: Lucile 1776 (Paris 1769),
Zemir och Azor 1778 (Paris 1771), De

bägge girige (Les deux avares
1770),

Den talande

1778, P.
taflan 1782 (Le tableau

parlant, P. 1769), Andromaque 1785 (P.
1780), Silvain 1791 (P. 1770), Den svart-

sjuke älskaren 1790 (L'amant jaloux, P.
Konung Richard Lejonhjärta 1791,
(R. Coeur de Lion, P. 1784), Den falska
svartkonstnären 1792 (La fausse raagie,
P. 1775) Det farliga förtroendet 1794 (Le

1778),

rival confident, P. 1788),

Caravanen

1796

(La caravane du Caire, P. 1784), Grefve
d'Albert 1799 (Le conte d'Albert, P. 1786),
Anakreon på Samos 1803 (A. chez Polycrate, P. 1797), Lisbeth 1803 (P. 1797),
De båda grenadiererna 1877 (Les méprises par ressemblance, P. 1786). Med undantag af den sistnämnda gafs inga af
G:s verk i Sverige efter 18n. På k. t.
Kphn kommo 14 af G:s verk till uppförande, hufvudsakligen vid samma tid som
i Sverige.
G. beklädde ej någon befattning utan lefde för och af sin konst.
Napoleon beviljade honom en stor pension.
Han uppköpte sedan Rousseaus
"Eremitage" och tillbragte där sina siG. var en varm
sta dagar. LMA 1798.
anhängare af Glucks opera och sökte
reformera den komiska operan i samma
anda som Gluck den allvarliga operan.
G. gick t. o. m. ännu längre än Gluck,
att han äfven ville afskaffa den
i det
egentliga sången till förmån för recitativet. G. skref äfven kyrkliga verk och

—

—

kammarmusik. — Litt.:
"Mémoires ou Essais sur

Själfbiograflen
la

musique"

3

bd

Livry, Recueil de lettres écrites ä
G., 1809; A. I. Grétry (en släkting), G.
en famille, 1815; dessutom biografier af
L. D. Saegher, 1869; Ed. Gregoir, 1883;
1789;

1884; Ch. Gheude, 1906; H.
En samlad uppl. af
de Curzon, 1907.
hans verk utgifves i Belgien på Breitkopf & Härtels förlag (ett 40-tal operor
utkomna).
Greve, Konrad, f. 1820 i Gliickstadt,
Holstein, t 1851 i Stockholm; 1842 anställd som dirigent vid stadskapellet i
Åbo; då Musikaliska Sällskapet året där-

M. Brenet,

—

Grevillius
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på återupptogs, blef G. dess dirigent.
W. Lagus skrifver i sistnämnda sällskaps historia: "Mer än andra förtjuste
G.

genom

En

sitt själfulla solospel.

full-

ändad mästare var han visserligen icke,
men han gick mot allt högre mål och
ägde en poetisk förmåga att låta violinen 'sjunga'.
Man har lofordat hans
föredrag af F. David, af Beriot och Kalliwoda, men intet kunde dock förliknas
vid innerligheten i hans tolkning af
Prumes pastorale 'La melancolie', hans
glansnummer vid denna tid." Då hans

komposition "Blommans lott", romans
för sopran med obligat violin, i maj
1845 f. ggn afsjöngs, skall "en storm af
bifall

ha brutit

lös

i

salen".

G.

skref

äfven i Åbo en del sångpjäser, hvilka
där och i Stockholm uppfördes: "Sommarnatten" (Åbo 1848, Sthlm 1861), "En
nylandsdragon" (Åbo 1848, Sthlm s. å.);
skref dessutom ett sagospel "Den bergtagna" (Åbo 1850, Sthlm 1856); G. var
elev af F. David och hade tillägnat sig
Leipzigerskolans skrif sätt.
Litt.
Finsk
biogr. handbok; W. Lagus, Mus. sällska-

—

pet

i

Åbo

1790—1890,

Grevillius,

Åbo

Ragnar,

:

1890
f.

15.

s.

1850

i

Göteborg;

sångare; student i Uppsala
1873; anställd vid k. t. Sthlm 1884—86;
sånglärare i London 1887 91; sedan
sånglärare i Stockholm och på 1900-talet
i Göteborg;
har i sistnämnda stad ofta
uppträdt som sångare vid konserter.
Grieg, Edvard Hagerup, f. 15. 6. 1843
i Bergen, f därst. 4. 9. 1907; fadern (köpman o. eng. konsul i Bergen) härstammade från Skottland, hvarifrån en af
hans förfäder (Greig) flyttat vid 1700talets midt; modern (Gesine Hagerup),
af hvilken G. troligen fått en stor del
af sin konstnärliga begåfning, härstammade från Halland; modern var själf
utöf vande konstnär på piano; hon gaf
sin son en vårdad musikalisk uppfostran och lät honom särskildt studera sina
egna älsklingskompositörer Mozart och
Weber. G:s fader var en musikintresserad man, som gärna såg konstnärer i
sitt hem.
Edvards äldre broder John
fick utbilda sig på violoncell (1859 elev
af Fr. Griitzmacher i Leipzig) men läm-

—

nade

men föräldrarna tvekade
Alla betänkligheter flngo dock
falla för Ole Bulls bestämda uppmaning
att låta sonen få bli musiker.
Hösten
1858 reste G. till Leipzig för att vid konservatoriet utbilda sig vidare. Hans lärare blefvo M. Hauptmann, Wenzel och
Reinecke. Wenzel, som särskildt älskade Schumann och Chopin, blef hans hufvudlärare. Våren 1862 slutade han sin
utbildning vid konserv, för att hos Gade
Köpenhamn vidare fullkomna sig i
i
komi^Tisition.
G:s förhållande till Gade
åt tonkonsten,

länge.

visserligen det bästa, men några
allvarliga lektioner kom han dock aldrig
att taga för den danske mästaren.
I
stället erhöll han impulser i nationell
riktning af Rikard Nordraak, hvars tro
blef

på den norska tonkonstens pånyttfödelse
ur folkvisan och folkdansen, mäktigt
grep den yngre konstbrodern. I Köpenhamn stiftade G. tills, med Nordraak,
Horneman och Matthison-Hansen (sedan äfven Aug. Söderman) en förening
"Euterpe" med uppgift att få uppfördt
nordiska verk. Vid denna tid lärde G.
äfven

51—53.

11.

— Grieg

dock efter 4-årigt studium tonkonsten för att i stället inträda i faderns handelsfirma.
Edvard visade tidigt musikanlag och önskade ägna sig

hustru,
i

känna

N

i

na

sin

kusin och blifvande

Hagerup

(f . 24. 11.

Haukeland vid Bergen), som sedan

1845
sitt

åttonde år bott i Köpenhamn hos föräldrarna. Hon hade utbildat sig i sång
för Karl Helsted och sjöng gärna de
sånger kusinen skrifvit för henne. 11. 6.
1867 gifte de sig.
G:s romanser op. 10
(till dikter af Chr. Winther) torde höra
till de först komponerade verken.
De
ha ännu ej den utpräglade norska egenarten.
Mera intressanta äro däremot
pianostyckena op. 1, hvilka tydligt äro
påverkade af Schumann och Chopin. Op.
2, Fyra sånger för alt, äro mera i Schubertanda och höja sig högt öfver de första sångerna op. 10. Stilens norska egenart blir ännu mera tydlig i pianostyckena op. 3 ("Poetiska tonbilder") samt
sångsamlingarna op. 4 ("Sex sånger")
och op. 5 ("Hjärtats melodier", sånger
De Nordtill ord af H. C. Andersen).
raak tillägnade Humoreskerna op. 6 för
pf. utmärka sig för en fin och frigjord
nordisk anda. De följande verken pianosonaten i E-moll op. 7 och första violinsonaten i F-dur op. 8 samt op. 9 Romanser och ballader tillhöra G:s ännu all-

mänt beundrade
Nordraak

till

verk.
Berlin

1864 begaf sig

och

1865

till

Grieg
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Kom, där han

ägnade sångerna

1866

siken ("Solveigs Sang" 1875), två sånger ur "Sigurd Jorsalfar", "Landkjen-

tillbragte vintern. Redan
dog Nordraak, och den om norska
tonkonstens framtid så bekymrade vännen skref i Rom sin sorgmarsch till hans
minne. Konsertouverturen "I höst" blef

G:s första orkesterverk (på 80-talet blef
orkestreringen förbättrad). Hela första
delen hvilar motiviskt på sången "Efterårsstorm" ur op. 18 ("Åtta sånger"). 1866
på hösten reste G. till Kristiania, där
han stannade i 8 år med afbrott för
besök i Bergen, Danmark och 1869 70 i
Rom (på statsstipendium). G. arbetade
med ifver och energi på förbättrandet
af den norska hufvudstadens musik.
Han ledde filharmoniska sällskapets konserter,
gaf egna abonnementskonserter och komponerade. Kjerulfs död 1868
blef ett hårdt slag för honom.
Han
kände sig ensam, och endast den varma
tillgifvenhet
Björnson visade honom
kunde i någon mån ge tröst. Björnson
var emellertid ej musiker, och någon
musikalisk vän och förtrogen stod ej att
Han blef därför 1869 mycket glad
få.
öfver ett bref från Liszt i Rom, däri
denne utryckte sin beundran öfver
hans violinsonat op. 8. Hösten 1869
reste han själf med sin hustru ned till

—

Rom

att sammanträffa med Liszt.
här stifta bekantskap med en
mängd musikaliska storheter. Jämte
Liszt själf med Sgambati, Winding m. fl.

G.

för

fick

Liszt

genomgick med

G.

violinsonaten

och spelade äfven från ms. den stora
pianokonserten i A-moll op. 16. Nina
G. sjöng en del af sångerna, och man
beundrade såväl tonverken som hennes
härliga
föredragningskonst.
Af nya
verk tillkommo i Rom bl. a. sångerna op.
39.
1870 återvände G. till Kristiania,
där han strax efter hemkomsten skref
"Föran Sydens kloster", som tillägnades
Liszt.
1870 stiftade han "Musikföreningen", hvilken leddes dels af honom
själf dels af Johan Svendsen, ända tills
Fr. o. m.
G. 1874 lämnade Kristiania.
sistnämnda år erhöll han ett årligt komponistgage på 1,600 kr. Han uppehöll
sig de följande åren dels på resor, dels
i Bergen, i hvars omedelbara närhet han
lät inreda en liten "arbetsstuga".
Under Kristianiatiden hade G. skrifvit
flera goda verk.
Till dessa höra bl. a.
musiken till Björnsons "Olof Trygvason"
(endast första delen), de diktaren till-

—

op.

Peer Gyntmu-

21,

ding" för manskör o. ork. op. 31, norska
folkvisor och danser op. 17, humoreskerna op. 19, andra violinsonaten i G-dur
op. 13.
I Bergen komponerade han en
del af Peer Gyntmusiken och framför
allt den ypperliga pianoballaden op. 24,
med dess dystra men innerliga stämning.
Af sångerna tillkommo nu bl. a. den

underbara "En Svane"

(1876),

"Borte",

"Spillemanden",
"Stambogsrim", "Häbet". Våren 1877 slog sig
G. ned på Lofthus i Hardangcr.
Här
skref han ett af sina främsta verk:
stråkkvartetten i E-moU op. 27. Af andra betydande kompositioner från den-

"Vandlilien",

na tid kunna
mandssang" op.
baryton o. ork.

nämnas "Album
"Den bjergtagne"

30,

for
för

sånger op. 33
och de två (ur föreg. samling) för stråkork, bearbetade populära "elegiska melodierna" (Hjertesår" och "Våren"), norska danserna op. 35 och violoncellsonaop. 32, 12

—

ten op. 36. Hardangeråren 1877 79 stå i
G:s produktion som märkliga år. Stillheten gaf honom tid att i lugn utarbeta sina verk utan några hämmande
yttre band, den storslagna naturen inspirerade och gaf honom krafter att nedlägga hela sin själ i sina verk. Men
ron blef honom dock till sist för tryckande. Han längtade ut i stora världen, och så blef året 1879 ett märkesår
Han gaf då mycket uppi G:s yttre lif.
märksammade konserter i Kristiania,

öfvertygade honom om, att han
ägde sina landsmäns odelade beundran.
Från den norska hufvudstaden gick färden till Köpenhamn, där han äfvenledes
konserterade, och till Leipzig. Vistelsen
denna sistnämnda stad skulle bli af
i
genomgripande betydelse. Han spelade
å en Gewandhauskonsert sin A-mollskonsert och vann fullständigt publikens
förtroende både som pianospelare och som
kompositör. I yttre hänseende betydde
dock mera, att han fr. o. m. nu i musikförläggare Peters fann ett godt stöd.
Peters öfvertog alla hans verk, och
först nu blef G. känd öfver hela den

som

bildade världen. 1880—82 öfvertog G.
ledareskapet af sällskapet "Harmonien" i Bergen. Med detta uppförde han
och
Schuberts C-durssymfoni
a.
bl.

Gripbräde
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Händelverk. Af egna kompositioner fortsatte G. här den redan i Kristiania påbegynte serien "Lyriske stykker" (op. 12 första hft) och utgaf äfvenledes som op. 38 andra hft; äfven
tillkom melodramat "Bergliot" (Björnson), "Fra Fjeld og Fjord" (sånger) op.
44.
Efter 1882 steg G:s anseende i stora
världen snabbt nog. I England föreskrifver sig hans rykte fr. o. m. 1888, då
filh. koncerterna i London under hans
egen ledning uppförde "Elegiska melodier" op. 34.
Fru Nina G:s ypperliga
föredrag af hans sånger bidrog ej minst
till
det bifall han vann i England.
Samma år kom han äfven till Birmingham och Köpenhamn. 1889 dirigerade
han i Paris (Colonne-kons.); sedan åter
flera

London, Paris, Leipzig, Miinchen etc.
Allt sedan 1885 bodde han å sin villa
"Troldhaug" nära Bergen, då han ej
1894 erhöll han
var på konsertresor.
den musikaliska doktorsvärdigheten vid
Cambridges univ. I Wien konserterade
han 1896 97 och i Warschau och Prag
1902—1903.
Under hela denna tid hade
han ej tröttnat att utsända det ena
Samlingen
tonverket efter det andra.
"Lyriske stykker" fortsattes frän tredje
ända till tionde häftet, sångerna op.
48, 49, 58—61, 67 m. fl., andra Peer-Gyntsuiten op. 55, "Sigurd Jorsalfar" op. 56
för ork., "Melodier" för stråkorkester
op. 53, 63, "Fra Holbergs Tid" för piano
o. stråkar op. 40, Symfoniska danser för
p. 4 h. op. 64, romanser o. variationer f.
i

—

p.

op.

51,

sångtransciptioner op.

41,

52,

m. fl.
G. är i ordets bästa bemärkelse nationell, dock höjer och förallmänligar
han allt, så att det blir något för
norska melodier

op.

66

nationer fattbart. Han är störst
det lilla koncentrerade stämningsstycket, men violinsonaterna, stråkkvartetten och violoncellsonaten visa en, om
än fri, så dock storslagen behandlingsförmåga äfven af de större slutna kompositionsformerna.
Kytmen intresserar
ofta mera än melodien, och längre kantabla satser äro mera sällsynta.
I de
instrumentala verken äro därför i allalla
i

mänhet adagiosatserna de minst lyckade. Däremot är ett stormande allegro
med mäktiga stegringar hans rätta fält.

Man har hos hans sånger ofta framhäft deras instrumentala form och del-

— Groppo
vis är denna kritik berättigad, men man
måste härvid äfven tänka på den afgjordt instrumentala prägel nästan alla
äkta norska folkmelodier äga och G:s
hela läggning åt instrumentalmusik.
Dock kan ej nekas, att G. måhända just
i
sina romanser och sånger gifvit det
bästa och djupaste af hela sitt väsen.
"Att skrifva om G:s sånger är att skrifva om det kanske mest genialiska i sitt
slag, som finnes i hela samtiden, och det
skulle egentligen fordra en hel afhandling'
säger den svenska musikkritikern
Adolf Lindgren och tillägger: "För sin
personliga del vill nedskrifvaren af
dessa rader tillägga, att vissa af G:8
visor förefalla mig som formliga under',

verk."

—

Gerh. Schjelderup, E. G.

Litt.:

og hans vaerker,

Kbhn

(tysk

1903

be-

Schjelderup- W.

Niemann); E.
Closson, E. G. et la musique scandinave", 1893; La Mara, E. G., Peters,
Lpzg; Adolf Lindgren, E. G., Mus. studier, Sthlm 1896; G. T. Finck, E. G. i
serien "Living Masters of music" 1908
arb.

1908

(tysk af Löser 1908); A. Grönvold, Nor-

Elgin
1883;
Musical Times febr.
1894 och febr. 1898; R. M. Breithaupt,
E. G., Die Musik III, 22; W. Niemann,
E. G., (nekrolog), Die Musik 1908; s. förf.,
Die Musik Skandinaviens s. 74 ff.; Cath.
ske

musikere.

Courant

27.

Elling, E.

5.

G.

Kristiania

1890;

i

"Nordmaend

i

det 19:de

Aarh".
Gripbräde, ä stränginstrument, det vid
halsen fastlimmade bräde, mot hvilket
strängarna nedtryckas vid fingergreppen;
vid gitarren, lutan m. fl. äldre instrument
äro greppen å g. markerad med band.
1. Grisi,
Guiditta (grefvinna Barni), f. 28. 7. 1805 i Milano, t 1. 5. 1840 vid
Cremona; dramatisk sångerska (mezzosopran); uppträdde intill 1834 i Italien
2. G i u 1 i a G., f. 28. 7.
och i Paris.
1811 i Milano, t 29. 11. 1869 i Berlin; den
förras syster; elev af Giacomelli, Pasta
och Marliani; uppträdde efter 1832 med
glänsande framgång som sångerska i
Paris och London; konserterade 1854 i
Amerika; ingick 1836 äktenskap med
grefve Melcy; var sedan gift med tenorsångaren Mario.
Bellini skref "Montecchi e Capuletti" (Romeo och Julia) för
de båda systrarna. För den sistnämnda
komponerade han dessutom "I puritani".

—

—

Groppo

(it.),

se

Gruppett o.

Grosser— Gräsbeck
Grosser, Anna, f 29. 4. 1855 i Melnik,
Böhmen; pianist; elev af konserv, i Leipzig och Fr. Liszt; ingick 1882 äktenskap
med skriftställaren Julius G. och var på
80-talet en af Berlins främsta pianokrafter; har företagit flera konsertresor (1886
Sthlm tills, med P. Lucca).
.

Grosso (it.), stor, stark.
Grossolano (it.), plump, grof.
Grove, George, f. 13. 8. 1820 i Clapham, London, f 28. 5. 1900 i London; musikhistoriker; begynte som ingenjör och
byggde fyrtorn, broar och järnvägar;
öfvergick sedan så småningom till musiken; var en nitisk främjare af veckokonserterna i Kristallpalatset; 1882 94
direktör för Roy al college of music;
hans främsta verk är "Dictionary of music and musieians" utgifvet 1879—89 i 5
bd (ny uppl. 1904—09). G. skref för detta
musiklexikon en mängd originalartiklar
och hade i öfrigt till medarbetare sin
tids främste musikforskare (se L e x i-

—

—

kon).
Litt.: Ch.
and letters of Sir G.

L.

Groves, The

G.,

London

life

1903.

Grubb, Per Wilhe Im, f. i Strängnäs
t i Stockholm 1. 8. 1868; efter af-

1793,

lagd juridisk ex. började han sin bana
i
rättegångsverken men öfvergaf snart
denna väg och företog på egen bekostnad konstresor i utlandet; Ole Bull erbjöd honom 1838 att åtfölja sig som konsertarrangör; efter någon tid måste han
dock återvända, emedan hans hälsa ej
stod ut med alla ansträngningarna; blef
slutligen intendent vid kgl. museum; G.
var god kvartettspelare (altviolin); "han
tillhörde ock den krets af utmärktare
dilettanter, hvilka utgjorde kärntruppen
i

det

gamla Harmoniska

sällskapet, uti

hvars ledning han tog en ganska verksam del". LMA 1837.
Litt.: Mus. ak:s

—

handl. 1869

Grundbas

s.

36

f.

(eng. ground),

mentalbas.

Orre i "Riddar Blåskägg",
"Kronofogdarne".
2. Selma Fredrika G., f. Jonsson 8.
8. 1858 nära Sköfde, t i Stockholm 6. 2.
1895; sångerska; elev af konserv, i Sthlm;
debuterade 28. 9. 1882 i Göteborg som
Rosa Friquet i "Villars dragoner"; sjöng
på k. t. f. ggn 1884 som Nemea i "Konung för en dag"; s. å. engagerad vid
Nya teatern; 1887 gift med Mauritz G.
och uppträdde sedan å Vasateatern;
sjöng efter 1889 endast å konserter; bl.
hennes roller märkas: Laura i "Tiggarstudenten", Fiorella i "Frihetsbröderna",
Rosalinda i "Läderlappen" o. Boccaccio.

Polykarpus

1.

Griinfeld,

Alfred,

f.

4.

7.

1852

i

—

Griitzmacher,

Ludwig,

f. 1. 3.

Friedrich
1832

i

Dessau, t

Wilhelm
23. 2.

1903

i

Dresden; violoncellist; elev af K. Dreehsler och Fr. Schneider; 1848 i Leipzig, där

han

1849

blef

anställd

i

Gewandhaus-

orkestern och lärare vid konserv.; 1860
flyttade han till Dresden, och beklädde
här en post i hofkapellet som "kgl. kammarvirtuos". G. var en af sin tids allra
främste violoncellister och äfven en

framstående lärare. Bland hans elever
märkas: H. Becker, O. Briickner, E. Hegar, W. Fitzenhagen samt brodern LeoG.

(1835—1900),

hvilken var an-

ställd vid flera hofkapell (Schwerin, Mei-

=

Grundstämmor i en orgel
hufvudstämmorna, äfven principalstämmorna.
Grundton, djupaste tonen i en tonart
grundackord.
Gruppetto (it.), dubbelslag; se planschen Förkortningar.
1. Gränder, M a u r i t z
Gabriel, f 17.
8. 1855 i Stockholm, t därst. 1897; meddirektör för Vasateatern 1887 89; premiäraktör vid Dram. t. 1892; bland hans
roller
märkas: Vapensmeden, Pappa
eller ett

.

—

i

Prag; pianist; elev af konserv, i Prag
och Kullak i Berlin; företog på 80- och
90-talen flera konsertresor (Sthlm 1889);
för närvarande bosatt i Wien; komponerade en operett "Der Lebemann" (Wien
1903) och en kom. opera "Die Schönen
von Fogaras" (Dresden 1907).
2. Heinrich G., f. 21. 4. 1855 i Prag;
den föreg:s broder; violoncellist; elev af
konserv, i Prag; sedan 1876 bosatt i Berlin; 1876 84 lärare vid Kullaks akademi; sedan 1886 medlem af k. orkestern;
konserterade i Stockholm 1889 (tills. m.
brodern) och 1906.

Funda- pold

se

329

Kung

Martin,

ningen, Weimar). Båda bröderna komponerade äfven för sitt instrument.
Gräsbeck, Erna, f. 24. 1. 1884 i Diinaburg; operasångerska; elev af Helsingfors' musikinstitut; utbildad vidare i
Rom af fru Falchi och i Berlin hos Etelka Gerster-Gardini; sjöng först i Rom
(Mimi i "Bohéme); i Berlin anställd vid
Lortzingoperan och Komische Oper; är

sedan 1911 medlem af finsk-nationella
operan i Helsingfors; har äfven konser-

Gröndahl
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terat flerstädes
roller

i

Finland; bland hennes

märkas: Pamina

i

"Trollflöjten",

Agatha i "Friskytten", Marie i "Trompeter v. S.", Undine (titelroll i Lortzings
opera), Nuri i D'Alberts "Låglandet",
Christine i "Liebelei" (af Neumann),
Waldvogel i "Siegfried", Antonia i "Hoffmanns Erzählungen", Margaretha i "Faust", Ainikki i "Aino" (af Melartin) m. fl.
1.

Gröndahl,

Olaus Andreas,

f.

4.

Kristiania; sånglärare och dirigent; student 1866; fil. kand. 1867; 1870
73 elev af konserv, i Leipzig och 1873
af Lindhult i Köln; sånglärare vid
krigsskolan sedan 1890 och vid universitetet sedan 1899; dirigent för egen kör.
Frimurare- och officerssångföreningen
samt studenternas sångförening. Har
1912 frånträdt de flesta af dessa befattningar.
G. var en ovanligt dugande
sånginstruktör; har komponerat "Föran
Sydens kloster" för soli, kör o. ork. samt
skrifvit flera manskvartetter.
G. var
gift med den berömda pianisten och
11.

1847

i

—

komponisten Agathe Räcker (s. d.).
2. Frithjof Backer-G.,
den föreg:s
i
Kristiania; pianist
elev af modern och
prof. Barth samt E. v. Dohnånyi i piano,

son,

f.

och

kompositör;

prof.

Kahn och Scharwenka i komposihar utgifvit 10 häften pianokompo-

tion;

15.

10.

1885

— Gudehus
Guarneri, en af de berömda violinfabrikantfamiljerna i Cremona. Familjens
bästa tid är 1690 1745. Man nämner

—

fem

företrädesvis

drea

medlemmar:

—

violiner äro mindre goda.
Giovanni G. (1655—c. 1725),

Pietro

2.

den förres
son; hans instrument anses vara tämligen goda; arbetade senare tiden i Mantua.

—

Giuseppe

3.

G.

(1666—1739),

Andreas yngste son; hans instrument
komma nära violinerna af Stradivari
ocL G. del Gesu och stå högt i anseende.
4. P i e t r o G. (1695— c. 1710), den förres son; hans violiner likna faderns.

—

—

Giuseppe Antonio,

5.

brorson

m

Grönvold, Hans A i
a r Mow, f 26. 6.
i Saude, Norge; studerade juridik i
Kristiania och anställdes 1873 i justitiedepartementet; byråchef 1884; kabinettssekreterare 1905; expeditionschef i depart. för de off. arb.; jämte sin officiella
verksamhet har han äfven ägnat musiken flera värdefulla studier; var 1867 86
musikkritiker i flera norska hufvudstadstidningar
(Aftenbladet,
Aftenposten m. fl.); utgaf 1878 "Frederik Chopin" och 1883 "Norske musikere". Det
sistnämnda arbetet innehåller biografier
af H. Kjerulf, J. Svendsen, Ole Bull och
Edv. Grieg. Alla dessa ge en klar inblick i norskt musiklif.
Främst torde
Kjerulfbiograflen kunna ställas.
G-sträng;
stråkinstrument
på
den
sträng, som är stämd i g: fjärde strängen uppifrån på violinen, tredje på altviolinen och violoncellen, första på kon.

1846

—

trabasen.

Guarache, neapolitansk dans, omväxlande ^U- och *A-takt.

till

benämningen G. d e 1
instrumentens beteckning:
"IHS", f. 16. 10. 1687, t på 1740-talet; den
inom släkten med det högsta anseendet;
mellan 1725 och 1742 skapade han sina
bästa arbeten; de sedan förfärdigade voro
ej så goda; enligt sägnen skulle G. ha
fört ett oregelbundet lif och blifvit satt i
fängelse; de dåliga instrumenten skulle
ha tillkommit i fängelset. G :s instrument
stodo rätt nära Stradivaris i tonen.
Litt.: Piccolelli, I liutai antichi e moderni, 1885; L. von Liitgendorff, Die Geigenbauer, 1904; H. Petherik, Giuseppe G., 1906.

Andrea

Gesu

erhöll

G.,

efter

—

Gubben

i

bergsbygden

Det enstaka huset, La

sitioner.

A n-

1.

Amati; hans

G. (1626—98), elev af

eller

maison

ou Le viellard des Vosges, af
Marsollier; komedi m. sång i 2 akter;
musik af N. Dalayrac; öfvers. af C.
Moor; premiär i Paris 11. 5. 1797; Sthlm
isolée,

ggn pä
ggn 28. 10.
f.

Gud!

k.

t.

6.

5.

1802;

i

Göteborg

f.

1860.

dig min sak, psalm

468;

komponerad af honom
själf;
flera koralböcker ha för denna
psalm en melodi af E. G. v. Rosén (KSV
45).
Se Pr. Nordermann, Studier i sv.
hymnologi II, 179.
Gud! du af inga skiften, psalm
Haeffner

468;

Haeffner

motsvarar
går tillbaka

koralpsb. af
tysk källa
(Zahn 4434: Wär' Gott nicht mit uns
diese Zeit) af 1524; kan påvisas i Sverige

6;

1697 nr 96;

på

6;

1630-talet

i

till

(Kalmar) och

i

Danmark

1569 (Thomissön).

Gud! du är kärleksrik, psalm
Haeffner hänvisar till mel. 10.
Gudehus, Heinrich, f. 30. 3. 1845 i
Altenhagen, Celle, t 9. 10. 1909 i Dresden;
tenorsångare; elev af Luise Ress i Ber234;

Gud! fullkomlighetens källa,— Guglielmi
lin; 1880—90 anställd vid Dresdenoperan;
1887 medverkade han i Parsifaluppförandet i Bayreuth och deltog sedan i
festspelen; 1890—96 anställd vid Berlinoperan och sjöng 1890 91 i New York;
ägnade sig sista tiden åt sångundervis-

—

ning.

psalm

f

219;

u

m

ghet
Hasffner hänvisar
1 1

k o

1 i

e

n

källa,

s

mel.

till

Gud gifve varom konung,
303 vers 2; Haeffner 303;

200.

psalm

motsvarar

ralpsb. af 1697 nr 311; mel.

i

ko-

förekommer

redan 1566 i tysk källa (Zahn 1945: Verleih uns Frieden gnädichlich; koralpsb.
af 1697 nr 310); tillhör i Sverige mässan
och finnes därför tidigt tryckt i kyrkohandböckerna (f. ggn 1614; se T. NorSv.
kyrkosångböcker. Kult och
lind.
Konst 1906 s. 281). I Danmark finnes den
hos Thomissön 1569.
Se vidare: Förlän oss, Gud, din helga frid.

Gud har
het, psalm

barmhärtig-

af sin

Haeffner 144; mel. motsvarar i koralpsb. af 1697 nr 220; går
tillbaka till tysk koral (Zahn 4430:: Er
ist das Heil uns kommen her) af 1524;
kan påvisas i Sverige på 1630-talet (Kalmar) och i Danmark 1556 hos Tavsen
(se

144;

Nutzhorn

Gud! jag
27;

s.
i

Haeffner hänvisar

till

mel.

7.

psalm

här,

Haeffner 35; mel. motsvarar i
koralpsb. af 1697 nr 219; går tillbaka
till tysk koral
(Zahn 4429: Nun freut
euch, lieben Christen g'mein) af J.
Klug 1535; kan påvisas i Sverige på 1630talet (Kalmar) och i Danmark 1569 (Thomissön).
35;

Gud!

låt

min bön

Haeffner hänvisar

till

dig, psalm
mel.

33.

Gud! lär mig dock besinna,
psalm

448; Haeffner 448;

ralpsb. af 1697 nr 277;

motsvarar i kogår tillbaka till

i

Haeffner hänvisar

363;

Gud, min Gud, som ville, psalm
Haeffner hänvisar

till

mel.

13.

Gud, min Gud! till dig, psalm
Haeffner hänvisar

till

mel.

38.

till

mel.

psalm

22;

78.

mel. 140.

till

kärlek, psalm
mel. 361.

till

Gud, trefaldig! statt oss
Haeffner 22; motsvarar

bi,
ko-

i

ralpsb. af 1697 nr 189; synes vara medeltidsmelodi och förekommer i katolska
källor i tryck sedan Vehe 1537 (Ein Litaney zur Zeit der Bittfahrten auf den
Tag Marci; Böhme I, 297) samt i protestantiska sedan Walther 1524 (Gott
der Väter wohn' uns bei; Zahn 8707); kan
påvisas i Sverige sedan 1640-talet (Mönsterås) och i Danmark sedan 1569 (Thomissön).

Gud vare lofvad

och,

psalm

Haeffner 159; motsvarar i koralpsb.
af 1697 nr 15; går tillbaka till tysk koral (Zahn 8078: Gott sei gelobet und gebenedeiet) af 1524; kan påvisas i Sverige

159;

på

1630-talet

1569

(Kalmar) och

i

Danmark

(Thomissön).

ära, psalm

Haeffner 36; motsvarar i koralpsb. af
1697 nr 196; går tillbaka till tysk koral
(Zahn 5511: Gott dir sei Dank gegeben)
af 1676 (P. Sohren); saknas i danska
källor och i svenska före 1697.
36;

Gud välsigna dessa hjärtan,
motsvarar i konr 395 (enl. Beckmans
psalmhist. s. 925 äfven i Arrhenii handskrifna Continuation af Psalmeprofver);
saknas i danska och tyska källor och i
svenska före 1690-talet.

psalm

ralpsb.

Gud

335; Haeffner 335;

af

1697

är vår starkhet, psalm

Haeffner hänvisar

till

mel.

227;

35.

Gudöfveross förbarmarsig,

mark

248;

hänvisar

Haeffner hänvisar

Gud, min Gud, som dig, psalm
Haeffner 166; går tillbaka till tysk
källa (Zahn 6773: Du, o schönes Weltgebäude) af 1649 (J. Criiger); kan ej påvisas i Sverige före Haeffner.

mel. 86

att den salig, psalm

Gud, som mig

psalm

368;

286; Haeffner

Gud säger,

tysk koral (Zahn 5438: Wie soll ich dich
empf ängen) af 1653 (efter Criiger); kan
ej påvisas före 1697, ej heller i Danmark.
166;

till

Gud, som gläder mina dagar,
psalm

Gud vare tack och

173).

stoftet böjer, psalm

Gud låter sina trogna

240;

Guds rena lamm! oskyldig,
psalm 94; Haeffner hänvisar
(Du går Guds lamm).

292;

Gud!
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402; Haeffner 402;

ralpsb. af 1697 nr 67;

motsvarar

kan påvisas

rige på 1630-talet (Kalmar) och
1569

Tyskland.
Guerriero

(Thomissön),
(it.),

i
i

i

däremot

koSve-

Danej

i

krigiskt.

vakt, vaktparadstycke.
Guglielmi, P i et ro, f. i maj 1727 i
Massa Carrara, t 19. 11. 1804 i Rom; elev

Guet

(fr.),

Neapel; operakompositör;
i
kapellmästare i Dresden; sedan i
Braunschweig; 1772 i London och 1777

af Durante
1762

Guida
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— Guilmant

åter i Italien; 1793 kapellmästare vid
Peterskyrkan i Rom. G. var en tid Italiens mest firade teaterkompositör och
författade ej mindre än 115 operor, de
flesta uppförda 1739—1802, bland hvilka
må nämnas: La serva innamorata. La

pastorella

La bella pescatrice.
viaggiatori; efter sin anpåflig kapellmästare skref

nobile,

La Didone, I
ställning som

han endast kyrkomusik.

G.

utöfvade

på den samtida operamusiken; till hans efterföljare kunna
räknas Paisiello och Cimarosa.
Guida (it.), guide (fr.), ledare, handett stort inflytande

ledning.

Guldo af Arezzo, f. c. 995 i Arezzo (den
Dom G. Morin 1888 uttalade åsikten,
att G. varit född nära Paris, har af förf.
själf 1895 återtagits), t i Avellano 17. 5.
1050(?); kom sedan till Ferrara, där han i
benediktinerklostret Pompösa begynte sina musikteoretiska studier; synes ha blifvit förföljd af medbrödernas afund och
lämnade klostret; bodde sedan i Arezzo,
från hvilken plats hans rykte som sångpedagog och förbättrare af notskriften
nådde ut öfver hela den katolska världen; 1029 blef G. prior i kamaldulenserklostret Avellano. G:s främsta rykte
är knutet till solmisationen (s. d.), där
han utbytte bokstafsbeteckningen på
af

noterna till stafvelser (do re mi fa etc).
Huruvida han är den allra förste, som
användt denna beteckning, är ännu ej
bevisadt.
Inom notskriften tillskrifves G. med större visshet fyrlinjefullt

färgade linjer) med
på eller mellan
linjerna.
G:s musiktraktat "Micrologus
de disciplina artis musicse" utgafs i
Gerberts Scriptores II, 2—50, 1784; flera
upplagor ha utkommit sedan dess; den
bästa nya är af A. Amelli, Rom 1904
(tysk öfvers. af R. Schlecht i Monatsch.
f.
Musikgeschichte V, 135). I Gerberts
Scriptores
finnas
äfven hans andra
skrifter.
Litt.: L. Angeloni, Sopra la
vita, le opere ed il supore di G. d'A.,
1811; Kiesewetter, G. A., 1840; M. Falchi, Studi su Guido Monaco, 1882; Ant.
Brandi, G. A., 1882; J. A. Lans, Offene
Briefe, 1883; Dom Germain Morin i Revue de Tärt chrétien 1888, II (se P. Ambr.
Kienles referat i Vierteljahrsschr. V, 490
systemet

nummer

(olika

eller bokstäfver

—

—493).

Guidonska handen,

lära sig skalan genom att fästa tonernas namn vid fingerlederna af den vänstra handen; skalan omfattar 20 toner
frän stora G {F gamma) till tvåstrukna e; g. h. af bildas i svensk handskrift
i C. 55 (Upps. bibi.) från tiden omkring
1400 (en afskrift af Francos Ars cantus mensurabilis), men var helt säkert
känd i Sverige långt dessförinnan; i se-

nare svenska medeltidshandskrifter återkommer bilden ofta. G. h. synes gå tillbaka till Guido af Arezzo.
Gixilbert,

hjälpmedel att

f.

1868

i

Paris; vis-

Paris; organist; fadern, som själf var
organist, lät honom tidigt spela orgel,
så att han redan vid 15 års ålder kunde
bekläda en organistplats (S. Joseph);
blef 1857 kapellmästare vid S. Nicolas;
i

Lemmens'

elev i Briissel och väckte
uppseende som framstående
orgelspelare; flyttade 1871 till Paris, där

1860

1862 allmänt

han

blef organist vid S:te Trinité-kyrkan; blef 1894 lärare vid Schola cantorum och 1896 vid konserv.; LM A 1908.
Allt sedan de allmänt bekanta orgelPariserutställningen
konserterna
vid
(Trocadéro) 1878 har han varit en af
de ledande orgelspelarna i Frankrike
och har som lärare förvärfvat sig stort
erkännande; Trocadérokonserterna alltsedan 1878 ha varit af stor betydelse
för orgelspelets utveckling; G. har sökt
att vid konserterna spela såväl äldre
som nyare mästare och därmed bidragit
till ett djupare förstående af orgelkonsten.

För studiet af orgelspelets

histo-

äro hans samlingsverk "Archives
des maltres de Torgue" och "École classique d'orgue" med kompositioner af
hufvudsakligen äldre mästare af stort
värde. G. har äfven framträdt som kompositör med flera högt värderade orgelverk samt kör- och ork.- verk: 7 stora
ria

sonater

(op.

42,

50,

56,

för orgel och orkester:
41, 44, 74,

61,

80,

86,

marscherna

symfonien (= sonaten)

89);

op.

op. 42.

Meditation op. 63, Allegro op. 81, FiAdoration op. 83; dessutom orgelsamlingarna: Piéces d'orgue, L'organale,

ett

Y v e 1 1 e,

sångerska; hennes stil var den lätta, satiriska chansonen, sådan den odlades i
den parisiska världens "Caféchantant";
G. besökte de flesta Europas länder och
sjöng i Stockholm 1899.
Guilmant, Felix A 1 e x a n d r e, f. 12.
3. 1837 i Boulogne-sur-mer, t 29. 3. 1911

Guiraud— Gumbert
niste

pratique

(The

practical organist
delvis samma verk), Noéls, L'organiste
liturgiste; slutligen arrangementer för
orgel; till de kyrkliga vokalverken höra
slutligen: mässor och motetter, scenen

"Balthazar" för soli, kör och ork., m. fl.
G. har äfven konserterat utanför
Frankrike i England, Holland, Italien,
Ryssland och Amerika. För Sverige
och svensk tonkonst hade G. stort intresse och gaf 11. 6. 1906 i Trocadéro
en orgelkonsert med uteslutande svenska
orgelkompositörer
representerade
(G. Mankell, Gust. Hägg, Otto E. Olsson,
C. W. Rehndahl, Emil Sjögren och Patrik Vretblad).
I Frankrike har en
stor insamling af medel till ett monument öfver honom ägt rum; till denna
har bidrag äfven sändts från Sverige.
Guirand, Ernst, f. 23. 6. 1837 i NewOrleans, t 6. 5. 1892 i Paris; elev af konserv, i Paris; erhöll 1859 Rompriset med
kantaten Bajazet;
efter
återkomsten
från Italien skref han flera operor, af
hvilka den komiska operan "Piccolino"
(1876) uppfördes i Sthlm 1882; blef 1876
prof. i harmonilära vid konserv, och
1880 prof. i komposition; G. skref äfven
orkesterverk (Suite, ouverture), en Kaprice för violin och orkester m. fl.; utgaf dessutom en instrumentationslära

—

—

1895.

Guitarre
t

f.

a r

(fr.),

chitarra

(it.),

se

g

i-

i

organ utmärker sig för

stort

omfång,

vekhet, egalisering i alla lägen och en
särskildt
ädel
klangkaraktär", skref
man 1896 i Bayreuther Blätter. 1898 gästade hon åter Stockholmsscenen (Brynhilda, Ortrud); 1899 och 1907 ägde äfven

gästuppträdanden rum; de tre sista gångerna biträdde hon äfven vid konserter
i
hufvudstaden; sjöng 1906 i Helsingfors i "Valkyrian". Glanspunkten i alla
hennes uppträdanden förblir dock alltid
Bayreutherfestspelen. Mellan säsongerna vistas G. i Norge.
G. förenar med
präktiga stämresurser en stor mimisk
uttrycksförmåga och en imposant gestalt.
Svenska biogr. i Sv. Musikt.

—

—

1895:

5,

96:

15,

98:

Guldbrandsen,

8,

1907:

Axel,

f.

8.

26.

2.

1848

i

Köpenhamn;

dirigent och fagottist; elev
af Stockmarr och V. Andersen; k. ka-

pellmusiker sedan 1872; förste fagottist
sedan 1906; underdirigent för de förenade Köpenhamnska sångföreningarna
1873, öfverdirigent sedan 1906; öfverdirigent för de förenade själlandska sångföreningarna sedan 1898.

Guldkors et, Catherine, ou

r.

Gulbranson, Ellen, f. Nordgren,
4. 3. 1863 i Stockholm; operasångerska;

af konserv, i Stockholm 1880—83,
sedan för fru Marchesi i Paris; debuterade i sistnämnda stad 5. 10. 1886
å en egen konsert; hennes första debut å operascenen ägde rum i Stock-

elev

holm å

333

Bayreuth

"Valkyrian", och Brynhilda
blef sedan hennes glansroll; sjöng vid
samma tid äfven i "Götterdämmerung";
sjöng därefter i Tyskland och Frankrike
och vann verkliga triumfer i Wagnerroller.
"Hon betager genom röst, poesi,
temperament och apparition.
Hennes
i

k.

t.

10.

1.

1889

som Amneris

i

"Aida"; uppträdde påföljande maj som
Ortrud; konserterade s. å. i Norge och
Köpenhamn och ingick 10. 11. 1890 äktenskap med dåvarande norske löjtnanten numera majoren H. P. J. G. Hon
sjöng sedan i Köpenhamn bl. a. i "Valkyrian", "Aida" och "Lohengrin" och
gästade Stockholm åter 1895 (Amneris,
Elisabeth).
1896 prof sjöng hon i Bayreuth och vistades sedan någon tid där
i
och för inöfning af Wagnerstycken
under Cosima Wagners ledning; sjöng
vid denna tid äfven i Wien med stor
framgång; 26. 7. 1896 ägde debuten rum

la
komedi med sång i 2 akter
af Mélesville och Brazier, musik af Ignaz Briill,, dansk tolkning af J. L. Hei-

C

ro

i

X d'o

r,

berg ("Guldkorset") pr. på k. t. Kphn
3. 1836; efter den danska formen öfvers. till sv. af I. Högfeldt och musik
af J. A. Söderman; i Sthlm på Mindre
4.

teatern

20.

Gulowsen,

4.

1857.

Löna,

f. i Kristiania; sångerska; elev af Henrik Meyer i födelsestaden 1868—71; sedan af Pauline Viardot-Garcia; återkom 1874 och konserterade 1875 i Kristiania, Stockholm och
Göteborg med ej ringa framgång; de-

buterade på k. t. Sthlm 1876 som Mathilda i "Vilhelm Tell"; mottog sedan
engagement vid Kristiania teater; bland
hennes roller märkas: Susanna i "Figaros bröllop", Margaretha i "Faust", Venus i "Tannhäuser".
Gumbert, Ferdinand, f. 22. 4. 1818
i Berlin, t 6. 4. 1896 därst.; 1840—42 an-

—

;

Gumpert— Gustaf
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ställd vid teater

Köln som barytonist;

i

sedan bosatt i Berlin som sånglärare och
kompositör. G. skref en mängd populära
sånger och lustspel ("Die schöne Schusterin", "Bis der rechte kommt" [Den
rätta kommer nog, Sthlm 1862], "Die
Kunst geliebt zu werden [Kärleksdrycken, Sthlm 1862] m. fl.); G., som äfven
var musikrecensent i "Tägliche Eundschau", utgaf 1860 en bok: "Musik; Gelesenes und Gesammeltes".

Gumpert,

Friedrich Adolf,

f.

27.

Leipo. m. 1864 anställd
i Gewandhausorkestern; utgaf en hornskola och flera transkriptioner, orkester-

Lichtenau, t
zig; hornvirtuos; fr.

4.

1841

1906

31. 12.

i

i

studier för blåsinstrument m. m.

Gumprecht, Otto,
6.

skriftställare;

efter

2.

4.

f.

1900

furt, t (blind)

i

1823

4.

i

Er-

Meran; musik-

juridiska

universi-

tetsstudier vid flera tyska universitet in-

gick han 1849 som musikkritiker i "Nationalzeitung" i Berlin; drog sig 1890
tillbaka till Meran; utgaf bl. a.: "Musikalische Charakterbilder" 1869, "Neue
mus. Charakterbilder" 1876 (dessa båda
utvidgade och ånyo utgifna 1883 85 under titeln: "Unsere klassischen Meister"
2 bd), "Rich. Wagner und sein Biihnenfestspiel 'Der Ring d. Nibelungen' " 1873,
"Neuere Meister" 1883 (2 bd). G:s stil är

—

mera kåsörens än
Gungl, J o s e p
bek, Ungern, t
danskompositör
;

företog

med

sin

hufvudsakligen

i

historikerns.

h,
31.

f.

1.

1.

12.

1810

1889

i

i

Zsam-

Weimar;

militärmusikdirektör
orkester konsertresor
Tyskland; 1843 besökte

han Berlin, 1849 Amerika, 1850 kgl. mui
1858
militärkapellmäst.
sikdirektör;
Briinn; 1864 bosatt i Miinchen och efter
1876 i Frankf. a. M.
G. var en af J.
framgångsrikaste efterföljare
Strauss'
och skref en mängd på sin tid utomordentligt populära valser, galopper, polkor och marscher.
Gura, E u g e n, f. 8. 11. 1842 i Pressern,
Saatz, Böhmen, t 26. 8. 1906 i Aufkirchen
vid Starnbergersjön; operasångare (baryton); elev af Miinchens konserv.; sjöng
(1867—70), Leipzig (1870—76),
i Breslau
Hamburg (1876—83), Miinchen (1883—96)
och framför allt i Bayreuth; förvärfvade
sig äfven godt anseende som balladsångare; utgaf 1896 "Erinnerungen aus melnem Leben".
Gurlitt,

Cornelius,

f.

10.

2.

1820

i

Altona,

därst.

t

17.

elev

1901;

6.

af

Reiuecke och Weyse (den danske kompositören); 1864 organist vid hufvudkyri födelsestaden; 1874 titeln "Kgl. Musikdirektor"; skref en mängd kammarmusik, orkestersaker, solosånger, pianostycken samt två operetter "Die römische Mauer" och "Rafael Sanzio"; dess-

kan

utom operan "Scheik Hassen".
Gusla (gusle, gusli, guslina, gudnica),
sydslaviskt stråkinstrument (Dalmatien,
Serbien) med lutformad korpus och vanligen en sträng (undantagsvis två i
kvintstämning). Resonnansbottnens tak
är af skinn; instrumentets storlek är 60
—80 cm.
Litt.: F. S. Kuhaca, Opis i
poviest narodnih glasbala jugoslovjena
I, 1 ff. med afbildningar och exempel på
melodier för instrumentet.
Gustaf, prins (sign. G*****), arf prins,
hertig af Uppland, f. 18. 6. 1827 på Haga
lustslott, t 24. 9. 1852 i Kristiania; Oskar
I:s son; studerade fr. o. m. 1844 flera terminer vid Uppsala universitet; tidtals
äfven vid Kristiania universitet; tidigt
inskrifven vid armén, befordrades han

—

under det sista
var han sysselsatt med
utarbetandet af en teckning af 1655 års
riksdag, ett arbete, som dock blef ofulländadt. Hans rikaste anlag voro dock
de musikaliska. Här hade han till lära1850 till öfverstelöjtnant;

året af sitt

re A.

F.

lif

Lindblad.

Under

studietiden

mottog G. mäktiga musikaliska impulser af E. G. Geijer, Wennerberg, Josephson och I. Hallström.
Hans stil som
kompositör blef äfven densamma som
dessa hans musikaliska vänners.
De
flesta af hans tonverk tillkommo 1844
50 och omfatta solosånger, manskvartetter, flerstämmiga sånger och marscher.
1853 utkom på A. Lundquists förlag en
samlad upplaga, hvilken dock ej upptager de på Hirschs förlag utgifna solosångerna vid piano. Solosångerna
äro (Lundquists förlag): Romans (I rosens doft) komp. 1846; Julvisa (När själen är nöjd) komp. julafton 1846; För
evigt (Öfver vågors klara speglar) 1848;
Hemlängtan (Hem till höga norden)
1848;

"Han

vill det så",

komp.

hösten 1849; Julklockorna

(6

i

Uppsala

Ijufliga to-

komp. julafton 1849; Psalmen 451
(Mina lefnadstimmar stupa), komp. påskhelgen 1850; Romans (O säg mig strålar
lika klar), komp. på Drottningh. i maj
ner),

Gustaf Adolf

o.

Ebba Brahe— Gustaf Ericsson

Svanens sång (Från molnens purpurstänkta rand) 1849. Samlingen "Enkla melodier" (solo med piano på Hirsclis
förlag) innehåller: Farväl (Du undersköna dal); Vigselkransen (När aftonrodnad
tröttad); Saknaden (I skogen finns ej
mer en gren); Tidens flykt (Jag går mot
döden hvart jag går). Fyrstämmiga
1850;

manskvartetter
lag):

(Lundquists förbleka må-

En månskensstund (Du

ne) 1844;

Jägarsång (Hallå! I klippor,
1845; Serenad (Slumra var-

som svaren)

ma

hjärta) 1845;

Morgonhymn (Väckt

af

morgonvindens friska anda) 1845; Våren
(Glad såsom fågeln) 1846; Farväl (Min
1846;
Till
aftonstjärnan
fosterbygd)
(Stjärna! kvällens dotter du) 1846; Kör
(Det är så skönt att ut på hafvet gunga)
1846; Hälsning hem till Sverige (Hvar
vill du hän du vackra turturdufva) 1846;
Snödroppen (Fly, sjöng vinden i natten!)
1846; Sång vid sorgefesten efter korvetten Karlskrona förolyckande (Hörsam
Zebaoths bud i natten) 1846; Debardeurmarsch, minne af en kostymbal (Upp!
Debardeur) 1847 (motivet hämtadt ur op.

Stradella);

aldrig

Vänskap (Vänskap! du som

skiftar)

Kvartett (Natten
1848; Låt alla sorger fara
1847;

har sänkt sig)
(God dag! Äro vi alla här) 1848; Studentsång (Sjung om studentens lyckliga
Kälkbackssång (Kälkarna
da'r)
1851;
fram) 1851. Flerstämmiga sånger: Frisk
(Frisk utur lifvets källa) 1844;
Nyårsnatten, trio (O! Sångarbroder! än
ett år) 1847; I anledning af nöden i Uppsala län, kvartett (Ojämt falla lyckans
håfvor) 1845; Hvilan (O! den som fick
hvila) nov. 1848; Den 14 mars, kvartett
(Redan snön vid höga polen) 1849; Nyårshymn, trio m. pianoack. (Årets sista dag
luft, trio

sjunkit har)

1850.

Instrumentalmu-

sik för piano: Sorgmarsch komp. vid
en minnesfest i Frimurarlogen 1849; Sorgmarsch till minne af prinsessan Eugénie;
Sorgmarsch sig själf tillägnad 1850;
Marsch till andra lifgardet 1843; Marsch
till lif regementets dragoner 1843; Marsch
till Lifgrenadierregementet 1846; Stridssignaler till Skånska husarregementet
på lägret vid Herrevads kloster 1848;
Militärrast till andra lifgardet 1848.
Slutligen skref G. äfven musik till H.
Sätherbergs "komedi med sång": "Hvita
frun på Drottningholm" uppf. 9—29. 4.
1847 å k. t. sex gånger (i arr. för ork.

Dalarne

i
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af J. N. Ahlström; några smärre sångpartier äro af I. Hallström).
G:s vo-

—

kalmusik är vanligen skrifven till ord
af H. Sätherberg; af andra diktare märkas: Runeberg, E. G. Geijer, A. Afzclius,
A. F. Lindblad, Carlén; dessutom ej så
få till ord af honom själf. — Grundtonen
i G:s musik är ett stämningsfullt vemod.
Grafstämningen och dödstankarna återkomma ofta. Ej mindre än tre af hans
instrumentala verk äro sorgmarscher.
I rent musikaliskt hänseende stå många
af hans kompositioner mycket högt och
kunna ställas i rang med de allra främsta af samtida svenska kompositörer. De
äro därjämte afgjordt svenska till hela
sin läggning, och många sjungas därför

ännu med samma friskhet som

—

för 50 år

var äfven en intresserad
kvartettsångare och sjöng i Uppsala ofta
sedan.

G.

med studenter. En solokvartett bestod af G. som förste tenor, P. Aug. Öländer 2:dre ten., Iv. Hallström l:ste bas
tills,

och L.
valde

Åman

2:dre bas.

—

Mus. ak.

in-

honom 1844 till hedersledamot;
restes honom af samma samfund en

1854

minnesvård

Hagaparken.

—

Vid Kriprins Gustafstipendium för musikaliska studenter.
De musikaliska källorna till G:s karaktäristik äro få.
Den samlade upplagan
af hans kompositioner upptaga en del
data. En karaktäristik skref Gösta Geijer: "Prins G., hans lefnad och tondiktning", Göteb. 1912. Se äfven Mus. ak:s
stiania

i

univ.

finnes

ett

—

Triaden 1852 nr 9;
1853; J. Sundblad,
De samtida memoarUppsalalif 1884.
verken ge smärre bidrag till hans karaktäristik.
Bland dessa må särskildt
nämnas: Anna Hamilton-Geete, I solhandl. 1866

s.

54

f.;

Folkkalendern Svea

nedgången

I,

IL

III-

Gustaf Adolf och Ebba Bradram i 3 akter, efter Gustaf
dram. bearb. af J. H. Kellgren;
musik af Vogler (mus. delvis af F. Uttini och J. F. Grenscr); premiär på k. t.
Sthlm 24. 1. 1788; upplefde intill 1794 23
h

e,

lyrisk

III:s

representationer.

Gustaf Ericsson
dram med sång

i

Dalarne,

akter af C. Envallsson; musik af C. Stenberg; premiär på
Munkbroteatern (vid invigningen af
"Nya svenska komediteatern") 29. 10.
i

3

Af musiknumren

blef särskildt den

folkvisartade ariettan:

"Vi daldrängar

1784.

—
Gustaf Vasa
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unga" mycket populär och upplefde
ra skillingtryck.
i

J.

na,
193

Denna

fle-

mel. är tryckt

Flodmark, Stenborgska skådebanorI samma bok finnes s. 187—
en historik öfver första uppförandet.
bil. s. 3.

Egenhändiga

partituret

förvarar

ope-

rans bibliotek.

Gustaf

— Giinther

aktig tonbildning, bestående däri, att tonen med ofullständig resonans framkommer ur strupen.
Gyllenhaal, Matilda Valeriana Beatrix, f. spansk grefvinna d'Orozco i Milano 14. 6. 1796, t 19. 10. 1863 på Stora
Ekeby. Eytterns socken: tidigt gift med

Vasa, lyrisk tragedi i 3
akter, efter Gustaf III:s plan bearb. af
J. H. Kellgren, musik af Naumann; fär-

markis B. Conami blef hon änka före
20 år; 1817 omgift i Wien med J. Montgomery-Cederhjelm; 1825 ånyo änka; 1839

digkomponerad 1783; premiär på k. t.
Sthlm 19. 1. 1786; repris med ny instrumentering af I. Lachner 12. 4. 1859; till

gift

firande af operans jubileum åter gifven
18. 1. 1873;

1886

(för

upptogs sedan 12. 5. 1880, 19. 1.
vara i beredskap till Sv.

att

ak:s 100:de årsdag), 12. 5. 1896 (l:sta aktens tablå 12. o. 14. 5. 96 samt 2:dra akde senare representaten 16. 5. 96).
tionerna se bl. a. C. F. Lundquist, Min-

Om

—

nen o. anteckningar II, 43 ff.
Samma
svenske konung har äfven gifvit ämne
till en del utländska operor såsom B. Galuppis "Gustavo I, re di Suezia" (Venedig 1740), M. Aspas "Gustavo Vasa" (c.
Gius. Apollonis "G. V." (Triest
1840),
F. Marchettis "G. V."
(Milano
1872),
1875), K. Götzes "G. W., der Held des
Nordens" (Weimar 1868) och Isouard
F. Gasses "Une nuit de Gustave Wasa"
(Paris 1827); dessutom en balett "Gustavo Vasa" af Gyrowetz (c. 1820).
Gustaf III, ämne för tvenne operor: "Gustave III, ou le Bal masqué"
af Auber (se Maskeradbalen) och
"Ballo in Maschera" af Verdi.
Öfver
G. som främjare af musiken se: Aka-

—

demi. Hofkapell, Sverige, Teater.

friherre K. A. F. Gyllenhaal.
1820- och 30-talets sällskapskreisar i Stockholm en bemärkt plats
och förstod genom stora sällskapstalan-

ger
alla.

i

och

tjusande

Sveriges måhända äldsta folksäng; texten trycktes f. ggn 1772 och utgör en af
de tre "kväden" till Gustaf III:s ära,
som detta år utkom; melodien är en förändring af en samtida "Gavotte de Vestris"; sjöngs ännu som folksång vid aftäckandet af Gustaf III:s bildstod i

Stockholm 24. 1. 1808; ersattes på 1810"Bevare Gud vår kung" (s. d.).
Den gamla sången blef sedan folkdans
talet af

(figurdans) och utföres (till sång) som
sådan ännu öfverallt i Sveriges landsort samt i Östersjöprovinserna.
Gnsto (it.), smak, g u s t o s o, con g.,
fel-

behagfullhet

vinna

Hon ägde god omdömesförmåga

litterära ting och hade af g jord musikalisk läggning.
Som kompositör uppi

trädde hon på 20-talet

med

mänt sjungna sångerna

de då

all-

"Tänk någon

gång", "Axels monolog", "Vid julbrasan
för några år sedan" (ord o. musik),
"La Serenata contadinesca", "Rings Dräpa" (musik till Tegnérs dikt), samt en
husarmarsch. G. sjöng äfven ej sällan
i

smärre sällskapskretsar.

Hon

inspi-

rerade Geijer till sången "Söderländskan
i Norden", Tegnér till dikten "Mathilda"
samt Bottiger till "Tänk någon gång,
G:s minne
då du en blomma plockar".
är bevaradt i många samtida memoarverk; hon omnämnes bl. a. i följande
böcker: "Brinkman o. Tegnér" af E.
Wrangel, A. Silfverstolpes memoarer
och bref, J. A. Josephsons bref (N. P.
Ödmans biogr. af J.); se äfven: Anteckn.
om sv. kvinnor, Sthlm 1864.
1. Gunther, Georg, f. 1785 i Tyskland,

—

t nov. 1853

Gustafs skål! Den bäste Kung,

smakfullt.
Gutturalton, strupton, halston; en

med

G. intog

Schwencke

i

Jönköping; elev af C. F. G.
Ph. Em. Bachs efterträ-

(C.

i Hamburg; kom 1815 till Sverige
och blef organist vid Kristine kyrka
i Göteborg; utvecklade här på 1820-talet
en storartad verksamhet för musiklifvets höjande; stiftade en sångskola och
ett musiksällskap "Sångsocieteten" och
utförde med detta flera stora kör- och

dare)

ork.-verk,

såsom Haydns "Årstiderna",

Mozarts Requiem, musiken till "Don
Juan" och "Trollflöjten", G. verkade ifrigt för förståelse af den allvarliga tonkonsten och gaf talrika orgelkonserter
ej blott i Göteborg utan äfven i flera
andra städer i Sverige samt i Finland;
LMA 1834. Då G. 1843 gaf en orgelkonsert i Stockholm meddelades i "Sthlms

Giinther

Musiktidn." att han "i många år varit
känd som Sveriges utmärktaste orgelG. blef sedan musikdirektör
spelare".
vid Elfsborgs regemente och lefde på
40-talet uteslutande för sina orgelkonserter.
1846 drog han sig tillbaka till
Jönköping. "Jämte tonkonsten ägnade
sig denne genialiske man med ifver åt
filosofiska studier, och detta aldrig till-

fredsställda forskningsbegär, som oupphörligen dref honom till att öka måttet
af sina kunskaper, hindrade honom ock
någon mån, att till det allmännas
i
tjänst använda det rikhaltiga förråd
han däraf samlat. Han tillbragte sina
sista lefnadsår i kontemplativt lugn, en
obemärkt, men deltagande åskådare af
tidens artistiska, vetenskapliga och politiska rörelser" (Ny tidn. f. m. 1853: 20).
G. var en varm anhängare af Bachs orgelkonst, som han lärt sig älska hos sin

Hamburg, hvilken själf var
i
Marpurgelev.
Litt.: Göteborgs musikrevy I, 1907; Ny tidn. f. musik 1853 nr
musiktidn. "Triaden" 1853 nr 71;
20;
Stockholms Musiktidn. 1843 nr 2, 3; W.
Bauck, Själf biogr. skizz 1872, Sthlm 1878
lärare

s.

7

—

f.

J u 1 i u s G., f. 1. 3. 1818 i Göteborg,
t i Stockholm 22. 3. 1904, den föreg:s
son; sångare (tenor) och sänglärare; redan som nioårig sjöng han för Tegnér på
ett sådant sätt, att skalden hälsade honom med en sång: "Julius, sjung! Sjung
som barn, och sjung som ung! När de
2.

ljusa lockar gråna, hjärtat kallnar, sinnen tråna: ack! då tager sången slut,
därför Julius, sjung förut!"; denna skal-

dens maning att sjunga efterkom han
dock ej omedelbart utan ägnade sig
först åt den militära banan och tjänstgjorde i tre år som underofficer vid Elfsborgs regemente; först sedan ingick han
vid k. t., där han debuterade i Fra Diavolos roll 8. 11. 1838 och 1. 7. 1839 fast
engagerades. Bland hans roller märkas:
Don Juan, Almaviva i "Barberaren",
Eenaud i "Armide", Masaniello i "Den
stumma", Narcisse i "Turken uti Italien", Robert, Stradella, Edgar i "Lucie", Raoul i "Hugenotterna" m. fl. 1843
medverkade han vid faderns orgelkonsert i hufvudstaden, och man kunde då
på en och samma konsert få höra fader
och son, Sveriges främste organist och
en af Sveriges främste sångare, tillsam-
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mans
på

tolka de gamla klassiska mästarna

sådant

ett

sätt,

att

man

hellre ville

kalla hela aftonen en "Musikalisk gudstjänst":
"Orden försmälta här i toner,
hvilka stämma hjärtat till den innerligaste bön, den skönaste lofsång" (Sthlms
musikt. 1843 nr 4). Samma tidning säger
1844 (nr 10) om honom: "Hr G. är en
skatt i vår musikaliska värld, som vi

kunna nog värdera, och af hvilken vi
nästan alltid ha något ädelt musikaliskt
ej

att lära."
tid,

G. fästes vid k.

t.

vid

samma

som Jenny Lind, och båda sjöngo

ofta tillsammans

i operorna; den k. scenen kunde snart pä samma gång få höra
sådana förmågor som Jenny Lind, J. G.,
Belletti och I. Dannström.
1842 hade
J.
Lind återkommit från sin ettåriga
studietid i Paris, och tiden intill 1844,
då hon afgick från Sthlmscenen, blef
en af den k. scenens största glanstider.
G. rycktes med af den nya konstnärligare sången och lärde af J. Lind den

konstnärliga tonbildningen; de
snart att närmare förstå
hvarandra, från scenen gingo konsertresorna ut i landsorten, och i flera städer fick man höra de två gemensamt
konsertera; snart visste man öfverallt
att förtälja, att en förlofning mellan
dem förestod; hösten 1844 rycktes Jenny
Lind bort från Sverige till stora världen, G. reste följande året ut att söka
rätta

båda

lärde

samma

lärare

Jenny Lind.

(Garcia)

Köpenhamn
i
Hamburg (filh.

i

Paris,

som

uppträdde han
(Hugenotterna), sedan i

Hösten

1845

sällsk:s konserter, Stadt-

i "Don Juan"); i Paris
stannade han fr. sommaren 1846 juli
1847; på återresan uppehöll han sig någon tid i Baden-Baden hos Pixis och
lärde där känna flera af samtidens främ-

teatern: Octavio

—

ste.

1. 10.

1847 inträdde

han åter

i

tjänst-

och kvarstod nu till 1.
Jenny Lind besökte endast säl7. 1856.
lan hemlandet efter 1844 och snart hade
det forna innerliga förhållandet mellan
de två varma konstnärsnaturerna lämnat plats för blott vänskaplig förståelse.
Ännu i början af 1848 visste man dock
att förtälja, att de skulle ha definitivt
förlofvat sig, men redan okt. s. å. bröts
förbindelsen med bådas samtycke (J.
Lind var då i Dublin). 1851 företog G.
åter en färd till Paris, 1853 reste han i
Norge och Finland, 1855 och 57 i Schweiz

göring vid

k.

t.

— Gäfle

Gyrowetz
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och Italien (Milano, Genua, Turin); 1850
han sångmästare vid k. t. och innehade denna befattning till 1862; 1841
ass. LM A och 1854 LM A; anställd 1888
som lärare i solosång vid akademien;
professor 1864; 1861—81 kördirigent i

nensky från Uppsala" ämnade "med

blef

trädan af stadens herrar amatörer",
uppföra en konsert på stora rådhussalen, hvarvid han skulle låta höra sig på
Tanken
klarinett och glasharmonika.
på att samla alla krafterna till ett ge-

"Harmoniska sällsk." samt "Nya harm.
sällsk."; lämnade 1898 sin ordinarie be-

mensamt arbete uppkom

men

vid konservatoriet

fattning
höll dock

en del elever.

G.

bibe-

var dess-

utom en mycket anlitad privat sångläBland de sångare och sångerskor

rare.

han utbildat må nämnas; Euphrosyne
Abrahamson, Louise Michaeli, Gurli Kuben, Wilhelmina Strandberg, Jeannette
Jacobsson, Caroline Östberg, Selma Ek,
Maria Gelhaar, Anna Karlsohn, Victor
Dahlgren, And. Willman, Hj. Håkansson, L. Labatt, O. Lejdström, A. Seller-

—

G. var en skicklig
gren, J. Forsell.
kördirigent och samvetsgrann och skarpsynt lärare. Hans röst var ej stor men
mycket behaglig och klangfull; därtill
kom en ypperlig sångkonst, en liflig na17. 5.
tur samt smidig och smärt figur.
1906 aftäcktes en minnesvärd å nya kyrLitt.: Stockkogården öfver honom.
holms Musiktidn. 1843, 44; Sv. Musiktidn.

—

—

1904 nr 7 (jfr äfven
1898

41;

s.

33,

44;

samma

1904

s.

tidn. 1888

49,

54;

F.

s.

A.

Dahlgren, Ant. om Sthlms teatrar; Fr.
Hedberg, Sv. operasångare; HollandKockstro, Jenny Lind I; N. P. Ödman,
J. A. Josephson; A. Lindgren, Mus. Stud.
(s.

178).

Gyrowetz, Adalbert, f. 19. 2. 1763 i
Budweis, Böhmen, t 19. 3. 1850 i Wien;
studerade musik i Wien, Neapel, Milano
och Paris; återvände sedan till Wien;
var 1804 31 hofkapellmästare och dirigent vid hofoperan. G. utvecklade en
ovanligt stor produktivitet: 30 operor
och sångspel, 40 baletter, 19 mässor, 60
symfonier, 60 stråkkvartetter, 30 verk
för piano, violin och cello, 40 pianosonater, marscher, danser, körsånger, manskvartetter; af operorna kunde endast
"Der Augenarzt" (Wien 1811) en längre

—

tid hålla sig; baletten "Natalie" uppför-

des

i

Sthlm

1843.

—

G.

utgaf 1843 en

s.

å.,

i

bi-

det att

därvarande "musikälskare" beslöto att
långfredagen d. 19 4. uppföra "Haydns
vackra passionsmusik" och sedan skänka behållningen till Pauvres honteux.
Den .ledande mannen härvid var stadsläkai'>n And. Lor. Santheson, om hvars
musikaliska förmåga det heter, att han
"blåste på flötravär, hvaruti han ägde
en utmärkt färdighet". Ända till dennes död 1810 fortgingo konserterna 1 ä
Efter Santhesons död
2 ggr om året.
upptog dr Juhlin hans verksamhet för
musiken och de fattige. 1807 annonserade man om, att åhörarna skulle förnöjas
med ett "här på stället ej förr offentligen hördt s. k. flygelpianoforte". 20 år

man själf ett "pianoforsamma tid skaffade man sig

senare inköpte
te".

Vid

äfven genom köp ett musikbibliotek innehållande tonverk af Beethoven, Weber, Ries, Hummel, Kuhlau, Vogler m. fl.
1. 5. 1829 fick amatörsällskapet f. f. ggn
ett särskildt

namn: "Concordia".

Un-

der denna benämning har sällskapet allt

sedan dess gått. På 20-talet fanns ett
teatersällskap "U. M.", men man beslöt
1830 att förena sig med Concordia och
25. 4. 1842
till dem öfverlämna sin kassa.
uppfördes Heeffners oratorium "Försonaren på Golgatha", ett verk som stadens

gymnasium redan

1818

gifvit

med

ute-

slutande skolungdom i körerna. Den
musikaliske ledaren för såväl sällskapet
som skolsången var stadens nitiske organist C. J. Moberger (s. d.). Efter 1844,
då han afled, inträdde en kortare hvilotid.
1851 uppfördes Beethovens A-durssymfoni, körer af Neukomm och första
delen af "Skapelsen". 1855 omtalas ett
"nybildadt symfonisällskap", som i början arbetade själfständigt men efter
hand gjorde gemensam sak med Concordia. 6. 5. 1855 uppförde man ånyo "För-

Golgatha"

med samma

själf biografi.

sonaren

Musiken i G. före 1805 synes
hufvudsakligen ha varit af enskild na-

tresse

och endast resande virtuoser gjorde
då små afbrott i enformigheten. 3. 5.
1805 tillkännagafs, att en "direktör Stra-

"stränga stilen" och uppförde gärna
körverk af polyfon karaktär. I Gäfleb. 1.
tidn. heter det 30. 3. 1842: "Den som icke

Gäfle.

tur,

på

som

förut.

Man

synes

i

in-

allmän-

het haft stor förkärlek för den gamla

Gästabudet på Solhaug— Göteborg
älskar fugan, på sitt rätta ställe, kan
icke vara en äkta musikkännare, och bör
således icke heller upphäfva sig till do-

mare

i

delas

i

—

musikaliska ämnen."
1866 medMus. ak:s handl. (s. 83 f.) att kören i G. utgjorde 54 personer blandade
röster, hvaraf 28 manliga; orkestern bestod af 5 stråkar jämte piano. Solister
funnos: 2 i sång, 1 på stråkinstrument
och 10 på piano. Musikdirektören vid
Helsinge regemente A. Andersson var
ibland de biträdande ledamöterna. Fil.
dr. C. Engström var anförare.
Sällskapet gaf årligen 4 enskilda och 1 offentkonsert.
lig
Concordia fortsatte sin

ända till 1869 års stora
Under 70-talet namnes sedan in-

verksamhet
brand.
tet

om

stadens musiklif.

Först

16.

11,

1881 återupptog Concordia sin

nedlagda

verksamhet och

man

9.

12.

1882 gaf

för-

Under direktör Wilhelm
Björkgrens driftiga och insiktsfulla musta konserten.

sikaliska
fört de

ledning har sedan sällskapet

gamla traditionerna vidare och

—

konserter med program omfattande såväl utländska som
nordiska mästare.
Särskildt de senare
ha varit ovanligt talrikt representerade:
af svenskar bl. a. A. F. Lindblad, J. A.
Josephson, Norman, Hallström; af norrmän Grieg och Kjerulf af danskar Gade
och Heise m. fl.
Ett musiksällskap af
ännu högre art stiftades 26. 10. 1911 under namn af "Gäfleborgs läns orkesterTill
förening" med c. 30 medlemmar.
detta har Kuben Liljefors, förut känd
frän dugande musikverksamhet i Göteborg, utsetts till kapellmästare.
Litt.:
Minnesblad öfver musiksällskapet Concordia i G. 180&-1905 af C. M. S., Gäfle
1905; Musikaliska föreningar i Sverige
och Norge, Mus. ak:s handl. 186G.

hvarje år haft

2

4

;

—

—

Gästabudet på Solhaug, skådespel på vers i 3 akter af Ibsen ("Glidet paa Solhaug"), öfvers. af F. A. Dahlgren; musik af Sperati; pr. å k. t. Sthlm
4. 11. 1857.
Se vidare GilletpåSolh a u g.
Gästroll, roll, hvari en främmande ar-

—

tist

uppträder på en teater.

Gör porten hög, gör dörren,
psalm

52;

Haeffner 52; motsvarar i koi utländ-

ralpsb. af 1697 nr 117; saknas

ska koralböcker och i svenska före 1697.
Göteborg. Musikodlingen i Sveriges

andra stad kan

följas tillbaka

till

1600-
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då dels skolan och kyrkan
stadsmusikanterna sörjde för, att
tonkonsten ej blef glömd.
I Kristine
församlings skola funnos följande kantorer under 1600-talet: Joh. Christoph
Knebel anställd 1645 till sin död 1689,
Johannes Schwartz 1689—90, Andreas
Lakeman 1690—92 och Daniel Flato 1692
1729.
Af dessa voro de två sistnämnda
samtidigt organister.
Såväl domkyrkan som tyska kyrkan hade orgelverk
redan på 1600-talet, ehuru inga af dessa
kommo att länge bevaras, då båda förstördes genom kyrkobrand.
För den
offentliga musiken sörjde tvenne stadsmusikanter.
Sådana omtalas redan på
1620-talet.
Till deras åligganden hörde
bl. a. att hvarje onsdag och lördag vid
middagstiden underhålla
allmänheten
med trumpetande från rådhusets öfre
våning.
I enskilda samkväm och vid
gästabud fick inga andra än stadsmusikanterna sköta om musiken. De skulle
talets början,

dels

—

därför hålla nödigt antal "gesäller".
De vid slutet af århundradet trakterade instrumenten synas ha varit violer,
dulcianer, skalmejor och trumpeter. Under 1700-talet blef musikutöfningen djupare och konstnärligare. År 1718 omtalas, att dir. mus. vid gymnasiet Johan

Anthonius Bonn

låtit uppföra en egen
komposition: "Amor noster crucifixus".
Först på 1750-talet begynte dock det
egentliga konsertlifvet att florera. Olof
Liedner (fader till skalden Bengt Lidner), som 1754 efterträdt sin fader som
domkyrkoorganist, annonserade 1756 om
en cykel konserter, hvilka komme att
hållas hvarje torsdag under 16 veckors
tid med början 25. 10. kl. 5 e. m. Dessa
konserter blefvo synnerligen omtyckta,
och Liedners efterträdare Carl Dikman
fortsatte därför därmed. Dikmans kon-

ägde rum

sert

8.

11.

1659

med

biträde af

domkyrkokantorn Anders Bonge.

Han

spelade härvid själf än orgel, än

flöjt,

än

violin.

Ända

till

Dikmans död

fortgingo dessa konserter

med

12

— 14

1770

om

begynte äfven resande virtuoser besöka staden. Bland
sådana må nämnas Ferling, Wesström,
Letin, Uriot och sångerskan Salomoni.
Dikman fick som domkyrkoorganist till
efterträdare Henrik Bäck 17. 8. 1770.
Andra yrkesmusiker voro på 1770-talet:
organisten Hans Henrik Horn, Bernåret.

På

1760-talet

Göteborg
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härd Hultengren, Anders Storm och
Den sistnämnde
Benedictus Schindler.
hade 1771 slagit sig ned i Göteborg som
Af
lärare i violin, klaver och säng.
amatörerna framstod särskildt Patrik
Alströmer. Framför allt på hans initiamusiksällskap,
gaf sin första konOrkestern bestod af: 7 vo I, 6 vo

stiftades

tiv

hvilket
sert.

22.

större

ett

2.

1773

II, 2 v:a, 6 ve. 1 kb., 1 fag., 2 ob., 2

corni

Orkesterledare var
klavecin.
Schindler. En driftig musiker, som på
1780-talet kraftigt befrämjade G:s mu-

och

1

siklif

blef

La Hay

(s.

d.).

Han

inrät-

tade 1782 en "academie de musique", som
hade sammanträden hvarje torsdag under hela året, med afbrott endast för
helgdagarna. 1785 omreformerades akademien till "Musikalisk klubb" med sammanträde hvarje söndag. Under tiden
1781 90 gaf han förutom abonnementslionserterna tillsammans ej mindre än 22

—

sällskapets

dirigent.

Bland

inhemska

kvinnliga musikförmågor vid denna tid
må nämnas: fruarna Åkerman o. Oterdahl, Inga Åberg och den då unga Hen1816 upphörde operiette Widerberg.
ran, och Lundholm begaf sig till Norge.
Därmed slutade den franska perioden,
och en annan tid med en helt ny stilriktning inom musiken begynte i stälDe nya namnen blefvo Georg Giinlet.
ther, Carl Gustaf de Broen och Carl
Frectik Braunstein. Med dessa kommo
de t/ska musikernamnen Mozart och
Haydn in. Giinther, som en tid namnes
som landets främste orgelspelare, lät
också stadens befolkning njuta af Bachs
"Harmoniska sällskakompositioner.
pet" ersattes 1818 af "Musikaliska öfningssällskapet", hvilket en tid stod
under Braunsteins ledning. Jämte detta
fanns "Sångsocieteten" ("Sångöfnings-

staden.

sällskapet") under Giinther. I detta senare uppfördes kör- och orkesterverk

1779 hade G. fått sin första teater
och här gafs ofta musikstycken; 1781
var La Hay orkesterledare; året därpå
28.
J. G. Simson och 1783 B. Schindler.
8. 1787 inträdde Simson som direktör för
teatern; med hans strax därefter timade
död föUo dock alla tankar på en verk-

såsom Haydns "Årstiderna" o. Mozarts
"Requiem". Längre fram på 30-talet
framträdde ett nytt sångsällskap "Orphei vänner", hvilket t. o. m. vågade
sig på hela operor, som "Fra Diavolo",
"Alphyddan", "Friskytten", "Barberaren" m. m. Under 20- och 30-talet be-

staden. På 90-talet nedsjönk
en obetydlighet. Alltsedan
70-talet hade konserter af resande virtuoser fortgått som förut. De flesta af-

bl. a. af följande resande
musiker: Anna Sofia Sevelin, Ignaz
Moscheles, A. E. Pratté, Frans C. Preumayr. Pr. Sainton, Cipr. Romberg och
Ole Bull. 1840-talet var en stiltjeperiod
Giinther är ofta borta
i G:s musiklif.
på konsertresor och lämnade snart staNågon ledande kraft
den för alltid.
framträdde ej i hans ställe.
Endast
E. d'Aubert sökte en tid hålla intres-

1790

3ionserter.

lig

opera

teatern

höllos

lämnade

han

i

till

i

den

s.

k.

Vauxhallen.

Bland

mera bemärkta konserterande musiker

må

nämnas: operasångaren Ugolini,
sångerskorna Spisani, Theresa Fries och
Camilla Passi, operasångaren Karsten
Det nya
(1780) och Vogler (1791, 94).
århundradets musiklif inleddes med Mozart, i det att år 1800 f. f. ggn denne
mästares namn förekommer på ett konsertprogram i G. En ny musikkraft erhöll man i violonisten C. M. Lundholm,
hvilken 1809 stiftade "Harmoniska sällIntill
1818 verkade han niskapet".
tiskt i staden och blef äfven en anlitad lärare. G. fick i början af århundradet äfven höra goda sceniska arbeten, i det att en teatertrupp länge gaf
franska operor och operetter af Dalayrac, Méhul, Nicolo, Boieldieu m. fl.

Lundholm, som studerat vid Paris' konserv,

det

och

således

gällde

fransk

var välförfaren, då
musik, var teater-

söktes staden

set för

musik vid

lif.

I öfrigt fingo re-

sande konstnärer sörja för den musikaliska förplägnaden. Bland de senare
märkas: m:me Bishop, Chr. Kellerman,
Prume, Henry Leonard, Miska Hauser
och Thalberg.
En ny tid inleddes med Czapeks öfverflyttande till G. 2. 5. 1847 uppträdde
han f. f. ggn i staden vid en af
"Steyermarkische Gesellschaft" gifven
konsert. 1848 blef han anställd vid Göta
artillerireg:te som musikdirektör.
Redan 1849 återupptog han "Harmoniska
sällskapet", och med 50-talets början
hade han redan tagit ledningen af stadens musiklif. I "Ny tidn. f. musik"

Göteborg
heter det under "Musiknotiser
Musikdirektör Czapek utvecklar
härstädes mycken verksamhet; hans talent som dirigent erkännes, och hans förmåga som komponist värderas mycket.
Då man har opinionen för sig och finner
ett rättvist erkännande, bör det vara hr
Czapek en angenäm plikt att verka för
framkallandet af ett mera allmänt intresse för den ädla musiken och sålunda åstadkomma en högre konstsmak."
Czapek var också mannen att förena alla
krafterna och skapa ett verkligt storartadt musiklif i staden. 1856 stiftade han
Göteborgs första fullständiga orkester.
21. 1. 1854

fr.

G.":

Harmoniska

sällskapets

glanstid

blef

—

sedan 1856 61, då äfven Smetana stod
vid Czapeks sida som ledare.
Musikodlingen stod vid denna tid mycket högt
Orkesterkonserterna omväxlai staden.
de med kammarmusik, blandade körer
med manskvartetter, kyrka, skola, konsertlokal och föreningslokaler genljödo
af musik, och de musikaliska krafterna
sporrades att göra sitt bästa. Jämte
Czapek och Smetana verkade i staden
organisten i Kristine kyrka, sångläraren vid läroverket, ledaren af Par Bricolekören, Israel Sandström.
1853 stiftade denne sällskapet "Sångens vänner",
i början blott manskör, men 1863 ombildadt till "Amatörernas sångförening"
och sedan blandad kör. Czapek, Alb.
Lindstrand, Eud. Nathusius o. J. J. Ållander grundade 1861 ett sällskap för

kammarmusik. Konstsången fick ett hem
hos Euphrosyne Abrahamson. Sällskapet "Orphei vänner" ersattes af "Sällskapet Cecilia". Slutligen begynte äfven
teatern på allvar med 60-talet, och i teaterlokalen gafs jämte skådespel äfven
operetter, komiska operor samt talrika konserter. Här sjöng under 60-talet
Christina Nilsson, Louise Michaéli, Conrad Behrens, Charlotte Strandberg, Vic-
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en svensk, däremot lät man utlänningar
(t. o. m. med världsrykte som Thalberg
och Leonard) spela för nästan tomma
väggar. Det blef ändå svårt i längden
att uppehålla en stående orkester i staden.
Czapeks 1862 stiftade "G:s orkester" måste 1866 upplösas, året därpå
bildade dock Adalbert Hrjmali en ny

på 40 man, "G:s amatörkapell", likväl
under anspråkslösare former. 1872 återupptog man tanken på en stor orkester,
och för att få musiker ville man förena den med en musikundervisningsanResultatet blef "G:s konsertinoch musikskola", sedermera benämndt "Musikföreningen". Till ledare
utsågs Andreas Hallen. Under de 6 år
sällskapet kunde upprätthållas gafs i
medeltal 10 konserter årligen af en orkester på 32 man och under medverkan
af flera framstående solister. 1870 hade
man återupptagit "Harmoniska sällskapet" med Axel Stål som sånginstruktör
och Czapek som dirigent. Under 70-talet
verkade som pianolärare Aron Hultgren,
hvilken 1865—86 var bosatt i G. och där
stalt.

stitut

ofta

medverkade vid konserter.

ma

tid af

"Beyerböckska kapellet". På
Hallen ånyo samla musik-

intresset

omkring "Nya sångsällskapet"

dock utan att detta länge kunde hålla
sig uppe. Föreningen "Musikens vänner"
stiftad 1884 tog till uteslutande uppgift
att hopsamla medel till understöd åt
unga förmågor och äldre, behöfvande
musiker. Sällskapet upplöstes vid midten af 90-talet och öfverlämnade då sin
kassa (10,000 kr.) till Mus. ak., Sthlm,
för

att

användas

"Lilla

sällskapet",

stipendier
från

till

instrumentalelever,

särskildt

som

kade vid en konsert

1874,

initiativ

som

Hans Christian Lumbye.

öfrigt läto

tin en nitisk

verksamhet

Oscar Arnoldson, Julius Giinther, Rudolf Wallin,
Maria och Frans Neruda, Henriette
Nissen-Saloman, Victoria Bundsen, AmaIntresset för svenlia Wallin m. fl.
ska konstnärer var så stort, att man
nästan gick man ur huse för att höra

hemkommen

från studier

denna

tid

höra

I
sig:

G.

räknade

flera

af stadens allra främsta musikförmågor.
11 3. 1884 stiftades hufvudsakligen på

Czapeks

G. vid

åt

ggn medver-

f.

tetten",

1

po-

80-talet sökte

Amanda Holmberg m. fl.,
här spelade Henri Vieuxtemps, Friedr.
Griitzmacher, här fick man 1869 höra

tor Dahlgren,

Den

pulära orkestermusiken odlades vid sam-

"Sundbergska kvarodlade kammarmusiken.
Under åren 1885—97 utöfvade K. Valeni

staden.

Nyss

Leipzig bildade han "Sångföreningen", som längre

fram ändrade

sitt

namn

i

till

"Harmo-

niska sällskapet" och utförde kör- och
Han höll äfven föreläsorkesterverk.
ningar i musikhistoria, var musikrecensent i G:s handels- och sjöfartstidn. och

Göteborg
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—

ledde 1895 97 arbetareinstitutets folkkonserter.
Med 1900-talet har G:s musiklif nått ett storartadt uppsving. Under tiden närmast före 1905 funnos föl-

jande föreningar verkande i musikaliskt
och
Filharmoniska sällskapet
syfte:
G:s musikförening, dessutom det nyss
nämnda Eugéne Sundbergs kvartettsällskap samt en institution för folkkonserter.
Denna senare var till stor del
ett verk af domkyrkans nitiska organist
Elfrida Andrée, hvilken alltsedan 1867
med stor energi och förmåga arbetat
för den allvarliga musiken samt ton1902 stiftades
konstens popularisering.

Eduard Magnus' musikfond genom

te-

stamente af Pontus Fiirstenberg och
Göthilda F. f. Magnus. Denna musikfond anordnade i början några årliga
symfonikonserter. S. å. flyttade Euben
Liljefors från Uppsala till Göteborg för
att bli ledare af Göta Par Bricoles kör;
dessutom öfvertog han körinöfningen
inom Filharmoniska sällskapet och dirigerade äfven omväxlande med Fredr.
Eung konserterna. Musikföreningen öfvertog kammarmusiken i staden samt
föranstaltade dessutom en del orkesterSamtidigt kommo allt flera
konserter.
svenska konstnärer till staden för att
ge konserter och bland dessa blefvo
snart Vilhelm Stenhammar och Tor AuElsa Stenhammar
lin välsedda gäster.
anordnade omtyckta folkvisaftnar. Gösta Geijer höll musikhistoriska föredrag belysta med sång och pianomusik.
Windersteinska orkestern från Leipzig
gaf några år äfven mycket omtyckta
orkesterkonserter.
Till hela denna intensiva musikodling visade sig snart
konsertlokalerna alldeles otillräckliga
och redan 1900 hade man därför begynt
förbereda frågan om ett särskildt konserthus. 1904 var allt färdigt till byggande och 11. 2. 1905 invigdes detsamma.
En tillfällig orkester på 55 man hade
man för detta högtidliga tillfälle uppbringat och som dirigent fungerade Tor
Aulin. Filharmoniska sällskapets kör o.

Hösten

hade
Olallo Morales, som förut verkat några
år som recensent och pianist, återkommit till Göteborg efter att under sommaren ha varit dirigent vid filharmoniska orkestern i Lousanne. 1905 på hösten samlade man alla stadens bästa
solister

medverkade.

1904

musikkrafter och mest nitiske musikvänner med borgmästare P. Lamberg o.
dir. H. Mannheimer i spetsen till ett

gemensamt orkesterföretag,
storartadt
hvilket blef "G:s orkesterförening". Till
förste kapellmästare antogs ledaren för
symfoniorkestern H. Hammer och till
andre kapellmästare utsågs Olallo MoAntalet musiker i orkestern var
rales.
52.
1. 10. 1905 gafs första konserten och

man

beslöt att under tiden

10.

1.

—

1.

5.

hvarje säsong afhålla två konserter i
veckun, onsdagar och söndagar (därjämte 5 abonnementskonserter). Med
våren 1907 afgick Hammer och ersattes
af Vilh. Stenhammar som förste kapellmästare. Hösten 1909 flyttade Olallo
Morales till Stockholm och ersattes af

Tor Aulin.
förut

flera

Den sistnämnde hade redan
gånger fungerat som le-

dare för Filharmoniska sällskapets kon26.-28. 4. 1911 afhölls i staden
serter.
en större musikfest med orkester, kör
och kammarmusik; solister voro: Anna
Ksempfert, Kurt Sommer, Sigrid WolfSchöller och John Forsell; dessutom
medverkade Aulinska kvartetten; Vilh.
Stenhammar och Tor Aulin dirigerade.
Sjunde arbetsåret 1. 10. 1911—1. 5. 1912
har G:s orkesterförening bl. a. utöfvat
följande verksamhet: 34 populära, 29
symfoni- och 5 abonnementskonserter
samt 8 konserter för skolungdom ha gifvits; dessutom har orkestern biträdt vid
Filharmoniska sällskapet 2, John Forsells 2 konserter, 1 konsert af César
Thomson o. Knut Bäcks elevuppvisning
samt medverkat vid 23 föreställningar
af

På proför orkesterns ordinarie konfunnits 33 symfonier, hvaraf 4

"En midsommarnattsdröm".

grammen
serter

ha

svenska, och en

mängd smärre

inalles 284, hvaraf 28 svenska.

tonverk,

— 1909 bil-

dades Kammarmusiksällskapet ("K. M.
S.") och 1912 "G:s körförening" en fortUnder
sättning af Filh. sällskapet.
tiden från 1900 ha en mängd konstnärer dels gifvit egna dels medverkat vid
Slutligen har G.
stadens konserter.
i
Fredrik Hjort, Sv. Körling och Olof
Holmberg nitiska främjare af kyrkoAf i G. varansång och skolsång.
de musikaliska undervisningsanstalter
märkas: Lindstrands pianoskola, Knut
Bäcks pianoskola och fru R. Berséns
Af
instrumentfabriker
pianoinstitut.

—

—

—

—
Götterdämmerung—Haarklou
äger Göteborg: Malmsjö flygel- och pianofabrik, Billbergs pianofabrik samt
Östlind & Almqvists flygel- och orgelfabrik, ombildad 1912.
Litt.: S. P. Bexel o. J. G. Bexel, G:s
stifts hist. o. herdaminne, Göteb. 1835;
W. Berg, Sami. till G:s hist. Sthlm I,
1882; W. Berg, G:s äldre teater I tiden
1794,
Göteb. 1896, II 1794—1816,
Göteb. 1898; J. Svanberg, Anteckningar
om Stora teatern i G. 1859 93, Göteb.
1894; C. F. Lundquist, Minnen o. anteckningar, Sthlm 1908; W. Bauck, Själfbiogr. skizz 1872, Sthlm 1878; Musikaliska föreningar i Sverige o. Norge, Mus.
ak:s handl. 1866; T. Norlind, Svensk
musikhist., Helsingb. 1901; G:s musikSe vidare: Czapek,
revy 1907, 1908.
Smetana, La Hay, I. Sandström, A. Hallen, K. Valentin, Georg Giinther, Sundbergska kvartetten m. fl.
Götterdämmerung, fjärde och sista afdelningen af Wagners "Ring des Nibelungen". Se R a g n a rö k.
f. 7. 12. 1840 i KöGötz,
nigsberg, t 3. 12. 1876 i Ziirich; elev af
J. Stern, Biilow m. fl.; 1863—70 organist
intill

—

—

Hermann,

i

Winterthur; lefde sedan för sin kom-

positoriska verksamhet. G:s berömdaste
verk är operan "Die widerspenstigen

Zähmung", Mannheim
emot hårdt", k. t. Sthlm
taemmes",

Kphn

("Hårdt
1888; "Trold kan
1890); operan "Fran18774
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da Rimini" fullbordades efter
hans död af Ernst Frank och uppfördes
1877 i Mannheim.
G. skref en mängd
cesca

orkester- och kammarmusik (symfonier,
ouverturer, konserter, trior, stråkkvar-

m. fl.), solosaker för
piano och violin, solosånger, körverk,
manskvartetter m. m.
tetter, kvintetter

1. Götze,
Leipzig, t

Emil
28.

9.

Karl,
1901

i

f.

19.

6.

1856

i

Charlottenburg;

tenorsångare; anställd i Dresden 1878
81 och uppträdde sedan med stor framgång flerstädes i Europa; besökte Sthlm
1895, där han bl. a. uppträdde som Profeten, Faust och Lohengrin; redan 1885
hade ett halslidande betydligt minskat
klangfullheten i hans stämma.
Biogr.
i Sv. Musikt. 16. 4. 1895.
2.
a r i e G., f. i Berlin 2. IL 1865;
den föreg. hustru; sångerska (mezzosopran); elev af J. Meyer, H. Levysohn
och fru Artot; anställd vid hof operan i
Berlin 1884—87 samt sedan 1892; har
dessutom sjungit i Hamburg (1887 90),

—

M

—

Amerika, Wien m. fl. ställen. Bland
hennes roller märkas: Ortrud, Carmen,
Orfeus, Briinnhilde, Brangäne, Delila,
Magdalena (i Evang.-mannen), fru Page
(i Muntra fr.), fru Quickly (i Falstaff).
G., som äfven gjort sig känd som framstående romans- och oratoriesångerska,
sjöng 1907 vid en konsert i Stockholm.
Biogr. i Sv. Musikt. 2. 12. 1907.

—

H.
H, sjunde tonen i den diatoniska
skalan (se B) och tolfte i den kromatiska (fr. si).
Horn.
H.
Haarklou, Johannes, f. 13. 5. 1847
i Söndfjord, Bergen stift, Norge; elev af
konserv, i Leipzig 1873 76, sedan af
Kiel, Bungert (i komposition) och Haupt
(orgel) i Berlin 1877—78; organist vid
Gamle Åkers kirke i Kristiania sedan
1880; höll (med statsbidrag) populära
symfonikonserter i Kristiania 1885 88.
H. har gjort sig känd som en framstående tonsättare och särskildt som utmärkt
kontrapunktiker, och flera af hans större
verk ha vunnit varmt erkännande såväl

=

—

—

hemlandet som utlandet. Till de större
höra oratoriet "Skapelsen" (text af Wer-

i

geland; uppf. 2 ggr 1891) och operorna
"Fra gamle Dage" (text af Wiers-Jensen,
uppf. 13 ggr på Kristiania teater), "Vaeringerne i Miklagaard" (text efter Gehlenschläger, uppf. i Trondhjem, Bergen,
Stavanger), "Emigranten" (text af B.
Schnitler, uppf. 15 ggr på Ottos central(text af
teater, Kinia), "Marisagnet"
Anna Winge, uppf. 16 ggr på Nationalteatret,

K:nia),

"Tyrflng"

(text

af

dessutom ouv. och mellanaktsmusik till Björnsons "Sigurds Hjemkomst" (uppf. flerstädes); af orkesterkompositioner märkas följande uppförda
verk: två symfonier (B-dur, D-moll), St.
Olafs-Legende, Polonaise, Norsk Bryllupsmarsch, Marsche heroique. Norsk
Vals, Melodier og Danse, två sorgmarSchnitler);

—
Habeneck—Hackbräde
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scher (öfver Skeibrok och Langaard),
Karnevalmarsch, I Westminster Abbey,
för kör och orkester: Davids 96 psalm,

reformationskantat, pingstkantat, kantat till sångarfesten i Aalesund, kantaten "Norge" till sångarfesten i Kristiansand, "Nedfarten til Helvede" (Grundtvig), "Eaedslenotti" (Hovden), "Salmer"
(Björnson); slutligen en stor sonat för
violin o. p. samt en orgelsymfoni; i tryck

ha dessutom utkommit

ett 40-tal

roman-

manskörer, 15 blandade körer, 2
p. och violin, preludier och
fugor för orgel samt flera häften pianostycken.
H. har äfven en följd af år
varit en ansedd musikkritiker.
Habeneck, Francois Antoine, f.
23. 1. 1781 i Méziéres, Ardennerna, f 8.
2. 1849 i Paris; elev af Baillot vid konser,

15

romanser för

serv,

i

Paris; erhöll 1804 det stora violinmedlem af kom. operans

priset och blef

orkester samt kort därpå st. operans
dirigerade 1806 15 konservatoriets konserter; sedan dessa senare 1828 nybildats, var han åter dess ledare och bragte dem snart till stort anseende; han
utförde bl. a. Beethovens symfonier på
ett mönstergillt sätt; 1821 24 var han
direktör för stora operan, blef 1825
violinprofessor och 1831 generalinspektör vid konservatoriet samt slutligen
kapellmästare vid stora operan. H. var

—

—

äfven en framstående pedagog och har
som sådan utbildat flera berömda violinister bl. a. Alard och Leonard. Endast
fåtal kompositioner äro kända (2
ett
violinkonserter, 3 duos concertants f. 2
violiner, variationer f. ork., några solostycken för violin).
Haberbier, Ernst, f. 1818 i Königsberg, t 1869 i Bergen; pianist; vistades
efter 1832 mest i Ryssland, där han hade
stor framgång som konsertspelare och

—

1850 52
vidsträckta
företog
konstresor; under dessa senare besökte
han äfven Sverige, Danmark och Norge
samt slog sig ett par år i ro i Kristiania,
men begaf sig åter på konsertresor och
uppträdde bl. a. flera gånger i Paris; på
60-talet återvände han till Kristiania

lärare;

och stannade nu där flera år; reste sedan till Bergen; utgaf flera kompositioner för piano.
Litt.: I. G. Conradi,

—

Musikens
i

historie, 1878,

s.

61

f.

Haberl, Franz Xaver, f. 12. 4. 1840
Oberellenbach, Niederbayern, t 5. 9.

Eegensburg; domkyrkokapellmäRegensburg 1871 82 och upprättade där 1874 en berömd musikskola;
1889 dr h. c. vid Wiirzburgs universi1910

i

stare

—

i

1889 president i Allm. Ceciliaföreningen; erhöll titeln Monsignore (en
prelats rang) 1908. H. har inlagt stora
förtjänster om den katolska kyrkomusiken; hans främsta verk är redigeran-

tet;

det af den monumentala uppl. af Palestrinas kompositioner (begynt af Gömmer m. fl. 1862), hvilken han slutförde
1879-94 (bd 10—33); utgaf dessutom en
del af saml. uppl. af Orlando di Lassos
verk; en viktig musikhistorisk tidskrift
blef den af H. grundade "Kirchenmusikalisches Jahrbuch", hvilken begynte
1885 såsom fortsättning på en "Cäcilienkalender", (red. af H. fr. o. m. 1876); ut-

gaf dessutom "Musica divina" fr. o. m.
1872 och "Musica sacra" fr. o. m. 1888;
af hans öfriga vetenskapliga skrifter
märkas: Bausteine f. Musikgeschichte I
Wilh. Dufay (1885), II Bibliographischer
und thematischer Musikkatalog des
päpstl. Kapellarchives (1888); III Die römische 'Schola cantorum' 1887; dessutom
flera uppsatser i Kirchenm. Jahrb. m. fl.
tidskrifter; hans lilla handbok i katolsk
kyrkosäng "Magister choralis" har upplefvat öfver ett dussin upplagor och är
för närvarande en af de bästa böcker i
katolsk kyrkomusik; utgaf dessutom flera andra pedagogiska arbeten rör. den
katolska musiken. En kortare biografi
finnes

i

Zeitschr. d.

Häbert,

IMG

Johannes

1910

s.

1

ff.

Evangelista,

f.

Oberplan, Böhmen, t 1. 9.
1896 i Gmunden; 1861 organist i Gmunden och 1878 dessutom chorregent; redigerade 1868—83 "Zeitschr. f. kath. Kirchenmusik" och utgaf en mängd högt
skattade kyrkokompositioner samt läroböcker; bland de förra märkas mässor,
oratorier, orgelstycken, en serenad f. ork.
m. m. (samlad uppl. hos Breitk. & Härtel); af läroböcker märkas: Beiträge zur
Lehre v. d. mus. Komposition I IV,
1899 ff.; Praktische Orgelschule I, II;
Chorgesangschule 1882; Kleine praktische
Orgelschule op. 101; Orgelbuch fiir die
österreichische Kirchenprovinz op. 33;
A. Hartl
Theor.-prakt. Klavierschule.
skref 1900 en utförlig biogr. öfver honom.
Hackbräde, cymbal (t. Hackbrett, it.
cembalo, fr. tympanon, eng. dulcimer).
18.

10.

1833

i

—

Hadorph—Haeffner
kändt sedan medelårhundraden och särskildt
omtyckt som folkinstrument under 1500-

stränginstrument,
tidens sista

försvann så småningom

och 1600-talet;

under 1700-talet och har under 1800-talet hufvudsakligen spelats af zigenare
("zigenarkapell"). H. har trapetsformad
resonansbotten med stålsträngar, hvilka slås med två öfverklädda hammare
(en för hvarje hand); h. kommer närmast cittran; instrumentet förbättrades
1700 af Pantaleon Hebenstreit (se
c.
Pantaleo n). Ideen till hammarklaveret och pianofortet (s. d.) uppkom närmast ur h.

Hadorph, Daniel,
Flista skn, Österg., f
i

Uppsala

1802;

1.

ingick 1804

året därpå

rätt och

19.

f.

9.

i

11.

1782

i

1862; student
i

Svea hof-

justitierevisions-

expeditionen; protokollssekr. i ecklesiastikexpeditionen 1811, och följande året
förordnad till registrator vid serafimerordensgillet; adlad 1816; 1841-^6 exp.chef i eckl.-dep. H. var stor musikvän
och deltog ofta som violinist i de konserter, som gåfvos på riddarhuset under
1823. H. var en
Du Puys ledning.
mycket nitisk ledamot och försummade
högst sällan någon ak:s sammankomst;
han anses ha varit en verksam orsak till,

LMA

att ak. erhöll

Mazerska

nationerna; var 1851

—61

o. Hebbeska dokamrerare i mus.

verkade med oaflåtlig värme för
högre anslag åt ak. vid riksdagarna.
ak.;

Johann Christian Friedrich,

Haeffner,

Oberschönau, Hessen-KasUppsala; studerade
i
1769 74 vid Lyceet i Schmalkalden, där
han samtidigt erhöll undervisning i generalbas och orgelspelning af J. G. Vierling; 1776 78 studerade han vid universitetet i Leipzig och tjänstgjorde därefter som musikdirektör vid en del teatrar, bl. a. Frankfurt a. M. och Hamburg; på uppmaning af en tysk köpman begaf han sig 1780 till Sverige, där
han sedan stannade hela sitt återstående lif; synes den första tiden ha varit
utan plats; hösten 1781 erhöll han anf.

2.

sel,

3.

t

1759

28.

5,

i

1833

—

—

ställning vid k. t. som sånglärare; fick
året därpå biträda Naumann vid inöfvandet af "Cora och Alonzo"; 1. 4. 1783
blef han ordinarie sångmästare vid k. t.,
året efter därjämte förordnad till orkesterledare vid Stenbergs teater, för

hvilken han 1785 skref musiken

till

en
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komisk opera "Sängkammareko" (ej uppförd); afgick 1785 från denna senare befattning samt ersattes af J. P. Zander;
erhöll

platsen

5.

11.

1785 efter Chr. Fr.

Seliger

som organist vid Tyska kyrkan

Stockholm; var 1787—96 förste sångmät. och skötte dessutom alltsedan 1793 hofkapellmästaresysslan under de tider, då Vogler var tjänstledig;
erhöll 1794 fullmakt som ordinarie kapellmästare men tillträdde befattningen
först 24. 4. 1799 efter Voglers definitiva
afgång.
Han kvarstod på platsen till
1808. Som kompositör för k. t. uppträdde
H, ej synnerligen ofta. 1787 uppfördes
"Electra" först å Drottningholm sedan
på k. t. Vid dramatiska teaterns invigning 11. 11 1793 uppfördes operan "Alcides inträde i världen". Med anledning
af Gustaf IV Adolfs förlofning 2. 11. 1795
uppfördes en "Epilog till Lodoiska".
Slutligen skref han operan "Eenaud",
hvilken 1801 uppfördes. Härmed äro alla
hans egna operaverk nämnda. Af smärre sånger från tiden före 1808 kunna
nämnas: "Hulda Rosa" (Mus. tidsfördr.
1797), "Katarina i sin fållbänk låg" (Skaldest, satta i musik I), "Skål för den jord"
(Skaldest. II). Den tid af 28 år H. tillhörde hufvudstaden var ej utan betydelse för honom själf. Redan innan han
kom till Sverige, hade han lärt sig beundra Bachs och Händels polyfona musik och i Gluck funnit operans ideal.
"Handel, Gluck och Bach äro Gud Fader, Gud Son och Den Helige Ande i
musiken", var ett uttryck han ofta brukade. Att han med dessa ideal ej var
fullt lämplig som operakapellmästare i
en tid, då de franska lätta chansonoperorna voro allena härskande på scenen,
Härtill kom hans många
är tydligt.
egenheter i uppträdandet, hvilka lätt
kunde väcka löje. Den respekt han
kunde upprätthålla blef därför tämligen ringa. Han lärde sig aldrig fullt
behärska svenska språket utan blandade
ständigt in tyska ord, något som ytterligare bidrog till löjet. I teaterkretsar
var han äfven mindre omtyckt. Mellan
Du Puy och H. var förhållandet alltid
spändt, och inom hofkapellet var Crusell den ende, som han kunde fördraga.
H. umgicks däremot gärna med Åhlström och stod äfven hans litterära
krets nära. Sina bästa vänner hade han
i

stare vid k.

Haeffner
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bland diktarna, såsom Bellman, Lidner,
Thorild (någon tid hans lärare i svenska) och Valerius. I det litterära musikaliska sällskapet Par Bricole var H.
alltsedan 1792 en nitisk medlem och förstod att göra sig omtyckt ej minst genom att låta hofkapellet medverka vid

—

Inom kyrkomusiken
sammanträdena.
hade H. ännu under Stockholmstiden ej
Hans
skaffat sig något klart omdöme.
beundran för Glucks "antika" opera lät
honom dock ana, att 1700-talets koloraturkoral behöfde en reform likaväl som
den italienska operaarian. Ovänskapen
mellan Vogler och Haeffner rörde sig ej
så mycket om koralmusiken som om orgelspelet, hvilket H. ville ha befriadt
alltför realistiska tonmålningar.
Vogler tryckte 1799: "Lektion till koraleleven M. H.", såsom svar på H:s beInom operan var H. till
skyllningar.
den grad ensidig Gluckbeundrare, att
han helst önskade arian fullständigt
Endast recitativ och körer
utesluten.
önskade han, så att handlingen alltid
kunde flyta jämnt. Texten fick ej utsiHans
ras till förfång för innehållet.
ideal var "en själfull deklamation". Inom manskvartetten hade han ännu ej

från

försökt sig, ej heller

inom

oratoriet.

Den andra perioden i H:s lif omfattar
Uppsalaåren 1808 33. Under denna tid
ställdes helt andra kraf på honom än i
hufvudstaden. Hvarje operaverksamhet
var här alldeles utesluten, men i stället
kräfde man af honom skapandet af en
sångkör och en instrumentalorkester.
Då H. kom till universitetsstaden fanns
knappast något musiklif där. Hvarken
instrumentalkapell eller studentsång förefunnos. Under 1700-talet hade visserligen en liten orkester uppehållits, men
denna hade så småningom upplösts. H.

—

fick således börja från början.
ligt kort tid fick

På

otro-

han samladt en orkester

och en blandad kör med tenorer och
basar bestående af studenter samt sopraner och altar bestående af skolgossar
från läroverket i staden. För denna kör
och orkester skref han sina två oratorier
"Försonaren på Golgatha" (1809) och
"Försonaren på Oljoberget" (1810), båda
text af professor Sam. Ödman.
I
universitetsstaden förstod man att rätt
uppskatta hans arbete för musiken. I
alla kretsar bemöttes han vänligt, och
till

inom studentvärlden blef han en mycket
populär man. Hans små egenheter väckte

här blott munterhet,

ej löje,

och hans

häftighet fördrog man utan att förarga
sig däröfver. Härtill kom, att Atterbom
och Geijer läto honom bli medarbetare
Då folki de nya litterära företagen.
visorna 1814 17 utgåfvos, uppdrog man
åt H. att förse melodierna med ackom-

—

pagnement. Han fördjupade sig i studiet af den svenska folkmelodien och
nedlade resultatet af dessa i en uppsats
tidskriften Svea 1818: Anmärkningar
i
öfver gamla nordiska sången (ånyo
tryckt i tredje uppl. af Svenska folkvi-

Han trodde
sor af Bergström-Höijer).
sig ha upptäckt, att den svenska folkmelodien hvilade på en särskild nordisk
tonskala (a-moll med g i st. f. giss till
Genom studiet af den svenska
ledton).
folkvisan fick H. mera sinne för melodiens stora betydelse, något som blef till
gagn äfven för hans egen musik, hvilken efter 1815 fick en afgjordt mildare
och mjukare gestalt. Hans arbete för
kyrkomusiken, hvilket mest skulle föra
hans namn åt eftervärlden, begynte redan 1808 med en koralbok. I denna sökhan f. f. ggn reformera koralmelodien
nyare anda, ehuru han ännu ej fullt
arbetat sig in i ämnet. I tidningen
"Phosphorus" och "Eleganttidning" 1810
framlade han vidare sina åsikter och
meddelade några af de svenska koralerte
i

nas historia i korta drag. Helt säkert
hade han tänkt sig, att han skulle blifvit medlem af den 1809 och 1810 tillsatta
psalmkommittén. Han blef dock förbigången af Frigel, hvilken kvarstod som
musikalisk rådgifvare från 1811 till 1818.
Ett förslag till mässbok hade H. utgifvit 1799, men han ogillade den själf och
utgaf i stället 1817 en ny. 1818 öfverflyttades koralboksarbetet på H. hufvudsakligen på Geijers tillskyndan. Under
den häftiga strid, som nu utbröt mellan
H. och Frigel, tvangs H. att intaga en
reaktionärare hållning än han förut någonsin haft. 1820—21 utgaf han "Svensk
koralbok" (del II med koralhistoriska
anteckningar). Sina åsikter preciserade
han ytterligare i sin 1822 utgifna samling "Preludier till melodier i svenska
koralboken samt marscher". H. erhöll
ungefär vid samma tid organistbefattningen vid domkyrkan i Uppsala (1820

Haeffner
vice organist och 1826 ordinarie). Hans
orgelspel med den ålderdomliga högtidligheten och släpigheten blef i viss mån
skolbildande för 30 60-talets organister
såväl i stad som å landsbygd.

—

Inom solosången kom H. att få en viss
betydelse såsom fosforisternas musikaliska hjälpare och tonsättare. Han satte
här

bl.

musik

a.

säten, Majsång.

till

Manhem, Vikinga-

i Uppsala
"Zehn lyrische Versuche mit mus. Be-

1819 trycktes

gleitung" och 1822 hos Breitkopf &
Härtel en samling "Svenska sånger m.
af pf.".
Vid högtidligare tillfällen hade H. att dirigera studentkören,
ack.

då

och

inga

lämpliga

manskvartetter

förefunnos, fick han äfven skrifva särskilda sådana. Hit kunna räknas: "Under Svea baner", "Samloms bröder",
"Vikingasäten" (1814), "Låt dina portar
upp" (1832), "Viken, tidens flyktiga minnen" (1818, text af Geijer till äldre folkmelodi från Irland, af H. satt för kvartett).
Flera af H:s solosånger arrangerades äfven för manskör. En samling
svenska folkvisor satta för manskör utgafs i början af 1820-talet (utförligt re-

musiktidningen Euterpe 1823;
ej vara utgifven 1832
som allmänt uppges). En mängd akademisk festmusik skref H. på officiellt
uppdrag. I Uppsala bibi. förvaras bl. a.
häraf musik vid jubelfesterna 1793, 1817,
1830, vid magisterpromotionerna 1818, 21,
30, 33, vid ovationerna 1826, 27, 29, 30;
musik vid parentationen öfver kronprins
Carl August 1810, öfver A. v. Fersen 1811,
öfver Carl XIII; musik till konung Carl
XIV Johans kröning, till kronprins Oscars förmälning 1823; slutligen musik
vid sorgfesten efter prinsessan Sophia
Albertina 1829; denna sistnämnda musik
räknas i allmänhet till H:s allra bästa
verk.
H. komponerade gärna och med
Hans tankar kretsade sig
stor lätthet.
censerad

i

kan följaktligen

:

alltid

om

föra

framtiden,

i

stora verk, hvilka

men

alltid

han

ville ut-

kommo

hin-

vägen för deras nedskrifvande och
med undantag af de nämnda oratorierna
samt en del af festmusiken blef det kompositoriska resultatet under den långa
Uppsalatiden af 25 år mera småstycken
än stora tonverk. Af H:s kompositioner
ha hans manskvartetter lefvat längst.
der

i

Af oratorierna uppfördes "Försonaren
på Golgatha" 1818 och sedermera

flera år
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framåt

men

(långfredagar)
Gäfle.

Ännu

med skolungdo-

och 1855 omtaverket utförts därstädes, och båda gångerna berömmes så väl verket
som uppförandet. Oratoriet "Försonaren på Golgata" omtalas såsom uppfördt
1839 i Härnösand. Det synes således,
som om H:s minne troget bevarats i
Norrland. Eljest var redan på 20-talet
den gamla kyrkliga stilen från Seb.
Bachs dagar, hvilken H. alltsedan sin
ungdom lärt sig älska så högt, till stor
del glömd, och 30- och 40-talens beundran för den italienska tonkonsten bidrog blott att ännu ytterligare göra den
polyfona musiken föråldrad.
Litt.: C.
A. Forssman, Om J. Chr. Fr. H:s verksamhet för tonkonstens utveckling i Sverige, Uppsala 1872; L. Lagerbielke, Svenska tonsättare under 19. århundr., Sthlm
i

1842

las, att

—

(med förteckn. af H:s verk i tr. o.
A. Lindgren, Svenska hofkapellmästare 1782—1882, Sthlm 1882; F. A.
Dahlgren, Ant. om Sthlms teatrar, Sthlm
1908

ms.);

G. Geijer, Nekrolog, Sami. skr.
153—158; Mus. ak:s handl. 1866 s. 53;
Triaden 1852 nr 20; T. Norlind, Sv. mu1866; E.

VIL

sikhist. 1901; B. v.

Beskow, Lefnadsminff.; Bref växlade

nen, Sthlm 1870, s. 44
mellan H. och Frigel

tr. i Sv. Musikt.
(medd. af C. F. Hennerberg); två H.-bref i Tidn. f. musik (Helsingf.) 1912 nr 9 s. 118 ff. (Sv. Musikt.
1912 nr 3). Uppsatserna i koralfrågan af
H. äro bl. a.: Phosphoros, Upps. 1810 s.
51—64, 110—115; Eleganttidning 1810 nr 4
(Svar i Stockholmsposten s. å. nr 198 och
203); Eleg.-t. 1810 nr 20, 21, 22, 24; Sv.
Litteraturtidn. 1813 s. 304 (Svar i Sthlmsposten nr 139; 142, 146), s. 429-^43 (svar

1909

i

s.

135

f.

Sthlmsp. nr

209,

215,

700; Sv. Litt.-tidn. 1821

217, 220),

nr

s.

42, 43, 45

695—
(med

anledn. af C. A. Stielers kritik nr 39 o.
H. svarar äfven 1822 i "Preludier till

40;

melodier"); "Philaletes" (Frigel) kritiserar koralboken i AUm. Journalen 1824 nr
För vidare litteratur se
105 och 106.
bl. a.

Törneros', Atterboms, Geijers, Am.
m. fl. bref och dagboks-

Silfverstolpes

anteckningar samt Atterboms Bellmansbiografi (Sv. ak:s handl.

XXV,

120);

J.

M. Roséns Några minnesblad, 1877; E.
Åkerberg, Musiklifvet inom Par Bricole,
Sthlm 1910. Om H. och kyrkomusiken se
Pr. Nodermann, Studier i sv. hymnologi.
Se äfven Koral.
Lund 1911 s. 48—68.

—

Haf
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Haf

ditt

i

i

ditt

minne Jesum,

minne Jesum— Hahr

psalm

Hseffner 125; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 2460 b: Hilf mir, Gott, in
deim Namen bald) af 1557; i Sverige efter all sannolikhet ej bekant före Hseffner (saknas i koralpsb. af 1697).
125;

Haf tålamod, var from,
233; Haeffner 233; mel.

psalm
motsvarar nr 263 i

koralpsb. af 1697; troligen af svenskt ursprung (saknas i tyska källor); i finska
koralb. nr 292.

Hagelberg-Raekallio, se Raekallio.
Hagemeister, Julius Richard Alwin
Lebrecht, f. 1. 4. 1846 i Berlin; uppfostrad i Stockholm; elev af Fr. Book och
Vilh. Norman-Neruda i violin; sedan utbildad vid högskolan i Berlin 1872—74
(Joachim); anställd i svenska hof kapellet 1866 1879, uppträdde då ofta på konserter och skötte andra violinstämman i

—

Fr.

som
han

Books stråkkvartett; 1879 anställd
violinist vid hofoperan i Berlin, där
1896

lärare

blef

vid

komponerat

konsertmästare;

1884

—92

Scharwenkas konserv.; har
orkesterstycken,

kammar-

musik, pianosaker och sånger.

Sophus Albert Emil,

Hagen,

f.

Köpenhamn; 1869—79 ägare af
Horneman & Erslevs musikhandel och
3. 5.

1842

i

förlag; har gjort grundliga musikhistoriska studier och utgifvit en samling
äldre vokalmusik "Fra Caeciliaforenin-

gen"; hans mest kända samling är "Börnenes Musik", som utkommit i flera upplagor; af egna kompositioner märkas 5
små kantater för soli, damkor och piano
("L'Étoile du matin", "Les heures", "Le
Hanneton", "Hommage ä Tétude", "Chanson bocagére"), en operett "Röverbruden"; dessutom solosånger.
Hagfors, Erik August, f. 28. 9, 1827
i
Ingå, Finland; sångpedagog; student
1848 i Helsingfors; med.
kand. 1858;
tjänstgjorde sedan en tid vid lasarett i
Sthlm; 1861 med. dr i Helsingfors; deltog som student i den finska hufvudstadens musiklif och medverkade i de af
Pacius anordnade symfonikonserterna
och vid de af amatörer gifna operarepresentationerna (Kung Karls Jakt 1852,
Barberaren, Kärleksdrycken m. fl.); bildade jämte några studiekamrater en enskild förening för kvartettsång, hvarur
Akademiska sångföreningen sedermera
framgick; reste 1862 till Tyskland för att
utbilda sig i musik och musikpedagogisk

utnämndes

efter hemkomlärare (lektor 1867) i sång
och musik vid folkskollärareseminariet i
Jyväskylä; tog af sked 1893; var medlem i
den af 1886 års kyrkomöte tillsatta kommittén för ombesörjande af lämpliga
melodier till de af mötet antagna nya
svenska och finska psalmböckerna; af
utgifna arbeten märkas: Sångbok för
Helsingfors' Lyceum (1859), Samling af
sånger för Handtverkarnes sångförening
(1860 62); Soumalainen lauluseppe, naisja '<nies-äänille sovitettuja lauluja (1871;
2 uppl. 1897; 2 hft 1883; 3 hft 1898) för
seminarier, skolor och sångföreningar;
Kaikuja Keski-Suomesta (sånger f. bl.
kör 1874; 2 uppl. 1886).

metodologi;
sten 1863

till

—

Hagman, Carl,

f. 1874 i Larvik, Noroperasångare (tenor); elev af Fr.
Arlberg och H. Schirmer i Kristiania
samt J. Forsell i Sthlm; 1898 anställd
vid Vasateatern; var sedan någon tid
hos Fröbergska o. Selanderska sällskapet; kom 1900 till norska Nationalteatern; studerade 1903 sångkonst i England och Tyskland; sommaren 1903 medverkade han i Köpenhamn vid Joachim
Andersens symfonikonserter; sjöng äfven s. å. å konsert i Sthlm och vann
mycket beröm; gästade k, t. Sthlm 1904.
Af hans roller märkas: Remendado och
José i "Carmen", Erik i "Värmländingarne", Wilhelm Meister i "Mignon",
Manrico i "Trubaduren", Erik i "Flyg.
Holländaren", Lohengrin, Siegmund i
"Valkyrian".
Hahl, David, f. 19. 1. 1847 i Mäntyharju, Finland, f i Helsingfors 14. 8. 1880;
student i Viborg 1864; fil. kand. 1871; magister 1873; tog verksam del i Helsingfors' Akademiska sångförening och sjöng
äfven med i en del operor, hvilka på 60talet gåfvos på finska språket i Helsingfors; verkade på 70-talet som repetitor
vid finska operan; var därjämte dirigent
för Akademiska sångföreningen; H. utgaf de i hemlandet mycket spridda kvartettsamlingarna "Studentsånger" (Hfors
1871, 73 och Leipzig 1875) och "Sävelistö"

ge;

publicerade i
(f. bl. kör, 2 hftn 1879—80)
pedagogiskt syfte "Koralbok för skolan"; H. var äfven verksam som författare i tidningar och tidskrifter, samt som
lärare i historia och geografi.
a, f. 1841 i Stockholm,
Hahr, Z u 1 e i
t därst. jan. 1864; pianist; elev af Drey;

m

i

\

Hail Columbia—Hall
schock, Door,

Löwegren m.

fl.

och upp-

trädde med stort bifall på flera konserter i Stockholm; ingick 1863 äktenskap
med löjtnanten C. L. H. Thulstrup.

Hail Columbia,

amerikansk

folk-

sång; mel. komponerades 1789, då Washington blef president, och kallades därför "The Presidenfs March". Till denna
instrumentala melodi skref Judge Joseph Hopkinson 1798 texten "H. C".
Litt.: History of American Music.

—

Halévy,

Jacques Fromental,

f.

Paris af tysk-judiska föräldrar, t 17. 3. 1862 i Nizza; elev af Cazot, Berton och Cherubini vid konserv,
i Paris; erhöll 1819 Eompriset med kantaten "Hermione" men företog resan
först ett år senare; skref 1820 ett "De
profundis" öfver den mördade hertigen
af Berry; komponerade s. å. sin första
opera "Les Bohémiennes"; i slutet af år
1820 afreste han till Italien och vistades
en kortare tid i Rom, där han sammanträffade med Rossini, sedan en längre
tid i Neapel; å sistnämnda plats skref
han flera canzonetter i italiensk stil och
studerade med ifver den italienska operan; reste 1822 till Wien, och lärde här
bl. a. känna Beethoven.
Hans kompositioner från denna tid visa, att han
grundligt studerat den tyska instrumentalmusiken; s. å. återvände han till Paris och ägnade sig nu med ifver åt operakomposition dock utan att vinna framgång; ett godt tillfälle att ingående studera Rossinistilen erhöll H. 1826, då han
anställdes som sångledare vid Theätre
italien; året efter kallades han äfven
till lärare vid konserv.; erhöll 1829 sångledareplatsen vid st. operan; då Hérold
han en
18. 1. 1833 afled, efterlämnade
ofullbordad opera, hvilken H. fick afsluta. Tack vare Hérolds stora anseende
som kompositör, lyckades H. nu att vin27.

5.

1799

i

na allmänhetens uppmärksamhet genom
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punkt men utbytte denna 1840 mot professuren i komposition vid konserv. Som
lärare stod han under 40-talet i mycket
högt anseende och utbildade flera elever,
däribland Gounod, Massé och Bizet. De
till mer än ett 20-tal uppgående operorna efter 1835 gjorde mindre lycka. Redan i "Judinnan" hade han visat sig
älska

sceniskt

verkningsfulla

gen (särskildt efter dennes opera "Hugenotterna" 1836).
Detta inflytande begynte göra sig särskildt märkbart med
operorna "Guido et Ginevra" (1838). Under 40-talet stå hans operor i nästan
slafviskt

beroende

k.

t.

—

dande arbeten.
grafier

— LMA

må nämnas

af

1854.

—

Af

Leon Halévy

bio(bro-

der till H. [berömd författare] 1862; andra uppl. 1863), Monnais 1863 och Pougin
1865.

Halfslut, afslutning på dominanten; se

vidare

He

1

s

1

u

t.

Halfton, den minsta intervall, som användes i vårt tonsystem. Diatonisk
kallas h. mellan två på olika grader af
linjesystemet (c-dess, e-f, h-c); kromat i s k kallas h. mellan två toner på sam-

ma

grad (c-ciss).
Halfverade stämmor i en orgel: sådana som delas i en bas- och en diskantafdelning, hvar för sig regerbara med särskilda registerandrag.
1.

Hall,

Louis

premiär på st. operan (k. t.
Judinnan). Redan s. å. uppfördes hans andra storverk "L'éclair"
för op. comique. H. stod vid denna tid
på höjdpunkten af anseende och kallades nu till ledamot af Académie de musique, där han 1854 öfvertog sekreterareposten; erhöll 1833 professuren i kontra-

fostras

1866:

Meyerbeerstilen.

Sthlm: "Drottningens musketörer" 1848
("Les mousquétaires de la reine", 1846; i
stilen något erinrande om "L'éelair"),
"Andorradalen" 1888 ("Le val d'Andorre", 1848).
Af H:s litterära verk
kunna nämnas sångskolan "Lecons de
lecture musicale" 1857 samt "Souvenirs
et portraits" 1861 och "Derniers souvenirs et portraits" 1863, alla högst bety-

Hallencreutz),

Sthlm

af

Af hans senare operor uppfördes på

fullbordandet af opera "Ludovic". Ej
långt efter detta verk skref han sitt eget
främsta verk: "La Juive", hvilket 23. 2.
1835 fick sin

partier.

Denna kärlek till teatereffekter förde
honom allt närmare Meyerbeerriktnin-

(egentl.
f.

23.

Carl Ludvig

12.

1814

i

Stock-

holm, t 1857 i Paris; kom vid tio års
ålder till Frankrike för att i Lyon uppför köpmannayrket; bestämde
sig dock efter en kort tid för den musikaliska banan och begaf sig till Paris,

där han utbildade sig under Liszts ledning till pianist. Här uppträdde han
under namnet Louis Hall. Af Liszt

han så stort förtroende, att han
under dennes bortovaro fick undervisa

åtnjöt

Hallberg— Hallé
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hans elever; besökte Stockholm 1843, där
han gaf konsert; H. skref kompositioner
Ass LMA 1843.
i den briljanta stilen.
Litt.: Höijers musiklex.; Stockholms musiktidn. 1843 nr 2.

—

2. Marie H., f. 8. 4. 1884 i Newcastleon Ty ne, England; violinist; elev af den
svenska musiklärarinnan Hild. Werner,
sedan 1894—1900 af Edw. Elgar, prof.
Wilhelmj, M. Mossel, Kruse; 1901 spe-

lade hon för Kubelik, som uppmanade
henne att studera hos Sevcik i Prag; efter studier här 1901 03 konserterade hon

—

med högst ovanlig framgång i Prag,
Wien och London; har sedan uppträdt å
ställen.
H. anses för närvarande
Sv.
vara Englands "violindrottning".

flera

—

biogr. af Hild.
6.

Werner

i

Sv. Musikt.

4.

1903.

1. Hallberg, Carl Fredrik, t 1808 i
Stockholm; sångmästare vid k. t. Sthlm
på 1790-talet; lärare i elementarsång vid
Mus. ak. 1797 1808; kantor och revisor i
Maria kyrka och skola 1781—1808.

—

i

2. Bengt Wilhelm
Asmundtorp, Skåne, f

H.,

f.

4. 5.

1883

13.
i

5.

1824

Lands-

krona; org.- och kyrkos.-ex. vid konserv.
Sthlm 1845, cantor scholJE-ex. 1848, musikdir.-ex. 1849; biträdde vid denna tid äfven A. Mankell vid sångunderv. i Klara
lärov. och vikarierade som organist i
Klara kyrka; tillika utförde han en del
musikaliska arbeten för Grönhamn och
Foroni; blef 1852 musiklärare vid Landskrona allm. läroverk och samtidigt organist vid stadskyrkan; ägnade sig nu
med ifver och intresse åt kyrkomusikens
historia och fördjupade sig i studiet af
de svenska medeltida musikhandskrifterna; 1857 annonserade han i Ny tidn. f.
musik, att han ämnade utge ett "Svenskt
hymnarium", innehållande våra gamla
hymner och sekvenser, men arbetet utkom ej i tryck utan finnes ännu i ms.
hos de ef terlef vande; besökte 1860 Skottland samt företog 1871 o. 1873 på statens
bekostnad resor i Tyskland, Österrike o.
Italien för uppsökande af nordiska kyrkliga melodier från medeltiden; utgaf 1882
en mycket förtjänstfull koralbok, byggd
på djupa och ingående forskningar i
kyrkomusik; han sökte här ge melodierna mera rytmiskt lif; 11 koraler äro
här af honom nykomponerade. På 1860talet
blef H. varmt intresserad för
skarpskytterörelsen och ledde många af

skytteföreningarnas
sångkörer.
Hans
skolsångintressen ledde honom in på
solfametoden, efter hvilken han undervisade så väl i skolan som i sångföreningarna. H. arbetade äfven för de
borgarsångföreningarna
manliga
och
stiftade 1872 ett musiksällskap, hvilket
länge blomstrade (sällskapet uppgick
1888 i en af efterträdaren stiftad muAf hans kompositioner
sikförening).
trycktes 1854 och 1878 två häften orgelpreludier och Ave Maria för sopran,
cello och piano 1858; utgaf dessutom koralbok i Solfanotation, 2- och 3-stämmiga skolsånger m. m. I ms. finnas dessutom: 2 ouverturer, 1 symfoni, 1 scherzo
(alla dessa uppf. i Köpenhamn), 5 stråkkvartetter, 2 mässor, 1 requiem, kantater och mindre sånger. För en skrifven
katolsk mässa erhöll H. 1851 en guldmedalj af änkedrottning Desideria.
Litt.:
N. E. Loven, Landskrona IL 124—133;
Sv. Musikt. 1883 nr 10; Ny tidn. f. musik
1857 s. 158 f.; Höijers musiklex.

—

Hanna

n d, den föreg:8
Landskrona; elev
af fadern samt (efter 1878) af A. Lagergren (orgel) och Hilda Thegerström
(piano); organistex. vid Mus. ak.; studerade 1882 84 vid konserv, i Leipzig
3.

dotter,

14.

f.

H.-N

7.

o r

1858

1 i

i

—

med

Th. Coccius och S. Jadassohn till lärare; verkade sedan som
sånglärarinna i Landskrona och Lund;
har alltsedan 1891 skött organisttjänsten
vid Allhelgonakyrkan i Lund; stiftade
tills. m. sin make N. P. Norlind (s. d.)
1891: "N. P. Norlinds musikskola"; 1909
medstiftare af "Sydsvenska musikkonC.

Piutti,

servatoriet" (sedan 1912 dess ledare).

Halldép,

Vimmerby

Björn (Nalle)
2.

8.

1862;

Gustaf, f. i
student i Linkö-

—

ping 1881; studerade i Uppsala 1881 84,
vid k. konserv. 1885 86; kapellmästare
vid Engelbrechtsturnén 1886 88, Vasateatern 1888—89, Södra teatern 1889—95,
hos Ranft (Djurgårds-, Vasa-, Svenska t.,
Arenat.) 1895—1900, Dram. t. 1900—07,
1909 12.
H. har arrangerat flera folkvismelodier samt gjort sig känd som
tonsättare af flera populära melodier
samt teatermusik

—

—

—

Hallé,
1819
25.

i

Charles

(eg.

10.

1895;

kom

1836

f. U. 4.
Manchester

Halle),

Hagen, Westfalen, t

i

till

Paris,

där

han snart förvärfvade ryktbarhet som
pianist;

sammanträffade hösten

1842

i

Hallé

Frankfurt

—Hallen

M. med Mendelssohn, som
honom att besöka England;

a.

öfvertalade

han stannade dock ännu 6 år i Paris
inrättade, jämte Alard och Franchomme, 1846 ansedda kammarmusiksoaréer i konserv, därst.; 1848 väckte han
uppmärksamhet dels som pianist dels
som dirigent i London; en konsertturné
företagen s. å. tills. m. Grisi och Mario
bl. a. till Manchester föranledde honom
och

att där slå sig ned för beständigt; öfvertog 1850 ledningen af "Gentlemen's concerts" i Manchester, och höjde dem snart
till att bli bland de allra främsta i världen; dirigerade från 1857 där årligen 20
orkester- och körkonserter och företog
med sin orkester dessutom konsertresor
öfver hela Storbritannien; i London

medverkade han dessutom

fr.

o.

m. 1861

de populära konserterna för kammarmusik och gaf själf egna "piano-recitals";
H. var dessutom verksam som
pianolärare i den engelska hufvudstaden; 1880 dr h. c. och 1888 adlad. Sistnämnda år ingick han äktenskap med
i

Vilhelmina Norman-Neruda. H. hade
redan på 70-talet visat intresse för nordisk tonkonst och sökt verka för bekantgörandet af Fr. Berwalds kompositioner. I och för undervisningsändamål
utgåfvos af honom "Pianoforte school"
(fr. o. m. 1873) och "Musical library" (fr.
Hans barn C. E. och Marie
o. m. 1876).
H. tryckte 1896 hans själf biografi: "Life
and letters of Ch. H."; se äfven L. Engel,

From Handel

to Hallé, 1890.

Hallé, Lady, se N e r u d a.
Halleluja (af hebr. hallelu, lof prisen!
och jah, förkortad form af Jahve el.
Jehova), en hebreisk formel, som lämnats oöfversatt i bibeln; ordet upptogs
i kristna kyrkan, där h. ingick i mässan
(de temporedelen) h. åtföljes af en vers
(versus hallelujaticus) med melodien ut;

vecklad ur det föregående h. Ur den
rika koloratursången på ordet h. uppstod sekvensen (s. d.). I de senare
kyrkosångerna, särskildt körerna på
1600- och 1700-talet, intager h. en viktig
plats. I förtoningar af Davids psalmer,
oratorier, mässor m. m. anbringas ofta
h.-körer.
Ett godt exempel på sådan

Äfven
i Händels Messias.
mästares "Judas Maccabaeus"

h.-kör finnes
i

samma

finnes en sådan.

Hallen,

Johan

Andreas,

f.

22.

12.
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i
Göteborg; studerade musik vid
konserv, i Leipzig (Rheinberger, Rietz)
1866 71; dirigent för Göteborgs musikförening 1872 78; sånglärare och musikreferent i Berlin 1879—83; hösten 1884
kom H. till Stockholm (redan 1875 hade
han i hufvudstaden å en konsert på k. t.
presenterat sig som tonsättare och dirigent); 1885 95 var han ledare för Filharmoniska sällskapet (s. d.) och uppförde under denna tid flera stora köroch orkesterverk; 1892 97 kapellmästare
vid k. t.; 1902—07 dirigent för det af
honom bildade Sydsvenska filh. sällskapet; sedan åter bosatt i Stockholm som
lärare i komposition vid konserv.
H.
har utöfvat en omfattande kompositorisk verksamhet.
Under sin Berlinvistelse skref han sin första af Wagner
påverkade opera "Harald Viking", hvilken på Liszts rekommendation uppfördes i Leipzig 1881 (Sthlm 1884). Sedan
följde operorna "Hexfällan" 1896 (omarb. 1902: "Valborgsmässa") och "Val-

1846

—

—

—

—

—

•

demarsskatten" 1899; den sistnämnda
tämligen omtyckt och sättes med
rätta högt som svensk själfständig opera.
Jämte operorna har H. framför allt vunblef

nit ett

varmt erkännande för sina

lader för solo, kör
"Vineta", "Pågen

"Drömkonungen

o.

o.

bal-

orkester; hit höra:

och kungadottern",
hans käresta", "Troll-

slottet", "Styrbjörn starke"; af öfriga
kompositioner kunna nämnas körverken
med ork.: "Juloratorium", "Sverige",
"Requieseat" (solo, kör o. piano); af orkesterverken: symfoniska dikterna "Die
Toteninsel" o. "Sphärenklänge", "Ur Valdemarsagan", "Ur Gustaf Vasa saga" (musik till D. Fallströms tablåer vid Gustaf
Vasajubileet 1896), 2 rhapsodier, "Suite
nr 3", "Huldigungsmarsch", "Frithiof",
"Vårbrytning", "En sommarsaga", "Sten
Sture" (med melodram), "I skymningen"
(stråkork.) m. fl.; dessutom solosånger.
H. har äfven verkat som musikkritiker
i Värt Land (Nya Dagl. All. -Vårt Land),
Ord o. Bild m. fl. tidningar och tidskrifter samt utgaf 1894 "Musikaliska kåserier".
H. begynte som kompositör med
att vandra i Wagners och Liszts fotspår men tillkämpade sig under 80- och
90-talet en större själfständighet, och
hans sista opera står afgjordt på svensk
grund.
H. älskar praktfulla orkestermålningar och behärskar på ett sällsynt

Hallencreutz
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äfven äro hans
körer ofta liffulla och mäktiga i sin
verkan. I flera af sina körverk och orkesterverk står han som en af sin svenska samtids främste.
sätt instrumentationen;

Hallencreutz, se

Hall.

Halling, norsk springdans i ^A-takt;
solodans för två män, till en del med
mycket häftiga rörelser; tempo närmast
allegretto; dansen har troligen uppstått
i
Hallingdalen; hardangerfelan ackom-

pagnerar ofta dansen i Norge; en berömd folklig kompositör af h.-danser är
"Maliser-Knud", som skref mest på 1840talet.
H. blef äfven populär i Sveriges
västliga och sydliga provinser och dansades där hos allmogen hufvudsakligen
på 1820 40-talet. De svenska turerna
äro något olika de norska. H. beskrifves bl. a. i Fredrika Bremers "Strid och
frid" samt i "Lekstugan" II; se äfven

—

T. Norlind, St.

i

sv. folklore

s.

391.

För-

exempel på norska h.-melodier
finnas hos Ludv. M. Lindeman, Aeldre
och nyere norske Fjeldmelodier; dessutom hos E. Grieg m. fl. norska kompositörer.
Svensk h.-melodier bl. a. i Dybecks Euna.
Hallingkastet, en sluttur i dansen hallingdansen; en "hjulning", där den dansande söker nå takbjälken.
Hallström, Ivar, f. i Stockholm 5. 6.
1826, t därst. 21. 4. 1901; elev af Passy
och Stein i hufvudstaden; 1845 student
i Uppsala och
aflade där 1849 hofrättsexamen; i univ.-staden tillhörde han
prins Gustafs förtroliga krets och komponerade tills, med denne furste tvåaktsoperan "Hvita frun på Drottningholm", hvilken 1847 uppfördes på k. t.
Sthlm. Efter prinsens död kallades han
träffliga

1850

till

bibliotekarie hos prins Oskar,

sedermera konung Oskar II; bosatte sig
s. å. i hufvudstaden och verkade i början som pianolärare, ända tills han 1861
öfvertog ledningen af A. F. Lindblads
musikskola.
Intill 1872 innehade han
denna senare befattning. LMA 1861. H.
var kommissarie vid svensk-norska musikafdelningen vid världsutställningen i
Paris 1867; instruktör för sångscenen å
k. t. 1881 85; bland de artister, som
härvid utbildades under hans ledning

—

märkas operasångarna Ödmann, Lemon,
Bergström m. fl.; bland hans enskilda
sångelever märkas konung Gustaf V och

—Hallström

—

prins Karl.
H. har förvärfvat sig
anseende som operakompositör. Hans
mest bekanta verk är operan "Den
bergtagna" (k. t. Sthlm 1874, sedan i
Miinchen, Köpenhamn och Hamburg).
Af de öfriga operorna må nämnas: "Hertig Magnus och sjöjungfrun" (uppf. k. t.
1867), "Vikingarne" (k. t. 1877), "Neaga"
(1885), "Jaguarita" (1884), "Granadas dotter" (1892), "Liten Karin" (1897).
Af
operetter och sagospel märkas: "Den
förtrollade katten" (k. t. 1869), "Mjölnarvargen" (1871), "Silfverringen" (1880),
"Aristoteles" (1886), "Per Svinaherde"
(1887), "Hin ondes snaror" (1900), "En
dröm" (balett, 1871), "Ett äfventyr i
Skottland"
(balett,
1875),
"Melusina"
musik till Hedbergs skådespel
(1882),
"Stolts
Elisif"
m. fl.; "Kajsa
(1870)
Rulta och hennes katt", musikaliskt
skämt för småfolk (1900), "Eolf Krake",
impromptuoperett (2dra akten af V.
Svedbom), "Mästerlotsens minnesdag",
tillfällighetspjes i 1 akt.
Näst "Den
bergtagna" ernådde "Den förtrollade
katten" stort anseende.
De öfriga ha
endast gifvits ett fåtal gånger.
H:s

teaterverk utmärka sig för stor melodirikedom; stilen har i öfrigt fransk elegans och grace. Den sceniska delen är
alltid dramatiskt effektfull och erinrar
ej så litet om Meyerbeer.
H. blir aldrig

grubblande och musiken utmärker sig
mera för sentimentalt svårmod än djup.
Harmonierna verka ej sällan tomma och
intetsägande samt ge åt musiken i sin
något föråldradt.
Folkvisstilen
har dock gjort hans sceniska verk populära, och flera visor ur operorna sjungas ännu.
Det rent svenska ämnet i
flera af hans operor har med en viss
helhet

rätt gifvit

tionellaste"

honom namnet
tonsättare

Sveriges

'.'na-

för scenen.

In-

strumentationen var ej hans starka sida,
och han anlitade, särskildt i början,
härvid Conrad Nordquists hjälp.
Som
sång- och romanskompositör har H. varit högt uppburen allt sedan de första
sångerna utkommo på 1850-talet. Af
hans sånghäften må särskildt framhäfvas: "Drei ernste Lieder", "Minnen från
Italien", "Sinaia-album" m. fl.; bland
de populäraste af hans sånger märkas:
"Om kvällen", "Sensitivan", "Kung Erik
och liten Karin" samt "Sängarens hem".
Af kantater samt verk för soli och kör

Halonen —Halvorsen

kunna nämnas: "Uppsala minne", 1878
(soli o. manskör m. piano), "Blommornas undran", 1860 (idyll f. soli, kör o.
konstföreningen
p., prisbelönt af Mus.
och ett af hans främsta verk), "Herr
Hjalmar och skön Ingrid" (idyll f. kör
o. soli), "Das Sonnenkind", 1884 (för kör
o. soli), "Skaldens hämnd", 1894, Sången
(för basbaryton o. ork.), "Festkantat
1897",

"Kantat vid invign. af

k.

t.

1898"

"Sfinxen", 1898 (för
s., k. o. ork.); dessutom kantater vid St.
Eriks 100-årsfest 1856, kon:s och drottn:s
silfverbröllop 1882, Adolf och Math. Le(för

mons

s.,

k.

o.

ork.),

John och L. Bäckströms silfverbr. 1899. Af hans sånger
för manskör kan nämnas dryckesvisan:
silfverbr. 1887,

"Vinet fradgar, ögat glimmar." H. har
dessutom utgifvit flera pianokompositioner (variationer öfver folkvisor, album för ungdom m. fl.) samt för piano
solo arrangerat utdrag ur sina sceniska verk. Till dessa skref mestadels
Frans Hedberg libretton. Till en del
af körverken skref konung Oscar II
texten. Bland hans talrika beundrare
bör särskildt nämnas drottning Elisabeth af Rumänien (Carmen Sylva);
hennes dikter tonsattes ej sällan af den

—

svenske kompositören.
"Den konst H.
odlade var glädjens, det blida hjärtats,
och glad ljöd hans sång ända in i döden. Hans melodier voro spelande. Bäst
lyckades han nog i romansen och visan, men äfven inom den lyriska dramatiken hade han skapat sig ett namn,

som sent skall glömmas" (F. Hedberg
vid minnesvårdens af täckande å H:s
graf 1906). Flera af orig.-partituren till
H:8 operor finnas i Mus. ak:s bibliotek.
Litt.: L. Lagerbielke, Sv. tonsättare,
Sthlm 1908 (med förteckn. af hans
komp.); Sv. Musikt. 1884 s. 113, 1897 s.

—

90, 1901 s. 57

m.

fl.

st.

Halonen, Heikki, f. 2. 10. 1882 i Lapinlahti, Finland; violinist; elev af Filh.
i Helsingfors samt
af Marteau och Auer; spelade 1900 vid
Filh. orkesterns turné genom Tyskland
och Frankrike (världsutställningen i
Paris). H. har med stor framgång konserterat i Finland och är f. n. anställd
som konsertmästare vid Filharmoniska
sällskapets orkester i Helsingfors.

sällsk:s orkesterskola

4.

Hals; tvenne bröder H.: Karl (f. 27.
1822, t 8. 12. 1898) och Peter (t 1877)

grundade
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tillsammans en pianofapå kort tid fick anseende
som en af de främsta i Norden; vid århundradets slut hade ej mindre än 14,000
instrument utgått från fabriken; Karl
H:s båda söner Thor och Sigurd
hade på 80-talet inträdt i firman. Jämte
pianofabriken grundade bröderna Hals
äfven ett förlag och en musikhandel,
hvilka dock 1908 uppgingo i det af bröderna Thor och Sigurd H. samt Wilh.
Hansen, Kphn, grundade "Xorsk musik1847

brik, hvilken

forlag".

Halte Hulda,

skådespel af Björn-

Björnson med musik af flera
tonsättare; skalden själf uppmanade den
svenske kompositören Albert Rubenson
1865 att skrifva musiken, något
i bref
som äfven skedde; stycket har sedan
gifvits med R:s musik såväl i Kristiania som på några platser i Tyskland.
Mus. Konstför., Sthlm, tryckte 1902 6
nummer ordnade efter R:s egen önskan
för användning till konsertbruk (1. melstierne

lanakt,

2.

terzett,

3.

visa,

4.

mellanakt,

dans m. sång, 6. sorgmarsch m. kör).
En opera "Hulda" i 4 a., med text
af Grandmougin, helt och hållet byggd
på Björnsons skådespel, tonsattes af Cé5.

—

sar Franck (orkestreringen ej af honom)
1879 85 och gafs f. ggn på Monte Carlos
teater 4. 3. 1894.

—

Halvorsen,

Drammen;

Johan,

f.

15.

elev af konserv,

i

3.

1864

i

Stockholm

—

86 (Lindberg i violin, Nordqvist i
harm.); konsertmästare i musiksällskapet "Harmonien" i Bergen 1887; studerade sedan vid konserv, i Leipzig för
prof. Brodskij; uppträdde som violinist
vid flera konserter i Leipzig och Kristiania; någon tid konsertmästare vid
Philh. Society i Aberdeen; därefter i
3 års tid lärare vid musikinstitutet i
Helsingfors; reste sedan till Berlin och
Llittich
och studerade under Albert
Becher teori och under C. Thomson violin; därefter i 6 år kapellmästare vid
teatern i Bergen och ledare af "Harmoniens" symfonikonserter; fr. o. m. 1899
kapellmästare vid Nationalteatern i Kristiania, där han äfven dirigerar symfonikonserterna.
H. har dessutom dirigerat i Stockholm (1903, 04), Paris (Lamoureux) och Berlin (norsk musik vid
Wagnerfestligheterna). Af hans kompo-

1884

sitioner märkas: 3 suiter för violin och
23

Hambo—Hammarberg
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p.; en violinkonsert; musik till "Vasantasena", Björnsons "Kongen" och "Over
-^vne", Drachmanns "Gurre"; "Fosse-

grimen", "Dronning Tamara-suite", kantaten vid kung Håkans kröning, Passacaglia, "Sarabande con variazione", flera
mindre stycken för sång och kör.

Hambo,

se

Hambopolska.

Hambopolka,

hambopolKett

("hop-

allmogenamn), svensk folkdans,
närstående "gammalvals"; öfvergångsform mellan polska och polka; i 'A-takt;
pare",

se T. Norlind, St.

i

sv. folklore

s.

396

f.

(hanebopolska, bondp.,
svingedans, horrepolska, sväng,

Hambopolska,
körep.,

hamburska, hamburgska m. m.), svensk
folkdans; dans i hastigt tempo, 'A-takt;
art af polska; populär på 1840-talet.
Litt.:
s.

T. Norlind, Studier

395; se

vidare

i

folklore

sv.

Polska.

Hambourg, Mark,

f.

30.

1879

5.

i

Bo-

guczar. Sydryssland; pianist; utbildad i
London och Wien (Leschetizky) företog
1895 en konsertresa till Australien och
dref sedan egna studier, tills han 1899
framträdde som fullmogen konstnär.
Han har sedan konserterat öfver hela
Europa och Nordamerika och skördat
varmt bifall öfverallt för sitt tekniskt
;

fulländade och temperamentsfulla spel.
H. gästade Norden 1907.

Hamburska, se
Hamerik (eg.
ger, f. 8. 4. 1843

Hambopolska.
H a m m e r c h), Asi

i

Köpenhamn;

elev af

Matthison-Hansen, Gade och Haberbier
samt 1862—64 af H. v. Bulow och Wuerst
i Berlin; under sin vistelse i Tyskland
rönte han inflytande af Wagner och slöt
sig 1866 i Paris nära till Berlioz, som
gjorde honom till juryman för musik
vid världsutställningen 1867. För denna
komponerade H. en med guldmedalj belönad "Fransk frihetshymn" (för s., k.
o. harmoniork., 2 orglar, 14 harpor o. 4
kyrkklockor). Året innan hade han för
firandet af den nya riksdagsordningen i
Sthlm skrifvit en "Svensk frihetshymn".

skref han operan
"Hjalmar og Ingeborg"
1865

"Tovelille",
o.

1870

1868

"La Ven-

sistnämnda uppfördes s. å.
Milano; 1871 komponerade han "Den
rejsende"; kallades sistnämnda år till
detta", hvilken
i

direktör för Peabody institutet

i

Balti-

more, hvars konservatorium och symfonikonserter han ledde intill 1898; sökte

här bl. a. att vid konserterna göra amerikanarna bekanta med nordisk musik
(Gade, Hartmann [far och son], Joh.
Svendsen, Grieg, Söderman m. fl.); företog 1899 1900 konsertresor för uppförande af egna kompositioner för orkester
och för kör bl. a. till Berlin, Wien, Miinchen, Leipzig, Dresden, Paris och Milano; är sedan 1900 bosatt i Köpenhamn.
Af hans senare verk märkas 7 symfoni-

—

er (op. 29: 1880, op. 32: 1883, op. 33: 1885,
op. 35: 1889, op. 36: 1891, op. 38 [för stråk-

[körsymf.]: 1898), 5
22—26: 1872—78), requiem op. 34 (1887), "Jödisk Trilogi" f.
ork. op. 19 (1868), "Kristelig Trilogi f. s.,
ork.]:

op.

1896,

nordiska suiter

kör

o.

ord"

f.

40

(op.

"Opera utan
"Majdans" f.
(1879), "Höstdans"

ork.

op.

31

(1882),

ork.

op.

30

(1881),

damkor o. ork. op. 28
f. damkor o. ork. op. 37 (1892), konsertromans f. cello m. ork. op. 27 (1878), folk-

med

stråkork. och
f.
dessutom kantater,
sånger
konsertstycken,
orgelpreludier,
m. m.; samt en lärobok i musikteori på

visa

harpa

variationer

41

op.

(1912);

engelska (Baltimore 1895).
Hamilton, H u g o A d o 1 f f 2. 10. 1802,
t 5. 6. 1871; generaldirektör m. m.; chef
för k. t. 6. 8. 1844— L 12. 1848; under denna tid riktades teaterns repertoar med
flera betydande verk, dock hufvudsakligen dramatiska, ej musikaliska; teaterns
dåliga ekonomi lyckades han förbättra
genom sträng sparsamhet.
,

.

Johann Jacob, orgafödd i Hamburg; sökte och erhöll
befattningen som organist vid Jakobs
kyrka i Stockholm 1673; f troligen på
H. skref några
1680-talet i Stockholm.
"puncta" öfver hvad en organist borde
kunna och inlämnade dem till kyrkorådet, då han sökte platsen i Stockholm;
en afskrift af dem finnes i Hiilphers'
ms. till orgelverksbeskrifningen och har
blifvit tryckt i Smlb. d. IMG VII, 640 f.
(1906) af T. Norlind.
Hamlet, opera i 5 a. af Barbier och
Carré efter Shakespeare; musik af A.
Thomas; pr. på St. operan. Paris, 9. 3.
1868; ej gifven i Sverige men vida känd
genom den svenska sångerskan Kristina
Nilsson, hvilken i denna 1869 firade stora
triumfer i London; i Opheliascenen finnes inlagd mel. till "Näckens polska".
Hamischer,

nist,

Hammarberg, Olof Petterson,
6.

6.

1871

i

f.

Göteborg; orgelbyggare; ut-

Hammarsköld — Han
bildad i Tyskland (Hannover) och Amerika (Milwaukee); H. är varm anhängare af Schuelkes rörpneumatiksystem;
har byggt orglar i Lunds, Göteborgs,
Skara, Karlstads och Västerås' stift. Se
vidare N. P. Norlind, Orgelns allm. hist.
s.

148

f.

Hammarsköld,

se

Holmberg,

Hammer, Heinrich,

f.

27.

10.

Em.
1862

i

Erfurt; elev i violin af Pott och Marsick; dirigent för musiksällskap i Haag

och Haarlem samt för Filharmoniska orkestern i Lausanne; organiserade 1905
Göteborgs orkesterförenings orkester o.
ledde den intill 1907; har sedan varit
verksam som dirigent i Washington.
1.

Hammerlch,

Angu

Asger Hamerik),
Köpenhamn; student
1872, assistent

(broder

1

25.

f.

11.

cand.
statsanstalten för

i

1867,

till

1848

i

polit.
lifför-

lefver, o

håg

stått

till

spel hade

han

redan tidigt hade hans
tonkonsten; i violoncell-

bl. a.

haft

till

lärare Rii-

dinger och Fr. Neruda; under 1870-talet
öfvergick han så småningom till musikhistoriskt o. musikkritiskt författarskap;
blef 1876 musikalisk medarbetare i "Nser
og Fjern" och fortsatte sedan i "Illustreret Tidende"; inträdde 1880 i "Nationaltidende", där han ännu är musikanmälare; 1892 fil. dr. på af handlingen "Musiken ved Christian IV :s hof"; sedan 1896
docent vid universitetet i Kphn i musikhistoria; sedan 1898 ledare af det af
honom själf stiftade instrumentalmuseet.
Af hans musikhistoriska skrifter märkas: Musikföreningens Historie siden
1836 (1886), Kjöbenhavns Musikkonservatorium 1867—1892 (1892), Kammarmusikföreningen 1868—93 (1894), N. W. Gade
(1891), J. P. E. Hartmann (1900; tysk
uppl. 1901); Studier över Bronzelurerne i
Nationalmuseet i Kbhn (1893, tysk uppl.
1894), Et historisk Orgel paa Frederiksborg Slot (1897), Studier över Isländsk
Musik (1900, tysk uppl. s. å.), Musikhistorisk Museum (1909, tysk uppl. 1911),
Musical relations between England and
Denmark in the Seventeenth century
(1911), Musik-Mindesmaerker fra Middelalderen i Danmark (1912). H:s musikhistoriska skriftställarverksamhet har utmärkt sig för på samma gång djup
grundlighet som klarhet och reda. H.
har aldrig stannat vid detaljforskningen, utan från denna som utgångspunkt
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fram till de stora klara öfversom ge förståelse äfveu öfver
musiken som kulturfaktor. Af stor betydelse ha därför hans studier öfver bronsålderslurarna blifvit. Likaså kan hans
afhaudling öfver musiken vid Christian
IV:s hof anses ha lämnat ett af de första uppslagen till en verklig, på grundletat sig

sikterna,

lig

källforskning

hvilande

musikhisto-

risk framställning af

den äldre danska
musikhistorien.
Instrumentalmuseet (s.
d.) har under de sista 10 åren visat en
högst ovanlig utveckling, och de värdefulla skatter där samlats, komma att
bli för musikforskningen af stort värde.

Den

sist utgifna studien öfver de danska sekvenserna under medeltiden utmärker sig för samma gedigenhet och
musikhistoriska mogenhet som alla de

föregående.

—80;

säkring 1872

min ande

2.

G o 11

a

Boden hof f-H.„

Andrea

den föreg:s hustru, f. 1. 11. 1854, f 1903;
pianist; elev af Orpheline Olsen-Schram,
E. Horneman och Fr. Neruda; uppträdde
ofta på konserter i den danska hufvudstaden, där hennes spel utmärkte sig för
nobelhet och intelligens.

Hammerschmidt, Andreas, f 1612 i
Böhmen, t 29. 10. 1675 i Zittau; or.

Briix,

—

ganist först i Wesenstein, 1635 39 i Freiberg, sedan till sin död i Zittau; var af
stor betydelse för utbildandet af den
kyrkliga körstilen och blef en af de

främste förmedlarna mellan Schiitz och

Bach samt Handel inom passionen, oraoch kyrkokantaten. Hans verk

toriet

voro synnerligen populära i Sverige och
sjöngos vid de flesta gymnasier i landet
under andra hälften af 1600-talet. Af
hans tryckta verk finnas bl. a. följande
ännu i behåll i svenska bibliotek: "Musikalische Andachten": I 1639 (Väst.), II
1641 (Väst.), IV 1646 Upps.; Väst.; Örebro; Växjö [uppl. af 1669]), V 1653

"Dialogi öder Gespräche", 1645
"Missa;" 1663 (Växjö), "FestBass- und Danck-Lieder", 1658 (Väst.;
Växjö), "Fest- und Zeitandachten", 1671
(Växjö), "Musikalische Gespräche iiber
die Evangelia", 1655 (Väst.; Växjö; Tyska k:s bibi. i Mus. ak. Sthlm). Af hans
verk utgaf Denkm. d. Tonk. in Österr.
"Dialogi" 1645.
(Väst.);

(Upps.);

Han

lefver,

o

min ande,

psalm
motsvarar nr 169
finnes på 1670-talet

108; Hasffner 108; mel.
i

koralpsb. af 1697;

i

Hannikainen — Hansen
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Kappehandskr., k.
ländska källor.
Hannikainen, P.

b.,

Sthlm; saknas

i

ut-

sången "Fra Kysten" blifvit
uppförde 1875 "En
Vaardag" för tenorsolo, kör o. ork.

särskildt

J., f. 9. 12. 1854 i Helstudent 1875; pedag. ex. 1888;
ex. i musikteori 1893; lärare vid finska
lyceet i Helsingf. 1882—87, vid folkskolelär.- och lärarinnesem. i Jyväskylä, 1887

singfors;

— 93

som

sedan ord. lektor (sång,
piano, mus. teori); företog 188/ en pedagogisk studieresa; dirigent för sångkören "Y. L." (Ylioppilaskunnan Laulajat
-= studentkårens sångare) 1882 85; dirigent vid 9 sångfester, af hvilka 4
större, allmänna och 5 lokala, i olika
delar af Finland 1887—1911; H. grundade
den första musikaliska tidskriften på
finska språket: "Säveleitä (= toner) och
utgaf den 1887—90 (43 månadshftn utgifBa); H. har äfven samlat folkvis- och
folkdansmelodier, särskildt i Karelen
1877 86; har uppträdt som musik- och
teaterrecensent i tidn. "Uusi Suometar"
1885—87, m. fl. H. har utgifvit flera
sånghäften hufvudsakligen för skolbruk
samt manskvartetter, fosterländska sånger m. m.; har i allt komponerat 80 90
sånger. Hit höra bl. a. "Pieni Lauluseppele" (Liten sångblomsterkrans) 5 hftn;
"Sirkkunen" (ett fågelnamn) 6 hftn;
"Laulutoveri (sångkamrat); "Kolme laulua" (3 sånger); "Isänmaallisia lauluja"
bitr.,

3.

—

—

(fosterländska sånger).
1.

9.

Hansen,
1810

i

Frantz Johannes,

Köpenhamn, t

14. 3.

1852

f.

som

fullmäktig i justitsministeriet; dansk
diktare; var en begåfvad dilettant, som
ansågs för Weyses bäste elev; komponerade bl. a. "6 Galopper til Studenterforeningen" (1836) samt några tillfällighetsstycken;
H. var äfven god
pianist.
2.

Christian Julius

H.,

f.

6.

5.

Köpenhamn, f 15. 3. 1875 därst.,
elev af J. P. E. Hartmann; var 1841 en
1814

af

i

medtäflarna

om

Musikföreningens

pris för en ouverture; Gade tog priset
med sin Ossianouverture men H:s arbete

vann hedersomnämnande;

1845

organist

och 1851 klockare vid Garnisonskyrkan;
dirigent i flera föreningar, däribland fr.
1848 till sin död i studentsångföreningen; 1852 kammarmusiker; utgaf flera
manskvartetter, af hvilka "Sex Sange
for

4

Mandsstemmer" tillägnades

dentsångför.

Sange for

4

stu-

Lund; ur samlingen "Tre
Mandsstemmer" op. 5. har

i

Louise

Ama

1 i

e H.,

f.

14.

4.

1828

i

Köpenhamn, f 9. 11. 1879 i Husum; violinist; elev af W. Ernst 1843 och 1847—48;
spelade vid slutet af 40-talet och början
af 50-talet ofta å konserter i danska hufvudstaden och vann mycket anseende;
ingick 1856 äktenskap med G. A. W. Has-

och uppträdde sedan mindre ofta.
Frederik Thor vald H., f, 3. 5,

selriis,

—

4.

Musikfor.

populär;

4.

1847

i

Köpenhamn;

kestern

i

1867 medlem af orTivolis konsertsal och 1884 an-

som trumpetare i k. m:ts kapell
en af Danmarks mest betydande
trumpetare); har äfven spelat med i
kammarmusik som violinist och altviolinist; komponerade bl. a. en suite f. ork.,
"Chanson du soir" för stråkork. o. harpa,
en violinromans m. stråkork. o. 2 horn,
serenader för åtskilliga instrument, violinromanser m. m.
5. N i c o 1 a i H., f. 20. 2. 1855 i Köpenhamn; elev af Schiörring och Attrup i
Kphn och i Paris 1882; medlem af Nerudakvartetten till 1889; musikdirektör vid
Folkteatern 1885 93; musiklärare vid k.
blindinstitutet; H. är ordf. i Musikerföreningen sedan 1901. H. har utgifvit
"Praktisk Violinskole" I, II m. suppl.;
"Ny Violinskole för Seminarier" m.
suppl.; "30 melodiske Etuder for Violin";
dessutom bearbetningar och arrangementer; sånger för en och flera stämmor; 2 operetter; "Violinspillerens Underholdningsbog" m. m.
ställd

(är

—

Wolfgang

Thomas H., f. 22. 3.
Köpenhamn; pianist; elev af Horneman och H. Bischoff; upprättade 1895
"fllharmoniska soaréer" för kammarmu6.

1864

i

sik och har gifvit ett fyrtiotal konser-

med dessa i Köpenhamn, danska
landsorten samt i Sverige (Lund); H.
har ofta uppträdt som solist på konserter i Danmark och Tyskland (Berlin,
Dresden); är sedan 1901 lärare vid k.
danska musikkonserv.; har utgifvit 3
häften pianostycken af instruktivt inneter

håll.
7.
2.

3;

Agnes

Charlotte

Dagmar

H.,

f.

19.

Köpenhamn; brorsdotter till H.
pianist; elev af Edm. Neupert; har

1865

i

sedan 1882 varit en ofta anlitad och högt
skattad kraft vid konserter i den danska
hufvudstaden; 1892 gift A d 1 e r.

Hansens [Wilhelm H:s] musikförlag—Hanslick
8. E o b e r t Emil H., f. 25. 2.
penhamn; den föreg:s broder;

1860

i

Kö-

1874 elev

af Kiidinger vid Kphns konserv, och Fr.
Neruda; 1877 anställd i k. kapellet där
och sedan 1891 vid Gewandhausork. samt
Stadtteatern i Leipzig; skref flera berömda verk för ork. och för kammar-

musik.
9.

N

i

e

1

s H.,

23. 3.

f.

Hyllemark vid

1880

i

Kjeldstrup

Danmark;

Slagelse,

ope-

rasångare; elev af konserv, i Kphn 1906
och sedan af Vald. Lincke samt af Jean
de Keszké i Paris 1911 12; elev af k. t:s
operaskola 1908; debuterade 27. 11. 1909

—

som Rodolphe

Bohéme på

i

mann

k.

t.

Kphn;

må nämnas:

af hans roller sedan

Hoff-

"Hoflmanns Aeventyr", Mario
Cavaradossi i "La Tosca", Cajus Flavius i "Et Bryllup i Katakomberne",
Pinkerton i "Md. Butterfly"; fast engagement vid k. t. Kphn sedan 1910.
10. Jörgen Christian H., f. 24. 5.
i

i Köpenhamn, t 24. 2. 1880 därst.;
operasångare (baryton); elev af Siboni
(Wexschall i violin); debuterade 1832 på
k. t. Kphn; fick 1836 sig anförtrodd titelrollen i "Hans Heiling" och vann därmed så stort anseende, att han fr. o. m.
nu var k. t:s främsta stöd och i hög
grad blef publikens gunstling; ända till
1873 kvarstod han vid k. scenen i Kphn

1812
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sa i "Lohengrin", Eva i "Mästersångarne"); hon tillhörde den danska k. sce-

nen

1885; roller:

till

Valentine

"Huge-

i

notterna", Rachel i "Judinnan", Alice i
"Robert", Bergdrottningen i "H. Hei-

Grefvinnan i "Figaros bröllop",
Ingeborg i "Drot og Marsk"
m. fl.; sjöng äfven i "Musikföreningen".
Hansens [Wilhelm H:s] musikförlag,
Köpenhamn, grundlagdt 1857 af J.
ling",

Fidelio,

Wilhelm Hansen

10.

(f.

t 1904), som senare upptog
två söner Jonas

11.

1821,

firman sina
Wilhelm H. (f 10.
4. 1850) och Alfred Wilhelm H. (f.
29. 10. 1854); 1879 utvidgades förlaget genom uppköp af de två musikförlagen C.
C. L o s e och
& Erslev;
1887 upprättade firman en filial i Leipzig; 1908 grundlades i förening med bröderna Hals i Kristiania Norsk musikförlag och 1909 inträdde bröderna
Wilh. H. i styrelsen för bolaget Nori

.

Horneman

disk musikförlag,

Kphn, med

bland hans c. 150 roller märkas: Don
Juan, Vilhelm Tell, Figaro, Agamemnon. Simson i "Josef", Czaren i "C. o.
timmermannen". H. var äfven allmänt

hvilken firma sedan dess ett intimt samarbete förefinnes.
I "Norsk musikforlag" har äfven Warmuths musikförlag
ingått.
Firman H. är nu innehafvare
af det mest betydande musikförlaget i
Skandinavien.
I
dess
förlagskatalog
träffas namn på de flesta mera betydande skandinaviska kompositörer förutom talrika främmande och på de senare åren har det särskildt gjort sig
förtjänt om instruktiva upplagor af
klassiska verk, redigerade af betydande
musikpedagoger; till förlaget hör eget

beundrad som konsertsångare.

nottryckeri.

(sista

ggn

2.

5.

Th. Överskon,

XIV,

53

Skuepl.

f.;

II,

titelrollen

Chr. H.,

J.

Hansen,

P.

372—77, III, 96

"Farinelli");

i

—

Litt.:

Tidende
Den danske
111.

f.

E r h a r d Ludvig

Jörgen Peter H.,
f. 18. 11. 1839 i Köpenhamn, den föreg:s
son; operasångare (baryton); elev af C.
Helsted; debuterade 30. 11. 1864 som Belcore i "Kärleksdrycken" och var sedan
11.

anställd vid k. scenen
roller:

ven

i

ren",

Monostatos

Kphn

till

1885;

Luna i "Trubadu"Lohengrin" m. fl.;
"Musikföreningen".
H., f. Pfeil 3. IL 1847

"Fig:s bröllop",

Telramund

sjöng äfven ofta
12.

i

"Trollflöjten", Gref-

i

i

i

Anna Doris

Köpenhamn, den

föreg:s hustru; operasångerska; debuterade som Anna i "Don
Juan" 16. 3. 1867 och utbildade sig sedan
i Paris för Wartel och sjöng med stor
i

framgång

särskildt

i

Wagneroperor

(El-

Hans Heiling,

romantisk opera i
Ad. Devrient, musik af Marschner; pr. Berlin 24.
3 a.

5.

med

1833,

ett förspel, text af

Sthlm

1865,

Kphn

1836.

I

Sthlm

nedlades operan redan 1866 och återupptogs ej förrän 3. 1. 1906 (med J. Forsell
i
titelrollen), dock äfven denna gång
utan att kunna hålla sig en längre tid
uppe. I Danmark väckte den större uppmärksamhet, och 1836 blef med anledning af denna opera ett märkesår i den

danska teaterhistorien. Intill 1879 hade
den där gifvits ej mindre än 86 ggr.
Hanslick, E d u a r d, f. IL 9. 1825 i
Prag, t 6. 8. 1904 i Wien; musikkritiker;
elev af Thomaschek i musik; studerade
dessutom juridik vid univ. i Prag och
blef 1849 dr jur. därst.; 1848 begynte
han sin musikkritiska verksamhet som

Hans och Greta—Hardangerflol
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Wiener Zeitung; utgaf 1854
berömdaste verk "Vom MusikalischSchönen. Ein Beitrag zur Revision d.
Ästhetik d. Tonkunst" (10. uppl. 1902),
en betydande, om än ensidig, musikestetisk skrift, där formalprincipen drif-

operetterna "Tyrolian Queen"
(Worcester 1879), "Gypsy Queen" och komiska operan "Princess Phosa", operorna
"Enchauted Forest" (1899) och "Countess
of Tivoli" (1902) ha vunnit mycket beröm i Amerika; af öfriga verk må näm-

ves till sin spets (se Estetik); 1855 öfvertog H. redaktionen af den musikaliska delen af "Presse"; 1855 riocent i estetik och musikhistoria vid univ. i Wien,

nas:

referent för

sitt

1861

e.

o.,

1870 ord. prof.

i

musik

därst.;

öfvergick 1864 till "Neue freie Presse",
där han som musikkritiker blef den tongif vande i Wien; på världsutställningen
i
Paris 1867 och 1878 samt i Wien 1873
fungerade han som musikalisk juryman;
erhöll 1886 titel af k. k. hofråd; tog 1895
afsked från sin befattning vid universitetet.
Af hans böcker må nämnas: "Geschichte d. Konzertwesens in Wien", 1869
70; "Aus dem Konzertsaal", 1870 (2.
uppl. 1897); "Die möderne Oper. Kritiken
u. Studien", 1875—1900 (9 bd); "Aus meineni Leben", 1894 (2 bd); "Konzerte, Virtuosen u. Komponisten d. letzten Jahre"

—

1870—85, 1886
varm vän af

Wagner

(3

uppl. 1896).

Brahms men

—

H. var en
af gjord fiende

Bruckner. Wagnerianerna ha därför sökt förringa hans betydelse som musikkritisk författare. Trots
all ensidighet i uppfattningen kan man
dock ej frånkänna honom en stor kritisk
skärpa och en enastående samvetsgrannhet.
På 80-talet var han den främste
inom det konservativa lägret, och endast
en mycket ringa del af de då verkande kompositörerna funno nåd för hans
ögon.
till

o.

Hans och

konsert;

Ave Maria

för p. (org.), v: o, cello

kantaten "Coming of the
Bridgeroom". En af honom utgifven
samling "Lays of Sweden and Norway"
innehåller sånger af Laurin, Bellman,
O. Lindblad, Prins Gustaf, Kjerulf, jämte folkvisor.
H. har dessutom utöfvat
en gagnande verksamhet för svenskarna
i Amerika.
H:s dotter Lilian H.G r a y har gjort sig fördelaktigt känd
som sångerska.
Litt.: Sv, Musikt. 20.
sopran;

o.

—

—

4.

1904.

Harald Viking,

Harald der Wi-

king, musikdrama i 3 a., musik af A.
Hallen, text af Hans Herrig; komponerad i Berlin; premiär 16. 10. 1881; f. ggn
i

Sthlm

sta af

18. 2.

1884 (repris 1889).

Det

för-

Wagner påverkade musikdramat

Sverige. Intill 1912 års slut gifven 15
i Sverige.
Hardangerflol,
norskt stråkinstrument af en violins utseende men med fyra medklingande uni

ggr

hardangerfele,

derliggande
metallsträngar;
fyra
de
spelsträngarna äro vanligen stämda i:
g d' a' fiss" (g d' h' fiss"); de underliggande: a d' fiss' a'. Instrumentets
korpus har den föramatiska violinens
utseende med hvälfdt tak. Instrumentet har fått sin första primitiva form i

Hardanger omkring 1670. En skollärare
Lars Klark i östersjö förfärdigade den

Greta, Hänsel und Gresångspel i tre tablåer af Humperdinck till text af Adelheid Wette; pre-

första primitiva violinen i Norge; dennes elev Isak Nielsen Botnen (t c. 1780)
är h:s fader. Han förändrade formen

miär

18. 5.

på de sedvanliga violinerna, som i Hardanger och Telemarken kallades "tyska

början gifvits 55

violiner" eller "Dusingfela", och gjorde

tel,

23.

12.

1893

af E. Wallmark;
1895;

har

i

k.

Weimar;
t.

Sthlm

intill 1913 års

sv.
f.

öfvers.

ggn

gånger.

Hanson,

Carl

Fredrik,

f.

9.

9.

1849

i

Uddevalla; reste 1865 till Amerika, där
han i Boston fick plats i en pianofabrik;
1867 slog han sig ned i Worcester, där
han öppnade en sedan mycket bekant
musikhandel; hade redan 1866 i Boston
bildat en sångkör och grundade i Worcester en dubbelkvartett; 1899 direktor vid
den stora sångarfesten i Worcester. En
3-aktsopera af honom "Frithiof och Ingeborg" uppfördes 1898 i Chicago å en

instrumentet med mera afrundadt bröst,
kortare hals och gripbrädet litet lägre,

hvarigenom det blef
lar.

Slutligen

satte

lättare att slå dril-

han,

efter

viola

d'amore som mönster, understrängar,
hvilka bidrogo att göra tonen mjukare
och fylligare. Af prästen Didrik Muns
på Stordöen lärde han sig att fernissa
instrumenten. "Han uppnådde otroligt
mycket beröm i violinmakeri" (Bergens
Adresseavis 1776). I. N. B. pyntade äfven ut instrumentet med pärlemor. Han

Har jag nåd hos Gud — Harmonilära
dref violinmakeriet i stor stil, och hans
violiner (hardangerfeler) vunno utbredning öfver stora delar af Västlandet och

funno vägen öfver till Telemarken, där
1750 violinmakare uppstodo, hvilka
stodo lika högt i anseende som den
gamle mästaren. I. N. B:s son Trond på
Flatebö (senare på Ytre Aulvik i Kinsarvik) gaf h. dess nuvarande form med
storlek motsvarande den moderna violinen. I Telemarken omtalas under andra
hälften af 1700-talet en särskildt berömd
släkt, Helland i Bö, som förfärdigat h.
Konsten att göra h. blomstrar ännu i
Västlandet, Hardanger, Voss, Sogn, OrLitt.:
kedalen, Hallingdalen m. fl. st.
c.

—

museum,
Norsk Folkemu-

A. Hammerich, Musikhistorisk

Kbhn 1909; Katalog for
seums Saerudstilling nr

Kna 1904.
Har jag nåd hos Gud, psalm 212;
2,

Haeffner 212; går tillbaka

(Zahn

7906: Sollt ich

till

tysk koral
nicht

meinem Gott

singen) af 1738; saknas

i

svenska källor

före Haeffner.
(af gr. harmozein, sammansamklang, sammanbindande af
toner till ett ackord (vanligen ett konsonerande a.); hos grekerna äfven beteckning för skalan.

Harmoni

passa),

Harmoniflute (fr.), en tidigare benämning för harmonium.
Harmonien, Bergen, se M u s i k s ä 1 1s

ka

p.

Harmonik

= harmonilära.

Harmonika.
(fr.

1.

accordion),

D r a g h.,
instrument

handklaver,

uppfunnet

af Damian i Wien 1829 med handblåsbälg, klaviatur och sidoväggar af vec-

kadt läder; tonen frambringas medelst
metalltungor; melodien anges med högra
handen pä tangenterna; basharmonien
med vänstra handen genom omväxlande
användning af två klaffar; hvarje tangent har två toner, den ena erhålles vid
instrumentets sammanpressning den andra vid dess utdragning. Den vanliga
formen af d. har blott diatonisk skala,
och tillåter sålunda endast durtonart.
De mera utbildade men mera sällsynta

formerna
melofon, concertina
m. fl. ha kromatisk skala genom flera
oktaver. D. kom till svenska allmogen
på 60-talet och undanträngde violinen på
80-talet.
De gamla mollmelodierna försvunno därför, på samma gång diirmelo-
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dierna förenklades och blefvo allt mera
schematiska.
2.
h., en rad småtungpipor, hvilka blåsas med munnen;
de försök till utveckling af instrumen-

—

Mun

annan företagits, ha
någon nämnvärd
framgång, utan munh. är fortfarande

tet,

som

aldrig

tid efter

krönts

med

^

—

3. T r ä h.
xylofon
Holzharmonica), olika
långa trästafvar hvilande på underlag
af halm; anslås med hammare; folkinstrument företrädesvis i Tyrolen; användt af Saint-Saéns i "Danse macabre".
5. I orgeln en 8
4. G 1 a s h. (s. d.).
fots trångmensurerad stråkstämma med
mycket vek klang; till styrkegraden intonerad midt emellan eolin och salicional.
H.-b a s, en fin, lätt strykande 16

blott barnleksak.
(t.

Strohfiedel,

—

—

—

fots (sällan 8 fots)

pedalstämma af

intonationen jämförlig
eller salicional

med

trä;

salicetbass

16'.

tangentinstrument uppfunnet af Fr. Kaufmann i Dresden 1808;
strängarna bragtes att ljuda genom
gnidning af en med kolofonium öfver-

Harmonikord,

1.

dragen cylinder. Weber komponerade
2. en
en konsert med orkester för h.
kombination mellan orgel och piano
uppfunnet af Debain i Paris (utställdt
på Stockholmsutställningen 1863). Ett
liknande "orgelpiano" omtalas äfven på
1830-talet i Sverige såsom uppfunnet af
en Karlskronabo, Jönsson. "Begåfvad
med lyckliga naturanlag såväl inom
musikens som inom mekanikens område,
var Jönsson sin egen lärmästare och har
sedermera i sin hemort gjort sig känd

—

som pianofabrikant. I sitt piano insatte
han en liten orgel, hvilken kunde kopptillsammans med pianostämman"
las
(Höijers

lex.).

harmonik, läran om
ackord, ackordfrämmande toner, lagarna
H. omfattar närför harmonisering.
mast ackordlära, ackordfrämmande toförhållningar
(genomgångstoner,
ner
m. m.), modulationslära och som prakHarmonilära,

harmonisering af en
Till denna praktis k a h. sluter sig sedan en teoretisk,
hvilken hufvudsakligen omfattar läran
om konsonans och dissonans och därför
närmast hör till psykologien och akustiken. H. som praktisk vetenskap hör
närmast under m u s i k t e o r i e n (s. d.)
och är så tillvida en historisk vetenskap,
tisk

tillämpning

sats (generalbas).

Harmonimusik—Harmonium
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att inga för alla tider fixa lagar för harmonisering kunna ges. Framställningar

af h:s historia ha ofta skrifvits. De bästa torde vara: Hugo Eiemann, Geschichte d. Musiktheorie 1908 och Fetis'

Traité

de

Berömda hand-

Tharmonie.

Dehn, Richter,
Bussler, Paul och Jadassohn. A. v. Öttingens försök att förklara mollsystemet
böcker

i

h.

skref

bl.

a.

som ett omvändt dursystem har ledt till
en "dualistisk" uppställning af h:s system, öttingens egen skrift i ämnet är:
Harmoniesystem in dualer Entwicklung,
1866.
På detta system uppbyggde sedan

Hugo Riemann

—

Svenska h. äro
sin h.
E. Drakes Elementarkurs i harmoniläran I, 1834 (4. uppl. 1857), II, 1840
bl.

a.:

uppl. 1857); C. J. Fröberg, Försök till
grundläggning af en verkligt rationell
(3.

harmoni- och tonsättningslära, I. 1, Uppsala 1878; L. Aug. Lundh, Harmonilära
(3. uppl. 1906); A. Bergenson, Harmonilära, Sthlm 1899 (3. uppl. 1910). Af dessa
torde den sistnämnda vara att anse som
den bästa. Dessutom finnes Richters h.
i svensk öfversättning af J. Bagge (3.

personer och en amatörorkester
1848 i kör- och instrumentalaf delningen; den förra leddes
sedan dels af I. Berg, I Dannström och
J. A. Josephson, den senare af J. A.
Berwald. Definitivt upplöstes båda afdelningarna 1865, hvarvid sällskapets
bibliotek jämte en donation af d:r Struve på 1,500 kr. öfverlämnades åt Mus.

på
på

120

man, delades

40

—

ak.

hade

1860

Musikföreningen

då

1880,

—

Litt.:

25. 5. 1820

med

sällskapet, stiftadt

i

Sthlm

syfte att uppföra såväl vo-

kal-

som instrumentalmusik. Dess namn

var

i

början "Musikaliska sällskapet".

stiftare
nämnas J. A. Björck,
Schlegel, A. G. Bergström, H. Schlytern.

Såsom

Anförare var på 20-talet konsul Lindquister, sedan hofkapellmästare J. BerAf uppwald. Sångledare var I. Berg.
förda verk märkas oratorier, mässor,
hymner och kantater af Haydn (Ska(Messias)
pelsen, Årstiderna), Handel
Mendelssohn (Paulus, Antigone) samt
delar ur operorna Vilhelm Tell, Otello,
Moses, Oberon m. fl. B. v. Beskow var
fr.
o.
m. 1831 sällskapets ordförande.
H. s., som begynt med en blandad kör

(s.

d.)

Harmoniska

i

toner, öfvertoner, aliquot-

toner.

Harmonisk

—

Mus. för

Sverige och
Norge, Mus. ak:s handl. 1866; J. M. Rosén, Några minnesblad; Höijers lex.; Sv.
Musikt. 1896 nr 15.
stiftades.

Harmonium

Harmoniska

Nya

dirigent och instrumentalledare hofkapellmästare L. Norman. 1878 höll sällskapet sin sista konsert och upplöstes

Harmonimusik, musik för blåsinstrument (bleekinstr. tills. m. slaginstru-

Harmonious Blacksmith,
[The]
variationer af Handel öfver en omtyckt
engelsk folkmelodi; tryckt f. ggn nov.
1720 i det f. häftet af hans Suites de
piéces pour le clavecin nr 5.
Harmonisera, sätta harmoni till gifna
melodier.
Se Harmonilära.

stället stiftats

af L.
Norman, Iv. Hallström och Julius Giinther. Kören uppgick här till 100 personer; orkestern utgjordes först af amatörer men upplöstes 1866 och ersattes af
Körledare var J. Giinther,
hofkapellet.

uppl. 1886).

ment, förut äfven träbläsinstr.).
Harmoniorkester, bleck- och träblåsinstrumenten med el. utan slaginstr.

i

harmoniska sällskapet

figur, se

Figur.

(orgelharmonium, kammarorgel), tangentinstrument med fritt
svängande metalltungor samt bälgarna
trampade af den spelande själf. Som
uppfinnare namnes efter Fetis (Fabrication des instruments de musique. Paris
1855) fransmannen Grenié, dock nämner

samme

forskare, att G. aldrig själf utsom uppfinnare af det. Samma princip för frambringande af tonen
skall hafva funnits redan i det kinesigifvit sig

ska instrumentet c h e n g. Den berömde pianofortefabrikören Seb. Erard hade på 1700-talet konstruerat ett h.-artadt instrument. Greniés namn på h.
år 1810 är orgue expressif (ännu
brukadt i Frankrike). År 1814 uppfann

Bayern
som han

Eschenbach von Könighofen
oberoende

Grenié
kallade o r g a n o-v i o
ett

af

ett
1 i

n

e;

nytt dylikt af Schlimbach

med namnet

Aeo

n (eolin)
därefter konstruerade Voit i
1 i

Aeolodicon

furt ett
ligen byggde

en
af

i

h.,

1816 följde
i
;

Ohrdrufl
ej

långt

Schwein-

(elodicon), slut-

Anton Hackel i Wien 1818
Fysharmonika. Under loppet

knappt

10

år konstruerades således

mängd instrument under olika namn
men alla med samma principer som h.
en

Harpa
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Under 20- och 30-talen fortsattes samma
experimenterande af Payer (Paris 1823:

ska brukbarhet. För akustiska experiment har h., tack vare dess stora käns-

vindharmonica),

varit mycket lämpligt.
för hemmet har h. på
senare tiden haft att glädja sig åt stor
omtyckthet; för konsertsalen är det
emellertid mindre lämpligt, och originalkompositioner för h. äro därför mindre vanliga. Musiken är mestadels arrangerad piano- el. orgelmusik. Af de
nutida kompositörer, hvilka skrifvit och
arrangerat för h., märkes särskildt Max

ris

1829:

ae

r o f o n,

Chr Diez (Pa-

Reich från Fiirth

(Miinchen 1820), Fourneaux pére (Paris
e 1 o f o n)
Jacquet (Paris 1834:
m. fl. Namnen växlade fortfarande, och
vi träffa på 30-talet bland andra sådana
som: aelofon, adelfon, adiafonon, terpodion, melodin m, har-

m

1836),

monikon, harmonin, organino
samt slutligen

harmoni um,

hvars pa-

tent uttogs i Paris 9. 8. 1840 af Alexandre Debain (1809—77). Han erhöll med
detta patent ensamrätt att i Frankrike
konstruera orglar under namnet "har-

monium". Debains instrument kunde f.
f. ggn uppvisa flera register med olika
klangfärger. Till de senare förbättringarna höra: expression (uppf. af Alexandre. Paris), crescendo och diminuendo
i samband med trampningen; perkussion
(uppf. af Martin), tonens omedelbara
framkomst vid nedtryckandet af tangenten (en hammare anslår tungan); prolongement (uppf. af Martin), vissa toner
kunna förlängas, sedan fingret lämnat
tangenten; double touche (uppf. af Aug.
L. Tamplin), tonen förstärkes genom
djupare nedtryckande af tangenten; melody-attachment (uppf. af W. Dawes),
förstärkande af melodien. Tonomfånget
är vanligen 4 oktaver (C c"'). Registren
äro grupperade 2 och 2, så att mot hvarje basregister svarar ett diskantregister:
ClariFlute; Bourdun
Cor anglais
Fifre; Basson
Hautnette; Clarion
bois. Som tillägg i basen brukas ibland:
Harpe Eolienne och som tillägg i diskanten: Musette, Voix Celeste, Baryton. Till
registerutdrag höra slutligen äfven: Tremolo, Grand jeu (fullt verk), Sourdine
m. m. De i Sverige vanligaste register-

—

—

—
—

—

benämningarna

äro:

Principal, Salicio-

Eufon, Dolce, Vox humana, Voix ceFirman Mason &
leste,
Eolsharpa.
Hamlin i Boston har uppfunnit den elektriska bälgmotorn, hvarigenom den spelande befrias från trampningen, och en
De förpedalklaviatur möjliggöres.
sök, som alltsedan Helmholtz' dagar
gjorts för att åstadkomma en akustiskt
ren stämning (ej tempererad som hos
klaviaturinstrument i allmänhet) ha ej
krönts med något nämnvärdt resultat,
så vidt det gäller instrumentets praktinal,

—

—

alltid

lighet,

Som instrument

Reger och af svenskar Bror Beckman. —
Af h.-skolor märkas: Sachs 1878, Mettenleiter

(3

dir).

Om

konstruktion skref

1884,

Riehm

1886

(3.

bl.

uppl.

och
Lederle

historia

h:s

dess

a.

1897).

Liick-

utger sedan 1900 tidskriften "Das
Af svenska h.Harmonium" (Berlin).
Nyströms i Karlstad,
firmor märkas:
Skandinav, orgelfabr. i Sthlm, Östlind &
Almqvists i Arvika (Göteb. och Sthlm).
hoff

—

Harpa

(it. arpa, fr. harpe, eng. harp,
Harfe), ett instrument med olika långa
men lika spända strängar; om instrumentets ålder o. ursprung har på senare
tiden mycket tvistats; sedan H. Panums
uppfattning om det keltiska ursprunget
bevisats vara alldeles oriktigt (Galpin)
finnes knappast mer än en åsikt kvar,
näml. att instrumentet först utbildats i
Egypten, där det redan på Memflstiden
(4. dynastien) förekom (afbildn. i Gizehgrafvarna); antalet strängar var i bört.

jan mycket ringa och trästommet äfven
af enkel bågform; strängarnas antal steg
emellertid fort och äfven resonansbottnen blef större samt mycket kostbart
smyckad; på en af bildning i en klipphåla i närheten af ruinerna af det egyp-

Thebe finnas 13 strängar, basreliefCyrenaicum i Ptolemais 15, och
till sist finna vi h. med ända till 22
strängar af något mera än en mans storlek; sin rikaste utveckling hade h. på
Ramses III:s tid. Knappast något annat instrument har i lika hög grad uttiska

fer från

bildats hos egypterna, och det synes således, som om h. blifvit ett verkligt nationellt

instrument först här.

intet äldre kulturfolk finner

Då

vi hos

någon mot-

är det tämligen
skulle utbildats
hos något annat folk. Tvärtom talar
allt för, att assyrier, babylonier och isNågon
raeliter fått h. från Egypten.

svarande kärlek
uteslutet,

att

h.

till

h.,

först

Harpa
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dominerande plats bland de sistnämnda
folkens musikinstrument kom h. aldrig
Hos grekerna träffa vi enatt intaga.
dast undrutMgsvis h. och då hufvudsakligen under en tid, då de egyptiska inflytelserna

voro

framträdande.

tydligt

Hos de västeuropeiska folken är den

gre-

kiska lyran det mest omtyckta stränginstrumentet, och den irländska chrottan visar en afgjord lyragestalt (Galpin).
Den österländska harpan saknar
hvarje pelare fi-amtill och strängarna
ha därför ej kunnat spännas så mycket;
tonen har således efter all sannolikhet
varit spröd (österländska h. se plansch I
Den västerländska h. har
tig. 8 och 4).
å alla kända afbildningar pelare framInstrumentet omtalas tidigast i
till.
Beowulfsången, där det under namnet
"glädjeträdef (gleobem) spelar en mycket viktig roll vid festerna (namnet h.
förekommer f. ggn nämndt hos VenanI Nordeuropa
e. K.).
var det framför allt anglosaxerna som
togo sig an h. och gjorde den till ett
niodinstrument liksom förut egypterna.

tius Fortunatus 565

Till

Norden kom

h.

jämförelsevis sent

och under hela skaldetiden ända till senare medeltiden (c. 1200) fanns den endast sparsamt (Finnur Jönsson). Framför allt var instrumentet ej något ac-

kompagnementsinstrument till skaldernas sång, och sannolikt ha skalderna ej
haft något med instrumentet att skaffa.
H. förblef soloinstrument hos nordborna
till

inpå

1200-taiet.

Till

England kom

h.

med den anglosaxiska invandringen och
östra delarna af England
Slutet af 900-talet är tidpunkten för h:s ankomst till Irland, där

då

först

till

och Skottland.

sedan en speciell typ den irländska
(c

1

ar

s e c h)

utbildades.

På

h.

1200-talet

med minnessångens stora utbredning modinstrument öfver hela det bildade Europa. Minnessångarh. är ett litet handinstrument med ett fåtal strängar. Instrumentet blef först nu i högre
grad ett ackompagnementsinstrument till
blef h.

sång. Namnet h. blef vid samma tid så
populärt, att det användes såsom benäm-

ning på
het.

Då

stränginstrument i allmänmedeltidens folkvisa, balladen,

ett

talar om h., är det helt visst under denna
generella beteckning för ett stränginstrument hvilket som helst. Hos allmogen blef ordet h. sä populärt, att allt

eftersom man fick nya instrument, fingo
dessa namnet h. Så tala vi t. ex. ännu
om nyckelh. (ofta blott kalladt harpa),
hvilket helt visst är instrumentets första
namn, under det 1600-talets beteckning
nyckelgiga är riktigare för instrumentet
som sådant men visande hän på en senare tid, då gigan var modinstrument. Med
1300-talet undanträngdes h. af de öfriga
stränginstrumenten af viele- och gigtypMed 1500-talet blef lutan modinstrument,
och h. förlorade i anseende. Något bätt-

men först med
man mera tänka på

re blef det på 1600-talet,
1700-talet

begynte

att utbilda instrumentet.

Vid århundra-

dets början hade h. nått sin nuvarande
storlek med 24 diatoniskt stämda strängar (alltså 3 oktaver). Att öka antalet

strängar, så att den kromatiska skalan
kunde erhållas, var ej lätt, då h. rimligtvis ej kunde bli längre än armen. Man
placerade därför strängarna först parallellt på båda sidor (den
h.), men då detta visade sig obekvämt,
anbragte man i stället på den diatoniska
h. några hakar (5 för hvarje oktav, "hakharpa"), hvilka, dirigerade med fingrarna, kunde förkorta strängarna, så att
tonen höjdes en half ton. Dessa hakar
ändrades till pedalanordning (dirigerad

kromatiska

med

Hochbrucker i Dovar emellertid härvid

fötterna) 1720 af

nauwörth.

Man

fortfarande bunden af vissa tonarter,
och först Erards uppfinning (Paris 1810)
af

dubbelpedalharpan,

som

till-

ggr en half ton
löste slutgiltigt frågan. H:s popularitet
steg nu för hvarje år, och med 20- och
30-talen blef åter h. ett modinstrument.
Omkring år 1840 blef h. äfven ett allmännare användt orkesterinstrument,
och då Berlioz drömde sina framtidsdrömmar om en "modern orkester" på
480 man, ansåg han sig böra låta 250
stråkar svara mot 30 harpor och 30 pianon. Instrumentet borde således likställät

en förhöjning af

2

pianot. På 50-talet blef h. alloperaorkester. Det svenska hofkapellet har för närvarande två harpiBester (en ordinarie och en "extra").
römda harpister äro: Marin, Krumslas

med

män

i

—

Dalvimare, Dizi,
Prumier, Spohr, Hasselmann, N. Dubois,
Reinecke. I Sverige förvärfvade sig A.
E. Pratté (s. d.) vid midten af 1800-talet
Af nu lefstort anseende som virtuos.
holtz, Bochsa, Labarre,

.

Harpsichord

vande svenska liarpister må nämnas de
båda i hofkapellet anställda: Josef och
Anna Lang samt Astrid Ydén (anställd
H:s hii Göteborgs orkester 1909—12).
J. Suver
storia skref Aptommes 1859.
utgaf en handling för komponister: "Die
Harfe als Orchesterinstrument", 1898.
För h:s äldre historia se följ. skrifter:
H. Panum, Nordeuropas gamle strenge-

—

—

instrumenter, Foren. til norske forntidsmindesmaerkers beväring Aarsberetning
1903 (omarbetad i Smlb. d. IMG VII:
Harfe u. Lyra im alten Nordeuropa);
Finnur Jönsson, Das Harfenspiel des
Nordens in d. alten Zeit, Smlb. d. IMG
IX; F. W. Galpin, The origin of the
clarsech or irish harp, Report of the
fourth congr. of the intern, mus. soc.

London

1911.

Harpsichord, se

marks
1.

musiklif.

Johan Ernst

H.,

f.

1726

i

Gross-

Glogau, Schlesien, t 1793 i Köpenhamn;
först anställd hos furstbiskopen af Breslau, sedan vid hofvet i Rudolstadt och
därefter i hofkapellet i Plöen; inkom
till den danska hufvudstaden 1767, där

han samma år anställdes som

violinist

i

en plats, hvilken han beverksamhet som solist å sitt instrument vid
flera konserter i Köpenhamn, ledde han
amatörkonserterna därst. en längre tid;
som kompositör är han mest känd genom melodien till "Kong Christian stod
ved hojen Mast" (enl. Berggreen bör
hofkapellet,

klädde

mel.
Sitt

till

sin död; jämte sin

tillskrifvas

D.

L.
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o. "Fiskerne" (1780) samt
Boyes skådespel "Gorm den
Sex sonater för 2 violi(1785).
ner och bas (op. I) och en "symfoni"
trycktes; dessutom finnas 12 "symfonier"
och en mängd soloverk för violin i handskrift; komponerade flera andliga kantater "Jesu dödsångest i Gethsemane",
"Frälsarens död, uppståndelse och himmelsfärd", "Festsånger"; tills. m. J. G.

ders död" (1779)

Mad. B.
Gamle"

C.

Naumann

skref han festkantaten vid
prinsessan Louise Augustas och hertigens af Augustenburg förmälning. Flera af hans verk finnas i tryck och handi
k. b. Kphn; många förstördes
H.
vid Christiansborgs brand 1794.
stod högt i anseende hos sina samtida.
Den berömde sångkompositören J. A. P.
Schultz prisar hans kompositioner så-

skrift

—

som harmoniskt

Piano.

berömd

dansk musikersläkt, hvilken isynnerhet under 1800-talet gjort en betydande insats i Dan-

Hartmann,

—Hartmann

Rogert, ej

H.).

främsta anseende erhöll han genom
till Ewalds båda sångspel "Bal-

musiken

fylliga och satsrena.
J o h a n Ernst H., f. 1770 i Köpenhamn, t 1844; den föreg:s son; först
organist vid tyska Frederikskyrkan i
Köpenhamn, sedan kantor vid domkyr2.

kan

Roeskilde.

i

A u g u s t Wilhelm

H., f. i Köden föreg:s broder; violinist i hofkapellet samt organist och kantor vid garnisonskyrkan i
3.

penhamn

1775,

t

1850;

gift med dottern till kanFredensborg: Christiane Petrea
Frederikke Wittendorff.
4. Johan Peter Emilius H., f. 14. 5.
1805 i Köpenhamn, f därst. 10. 3. 1900;
den föreg:s son; studerade musik redan
som ung men erhöll likväl en grundlig
utbildning först vid latinskola (student 1822), sedan vid universitetet (cand.

Köpenhamn;
torn

i

jur. 1827);

blef 1824 sin faders efterträ-

dare som organist vid garnisonskyrkan;
anställdes 1827 som lärare vid Sibonis
konservatorium och utnämndes n. å. till

Släkten Hartmann.
1.

Johan Ernst
1726

2.

— 93

Johann Ernst
1770

3.

— 1844

August Vilhelm

— 1850

1775
4.

Johan Peter Emilius

— 1900

1805

m.
Zinn t 1851

g.
5.
6.

Emil

1836

— 98

Emma

Sofie

7.

t 1855
g.

Niels

m.

W. Gade

8.

g.

Clara

m.

A. H. Winding.

Hartmann
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sekreterare vid borgarbeväpningen; den
sistnämnda platsen bibehöll han i 42
Redan vid tiden för sin första anår.
ställning gjorde han sig känd som utöfvande musiker och som kompositör:
2 rondeaux och 1 fantasi för piano,

samt en sonat för p. o. v.,
op. 8). År 1836 företog han en resa till
utlandet på inrådan af Marschner, som
detta år besökt Köpenhamn. På denna
resa besökte han flera af samtidens beop. 6 och

7,

römda musiker, däribland

Rellstab, Ed.

Spontini, Moritz Hauptmann,
C. G. Reissiger, Franz Lachner, Ludw.
H. tillägnade den sistnämnde
Spohr.
Spohr utöfvade
sin symfoni i G-moll.
äfven ett mäktigt inflytande på hans ti-

Devrient,

valdes H. till
Musikföreninblef 1839 dess ordförande; 1843 organist i Vor Frue kirke
(efter Weyse) samt 1867 en af ledarna
för Köpenhamns nystiftade konservatorium. En betydelsefull insats inlade
han äfven som studentsångföreningens
dirigent fr. o. m. 1843. Flera förträffliga
manskvartetter skref han för studentköProfessors titel fick han 1849, och
ren.
universitet kallade honom 1874 till heSom kompositör är H. en
dersdoktor.
af Danmarks mest nationelle tondiktare.
Antalet verk belöper sig till 200, hvaraf
dock endast 86 äro försedda med opusA. Hammerich har i sin H.-biotal.
grafi indelat dessa i 5 grupper: 1. universell, 2. nordisk, 3. dansk, 4. neutral,
Till den första grup5. kyrklig musik.

digare produktion.

1836

medlem af styrelsen
gen i Köpenhamn och

för

—

pen räknas en stor del af hans yngre
Af 30- och 40-talens kompositioner höra hit de båda operorna "Ravnen"
(1832) och "Korsarerne" (1835), flera pia-

verk.

nostycken, sonaten op. 8 för violin o.
piano samt "prissonaten" i D-moll f. p.
op. 34, solosånger, symfonierna i G-moll
op. 17 och E-dur op. 48 b. Af de senare

kunna under denna
grupp nämnas: Suite för violin o. piano,
körverken "Zigeunergesang" (af Goethe),
kompositionerna

"Hinsides Bjergene", "I Provence" (op.
68), "Luther paa Wartburg" (af J. L.
Heiberg) op. 79 (1884), "Hellige tre Kongers kvad" (1894), pianosonaten nr 2 op.
80 samt orgelsonaten i G-moll op. 58. Af
de förebilder, hvilka kunna skönjas i
flera af H:s äldre kompositioner, märkas
särskildt Spohr, Auber, Weber och Schu-

mann.

Den andra gruppen omfattar de

"nordiska" verken.

Han

står

i

de hit-

hörande tonalstren på höjden af skaparkraft och individuell gestaltningsförmåga. Ett af de första, där denna rent
nordiska egenart framträder, är i musiken till Oehlenschlägers "Olaf den
Hellige" op. 23 (1838); sedan följa: ouverture och mellanakter till Oehlenschlägers "Hakon Jarl" op. 40 (1844); musik
till Bournonvilles balett "Valkyrien" op»
62 (1861), "Trymskviden" (1868), "Völvens
op. 71 (1872) för manskör o.
(med rätta ansedt som H:s främsta
komp.) och "Yrsa" (1883) samt till 2 akten af baletten "Et Folkesagn". H:s musik till Bournonvilles baletter utmärker
sig i allmänhet för stor friskhet och mu-

Spaadom"
ork.

sikalisk gedigenhet och höjer sig högt

balettmusik i allmänhet. Till
gruppen, "dansk" musik, höra:
operan "Liden Kirsten" (till text af H.
C. Andersen) op. 44, musik till J. L.
Heibergs "Syvsoverdag" op. 30, flera
studentkvartetter m. m. H. är i dessa
verk ofta påverkad af folkvisan. Under försöken att få en rätt trohjärtad
hemstämning förfaller han dock ej sällan i dessa verk till kälkborgerlig trånghet, hvarigenom flera af dessa kompositioner i våra dagar förlorat en del af
dess friskhet. Till fjärde gruppen höra
en del tillfällighetsverk såsom jubelfestkantaten op. 19, sorgkantaterna för
Frederik VI op. 27, Christian VIII op.
47 och Frederik VII op. 64 b, för universitetets jubelfest 1879 op. 75, kronprinsförmälning op. 69, Christian
parets
Christian IX:s.
VIII:s silfverbröllop,
Flera af dessa äro högst
guldbröllop.
betydande arbeten, hvilka ej på något
sätt visa spår af tillfällighetsalster. Till
den fjärde gruppen höra äfven solosångerna, bland hvilka särskildt kunna
nämnas: sångcyklen "Sulamith og Salomon" (9 sånger af B. S. Ingemann; komp.
1854), och ouverturer till tragedien "Correggio" op. 59, "Dryadens Bryllup" (op.
60) för soli, kör o. ork. samt "Föran
Sydens Kloster" för soli, damkor, piano,
klarinetter, fagotter och horn. Den femte gruppen omfattar de kyrkliga verken, till hvilka vi kunna räkna ej mindre än 89 kyrkosånger, däribland flera
stora körverk; vi nämna blott: 115:de
psalmen. Julkantaten "Allmsegtige Gud",

utöfver
tredje

Hartmann — Hartvigson

—

H.
Aandelige Sånger af Grundtvig.
bibehåller i jämförelse med Gade en viss
nationell begränsning i allt, men hans

verk andas äfven en större omedelbarhet, och stämningen gifves ofta med
Gent emot den
storslaget enkla medel.
Leipzig utbildade Gade, står H. i
i
mångt och mycket som autodidakten,
som själf långsamt arbetat sig fram
klarhet och individualitet. Gent
till
emot sina föregångare, Kuhlau och
Weyse, står H. som den där djupast fattat den nationella egenarten och universellast tolkat det för folket egenartade.

—

Litt.: A. Hammerich, J. P. E. H. i
Nord. tidskr. 1900 (Smlb. d. IMG II);
Thrane, Danske Komponister, 1875; W.
Behrend, J. P. E. H., 1895; Musikbladets Hartmannhäfte 14. 5. 1885; T. Norlind, J. P. E. H., Sydsv. Dagbl. 21. 5.
1905.
H. var första gången gift (1829)
Zinn (5), hvilken under
med
pseudonymen Fr. Palmer utgaf 5
häften romanser vid piano, hvilka vun-

—
Emma

no stort anseende

i

den danska hufvud-

staden.
6.

Em

i 1

hamn, t

H.,

därst.

f.

18.

21.
7.

Köpeni
den föreg:s
komposition och

2.

1836

1898,

son; elev af fadern i
A. Eée i piano; 1861 organist i St. Johanneskirken, 1871 i Slotskirken. E. H.

har särskildt gjort sig känd som betydande symfoniker med verken: symfonierna nr 1 i Ess-dur (op. 29), nr 2 "Fra
Riddertiden"

(op. 31)

och symf. diktnin-

gen "Hakon Jarl" (op. 40), nordisk sorgespelsouverture "Hsermaendene" (op. 25),
tre ork.-suiter m. m.; af öfriga instrumentala verk märkas: en violinkonsert
op. 19, en violoncellkonsert op. 26, en serenad för fl. ob. 2 klar. 2 fag. 2 horn och
kb., op. 33, en pianotrio op. 10, en serenad för klar. viol. va. ve. och kb. op. 8,
en serenad för klar. ve. och p. op. 24, en
stråkkvartett op. 38; dessutom flera pianoverk (op. 11, 16, 17, 23, 28, 34 m. fl.). Af
vokala verk må nämnas: 3 operor "Elverpigen" (1867), "Corsicaneren" (1873) o.
"Ragnhild" (1896), musik till Hostrups
"En Nat mellem Fjeldene" (1863); konsertstycket "Winter und Lenz" för kör
ork. op. 13, flera häften solosånger
o.
(op.

1,

5,

13 b, 14, 15, 20, 21, 22, 277, 35,

—

m. fl.) och manskvartetter (op. 27).
H:s stil är mindre en utveckling af faderns riktning än en utbildning af Ga36

—

des.

nr

Svensk biografi

i

Sv. Musikt. 1898

14.

1.
f.
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2.

Hartmann, F
1.

r a n t z Paul Bernhard,
operasångare (bas); debute-

1841;

rade 31.
ten" på

1871

5.

som Sarastro

i

"Trollflöj-

Kphn

och var sedan anställd därst. till 1890; af hans roller
märkas: kommendanten i "Don Juan",
Marcel i "Hugenotterna", kardinalen i
"Judinnan", landtgrefven i "Tannhäuser", öfversteprästen i "Aida".
2. E d u a r d von H., f. 23. 2. 1842 i Berlin, t 5. 6. 1906 därst.; officer intill år
1865; studerade sedan juridik och blef
1867 dr jur. i Rostock; lefde sedan i Berlin, där han förvärfvade sig ett berömdt
namn som filosof och estetiker; hans
seit
skrifter "Die deutsche Ästhetik
Kant" (1886) och "Die Philosophie des
Schönen" (1887) söka äfven ge en förklaring af musikestetiken. H. erhöll en
trogen musikalisk följeslagare och försvarare för sin spekulativa musikuppfattning i P. Moos, hvilken särskildt
skänkte mästarens åsikter en utförlig
analys i skriften "Möderne Musikästhetik", 1902

k.

t.

(s.

369—429).

Hartvigson, F r i t s Seligmann, f. 31. 5.
1841 i Grenaa, Jylland; pianist; elev af
Anton Rée och 1859—62 af Hans v. Biilow; företog 1858 en konsertresa genom
Norge; uppträdde i Musikföreningen i
Kphn 1860, 63, 72 och 89, i Gewandhaus i
Leipzig 1862, i Miinchen 1872, sedan i Petersburg, Moskva och Finland. H. uppehöll sig i London 1864—73, i Petersburg
187a—75; 1875—1911 bosatt i London, sedan i Kphn; professor vid The royal
normal college of the blind sedan 1876;
professor vid R. acad. of music sedan
1888; sedan 1905 förste lärare i piano vid
R. coll. of music och medlem af The
Board of professors; H. är som pianist
en god Lisztspelare; väckte i England
uppmärksamhet på grund af stor teknisk färdighet samt gediget spel.
2. A n t o n H., f. 16. 10. 1845 i Aarhus,
t 29. 12. 1911 i Kphn; den föreg:s broder;
pianist; elev af Tausig och E. Neupert;
efter att ha spelat å konserter i Köpenhamn, begaf han sig till England, där
han kvarstannade som lärare vid Norcollege; slog sig 1893 ned i Kphn,
där han sedan verkat som pianolärare;
1900 professor. H. var särskildt känd för
sina historiska musikaftnar, där piano-

mal

—Hasse

Hasler

366
från äldsta tider

litteraturen

till

våra

dagar genomgicks.
3.

A

b er

1

t

H.,

f.

hamn; farmaceut
Kiibner, Lembcke;

6.

3.

1851

i

Köpen-

kompositör; elev af
af hans kompositioner

o.

äro endast några få tryckta, men flera
äro gifna offentligt; af teaterverk uppfördes operan "Bryllup i Klosteret" 1891
på k. t. Kphn; en operett "Sylvana" är
ms.; "Erik Emuns död" för s. k. och ork.
uppfördes af teatrarnas körförening
mars 1885; i Tivoli ha en del orkestersaker gifvits; bland de tryckta märkas
ett häfte 4 svenska sånger till ord af

kung

Oscar.
Hasler,
Leo, f. 1564 i Niirnberg, t 8. 6. 1612 i Frankfurt a. M.; elev
af Andrea Gabrieli i Venedig och blef
sedan en af de främsta representanterna
för den venetianska skolan i Tyskland;
1585 organist hos Oct. Fugger i Augsburg; lefde länge hos kejsar Rudolf II
i Prag och upphöjdes af honom i adelsstånd; 1601—08 i Niirnberg och efter 1608

Hans

kursachsisk tjänst.
Af hans många
verk förvaras i svenska bibliotek Madrigalia 5 8 voci, Augsb. 1596, Neue teutsche Gesänge mit 4, 5, 6, 8 Stimmen,
Augsb. 1596, Sacri eoncentus a 4, 10 12
vocib; Augsb. 1596 och Cantiones sacrae,
Nrbg 1597, alla i Uppsala bibi., sistnämnda verk finnes äfven i Västerås' bibi. H.
var mycket populär vid svenska skolor
på 1600-talet, och flera handskrifter af
dem finnas i skolbiblioteken (Kalmar,
Växjö m. fl.). Äfven Gustaf Diiben visar
sig ha grundligt studerat H:s verk. Af
nyuppl. märkas i Denkmäler deutscher
Tonkunst: Cantiones sacrae och Sacri
eoncentus; i Denkm. d. Tonk. in Bayern:
Neue teutsche Gesänge; i Eitners Publikationen Lustgarten neuer deutscher Gesänge.
Litt.: H. L. H. unter den Einfluss
der italienischen Madrigalisten,
Vierteljahrsschr. IX, 1 61.
Haslinger, musikfirma grundad af T obias H. (f. 1. 3. 1787 i Zell, Österrike)
1826, i det att denne öfvertog Steiners
musikhandel i Wien. Såsom förläggare
för Beethoven vann firman stort anseende.
T. H. blef LM A 1833.
Efter T. H:s
död 18. 6. 1842 öfvertogs förlaget af sonen Karl (f. 11. 6. 1816 i Wien, t därst.
26. 12. 1868), Denne uppträdde äfven själf
som kompositör; 1875 öfvertogs förlaget
i

—

—

—

—

af Schlesinger

i

Berlin.

Bland förlags-

artiklarna märkas verk af Beethoven,
Spohr, Liszt, Moscheles, Hummel, Lanner
och Strauss m. fl.
1. Hasse,
Adolf, f. (döpt) 25.
3. 1699 i Bergedorf, Hamburg, t 16. 12.
1783 i Venedig; sjöng först (tenor) någon
tid vid teatrar i Hamburg (1718) och

Johan

Braunschweig (1721) och uppträdde 1721
i sistnämnda stad med sin första opera
"Antiochus". 1722 begaf han sig till Italien för att närmare utbilda sig hos Porpora och Aless. Scarlatti i Neapel. Här
skref han operorna "Tigrane", "Astarto"
och "Sesostrate". 1727 blef han kapellmästare i Venedig. H. hörde nu till Ita-

mera bemärkta kompositörer. I
lagunstaden gjorde han bekantskap med
den firade sångerskan Faustina Bordoni
och ingick 1730 äktenskap med henne.
De flesta af hans operor skrefvos sedan
för F. B.-H. som primadonna. 1731 engagerades båda vid hofoperan i Dresden,
H. som förste hofkapellmästare. Efter
ett kortare besök i staden återvände H,
dock till Italien, där han vann nya triumfer med operan "Cleofile" (13. 9. 1731),
1733 voro båda i London men stannade ej
där länge, enär Händels operaverksamliens

het därstädes ej lämnade

Under denna

honom någon

hade hofoperan
i Dresden legat nere, och de tankar man
hade på att upptaga teaterverksamheten
trädde ännu på flera år ej i verkställighet.
H. vistades därför under nästan

plats.

hela 30-talet

i

tid

Italien.

Först 1740 slog

han sig på allvar ned i Dresden och
ägnade sig nu åt teaterns och orkesterns
fullkomnande därst. 1750 firade han och
hans hustru stora triumfer i Paris. 1756
gjorde kriget slut på allt teaterintresse
i staden, och efter dess slut 1763 blef H.
utan pension afskedad. Under Dresdens
bombardement 1760 förstördes H:s musikbibliotek och däribland hans egna
operor. H. tillbringade de sista åren af
sitt lif i Venedig.
Af H:s musikaliska
produktion märkas 70 operor, 14 oratorier, 5 tedeum, flera mässor, ett requiem,
miserere, motetter, psalmer, kantater
m. m. samt instrumentala verk såsom
klarinettkonserter och sonater, flöjtkonserter m. m,
Hans operor voro alla
skrifna i ren italiensk stil med tyngdpunkten lagd på arierna med koloratursång, Hans kyrkokompositioner glömdes tidigt, likaså hans instrumentala

—

—
Hauk Hausmann
A. Schering utgaf i ny uppl. i
Denk. d. T. oratoriet "La conversione di
S. Agostino" (bd 20) samt några instruK. Mementalkonserter (bd 29, 30).
nicke utgaf 1906 en utförlig studie med
tematisk katalog: "H. und die Briider
Graun als Symfonier" (jfr äfven s. förf :s
studie i Smlb. d. IMG 1904).
2. Faustina Bordon i-H., den föregåendes hustru, f. 1700 i Venedig, t
verk.

—

4.

11.

1781 därst.; elev af Gasparini, de-

buterade 1716 i Pollarolos Ariodante,
sjöng sedan i Venedig, Bologna, Neapel
och i Tyskland (1723, 24); mottog 1725

engagement i Wien; 1726— 28 af Handel
engagerad för London och hade där till
rival Cuzzoni; mellan de båda berömda

sångerskorna rådde stor fiendskap, hvilken t. o. m. öfvergick till öppen strid på
scenen; återvände 1728 till Venedig, där
hon 1730 gifte sig med H. Året efter
anställdes hon i Dresden, där hon 1740
Bio51 verkade som primadonna.
grafier skrefvos af A. Niggli (1880) och
Elise Polko (4. uppl. 1895).
Hauk, Minnie, f. 16. IL 1852 i NewYork; operasångerska (sopran); elev af
A. Errani och M. Strakoscli; debuterade 1868 i födelsestaden och i London
samt blef 1869 för tre år engagerad vid
hof operan i Wien; 1875 77 anställd vid
hofoperan i Berlin och har sedan uppträdt som gäst vid flera scener i Europa;
bland hennes roller märkas: Mignon,
Carmen, Aida, Elsa, Julia, Margareta.
Sedan 1881 gift med skriftställaren E. V.
Hesse-Wartegg.
Haunstrup, Christian, f. 15. 9. 1854
i Varde, t 29. 5. 1911 i Kphn; tenorsångare; debuterade 18. 4. 1882 på k. t. Kphn
som Arnold i "Wilhelm Tell", ägnade
sig dock ej vidare åt operasången utan
verkade i stället som språklärare (bl. a.
vid kgl. konserv.); sjöng dock ej sällan
med i Musikfor:s konserter.

—

—

—

Hauptmann, Moritz,

f.

13.

10.

1792

Dresden, t 3. 1. 1868 i Leipzig; musikteoretiker och kompositör; elev af Grosse,
Morlacchi och Spohr; 1812 violinist i
hofkapellet i Dresden, 1813 i hofkapellet
i Wien; 1815
20 privatlärare i Ryssland
hos furst Repnin; 1822 i hofkapellet i
Kassel; 1842 Thomaskantor i Leipzig och
året därpå anställd som lärare i musikteori vid konservatoriet.
Han tillhörde
sedan denna läroanstalt till sin död och
i

—

367

förvärfvade sig som pedagog anseende
af att vara en af samtidens allra främste.
Dr h. c. vid Göttingen; LM A 1865.
Af hans läroböcker märkas: Die Natur
d. Harmonik u. d. Metrik, 1853 (2. uppl.
1873); Die Lehre v. d. Harmonik (utg.
efter hans död af O. Paul) 1868; Erläuterungen zu J. S. Bachs Kunst d.
Fuge 1841 (2. uppl. 1861); ur elevers studiehäften sammanställde E. Rudolff:
Aufgaben f. den einfachen u. doppelten
Kontrapunkt. Som lärare utbildade H.
bl. a. Joachim, Biilow, Kiel samt skandinaverna Grieg och A. Rubenson. Som
kompositör var han framför allt formren med Mendelssohnsk melodiositet.
Han skref bl. a. mässor, motetter m. m.
samt en opera "Mathilde" 1826. En del
af hans bref äro tryckta: Briefe an
Franz Hauser, 1871 (af A. Schöne); Briefe

an L. Spohr und andere, 1876 (F. Hiller).
Hauptmanual, se Hufvudmanual.
L Hauser, Franz, f. 12. 1. 1794 i Krasowitz vid Prag, t 14. 8. 1870 i Freiburg
Br.; operasångare (basbaryton); var
i
1837 anställd vid flera teatrar
(Prag, Kassel, Dresden, Wien, London,
Leipzig, Berlin, Breslau); sedan sånglärare; 1840^64 direktör vid konserv, i
Miinchen; drog sig 1865 tillbaka och
lefde efter 1867 i Freiburg; utgaf: "Geintill

sanglehre fiir Lehrende und Lernende"
1866.
H. var en stor Bachbeundrare och
samlade flera mycket värdefulla Bachmanuskript.
2.
i s k a
H., f. 1822 i Pressburg, t

M

1887 i Wien; violinist; elev af
Kreutzer, Mayseder och Sechter; konserterade fr. o. m. 1840 i nya och gamla
världen och vann lysande triumfer; hans
stil var virtuosens med bländande tekHans kompositioner i smäktande,
nik.
melodiös stil äro nu glömda, men vunno
en tid ej ringa popularitet; reseminnena: "Aus dem Wauderbuche eines
österreichischen Virtuosen" 1858 59 utgåfvos af S. Hauser.
1. Hausmann, Valentin, f. 1484 i Niirnberg; koralkompositör i Luthers anda.
Hans son med samma namn var organist i Gelbstädt och vann stort anseende
genom sina motetter, kanzonetter samt
danser (en del i ny uppl, i Denkm. d.
Tonk. bd 16; förteckn. af hans verk i
Eitners Quellenlex.). Dennes son var
organist i Lobejiin.
8.

12.

—

Hautbols
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Robert

2.
H., f. 13. 8. 1852 i Rottleberode, Harz, t 19. 1. 1909 i Wien; violoncellist; 1876 lärare vid högskolan i Berlin; 1879 1907 medlem af Joachimkvar-

—

tetten; har företagit talrika konsertresor
och vunnit stort anseende som en af de

främste på sitt instrument.
Hautbois (af haut, hög. cch bois, trä)

Oboe.

se

under

— Hautbois

oboespelare;
förra hälften af
t,

och
beteckning för militärmusiker
allmänhet.
Haut-dessus (fr.), hög sopran.
Haute-contre (fr.), altstämman.
1700-talet

1800-talet
i

Hante-taille

(fr.),

Hawkins, John,
don, t därst.
utbildade sig

hög tenor.
f.

30.

3.

1719

i

Lon-

musikhistoriker;
advokat men studerade

21. 5. 1789;
till

med ifver musik; blef 1740
medlem af Academy of Ancient music;
erhöll 1753 genom giftermål en stor förmögenhet, hvilken satte honom i stånd
dessutom

sedan uteslutande lefva för sin muefter 16 års förarbeten utgaf han
1776 i 5 band sin berömda "General hiatt

sik;

story of the seience and practise of mu(Burneys musikhist. utkom samtidigt 1776—89: I— IV och använder H:s
bok för de senare banden). H:s musikhist. utkom i nya uppl. 1853 och 1875.
Burneys arbete lät H:s i början träda

sic"

våra dagar har H:s
i
i skuggan, men
bok större betydelse. I H:s musikhist.
finnes en mängd goda musikillustrationer, hvilka i hög grad höja verkets
värde. Ehuru hufvudsakligen dilettant
lyckades H. dock gifva ett värdefullt
arbete genom den omsorgsfulla detaljforskning, hvarpä han stödde sitt verk.
Burney var honom gifvetvis öfverlägsen
som musiker o. grundlig musikkännare.
Haxthausen, A u r o r e M. G. Ch. von,
1836 i Stockholm, t
var i 70-talets musikkretsar i den svenska hufvudstaden mycket bemärkt; komponerade samt utgaf
(under signaturen g********) flera pianostycken och sånger; gjorde sig äfven
känd som författarinna (pseud. Clara
f.

Gyllenhaal,

därst.

7.

2.

f.

1888;

Kuhlman).
Hay, se La H a y.
1. Haydn, Franz J o s e p h, f. 1. 4. 1732
i Rhorau, Nederösterrike, nära ungerska
gränsen, f 31. 5. 1809 i Wien; son till
en fattig vagnmakare; erhöll sin första
musikaliska utbildning redan vid 6 års

—Haydn
ålder; anställdes 8 år

gammal som

gosse vid Stefanskyrkan

i

kor-

Wien; kapell-

mästaren

därst. Reutter förskaffade hosamtidigt undervisning i violin och
klaver; sedan han 1749 kommit i mål-

nom

brottet,
att

måste han försörja sig genom
serenader och spela i
i

deltaga

kapell;
för Porpora, hvilken
uppehöll sig i Wien, tog han
musiklektioner och förrättade i gengäld
betjäntsysslor hos honom; gaf samtidigt
själf musiklektioner; fick 1759 anställning som dirigent för grefve Franz von
Morzins kapell; fick därvid tillbringa
vintern i Wien och sommaren på hans
gods Lukavez nära Pilsen. 1761 utbytte
han denna plats mot kapellmästarebefattningen hos fursten Esterhåzy i Eisenstadt, Ungern; han kvarstod i denna
befattning till århundradets slut, först
tjänande fursten Paul Anton (t 1762),
sedan Nicolaus (t 1790), Anton (t 1795)
och sist Nicolaus, först endast som andre
kapellmästare, men fr. o. m. 1766 som
förste kapellmästare. 1760 gifte han sig
med en perukmakares dotter, men hans
äktenskap blef i hög grad olyckligt på
grund af hustruns dåliga karaktärsegenskaper.
Som kompositör förblef H. hela sitt
På 50-talet studerade han
lif autodidakt.
med ifver Ph. Em. Bachs musik och

smärre
1753

— 57

upptog hans stil i sina första verk. Hans
andra studium gällde Fux' Gradus ad
Parnassum, ett verk, hvilket H. efter
egen utsago med "outtröttliga ansträngningar" sökte lära sig förstå. En af
hans första kompositioner var operetten
"Der neue krumme Teufel" 1752. Detta
verk för scenen följdes sedan af 23 anFursten
dra, de flesta för Esterhåzy.
skattade H. högt som operakompositör
och äfven H. själf var nöjd med en del
af operorna, men inga af dessa ha dock
kommit till eftervärlden, och endast få
ha gifvits utanför det furstliga slottet.
Sin första stråkkvartett skref H. 1755,
den första symfonien 1759, då han nyss
blifvit

anställd

hos

grefve

Inom båda dessa konstformer

Morzin.
skulle H.

blifva mönstret för sin närmaste efterI formellt hänseende kan H.
värld.

knappast anses som nydanare inom symPrincipen att förena hastiga
fonien.
och långsamma satser af allmän karaktär med danser kan följas tillbaka till

Haydn
Formen AUegro-Andante- Al-

1600-talet.

förefanns

legro

under

1700-talet

prin-

den italienska ouverturen. Att
allegrosatsen insätta en menuett var brukligt före 1750, om än ej
som allmänt erkänd grundform. Hvad
cipiellt

före

i

sista

första

allegrosatsens

arkitektoniska

byggnad beträffar förefanns hufvud- och
sångtema äfven före H. Det nya H.
här införde inskränkte sig således till
ur de många olika grupperna inom
sonatformen gripa en samt utveckla och
fördjupa denna. Mönstret, som H. närmast sökte följa, var Ph. Em. Bachs
sonatform. Den konstform H. särskildt
utbildade var kvartetten för 4 stråkinatt

strument.
Jahn kallar kvartetten för
H:s "naturenliga sätt att uttrycka sina
känslor". Antalet stråkkvartetter af H.
är 83. H. är här själfständig och har
utöfvat ett starkt inflytande på Mozart,
hvilken tillägnade "sin dyraste vän H."
sina första sex stråkkvartetter 1782 med
en mycket smickrande tillägnan, däri
han erkänner sig endast vara lärjungen.
Ej blott Mozart utan äfven Beethoven
Af
har för kvartettformen lärt af H.
andra H:s efterföljare inom kvartetten

kan nämnas Dittersdorf.
Inom symfoniformen hade H. ännu under 60- och 70-talen ej nått upp till sin
fulla mognad. Med 80-talet hade Mozarts
symfonier redan begynt att göra sig gällande i allt vidare kretsar, och H. fann
genom studiet af dessa snart den rätta
formen, som passade honom. Först med
90-talet blef H. den store symfonikern.
Hans 12 Londonsymfonier blefvo snart
erkända som mönster inom stilen. Af
dessa blefvo särskildt populära: "militärsymfonien" (1794), "med pukslaget"
(1791), "med pukhvirfveln" (1795), "Oxfordsymfonien" (1788). I allt skref H.
118 symfonier.
H:s orkesterbehandling
står betydligt öfver den samtida med
undantag af Mozart. Den allmänna instrumenteringen är: stråkkvartetten med
träblåsinstrumenten: 2 flöjter, 2 oboer
och 2 fagotter (endast undantagsvis 2
klarinetter) samt 2 horn och 2 trumpeter med 2 pukor (undantagsvis 3 basuner).
Träblåsinstrumenten behandlar
H. betydligt själfständigare än hans
föregångare, ehuru ej sällan flöjterna
(ibland äfven oboerna) få unisont följa
violinerna genom större delen af en sats.
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H:s öfriga instrumentala verk ha ej i
kvartetterna och sym-

samma grad som

Hans
fonierna nått till eftervärlden.
produktion utanför dessa båda sistnämnda konstformer omfattar bl. a. 30 stråktrior, 20 klavértrior, 31 konserter för diverse instrument, 33 pianosonater samt
ej mindre än 175 verk för instrumentet
baryton. Af H:s vokala arbeten märkas
flera kyrkliga körverk, däribland instrumentalpassionen "Die sieben Worte am
Kreuz" (skrifven för Cadiz 1785), 13 mässor, 13 offertorier, 1 Stabat mäter, 2 Te
deum, 4 Salve m. m. Slutligen märkas
en mängd solosånger vid klaver, hvilka
mot 1700-talets slut voro mycket spridda
och sjungna i hemmen. Bland solosångerna märkas bl. a. österrikiska folksången (Kaiserlied "Gott erhalte Franz
den Kaiser"), uppförd f. ggn 28. 1. 1797
(melodien är dock ej af H. själf utan
endast en något förändrad äldre sång).
För att bedöma H:s stil och kompositionsutveckling måste vi taga hänsyn
till dels hans karaktär som sådan dels
hans lif. H. var som personlighet af
mildt fördragsamt sinnelag, som hellre
vek undan lifvets konflikter än uppsökte
dem. I hela H:s väsen låg fridsamhet
Xågon orolig längoch förnöjsamhet.
tan efter något högre och bättre i yttre
hänseende ägde han ej. Hela hans sträfvan gick ut på att fördjupa det han
Som orkesterchef
fått under händer.
arbetade han på att långsamt förbättra
förhållandena, och han fordrade intet
hastigt förnyande af de instrumentala
Utan

att

anslag

till

krafterna.

med nya

han så småningom

trötta

sin

furste

musiken lyckades

att förbättra förhål-

den grad, att orkestern på
1780-talet torde ha varit en af de främH:s blida väsen visar
sta i Österrike.
sig i hans kompositioner i förkärleken
för lekande allegrosatser o. milda, sångbara andantesatser utan starka energiska stegringar eller skärande dissonanHans modulationer betraktades visser.
serligen af samtiden såsom djärfva och
alltför oförberedda men synas dock vår
tid mindre främmande. Om H:s kompositionsriktning å ena sidan betingas af
hans grundkaraktär, må vi dock ej glömma den andra sidan: hans yttre lefnadsförhållanden. Under den mest betydelsefulla delen af sitt lif, 30—60 år, vistalandena

till

—

24

Haydn
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des han ute på landet å slottet i Eisenstadt eller på slottet Esterhazy, båda belägna långt ifrån en större stad. Under
60-talet brukade fursten visserligen 1 å
2 mån. på året vistas i Wien men med
70till

på
se

och 80-talen minskades denna vistelse
det minsta möjliga. H. klagar äfven
80-talet ofta öfver sin ipoierade vistelt. ex.

på landsbygden. Så skrifver han

en gång: "Här sitter jag nu i min ödemark, lämnad ensam som ett fader- och
moderlöst barn, nästan utan mänskligt
sorgsen, full af minnen från
flydda härliga dagar, tyvärr flydda!
och hvem vet, när de en gång komma
åter, dessa präktiga sällskap, där en hel
alla
krets var ett hjärta och en själ!
dessa sköna musikaftnar, hvilka ej kunna beskrifvas, endast tänkas. Hvar äro
dessa hänförande ögonblick." Att denna
sällskap,

—

—

ensamhet

äfven

kunde

påverka

hans

kompositionsstil förstod han alltför väl.
"Jag var afskuren från världen, ingen
kunde störa eller förvilla mig, och jag

var tvungen att bli originell." På 80talet voro hans kompositioner kända öfver hela Europa och spelades i hemmen, dock kände man mästaren knappast ens i Wien, och H. synes själf
länge ha varit alldeles obekant med, att
hans verk speltes öfver större delen af
den då bildade världen, I ett hänseende
blef denna långa vistelse på landet till
fördel för hans verk. H. fick sinne för
folklifvet och folksången, på samma
gång naturen själf kunde ge honom inspirationer till tonverk. Jakt och fiske
hörde till H:s älsklingsförströelser, och
en hvila ensam i naturen hörde till hans
Naturmåleriet i
största vederkvickelse.
toner låg H. mycket om hjärtat, och ofta
där vi nu ej se någon naturskildring,
hade H. tänkt sig en målning af natur-

Ju dystrare och tungsinpå ålderdomen blef, dess
mera behöfde han musikens tröst, och
ansträngande.
tare

fursten

dess innerligare blef också förhållandet
mellan fursten och hans kapellmästare.

Då

furstinnan vid 80-talets slut dog,
stegrades denna furstens längtan efter
musik nästan till abnormitet. Hela dagen skulle musiken ljuda och skingra de
sorgsna tankarna. För den efter det friska, kraftigt pulserande lifvet trånande
H. blef denna tid en verklig pröfvotid,
om än furstens musiklängtan kunde
utgöra en sporre till nykomponerande.
1890 slog befrielsens stund. Furst Nicolaus dog och efterträddes af Paul Anton, hvilken lät höja H:s arvode som kapellmästare men samtidigt afskeda kapellet.
H. blef således fri från tjänsten
och skulle endast lofva att bära titeln
kapellmästare".
esterhazysk
"furstlig
Denna befrielse från en ansträngande
tjänst kom synnerligen lägligt för H.

hade han blifvit ombedd att
London. Dä var det ej möjligt
Nu däremot föratt få orlof att resa.
nyades anbudet af violinisten J. P. Salomon, och H. mottog det med glädje.

Redan
resa

1787

till

första vistelse i England räckte
från 1790—92, hans andra 1794—95. Det
var en stor motsats i lifsförhållanden
för H.: Först ett helt lif i ensamhet med
sin egen musik fjärran från världsbullret, nu i ålderns höst med ens flyttad in
En hastig
i det mest intensiva musiklif.
inre föryngring blef också följden, och
en lifskraftig produktion uteblef ej helDe i våra dagar ännu spelade komler.
positionerna af H. tillhöra till allra störDe visa oss
sta delen tiden efter 1790.
äfven mästaren på höjden af skaparkraft. Främst stå de tolf Londonsymfo-

Hans

Lifvct ibland folket
gaf H. äfven förståelse för melodiens väGranska vi en sydslavisk folkvissen.

den ära,
England,
i aug. 1795 återvändt från andra resan,
blef han af vänner i Wien ombedd att

folkdanssamling utgifven efter folkuppteckningar skola vi där finna många
gamla bekanta H.-melodier. H. lyssnade
till dessa melodier i de små hemmen och
vid folkfesterna och upptog dem sedan
som motiv i sina symfonier, kvartetter,
konserter m. m. Många af H:s solosån-

skrifva ett oratorium. Baron van Swieten, sekreterare i ett adelssällskap, hvilket plägade gifva musik för kör och
orkester, ledde underhandlingarna och
skref själf texten. H. arbetade med ifver och glädje på sitt ämne och 1799 uppfördes H:s första stora oratorium: Ska-

ger äro direkta efterbildningar af sydslaviska folkvisor. H:s tjänstgöring hos
furst Esterhazy blef med tiden allt mera

pelsen (i Sthlm f. ggn 1801). Ämnet var
hämtadt från Miltons "Det förlorade paradiset".
Baron van Swieten föreslog

företeelser

i

toner.

el.

nierna.

Sedan

H.,

mätt af

som kommit honom

till

del

all
i

H-dur— Hebbe
omedelbart en fortsättning och gjorde
ett utkast till "Årstiderna" (efter Thom-

Ehuru texten ej blef så särdeles
god, skref H. dock äfven denna med en
viss tillfredsställelse, så mycket mera
som han alltid gärna utarbetade naturskildringar i toner. År 1801 var verket
son).
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med Mendelssohns framträdande mot slutet af 20-talet. Sedan
denne sistnämnde 1828 återupptagit Bach
och 1830-talet vändt sin håg till Handel, uppgick H.-stilen i en den nyare
tidsandan mera motsvarande riktning.
En marmorstaty öfver H. (af Xatter) afligen först

—

färdigt och uppfördes s. å. Båda dessa
oratorier blefvo hans främsta vokalverk
och ha bibehållit sin friskhet och verk"Årsningsfullhet in i våra dagar.
tiderna" numera endast sällan gifves,
beror detta hufvudsakligen därpå, att
texten till stor del ej lämpar sig för

täcktes i Wien 1887. En storartad hyllningsfest tillsammans med en musikhistorisk världskongress ägde rum i Wien

musik och därför med våra dagars kraf
på enhet mellan musik och textinnehåll

1875

Om

verkar torr och ointressant.
aldrig blef någon reformator
kalmusiken, kunna dessa båda
anses som skapande en ny stil

verk dock

inom

ora-

Någon fortsättning af
kunna de ej anses vara,

toriemusiken.

Händels

Ehuru H.
inom vo-

stil

körerna allt för litet utarbetade och svaga i sin verkan. Tyngdpunkten ligger i arierna och i de detaljeradt utarbetade instrumentala delarna.
Det bästa i båda blir alltid naturskildringarna.
H. blef känd i Sverige företrädesvis på 1780- och 90-talet, då särskildt Frigel och Wikmanson lärde sig
älska hans tondiktning.
Den senare
skref bl. a. 3 stråkkvartetter, hvilka efter hans död utgåfvos och af dottern
tillägnades H. H:s tacksägelsebref meddelas hos Hennerberg ("Schwedische H.Handschriften"). I Sam. Silverstolpe erhöll Sverige en särskild H.-beundrare,
hvilken fick lyckan att under sin vistelse i Wien 1796 1802 träda mästaren
personligen nära. En värdefull samling
bref från Sam. Silverstolpe till anhöriga
och vänner i Stockholm från den österrikiska hufvudstden finnes ännu i behåll (hos justitierådet K. Silverstolpe,
Sthlm) och ger en god inblick i H:s lif
under 1700-talets sista och 1800-talets
första år). H. blef LMA 1798 (hans tacksägelsebref härför i Mus. ak:s bibi.).
Öfver svenska H.-autografer samt Sildärtill äro

—

—

verstolpebrefven se vidare: C. F. Hennerberg, Schwedische H.-Handschriften
(III.
432).

Kongr.

—

d.

Under

IMG Wien

1909

s.

429—

1800-talets första 3 decen-

nier var H. den mest firade kompositören, så länge Beethoven ej blef fullt
förstådd. H.-entusiasmen slutade egent-

1909.

—

1907

en

Breitkopf & Härtel utger sedan

på

80

totalupplaga.

band beräknad kritisk
Af litteratur öfver H.

må nämnas:

Pohl-Mandyczewski, J. H.
K. F. Pohl, Mozart u. H. in
London, 1867; L. Schmidt, J. H. (Reimanns Beriihmte Musiker) G. A. Griesinger, Biogr. Notizen iiber H., 1810; A. K.
Dies, Biogr. Nachrichten von J. H., 1810;
J. C. Hadden, G. Thomson, 1898; se äfven
Groves lexikon (biogr. af Pohl).
2. Johann
i c h a e 1
H., f. 14. 9. 173T
i
Eohrau, t 10. 8. 1806 i Salzburg; den
föreg:s broder; 1745 55 solosopranist vid
Stephansdomen i W^ien; 1757 biskoplig
kapellmästare i Grosswardein, 1762 ärkebiskoplig orkesterdirektör i Salzburg,
sedan konsertmästare och organist vid
St. Peterskyrkan därst.
Som kompositör har H. hufvudsakligen framträdt på
det kyrkliga området. Hans vokalkompositioner sattes af samtiden t. o. m.
lika med, om ej öfver, broderns.
Han
skref bl. a. 28 mässor, 2 requiem, 114
graduale, 67 offertorier m. m.; dessutom
manskvartetter, kantater och oratorier.
Som instrumentalkompositör är han mindre betydande, ehuru han äfven här var
mycket produktiv. Han efterlämnade
bl. a. 30 symfonier, några serenader, 3
stråkkvartetter,
marscher,
menuetter
och 50 preludier för orgel m. m. LMA
1804.
Denkm. d. T. in Österr. utgaf i
bd XIV: 2 en samling af hans instrumentalkompositioner i ny uppl.
Af
H.-biografier märkas: Otto Schmid, J. M,
H., 1906; J. J. Ev. Engl, Zum Gedenken
J. M. H:s, 1906; Wurzbach, Joseph H. u,
ff.;

;

M

—

—

sein Bruder Michael, 1862.
H-dur (fr. si majeur, eng. b

major),
durtonart med h till grundton och fem
kors för f, c, g, d och a (parallelltonart:
Giss-moll).

Hebbe, Johan Filip, f. 1. 11.
Stockholm, t 22. 11. 1869 därst.;
i
kungl. sekr.; varm musikvän; LMA 1852;
1.

1806

Hebrideroiiverturen
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sökte på

mångahanda

understödja

sätt

Stockholm och donerade 1852
rdr rmt åt obemedlade elever i

Mus. ak.
3,000

i

piano- och orgelspelning; 1865 bildade
han vid ak. en byggnadskassa; skänkte
ak:s
flera musiklitterära arbeten till
bibliotek; hade dessutom alltid vid ter-

minsafslutningarna gåfvor i musikverk
åt eleverna. H. var själf elev af Struwe
i musik och Sjöberg i pianospelning.
Minnesteckning i Mus. ak:s handl.

—

1870/71
2.

s.

41—43.

Signe Amanda

Georgina H.,

f.

30.

1837 på Näsby holm, Jönk. län; sångerska; utbildade sin röst för I. Dannström, sedan vid högskolan i Berlin och
vid konserv, i Paris med Masset till lärare i sång, Levasseur i dramatik och
Elie i mimik och plastik; vid en täflan
i konserv, i Paris erhöll hon första pris
för sång och dramatisk talang; fr. o. m.
7.

uppträdde hon på en mängd utländska scener, i Mannheim, Wien, Berlin, Paris, Lyon, Geneve, Palermo, Warschau, i de skandinaviska hufvudstäderna och Finland (Kristiania särskildt vid
den där 1874 77 blomstrande operan); i
den svenska hufvudstaden sjöng hon fle-

1862

—

ggr (1864—66, 68, 70—73, 76, 78—79),
dock i regel utan fast engagement. H:s
röst kunde ej räknas till de stora på scenen, men var af sympatisk klangfärg
och på det omsorgsfullaste utbildad, beträffande såväl koloratur som framför

ra

Som
allt frasering och klangskiftning.
dramatisk skådespelerska stod hon mycHennes röstutbildning var
ket högt.
fransk, och hon passade därför ypperligt
Meyerbeeroperorna. Af hennes roller
i
märkas: Valentine i "Hugenotterna",
Alice i "Afrikanskan", Violetta, Mignon,
Lucretia, Elsa, Pamina, Cherubin, Judinnan, Agatha, Lalla Roukh, Regementets dotter, Klytemnestra, Margareta i
"Faust", Leonora i "Fidelio". LMA 1869.
1877 öppnade hon i Sthlm en skola i plastik, säng och scenisk instruktion och
har däri berömligt utbildat ett stort antal af våra lyriska och dramatiska artister. H. har äfven uppträdt som skriftställarinna i korrespondenser till åtskilLitt.: Anteckn. om sv.
liga tidningar.
kvinnor; Fr. Hedberg, Sv. operasångare

—

s.

179

Sv. Musikt. 1884

ff.;

145, 1912

s.

s.

129, 1905

s.

26.

Hebriderouverturen,

en

af

Mendels-

—Hedberg

sohns konsertouverturer (H-moll, op. 26),
äfven kallad "Fingalsgrottan" ("Fingals
Höhle"). Mendelssohn besökte Staffa 7.
8. 1829; i ett bref hem dateradt "på en
af Hebriderna" återfinnas ouverturens
första 20 takter; vintern 1830 utarbetade
han ouverturen närmare i Rom. Han
skref 10. 12. 1830 hem till sin faders födelsedag: "Till present tänker jag i morgon skrifva färdig min gamla ouverture
ön'; och om jag då
till 'Den ensliga
är
sätter därunder 'den 11 december'
det som om jag genast lämnade det i
(Mend. Reseminnen, sv.
dina händer."
uppl. s. 52). Detta manuskript med nyssnämnda titel (Den ensamma ön) finnes
ännu i behåll i Mendelssohnska familjens ägo.
I denna första form, som i
synnerhet i senare delen betydligt afviker från den nu kända formen, uppfördes ouv. i Crystal Palace, London, 14.

—

Det andra omarbetade partitu"London 20. 6. 1832" och
bär nu namnet "The Hebrides" (äfven
10.

1871.

ret är dateradt

detta ms. finnes

i

behåll).

Om

olikheten

mellan de båda partiturerna se Mend:s
br. 12.

1.

1832.

På

det tryckta partituret

som titel "Fingals
Höhle", på de tryckta stämmorna däremot ms:ts "The Hebrides".
Heckmann, Georg Julius Robert, f.
3. 11. 1848 i Mannheim, t 29. 11. 1891 i
Glasgow; violinist; 1867 70 konsertmästare i "Euterpe" i Leipzig; lefde sedan
1875 i Köln, där han grundade en berömd kvartett; öfvertog kort före sin
död en konsertmästareplats vid stadsteatern i Bremen. H. hade särskildt lärt
sig älska nordisk musik och föredrog
gärna kompositioner af Svendsen. 1875
och 1881 besökte han Sverige, sistnämnda
aår i förening med sin fru, pianisten
r i e H e r t w i g-H. (f. 1843 i Greiz, t 23.
7. 1890 i Köln).
Hedberg, Frans Teodor, f 2. 3. 1828 i
Stockholm, t 8. 6. 1908 därst.; ehuru ej
musiker har han dock gagnat musikhistorien och operan på mångahanda sätt;
(1834)

stod

sedan

—

M

.

såsom teaterförfattare skref han bl. a.
texterna till operorna: "Hertig Magnus
och sjöjungfrun", "Den förtrollade katten", "Den bergtagna", "Vikingarna" o.
"Hexfällan".
Värdefulla bidrag till k.
t:s hist. lämna bl. a. hans böcker: "Svenska operasångare" (1885) och "Gustaf
III:s operahus och dess minnen" (1891).

—

—
Hedenblad-Heinemaiin
H. var

bl. a. litteratör och lärare vid
1862—71, 1871—81 k. t:s intendent,
1881 83 chef för stora teatern i Göteborg; sedan åter bosatt i hufvudstaden.

k.

t.

—

— LMA

1870.

Hedenblad, Ivar Eggert, f. 27. 7. 1851
i Torsång, Dalarne, t 16. 6. 1909 i Ronneby; student 1871, fil. kand. 1878; 1880-83
elev af Reinecke och Jadassohn i Leipzig; 1875 studentkårens sånganförare och
1881 dir. mus. vid universitetet; 1881 dirigent för "O. D." och Filh. sällsk. i Uppsala; organist

i

domkyrkan

1902; 1895

— 96

musikhistoria vid konserv,
i Sthlm; 1895—99 dirigent för Filh. sällsk.
Sthlm; 1897 hufvudorganisatör af den
i
andra nord. musikfesten och första allm.
sv. sångarfesten; 1902 nedlade han dirigentskapet för Uppsala studentkårs allm.
sångför. men återtog detsamma 1904.
Som ledare för studentkörerna har H.
förvärfvat sig ett hedradt namn ej blott
i Sverige utan äfven i utlandet;
bland
sångarresorna utomlands märkas till Paris världsutställningarna 1878 och 1900
(med allm. kören); med "O. D." till Tyskland och Ungern m. m.
Som kompositör har H. skrifvit en del körverk, såsom: kantat vid kronprins Gustafs förmälning 1881, musik vid Gustaf Adolfsfesten 1882, kantat vid nya univ:s invigning 1887, kantat vid O. D:s 50-årsjubileum. Jubelfestkantat vid 300-årsminnet af Uppsala möte samt "Necken" och
"På knä", orkestersaker, manskvartetter,
solosånger m. m. H. har äfven utgifvit
den rikhaltiga och välredigerade kvartettsamlingen "Studentsången" I IV.
Litt.: Knut Nyblom, I. E. H. En liten
minnesskiss, Uppsala 1910.
tillf,

lärare

i

—

—

Hedlund, Olof, t

1748; orgelbyggare;
privilegium 1742; byggde bl. a.
goda orglar i Jakobs kyrka i Stockholm,
i
Sigtuna, Ulricehamn, Bollnäs, Björskog, Torstuna m. fl.

erhöll

Heermann,

Hugo,

f.

3.

3.

1844

i

Heil-

bronn; violinvirtuos; elev af Bériot; företog flera konsertresor med lysande resultat; 1865 konsertmästare i Frankfurt
a. M. och 1878—1904
äfven lärare vid
Hochska konserv, därst.; grundade sedan
en egen violinskola; utgaf 1896 en bearbetning af Bériots violinskola; bildade
en egen högt ansedd violinkvartett (H.,
Bassermann, Naret-Koning, H. Becker).
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H. lade mindre vikt vid bländande teknik än vid gediget föredrag.
Hegar, Friedrich, f. 11. 10. 1841 i
Basel; bosatt sedan 1863 i Ziirieh, där
han först var konsertmästare, 1865 dir.
för abonnementskonserterna och 1868
1907 chef för tonhallorkestern;
ledde
dessutom 1886 1901 blandade körföreningcn; ledare för den 1876 öppnade Ziiricher Musikschule; 1889 dr phil. h. c;

—

—

1886 87
dir.
för
manssängföreningen
"Harmonie"; skref bl. a. oratorierna
"Manasse" och "Ahasvers Erwachen", en
violinkonsert i D-dur och flera moderna

manskvartetter.

—

Litt.:

A. Gliick, Fr.

H., 1888.

Hegner,

1.

Ludvig,

f . 1. 5.

1851

i

Kö-

penhamn; elev af konserv,
Kphn och
1884 anställd som kontrabasist i det dani

ska hof kapellet; har varit den förste i
Danmark, som konserterat och komponerat för instrumentet; af hans repertoar märkes en elegi med piano.
2. Anton
H., f. 2. 3. 1861 i Köpenhamn, den föreg:s broder; elev af konserv, i Kphn; har ofta konserterat som

violoncellist och varit anställd

flera or-

i

kestrar; sedan 1893 verkar han i Amerika; har utgifvit solosånger, pianostycken, violinromans, violoncellromans samt
skolsånger.

Johannes

3.

15.

1852

12.

broder;

i

Vilhelm

Adam

Köpenhamn; den

H.,

f.

föreg:s

kontrabasist hos Th. Blanch i
1870 och i hofkapellet därst.

Stockholm
1875.

Heil dir im Siegeskranz,
preussiska nationalhymnen på engelska
folksångens melodi (se Go d save the
K ing); skrefs af H. Harries för danske konungen Kristian VII:s födelsedag
27.

1.

1790;

Schumacher,

utkom, omarbetad af B. G.
17. 12. 1793 i "Spenersche

Zeitung" som "Berliner Volkslied"; blef
kort därefter nationalhymn.
Litt.: W.
Tappert i Musik. Wochenbl. 31. 8. 1877.

—

Heinemann,

Alexander,

f.

23.

5.

Berlin; konsertsångare (baryton);
elev af Sternska konserv, i Berlin med

1873

i

Jenny Meyer som lärarinna
alltsedan 1896 konserterat i

Amerika samt vunnit
för

sin

i

sång; har

Europa och
erkännande

stort
fylliga och klangrika baryton

och sitt konstnärliga, temperamentsfulla
föredrag. H. gästade Stockholm 1908.
Af de mera bemärkta partier han i kan-

—Heinze

Heintze
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och oratorier sjungit märkas: i
Gades "Comala", Schumanns "Des Sängers Fluch", Bachs H-mollsmässa m. fl.
1. Heintze, Gustaf Wilhelm, f. 1825 i
täter

Östergötland, f

kom

19.

1909

3.

i

Jönliöping;

Stockholm, där han aflade folkskolelärarees.; ägnade sig sedan
åt musiken och aflade 1848 musikdir.-ex.
samt blef s. å. organist ora kantor vid
Kristianiakyrkan i Jönköping; 1860 96
äfven lärare vid lärov. därst.; pensionerad 1906; utgaf flera kompositioner, bl. a.
en del sonater för piano samt de tvä
kantaterna "Kors och krona" och "Pilgrimsfärden"; dessutom i handskrift
flera komp. för piano, orgel, sånger m. m.
Ass. LMA 1858, LMA 1906. H. verkade
äfven förtjänstfullt som pianolärare.
Litt.: Biogr. i Kyrkomusik o. Skolsång
26. 3. 1909 och Sv. Musikt. 2. 4. 1909.
tidigt till

—

—

2. Georg Wilhelm H., f. 4. 7. 1849 i
Jönköping, den föreg:s son, t 10. 1. 1895 i
Lund; studerade 1865 69 vid konserv.,
där han var en af ak:s bästa elever (G.
Mankell i orgel); 1870 musiklärare vid
lärov. i Kalmar; 1874 musikdir. vid Jönköpings reg.; 1872 76 ledare för Jönköpings musiksällskap, under hvilken tid
en mängd stora kör- och orkesterverk
uppfördes; 1881 89 organist i Jakobs
kyrka i Sthlm; sedan till sin död kapellmäst. vid Lunds univ. och domkyrkoorganist i Lund. Redan under konservatorietiden hade H. fått namn om sig

—

—

—

såsom skicklig orgelspelare; 1871 utsågs
han af Mus. ak. att representera Sverige
vid den täflan, som skulle äga rum i
London på jätteorgeln i Albert Hall;
H. bestod

med heder

sitt

prof,

fastän

ej vann något pris (Anton Bruckner [s. d.] vann stora priset); H. vann
sedan för hvarje år allt större erkännande som orgelspelare och var i början
på 80-talet afgjordt Sveriges främste på
sitt instrument; han konserterade vid
denna tid ofta dels i hufvudstaden dels
i landsorten.
H. anslöt sig närmast den
franska skolan och stod en lång tid i
vänskaplig förbindelse med Widor, hvars
kompositioner
genom honom blefvo

han

mera kända

i

Sverige.

De

ej

så få ele-

ver H. hade i hufvudstaden (bl. a. Laura
Netzel [Lago] och A. Dahl) sändes, då
de närmare ville utbilda sig, alltid till
Widor.
LMA 1882. Som kompositör
framträdde H. redan under konservato-

rietiden med en om stor kontrapunktisk
skicklighet vittnande "Fantasi och fuga
öfver koralen nr 99", hvilken trycktes i
Mus. ak:s handl. 1868 s. 33 ff. (den enda i
dessa årsskrifter tryckta själfst. komp.).
Redan 1865 hade han själf tryckt: "14
femstämmiga orgelpreludier"; 1871 utgaf Mus. konstf. "Stor sonat"; dessutom

en "Militärmarsch" i p.-arr., "Turniermarsch" arr. f. p., "Feststycken f.
orgel" 1883; utgaf slutligen 1889 en koralbok, som dock vann mindre utbredning.
I manuskript finnes en mängd
1878

militärmarscher,
preludier för orgel,
stycken för 4 och 5 vceller, kantat för
manskör och soli med stråkork. och orgel,
kantat vid Allhelgonakyrkans invign.
orgel o. p.,
i Lund, solo för basun m.
o. fuga för orgel, konsertst. f.
manskv. och kvintett, Suite f. orgelsolo i 3 satser, Bach-Auberts koral o.
fuga arr. f. orgel och militärork. samt
för orgel o. bl. kör; symf. af Guilmant

fantasi
bl.

(f.

k.

orgel

o.

ork.) arr.

— Litt.:

ork.

f.

Sv. Musikt.

orgel
2.

o.

militär-

1890; N. P.

1.

Norlind, biogr. i Lunds Dagbl. 1895; Mus.
ak:s handl. 1868.

Gustaf

Hjalmar

H., f. i Jönköden föreg:s son; org.ex. i Lund 1896 i Sthlm 1899 (Bergs jeton
för orgelspelning); elev af Rich. Andersson 1901 och lärare vid hans skola
1902; organist i Maria kyrka i Sthlm
sedan 1910; pianolärare; har ofta upp3.

ping

22.

7.

1879;

som pianist vid konserter i hufvudstaden; af kompositioner äro ännu
inga tryckta.
trädt

4.

John

Wilhelm

H.,

f.

6.

8.

1886

i

den föreg:s broder; organistex. 1904 i Lund; elev af Rich. Andersson 1906 10 och lärare i hans skola
1907 10; sedan pianolärare vid konserv,
i Malmö; debuterade som pianist i Stockholm 1910 och har sedan ofta låtit höra
och
sig vid konserter i hufvudstaden
Stockholm;

—

—

landsorten (äfven i Köpenhamn 1912);
af Malmö kammarmusiksällskap; skrifvit en del körverk, solosånger
och pianokompositioner; dessutom 3 fugor för orgel.
Heinze, S a r a, f Magnus, f 18. 12. 1837
i
Stockholm af judiska föräldrar, t 27.
10. 1901 i Dresden; pianist; elev i födelsestaden af van Boom och Hasert; studerade sedan i Tyskland för Kullak,
Dreyschock och Liszt; vistades 1858 59

medlem

.

.

—

—
Heise

—Helige

Ande, sanningens,

Sverige men begaf sig sedan till Tyskdär hon i Berlin, Weimar och
Leipzig utbildade sig vidare samt sedan
konserterade; 1864 öfvergick hon till
evang. läran och gifte sig 1865 med musikförläggaren Gustaf Heinze; lefde en
längre tid i Dresden, därefter i HamLMA 1870.
burg, sedan åter i Dresden.
H:s dotter H e 1 e n e H. har gjort sig
känd som pianopedagog genom att utge
en skola för tummens underläggning vid
i

land,

—

—

spel.

Heise,

Peter

Köpenhamn, t

Arnold,

11.

f.

2.

1830

Ny

Taarbask. Själland; student 1847; elev af A.
P. Berggreen och M. Hauptmann (1852
53); på hans konstnärliga utveckling utöfvade Gade ett varaktigt inflytande;
1854 57 var han meddirigent för stui

12.

9.

1879

i

—

i Köpenhamn; blef 1857 musiklärare vid Sorö akademi; flyttade
1865 öfver till Köpenhamn och ägnade
sig sedan uteslutande åt komposition;
han skref nu bl. a. operan "Paschaens
Datter" (text af H. Hertz), hvilken 30.
9. 1869 uppfördes.
För teatern skref han

dentsången

musik
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till texter af en mängd af Danmarks
bästa skalder. Hans samlade "Romancer og Sange" (187 i saml., då en ur de
dramatiska verken medtagits) utgåfvos
efter hans död i samlad uppl. på 3 band.
Heland, Frans Isak von, f 11. 6.
1843 i Stockholm; löjtnant vid Svea lif.

garde 1864; kapten 1876; öfverstelöjtnant 1894; öfverste och chef för Jämtlands fältjägareregemente 1897 1904; studerade musik för Gille 1865 och för Berens 1868; har utgifvit flera häften sånger, bland hvilka ej så få blifvit populära; på Nya, Mindre och Djurgårdsteatrarna har han fått uppförda operetterna "Regementstrumslagaren" (1870),
"Löjtnanten och hans kalfaktor" (1870),
"Det var jag" (1879), "Rekryten" (1881),
"Fåglarna" (1882), "Nattlampan" (1886;
till dessa tre sistnämnda har H. själf
skrifvit texten) och "Ulla Messköt" (1890).
Till sina 1886 utg. sånger (2 hftn) m. fl.
har H. själf författat orden.

—

Hela världen fröjdes Herran, psalm

268; Haeflner hänvisar till
mel. 2.
[Ein] Heldenleben, symfonisk diktning af Rich. Strauss, op. 40; först utförd i mars 1899 på en Museumkonsert

till Oehlensehlägers "Palnatoke",
Ibsens "Kongs-Emnerne", E. v. d. Reckes
"Bertran de Born" (1873), Munchs äfventyrdrama "Fjeldsöen" (1875), baletten
"Cort Adeler".
Hans främsta sceniska
verk är dock "Drot og Marsk" (tragisk
sångopera i 4 a. af Chr. Richardt), som
fick sin premiär 25. 9. 1878 och sedan
uppförts ett 60-tal ggr. Af andra större
verk märkas "Volmerslaget" till sångarfesten i Kphn 1868 och kantaten till
kronprinsens förmälning 1869, konsertstycket "Tornerose" (1873); af öfriga
mera kända verk kunna nämnas: ouverturen till Hauch's "Marsk Stig", en symfoni, de vokala orkesterstyckena "Efteraarsstormene" och "Bergliot", "Foraar og Sommer" (4 sånger f. 2 s. a.
b. o. p.), "Kong Hakes Ligfajrd" f. manskör o. piano, en barcarole för 8 mansröster; till körerna höra slutligen äfven
ett tiotal manskvartetter i Hartmanns
anda ("Foraar og Sommer", "Dans, ropte
Felen").
Främst står H. dock som romanskompositör, där han på ett sällsynt sätt förstod att förena enkel visartad melodi med dramatisk liffullhet
och kraft. Hit höra särskildt "Dyvekes

koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 975: Lobet den Herren, denn
er ist sehr freundlich) af 1568; mel. förekommer f. ggn i sv. källa i psb. af 1616

Sange" till Drachmanns diktcykel. I allt
skref han omkr. 170 solosånger m. piano

på

i

Frankfurt

a.

M.

Helga, Jesu, röst och hjärta,
psalm

70; Haeffner 70; mel. motsvarar
nr 141 i koralpsb. af 1697; går tillbaka
till
tysk världslig visa, komp. af H.
Albert 1641: Damon war mit Brunst
beeilet, hvilken sedan blifvit tysk koral:
Jesu, hast du mein vergessen (Zahn
3567); saknas i Sverige före 1697.

Helge Ande, du som samlar,
psalm

148; Haeffner

hänvisar

till

mel.

Helge Ande, hjärtats
psalm

136;

Haeffner 136; mel. motsvarar
1697; går tillbaka

nr 377 i koralpsb. af
till tysk koral (Zahn

mein Gemiite) af

ter,

136.

nöje,

6551:

1642;

Werde munsaknas

i

En

del

Sve-

rige före 1697.

Helig,

se

Sanctus.

af

mässan.
Helige Ande, sanningens, psalm
131; Haeffner 131; mel.

motsvarar nr

110

i

(1623),

sedan

1640-talet.

i

Mönsteråshandskriften

Helikon
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Helikon, kontrabastuba;
skuldran. Se Tuba.
t

bäres

—Helmholtz

öfver

dirigent och konsertmäst. vid hofoperan,
1899 vice kapellmästare, 1900—02 förste

Heller, Stephen, f. 15. 5. 1814 i Pest,
14. 1. 1888 i Paris; elev af A. Hahn i

hofkapellmästare.
1904 05
hofkapellmäst. i Stuttgart; skref flera populära
operetter och baletter.

1827 konserterade han men
tvangs 1830 af sjukdom att resa och
kvarstannade nu 8 år i Augsburg; han
begaf sig Sddan till Paris, där han bl. a.
trädde i förbindelse med Chopin, Liszt
och Berlioz; han vann här stort anseende som konsertspelare och lärare; konserv, erbjöd honom förgäfves en professorsplats; hans kompositioner, alla för
piano, utmärka sig för en rik stämnings-

Wien; redan

fullhet

men

äro ofta för

litet

utförda;

våra dagar åtnjuta de allt högre anseende och ställas bredvid Mendelssohns
och Schumanns, ehuru de ej nå samma
djup och individuella kraft. H. är alltid enkel och försmår allt effektsökeri.
Hans etyder och "studier" äro ypperliga för undervisningsändamål och användas ännu som sådana. Af hans öfriga småstycken märkas: "Im Walde",
"Blumen- Frucht- und Dornenstiicke",
"Reise um mein Zimmer", "Aufzeichnungen eines Einsamen" m. m.; dessutom sonater, sonatiner, Lieder ohne
Worte m. m.
Hell konung, säll, psalm 300;
Haeffner 300; komp. af Ha;ffner.
1. Hellmesberger, Georg, f. 24. 4. 1800
i Wien, f 16. 8. 1873 i Neuwaldegg, Wien;
i

violinist; 1821 lärare, 1833 professor vid

konserv. (Gesellsch. d. Musikfr.); 1829
dirigent vid hof operan; 1867 pensionerad; skref soloverk för violin och kam-

marmusik.
2.

Georg

H.,

den föreg:s son,

f.

27. 1.

1830 i Wien, f 12. 11. 1852 som konsertmästare i Hannover, där han anställdes
1850; 1851 uppfördes i Hannover hans
opera "Die beiden Königinnen"; i ms.
funnos efter hans död flera andra operor.
3. Joseph H., den föreg:s broder, f.
3.
11. 1828 i Wien, t 24. 8. 1893 därst.;
artistisk ledare för Gesellsch. d.
Musikfr.; 1859 direktor vid samma sällskaps konserv.; dessutom 1851 77 violinprofessor därst.; 1877 hof kapellmästare;
stiftade 1849 en högt ansedd stråkkvartett.
4. Joseph
H., den föreg:s son, f.

1851

—

9.

4.

1855

i

Wien, t

26.

1.

1907

därst.;

hofkapellet och violinprofessor vid konserv., sedan kapellmäst. vid Karltheater, 1884 balettmusik1878 soloviolinist

i

—

5.

der,

Ferdinand
f.

24.

violoncellist

1.
i

den förres broWien; sedan 1879
hofkapellet i Wien; 1885
H.,

1863

i

lärare vid konserv, därst.; 1886 solocellist vid österrikiska hofoperan.

Hellström,

Helm,

Anna

Dorotea, se

The odör,

f.

9.

4.

1843

Oscar.
i

Wien;

sedan 1867 verksam som musikkritiker
i
födelsestaden; medarbetare i "Tonhalle" 1868, "Musikalisches Wochenblatt"
sedan 1870; 1876 redaktör för "Musik-,
Theater- und Litteraturjournal"; musikreferent i "Wiener Fremdenblatt" 1867,
"Pester Lloyd" (sedan 1868) m. fl. tidningar; sedan 1874 lärare i musikhistoria
och estetik vid Horåkska musikskolan;
utgaf bl. a. "Beethovens letzte Quartette"
1868,
"Beethovens Streichquartette" 1885,

"Uber die Sonatenform

seit

Beethoven", "Mozarts Klavierkonzerte"
m. fl.
Helmholtz, H e r m a n n Ludwig Ferdinand, f. 31. 8. 1821 i Potsdam, t 8. 9.
1894 i Charlottenburg (Berlin); den berömde fysiologen och fysikern; ägnade
sig först åt läkarevetenskapen och blef
militärläkare i Potsdam; 1848 lärare i anatomi för konstnärer och assistent vid anatomiska museet; öfvergick
så småningom till fysiken och blef 1849
professor i fysiologi i Königsberg, 1855
professor i anatomi och fysiologi i
1843

Bonn, 1858 prof. i fysiologi i Heidelberg
och 1871 prof. i fysik i Berlin. H:s musikaliska intressen visade sig redan under studenttiden; han bodde tills, med
en musikidkande student och ägnade
gärna sin lediga tid åt att studera musik genom att själf spela eller höra
andra spela piano. "Den nyare musiken är mig sällan nog, och jag måste
därför själf spela för att få höra bättre
och djupare tonverk", skrifver han denna tid. Under 50-talet studerade H.
mest ögat och gjorde viktiga upptäck-

Mot slutet af 50han dock så småningom

ter rör. ögonspegeln.
talet öfvergick

akustiken.
H. utgick frän örats
konstruktion och slöt därur till harmoniens grundprinciper, särskildt konsonans- och dissonansförhållandena.
De
till

Helsingborg
k. öfvertonerua utgöra grunderna, ur
hvilken det harmoniska välljudet eller
Ju mindre sväfmissljudet förklaras.
ningar mellan två klangars öfvertoner
I nära förbindelse
dess mera välljud.
med dessa studier stod hans under vintern 1857 utvecklade teori om vokalerna
("Die Klangfarbe der Vokale", 1859).
Hvarje enskild vokal har sina bestämda
Första steget ut öfver den
öfvertoner.
trängre akustikens område in på estetiska spörsmål tog H. genom sitt föredrag i Bonn: "Öfver den musikaliska
harmoniens fysiologiska orsaker." Att
detta steg ej togs utan en viss ängslan,
betygar han själf i ett bref: "Af alla de
områden, inom hvilka jag arbetat, har
jag inom musiken mest känt mig som
dilettant. Konst och vetenskap äro i arbetsmetoder hvarandra så olika." I april
1859 höll H. ett föredrag "Öfver vokalernas klangfärg", och här höra vi honom
s.

f.

f.

ggn omtala planläggningen

bok

om

satt

mig

tonförnimmelserna:
för att

stiska studier

i

till

sin

"Jag har

sammanfatta mina akuen bok af så populärt

innehåll som möjligt, på det att äfven
de musikaliskt intresserade må kunna

ha gagn däraf. Jag tror mig nämligen
däri kunna påvisa grundvalarna för
harmoniläran." I ett föredrag i Heidelberg ("Öfver den musikaliska temperaturen") ingår han grundligare på musikaliska spörsmål. H. begynner äfven
bli mera förtrogen med musikens historia.
I en senare utgifven afhandling
"öfver den arabiskt-persiska tonskalan"
är han redan helt och hållet inne på
musikhistoriska problem. På vintern
1860 61 närmar sig akustikens stora monumentalverk sin fullbordan. H. yttrar
själf härom: "Jag har genom mina fysikaliska teorier måst tränga djupare in
musikens teori, djupare än jag själf
i
från början vågade hoppas, och arbetet
har blifvit ett verkligt nöje för mig.
Då följderna af de speciella fallen utveckla sig ur en allmängiltig princip,
uppstå städse nya öfverraskningar, hvilka man förut ej anat. Alldenstund dessa

—

författares eget
tycke utan utveckla sig ur sina egna
lagar, har det ofta tyckts mig, som det
ej vore mitt eget arbete, som jag nedslutsatser

ej

följa

sin

utan en annans. Jag har måst
genomse en mängd musikstycken och
skref,

—Helsted
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grundligt fått studera musikhistorien."
slutet af 1862 låg "Läran om tonförnimmelserna" (Lehre von den Toneinpfindungen 1863 i tryck; 6:te uppl. 1913)
färdig i tre af delningar: Svängningarnas sammansättning (öfvertoner och
klangfärg); störande inflytelser på sam(konsonans
och
klangen
dissonans);
klangförvandtskap (skalor o. tonarter).
Verket väckte strax stort uppseende men
blef dock i början föga förstådt. H., som
i början tänkt sig boken i populär form,
hade allt mer och mer fördjupat sig i
studierna, och till sist blef boken en af
vetenskapliga fakta genomsyrad bok.
Af dem som redan på 60-talet begynte
bygga vidare på H:s principer kan sär-

Mot

skildt
(s. d.).

nämnas engelsmannen A. Ellis
Ett försök att med en motsvaran-

de princip förklara mollprincipen gjorde
A. v. Öttingen (s. d.). Genom C. Stumpf
fördes läran om tonförnimmelserua öfver till tonpsykologiens område. Sedan
H. afslutat sitt stora verk om akustiken
vände han sig till andra delar af fysiken, men hans musikaliska intresse lefde dock kvar, och han uppträdde ofta
Af
till offentligt försvar för musiken.
betydelse var här framför allt hans öppna erkännande af Wagner. Strax efter
H:s död skref Cosima W. (8. 9. 1894):
"Med vemod tänker jag på den vän och
gynnare, som nu är borta; han den mest
sitt område, som skänkte mig
mycken sympati på en tid, som saknade förståelse, och midt i en värld, som

ansedde på
så

förblef oförstående."

— LMA

1870.

Litt.:

H. v. H., 1903 (3 bd);
Norlind, H. och musiken, Sydsv. Dag-

L. Königsberger,
T.

bladet

13. 3. 1904.

Se Nordvästra Skåorkesterförening samt Mans-

Helsingborg.

nes

körer.
1.

12.

Edvard Mads Ebbe, f. 8.
Köpenhamn, f 1900; violinist i

Helsted,
1816

i

det danska hof kapellet 1838; 1863 konsertmäst.; af gick 1868; lärare i piano
och teori vid Kphns konserv, okt. 1869
april 1890; drog sig sedan tillbaka till

—

Fredensborg; skref bl. a. musik till en
del baletter af Bournonville (Toreadoren, Kirsten Piil, To Midsommerfester,
Gamle Minder, Psyche m. fl.); dessutom
sånger; som lärare utbildade han bl. a.
Barnekow, Carl o. Georg Lumbye, Joh.

Stockmarr m.

fl.

Hem,
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Carl Adolph

2,

der,

f.

därst.;

4.

1.

1837

den föreg:s bro-

H.,

Köpenhamn, t
anställd som flöjtist i
1818

hem— Henneberg

Ijufva

i

danska hofkapellet; studerade

1840

1904

det
för

i Paris; sedan en eftersökt sänglärare i födelsestaden; lärare vid Kphns
konserv, fr. o. m. 1867 och 1891 dess direktör (efter Gade); 1869 85 var han dessutom konsertmästare vid k. t.; af hans

Garcia

—

kompositioner må nämnas: symfonierna
F-dur (1845) och D-dur (1863), "Liden
i
Kirsten" för sopr., damkor o. ork. (1853),
Af hans eleen pianokvartett (1864).
ver kunna nämnas: fruarna Levisohn,
Liitken, Zinck, Liebe, Erh. Hansen, Bång,
Quiding; dessutom Car. Lehmann, Fan-

—

ny

sångarna Steenberg,
Christensen;
Döeker, Nyrop, Fr. Brun, Lincke.
3. Gustaf Carl H., den föreg:s son,
f. 30. 1. 1857 i Köpenhamn; elev vid k.
konserv, i Kphn 1880 82 med hufvudfacken orgel, piano och violin; företog
1885 86 som Anckerstipendiat en studieresa till Tyskland, Frankrike o. Italien;
1888 89 operarepetitör vid k. t. Kphn;
blef 1891 organist vid Jesuskyrkan i Valby (Kphn); 1892 lärare i musikteori och
kontrapunkt vid konserv, och fr. 1904
medstiftare af
tillika i orgelspelning;
"Dansk Komponistsamfund" och "Dansk
Koncert-Forening" och ordf. i styr. för
båda; har i Koncert-Foreningen ofta
uppträdt som dirigent; medstiftare af

—

—
—

"Dansk Tonekunstner-Forening" o. medlem af hufvudstyrelsen 1903— 06; fr. o. m.
1907 medlem af samfundsrådet för "Samtil Udg. af dansk Musik".
H.
har ofta gifvit orgelkonserter i Jesuskyrkan. Af hans kompositioner må nämnas: symfonier (uppf. 1885, 1902); "Paa
Fodtur en Sommerdag", 5 ork.-stycken
(uppf. 1885); "Gurresange" f. s. k. o. ork.
(uppf. 1904); "Vört Land" f. s. k. o. ork.

fundet

(uppf. 1909); orgelfantasi (1894); decett f.
oboe, klar., fag., horn, 2 viol., v:a,

flöjt,

ve, kb.

2 stråkkvartetter
stråksextett (uppf.
1911); alla dessa äro otryckta; i tryck
dessutom bl. a.: en pianotrio (komp.

(uppf.

(uppf.

1895,

1892);

1906);

1885), violinromanser med ork. (1888), 2
sonater f. violin o. p. (1889, 92), samt
flera pianokomp. och solosånger.
Hem, Ijufva hem, Home, sweet
home, populär engelsk sång; orden af

amerikanaren John Howard Payne, musiken af engelsmannen Henry R. Bishop;

tryckt första ggn
various nations"

1820

c.

som

i

"Melodies of
melo-

"siciliansk

di"; Bishop upptog den i sin i maj 1823
uppförda opera "Clary, or the maid of
Milan". Redan samma år sjungen vid
flera musiktillfällen och snart bekant
öfver hela England.

Hemme,

F.,

f.

19. 12.

Anton Rée

1871

i

Köpenhamn;

Tofte
och Joh. Svendsen (musikteori);
1900 Anckerstipendiat och vistades i Italien, Paris och Berlin; 1893—1902 konsertmästare i Tivolis symfoniorkester;
1896 02 dirigent för Kphns stads konserter; sedan 1903 dirigent vid Casinoteatern; sedan 1898 lärare i violin och
sång vid statsseminariet; har bl. a. komponerat kantaten till intern, kongressen
i Kphn 1911, en ork.-suite (1902), solosånger, introduktion o. rondo för violin.
Hempel, F r i e d a, f. 1885 i Leipzig;
operasångerska; elev af N. Kempner;
anställd vid hof operan i Schwerin; sjöng
i Bayreuth 1906 och engagerades 1907 vid
hofoperan i Berlin som koloratursångerska; har uppträdt som konsertsångerska
flerstädes i Europa; bl. hennes roller
märkas: Woglinde i "Rheingold" och
"Götterdämmerung", Nattens drottning,
Julia, Rosina, Greta i "Hans och Greta",
Fru Ström i "Muntra fruarna", Eva i
"Mästersångarne", Elsa i "Lohengrin"
m. fl. Gästade k. t. i Sthlm och uppträdde då som Nattens drottning. VioLitt.: Sv.
letta, Fru Ström och Gilda.
Musikt. 15. 5. 1908.
Henneberg, Karl Vilhelm Albert R ichard, f. 5.8.1853 i Berlin; begynte redan tidigt att sjunga med i domkören i
födelsestaden och dessemellan äfven i
operans kör; sedan elev af V. Rust; fick
1869 åtfölja grefvinnan von Gaschin till
Schlesien, där hon, som själf var elev
af Liszt, närmare utbildade honom på
piano; fick 1870 som ackompagnatör åtfölja Malinger, Sophie Menther och de
Swert; i Berlin anlitades han ofta vid
inöfning af operapartier, och det var vid
ett sådant tillfälle han 1871 sammanträffade med O. Arnoldson och Conrad Behrens; åtföljde 1872 den senare på en konsertturné i Norge och vid svenska västkusten; vid återkomsten till Berlin blef
han operadirigent vid en mindre teater;
1873 hade Behrens engagerat ett tyskt
operasällskap, hvilket uppträdde i Malelev af

(piano). Vald.

(violin)

—

—

Hennerberg—Hennum
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mö, Göteborg och Bergen; H. åtföljde
hösten 1873 antog han dirigentplatsen vid "Harmonien" i Bergen, där
han stannade i 2 år och gjorde sig känd
som tonsättare genom en pianokvintett
och en kantat för solo, kör o. ork.; från
Norge begaf sig H. till London, där han
anställdes vid den italienska operan;
stannade där till 1875 och gjorde sig bemärkt som pianist; deltog hösten 1875 i
den första svenska Trebelliturnéen med
C. Behrens och harpisten Cheshire, hvarefter han återvände till Berlin; samlade
här en operatrupp och började med den
en turné i norden, först i Norge, sedan
i Stockholm, där den uppträdde på Mindre teatern med en repertoar som upptog "Trubaduren", "Judinnan", "Zar och
timmerman" samt "Tannhäuser", då f.
ggn gifven, ehuru anspråkslöst, på
svensk scen; konserterade 1877 åter i
Sthlm med H. Wieniawski och Behrens,
begaf sig sedan till London och deltog
åter i en nordisk Trebelliturné som ork.-

tarsång och harmonilära samt pianospelning fr. o. m. 1904; bibliotekarie därst.
sedan 1908; därjämte organist i slottskyrkan sedan 1909. H. är en af Sveriges främste orgelkännare och har äfven företagit undersökningar af äldre
orglar från medeltiden (på Gotland). En
grundlig undersökning af två medeltida
Gottlandsorglar (Norrlanda och Sundre)
torde snart föreligga i tryck; dessutom
har H. utgifvit C. Lochers Orgelstämmorna och deras klangfärger (1909)
samt en synnerligen sakrik och öfversiktlig handbok i Orgelns byggnad och
vård (1912). Som bibliotekarie fortsätter han det af företrädaren (Boheman)
begynta katalogiseringsarbetet af Mus.

han fast anställning
Sthlm och 1879 vid Nya
t.;
för sistnämnda scen skref han sin
komiska opera "Drottningens Vallfart",
som (1882) vann mycket bifall; dessutom
musik till Ibsens "Brand", flera Shakespearestycken, "Lycko-Pers resa", "Erik
XIV", "Diamantbröllopet" m. m. 1885

Mainz, Wiesbaden och efter 1872
Berlin; sedan 1881 lärare i X. Scharwenkas konserv.; utgaf "Klavierunterrichtsbriefe", hvilka blefvo vida bekanta. H:s dotter The re se, f. 2L 12.

detta;

dirigent; 1878 fick

vid Mindre

t.

blef H. kapellmästare vid k. t. och 1894
Han lämnade 1907
hofkapellmästare.
sistnämnda befattning och blef s. å. ork.anf. i Berns salonger; sedan hösten 1912
dir. för de populära ork.-konserterna i

Malmö.

— LMA
må

sitioner
till

f.

Af hans kompomusik

"Undina", "Tre Bellmans-

baletten

melodier"

1885.

ytterligare nämnas:
ork.,

"Kung Heimer

o.

A?-

lög" (af Söderman) arr. f. ork., dessutom
balettmusik, kammarmusik, kör- och solosånger, pianostycken m. m. H. har nitiskt arbetat för Wagnerdramernas upptagande pä svensk operascen.

Hennerberg,

Carl Fredrik,

f.

24.

Elgarås, Skara stift; elev af
konserv., Sthlm, 1899; org.-, kyrkos.- och
musiklär.-ex. 1901; sedan elev af Dente
och E. Eliberg i kontrapunkt o. fuga;
studerat orgelns konstruktion å Åkerman och Lunds orgelfabrik; företagit
studieresor till Tyskland, Schweiz och
1.

1871

i

Frankrike
bitr. lär.

i

och för studiet af orglar;
i Sthlm i elemen-

vid konserv,

ak:s omfångsrika bibliotek. (1910 utkom
Kat. öfver K. Mus. ak:s bibi. II
i tr.
Litteratur; del I operapartiturer, klavérutdrag, 1905).

Hennes,

A

1

o

y

s,

f.

8.

9.

1827

i

Aachen,

Berlin; elev af Hiller och
Reinecke; pianolärare i Kreuznach, Al-

t

8.

6.

1889

i

zey,
i

Kullak, uppträdde 1877 och

1861, elev af

med framgång som

78

pianist

i

London.

Fadern utgaf 1877 om henne skriften:
"Th. H. and her musical education."
Henning, Claes Henning A:son, f.
18.

6.

1859

i

Södertälje;

operasångare;

engagerad vid Luttemannska kvartetten
1884—86; sångstudier i Sthlm 1886—88;
engagerad hos Rydberg 1888—89, vid Sv.
teatern i Helsingfors 1890—91, vid St.
teatern i Göteborg 1891—93, hos Ranft
1893—95, vid Sv. teat. i Helsingfors 1895
—96 och vid Selanders lyriska afdelning
1896.

Bland hans

roller

märkas:

Max

"Friskytten", Fernando i "Leonora",
Faust, Daniel i "Alphyddan, Dickson i
"Hvita frun", Lorenzo i "Fra Diavolo",
Conrad i "Hans Heiling" m. fl.
i

Hennings,
Gurre,
serv.;

Kphn

Henrik,

f.

16.

10.

1848

i

elev af Kphns kondirektör för hof musikhandeln i
af
1880,
för musikafdelningen

Danmark;

"Nordisk Forlag"

1895, för

"Nordisk Mu-

medstiftare af "Dansk
Musikhandlerf orening"; har komponerat
talrika sånger och pianokompositioner.
sikförlag"

1902;

Hennum, Johan,

f.

1836

i

Kristiania,

Henrichsen
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t 13. 9. 1894 därst.; violoncellist; spelade
först piano och violin, men valde sedan
violoncellspelet och blef 1851 vik. violoncellist vid Kristiania teater; erhöll 1859

statsstipendium och utbildade sig därefter för Servais i Briissel; blef 1866
efter Sperati kapellmästare vid Kristianai teater och deltog sedan som god
violoncellist och konsertdirigent i alla
grenar af Kristiania musiklif.
Henrichsen, Roger, f. 12. 2. 1876 i
Köpenhamn; student 1894; cand. jur. 1901;
elev af Louis Glass och A. Tofft; 1902—
04 elev af Leschetizky i Wien; 1911 Anckerstipendiat och besökte dä Tyskland,
Frankrike och England; H. är medlem
af styrelsen för "Dansk Tonekunstnerf orening" och v. ordf. i "Musikpaed. For."
samt lärare i piano vid Hornemans konserv.; har ofta konserterat såväl i Danmark och Tyskland som Sverige (Malmö Lund). Af hans kompositioner märkas: en stråkkvartett i E-moll op. 4;
"Set. Hans Hymne" f. solo, kör o. ork.
op. 9; en violinromans op. 3 (alla dessa
uppf. men ej tryckta); till de tryckta
höra: en pianosonat i F-moll op. 10 (1912)
samt flera sånghäften (op. 1, 5, 7, 11). H.
har äfven verkat som musikkritiker: 1905
—08 i "Dannebrog" och 1912 i "Riget".
Henrikson, Ernst Gustaf, f i Åtorp,
Värml., 10. 9. 1849, t i Stockholm 19. 2.

—

.

operasångare (tenor); elev af Mus.
operan 1873; efter
tre års undervisning fick han 1876 fast
engagement vid k. t. och kvarstod där
till 1883; var sedan engagerad vid Tivoliteatern i Kristiania några år och
sjöng därefter 1885—89 i Fröbergska operettsällskapet; fr. 1890 till sin död åter
engagerad vid k. t. Sthlm. Af hans
många roller märkas: Jonas i "Profe1903;

ak. 1870 och elev vid

"Robert", Faust, Don
José i "Carmen", Wilhelm Meister i
"Mignon", Lorenzo i "Fra Diavolo", Harald Halte i "Tirfing" m. fl.
14. 12. 1858 i
1. Henriques, Robert, f
Köpenhamn; violoncellist och kompositör; redaktör; elev af Neruda, Griitzten",

Rambaud

i

.

macher. Popper m. fl. i violoncell samt
Edmund Kretzschmer i komposition;
stiftade musikföreningarna "G-dur" (1886
—89) och "Symfonia" (1889—93); erhöll
det Anckerska legatet 1887; dirigent
för den akademiska orkestern 1902 03;

musikrecensent

i

"Dannebrog"

—
—96

1892

—Henselt
och "Vört Land" fr. o. m.
redaktör af "Vört Land" fr.

1896;

med-

m. 1898;
medlem af styrelsen för flera föreningar
för konst m. m.; komponerade bl. a.:
ouverturen "Olaf Trygvason"; aqvareller f. ork.; oboesuite; dessutom stycken
för violoncell och piano samt solosånger.
H. har äfven verkat som litterär författare samt skrifvit en bok om N. W.
Gade.
2. Fernanda H., den föreg:s syster,
f.

20. 5. 1857

i

Köpenhamn;

o.

t; pianist; elev

af Aug. Winding och Fr. Neruda och A.
Jaéll (Paris); har ofta uppträdt å konserter i födelsestaden; 1885 gift med kou-

sertmäst. Georg Hänflein

Fin

Valdemar H., f.
Frederiksberg, Danmark;
3.

i

i

Hannover.
20. 12. 1867

violinist

på
och

kompositör; elev af V. Tofte och J.
Svendsen; studerade i Berlin 1888 91
under Joachim m. fl.; medlem af det danska hofkapellet 1892—96. H. har gjort

—

känd såväl hemma som i
som temperamentsfull violinist
sättare. Af hans kompositioner
musik till "Völund Smed" 1898,
sig

utlandet

och tonmärkas:
"Canta',
Kongerige",

"Prinsessen og det halve
"Prinsessen, der spandt", "Den lille
Havfrue", "Symfonisk Legende"; stråkkvartett i A-moll, "Billedbogen", suite
för violin, suite för piano, 2 symfonier

i

C-dur, trio i G-dur, violinsonate i Gmoll, Andante och fuga för stråkorkepianoster, dessutom flera sånger och

stycken m. m.
Henschel, Georg, f 18. 2. 1850 i Breslau; konsertsångare (baryton) och kompositör; elev af konserv, i Leipzig samt
Ad. Schulze (sång) och Kiel (komposition); 1881—84 dirigent för symfonikonserterna i Boston; sedan bosatt i London,
där han 1885 86 ledde Symphony Concerts och 1886—88 var lärare vid R. Coll.
of Mus. H. är en aktad vis- och romanssångare samt har äfven gjort sig känd
genom en del orkesterkompositioner och
musik för scenen, körer, requiem m. m.;
utgaf 1907: "Personal recollections of
Gift 1881 med sopransångerBrahms".
skan Lillian Bailey, f. 17. 1. 1860 i
.

—

—

Ohio.
Henselt, Adolf, f. 12. 5. 1814 i Schwabach, Bayern, t 10. 10. 1889 i Warmbrunn, Schlesieu; elev af Hummel; pianovirtuos; utbildade särskildt fingrarnas

spännvidd, hvilket han sedan använde

Herbeck
konserterade 1836
i legatospel;
Berlin och slog sig 1838 definitivt ned
Petersburg; här blef han kejsarinnans
i
kammarvirtuos och prinsarnas pianolä-

—Hérold
Hermann von Unna,

särskildt
i

rare;

erhöll titeln 'ryskt statsråd'.

Af

hans kompositioner märkas:

pianokonserten i F-moU och konsertetyderna op.
2 och 13. H:s kompositioner utmärka sig
för en viss känslig vekhet, hvilken
ibland öfvergår till sjuklig sentimenta-

med körer och

Hernando,
i

a. lämnat en del manskvartetter och
blandade körer samt kammarmusikverk
och symfonier.
Herbold, Fredrik Carl, f. 8. 1. 1855 i
Budapest, t i Göteborg 4. 1. 1903; elev
af konserv, i Dresden 1870 73; kapellmästare i Hamburg, i Kristiania 1885
och 1 Göteborg 1890; har bl. a. skrifvit
operan "Gustaf Adolf vid Mainz" samt
musiken till "Sanningens vägar".

bl.

—

Hermann, Hans, f. 17. 8. 1870 i LeipW. Rust, E. Kretschmer och
H. von Herzogenberg; bosatt i Berlin
utan någon anställning lefvande för sin
zig, elev af

kompositoriska verksamhet; har företrädesvis blifvit känd genom sina barnsånger och enkla visor; skref äfven en
opera, en symfoni, en stråkkvartett m. m.
Hermannus contractus (Hermann den
lame), f. 18. 7. 1013 i Sulgau, Sehwaben;
utbildad i St. Gallen; lefde som munk
i
benediktinerklostret Reichenau; t 24.
9.
1054; skref flera viktiga traktat om
musiken (i tryck hos Gerbert, Script.
II);
uppfann en slags bokstafsskrift,
hvilken dock ej vann någon nämnvärd
utbredning; en del kyrkosånger tillskrefvos honom äfven. En traktat finnes i handskr. i k. b., Kphn.
Litt.: W.
Brambach, Hermanni contracti musica,
1844; H. Hansjakob, Herimann der Lahme
v. d. Reichenau.

—

5 a.

Rafael José Maria,

f.

i

—

1848

(operetter)

las

honom

—

i

Madrid; utbildad af konserv,
Madrid och Paris; skref flera zarzue1822

31. 5.

Herbeck, J o h a n n, f. 25. 12. 1831 i
Wien, t 28. 10. 1877 därst.; elev af L.

—

drama

baletter af A. F. Skjöldeaf G. J. Vogler; i dansk

brand, musik
öfvers. af Th. Thaarup; pr. k. t. Köpenhamn 30. 1. 1800, Berlin och Kassel 1801;
k. t. Sthlm f. ggn 13. 4. 1817.
Voglers
partitur i autograf i Darmstadts hofbibl.

litet.

Rötter; 1852 54 körledare vid Piaristenkirche, sedan dirigent för manskvartett;
1858 ledare af en blandad körför. inom
Gesellsch. d. Musikfr. och samtidigt lärare i körsång vid konserv.; 1859 dirigent för Gesellschaftskonzerte; 1866 förste hofkapellmästare för samma konserter; 1869 förste kapellmäst. vid hofoperan; 1870 75 direktor för hof operan,
hvarefter han återvände till Gesellsch.
Som kompositör har han
d. Musikfr.
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53,

hvilka

gjorde

hög grad populär i hemlandet;
komponerade dessutom hymner, kantater, mässor (en stor votivmässa 1867),
i

Stabat mäter. H. blef direktör för
Théåtre des Variétés i Madrid och dessutom (1852) sekreterare vid konservatoriet; några år senare äfven professor i
harmonilära.
Hérold, Louis Joseph Ferdinand, f.
28. 1. 1791 i Paris, t därst. 19. 1. 1833;
elev af L. Adam, Catel och Méhul. 1812
vann han Rompriset med kantaten "Mademoiselle de la Valliére"; under sin treåriga vistelse i Italien studerade han
med ifver italiensk operakomposition
och vann i Neapel stora framgångar
med sin opera "La gioventii di Enrico
quinto" (1813); återvände 1815 öfver
Tyskland till Paris; trädde här i förbindelse med Boieldieu och komponerade
tills.
m. honom operan "Charles de
France ou amour et gloire", som 18. 6.
1816 kom till uppförande vid hertigen af
Berrys bröllop; H. skref sedan för Op.
Comique flera verk, hvilka vunno stort
anseende; Méhuls inflytande visade sig
En stegring
i operan "Les rosiéres" 1817.
patetiskt och deklamatoriskt hänseeni
de innebar den nästa operan "La clochette ou le diable page" 1817; 1816 hade
han mottagit en sångledarebefattning
vid italienska operan men lämnade den
snart för att dock 1820 ånyo inträda;
han fick nu tillfälle att studera den nya
ett

Rossinistilen
italienska stilriktningen;
trädde tydligt fram i "Le muletier" 1823,
"Lasthénie" 1823, "Le lapin blanc" 1825

m.

fl.

Någon nämnvärd framgång hade
ej, och han återvände därför

dessa dock
till

stil

sig

själf

och skapade sig en egen
"Marie", uppf. 12. 8. 1826

med operan

på Op. Comique
rie

eller

(k.

t.

Sthlm

föll afgjordt
rykte blef fr.

till
o.

1832:

"Ma-

Försöket utH:s fördel, och hans
m. nu allt större. En

bröllopsfesten").

Herold

382

— Herrmann

del baletter skrefvos 1827—29, hvaraf "La
Somnambule" 1827 uppfördes i Sthlm

("Sömngångerskan i Provence"); en
mera osäker blandad stilriktning med
Kossini och Auber visade operan "L'illu1835

sion" 1829, hvilken blef populär hufvudsakligen genom de där intagna tyrolermelodierna. De två följande operorna vunno ingen framgång. 3. 5. 1831
uppfördes på Op. Comique hans främsta verk "Zampa ou la Fiancée de Marbre" (k. t. Sthlm: "Zampa el. marmorbruden", 1838). H. sökte här kombinera
harmonisk fyllighet och färgrik instrumentation med verkningsfulla sceniska
effekter. H. kom häri att verka förebildande såväl för Halévy som Meyerbeer.
Själf hade H. lärt ej så litet af Weber
och den romantiska operan i Tyskland.
Af hans senare operor vann "Pré aux
clercs" 1832 (k. t. Sthlm: "Duellen" 1836)
stor

popularitet

(1,000 :de

ggn

i

Paris

på operan "LudoH:s vän
vic", då döden afbröt arbetet.
Halévy afslutade verket 1834 och vann
därmed sin första större framgång.
Jouvin skref 1868 hans biografi.
1871).

1833 arbetade H.

—

Herold, Vilhelm Kristoffer, f. 19. 3.
1865 i Hasle; operasångare; elev i sång
af P. Jerndorff och L. Rosenfeld; vidare
utbildad i Paris; var först skollärare i
Köpenhamn; debuterade på k. t. Kphn

Faust och
i titelrollen i Gounods
sedan som Tristan i "Jolantha"; var
sedan intill 1903 en af k. t:s främsta
sångare; uppträdde 1893 på världsutställningen i Chicago och gaf efter 1903
gästroller på flera europeiska scener
bl. a. Covent Garden i London, hofoperan Berlin, i Prag, Dresden, Hannover,
Stuttgart, Kristiania; 1910 11 operasångare vid Dagmarteatern, därefter åter
vid k. t., Kphn; H. har upprepade gånger gästat k. t. Sthlm (1901—03, 1907—
09) och vunnit varmt erkännande där;
hans röst, en välklingande tenor, utvecklar i synnerhet i höjden en betydande styrka; hans dramatiska förmåga är
äfven konstnärligt fulländad och hans
spel prägladt af bildning och intelligens.
Af hans roller märkas: Lohengrin, Don
José i "Carmen", Canio i "Pajazzo", Turiddo i "På Sicilien", Aladdin, Werther,
Vifandaka, Walter i "Mästersångarne",
David i "Saul och David", Rodolphe i
"Bohéme", Kung Erik i "Drott och
1893

—

Marsk", Pedro i "Dalea", EvangeliemanH. har äfven gjort sig känd
nen m. fl.
som framstående skulptör, och sedan
1906 har han hvarje år utställt konstA^erk (danska staten inköpte det första).

—

Herrar Dunanans

resa. Le voy-

age de M. M. Dunanan pére et fils, lustspel m. sång i 3 a.; text af Siraudin och
Moinaux, musik af J. Offenbach; pr. Paris 1862;

Göteborg

f.

ggn

18.

9.

k.

t.

Sthlm

10.

12.

1862,

1863.

Herre, dig

i

nåd förbarma,

hänvisar till mel. 8.
Herre, du för oss, psalm 447;
Haeffner 447; mel. motsvarar nr 339 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till medeltida hymn: In natali Domini (Bäumker
I, 76), hvilken under 1540-talet blef protestantisk koral (Zahn 4816: Da Christus
geboren war); nr 29 i finska koralb.

psalm

384; Hseffner

Herre, du som från det höga,
psalm

262; Haeffner 262; går tillbaka till
tysk koral (Zahn 3841, 42: Allés ist an
Gottes Segen) af 1738; nr 291 i finska

koralb.

Herre, du som himlens, psalm
311; Haeffner

hänvisar

till

mel.

8.

Herre, du som sänder, psalm
246; Haeffner

hänvisar

till

Herre, evigt stor

mel.

76.

ära, psalm

i

motsvarar nr 84 i koralhar släkttycke med en del
tyska melodier (Zahn 3652 och 3751); i
Sverige tryckt f. ggn i Arrhenii Psalmeprofver 1689 nr 7 (1691 s. 94).
Herre Gud, för dig, psalm 467;
Haeffner hänvisar till mel. 71.
2;

Haeffner

2;

psb. af 1697;

Herre,
psalm

mäktig

att

361; Haeffner 361;

befalla,

komp. af

Haeff-

ner.

Herre, när din allmakts, psalm
Haeffner 398; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 6719: Woist Jesus, meine
Liebe) af 1738; saknas i Sverige före

398;

Haeffner.

Herre, när skall jag dig, psalm
485;

HfEffner hänvisar

Herrmann,

Georg

orge Armin),

f.

10,

till

mel.

77.

(pseudonym G e11. 1871 i Braun-

schweig; sångpedagog; elev af A. Iffert,
Mary Davis och L. C. Törsleff; konsert1894 95;
uteslutande
sångare
sedan
verksam som sånglärare; sedan 1904 bosatt i Lichterfelde vid Berlin; utgaf
böckerna: Die Lehrsätze der automatischen Stimmbildung (1900), Stimmkrise

—

—
Hertzmann—Hess
u.

Stimmheilung (1901), Gesammelte Aufiiber Stimmbildung (1903), Kon-

sätze

servatorium u. Gesangunterricht (1907)
Hans metod vann en varm anm. fl.
hängare i Norden i Algot Lange (s. d.).
Hertzmann, Fredrik Ludvig Frithiof,
f. i V. Ny, Österg., 12. 12. 1837, t i Sthlm

—

4.

9.

—60;

1910; elev af konserv,

lärare

vid

Sthlm 1854
Sthlm

i

blindinstitutet,

hans kompositioner (pianostycken,
körer och solosånger m. m.) finnas alla

1889;

Mus. ak:s bibliotek.
Hervé, egentl. Florimond Ronger, f.
30. 6. 1825 i Houdain, Ärras, t 4. 11.
1892 i Paris; uppträdde 1848 f. f. ggn
offentligt som sångare i ett intermedium
af egen komposition "Don Quichotte et

i

Sancho Pansa"

(Th. national); 1851 kapellmästare vid Th. du Palais royal,
öfvertog 1854 en liten teater vid Boul.
du Temple, som han gaf namnet Folies
concertantes. Här utbildade han vidare
det slag af operett, som sedan skulle
få en sådan typisk representant i Offenbach. 1856 lämnade han sin teater och
uppträdde i Marseille, Montpellier, Kairo m. fl. ställen och ledde 1870—71 konserter ä la Strauss i Covent Garden,
London, och var sedan kapellmästare
Af hans
vid Empireteatern i London.
till ett 50-tal uppgående operor må nämnas: "Le joueur de fliite" (Flöjtblåsaren),
"Les chevaliers de la table ronde" (1866;

"Riddarne af runda bordet"), "Le petit
Faust" (1869; "Lilla Faust"), "Les
turcs" (1869; "Turkarne"), "La veuve du
Malabar" (1873; "Enkan från Malabar"),
"Mam'zelle Ni"Lili"),
"Lili"
(1882;
touche" (1883; "Lilla helgonet"), "La cosaque" (1884; "Kosackflickan").
Herz, Henri, f. 6. L 1803 i Wien, t
1. 1888 i Paris; pianovirtuos; elev af
Hiinten, konserv, i Paris, och Moscheles; företog en mängd konsertresor och
var under tiden 1825 35 sin samtids
mest firare pianist; en pianofabrik, som
5.

—

han sedan grundlade,

lät

honom

lora sin förmögenhet, så att

han

för-

1845

nödgades företaga en konsertturné i
Amerika; sedan han återkommit, lyckades han bättre med sin fabrik, så att
den på världsutställningen i Paris vann
första pris; jämte Érard och Pleyel
stod den sedan främst i Frankrike. Som
kompositör var H. på 30- och 40-talen
mycket populär, och hans sonater, ron51
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dor, nocturner, danser, marscher, fanta-

och konserter spelades öfver hela
Liksom så många andra af
Europa.
virtuostidens kompositioner glömdes de
dock hastigt. H. utgaf äfven en "Méthode compléte de piano" (op. 100) samt
etyder och tekniska öfningar.
1. Herzog,
J o h a n n Georg, f 6. 9.
1822 i Schmölz, Bayern, t 4. 2. 1909 i
Miinchen; 1842 organist, 1848 kantor vid
evang. kyrkan i Miinchen; 1850 orgellärare vid konserv, därst., 1854 univ.-musikdirektör i Erlangen; 1866 dr. phil. h.
c; drog sig 1888 tillbaka från sin plats
och lefde de sista åren i Miinchen. Af
hans många orgelböcker märkas: "Präludienbuch" och "Das kirchliche Orgelspiel" (I III); utgaf dessutom en orsier

.

—

gelskola (6:te uppl. 1890).
2.

E

m

i 1 i

e

H.,

f.

1860

i

Ermatingen,

Schweiz; utbildad vid konserv, i Ziirich 1876—78 och Miinchen (1878—80); debuterade 1880 i Miinchen som pågen i
"Hugenotterna"; blef sedan en högt ansedd koloratursångerska; 1889 anställd
vid hofoperan i Berlin och sedan 1903
högskolan.
vid
sånglärarinna
första

Bland hennes
Anna, Nattens
Cherubin m. fl.

roller

märkas:

Donna

Constanze,
H. är sedan 1890 gift
med musikhistorikern H. Welti.
Herzogenberg, Heinrich von, f 10.
6. 1843 i Graz, t 9. 10. 1900 i Wiesbaden;
1862 64 elev af konserv, i Wien; bosatte sig 1872 i Leipzig, där han tills,
med Spitta m. fl. grundade en Bachförening, vars ledning han 1875 själf öfvertog; 1885 kallad till Berlin som Kiels
efterträdare vid högskolan som kompositionsprofessor; 1889 chef för mästerskapsskolan; redan s. å. af sjukdom hindrad att vidare verka som lärare; återH. skref i en
tog dock platsen 1897.
polyfon stil erinrande om Bach och
Brahms. Hit höra bl. a. 5 stråkkvartetter, 1 stråkkvintett, 3 pianokvartetter,

—

drottning,

.

—

3 pianotrior, 3 violinsonater, 2

symfonier

oratorierna "Die Geburt
Christi" och "Die Passion"; dessutom
mässor, psalmer, körer o. solosånger m. m.

m.

m.

Hess,

samt

detsamma

som

b.

H e s s e s s,

tonen h sänkt två halftoner; förväxlas
enharmoniskt med a.
Hess, Ludwig, f. 23. 3. 1877 i Marburg; konsertsångare (tenor); elev af R.
Otto i Berlin och Melchiore Vidal i Mi-

Hesse
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lano; har

som romanssångare

—Heydenreich

gjort sig

Marcellina

"Barberaren",

"Fldelio",

i

och aktad; kom till Stockholm 1910; har i Miinchen äfven verkat
som kördirigent och komponerat symfoniska verk för ork., kör o. ork. samt

Anna

1903 utnämnd till kammarsånsånger.
gare; är f. n. bosatt i Stuttgart.
Ernst Christian, f 14.
1. Hesse,
Grossgottern, Thiiringen, t 16.
4. 1676 i
5. 1762 i Darmstadt som krigsråd; gällde

elev af Svea lifg.
musikkår 1886, vid konserv. 1887; musikdir.-ex. 1897; anställd vid hofkap. 1894;

vara sin tids främste gamba-

och 1907 i ork.- och ensemblespelning;
styrelseledamot i hofkapellets pensionsinrättning 1905 och i svenska musikerföreningen 1902.
Hexakordsystem (af gr. hex, sex, och
chorde, sträng), ett tonsystem bestående
af sex toner i motsats till tetrakordsystemet, som blott räknade fyra toner;
uppstod på 1000-talet och kvarstod till
1700-talet; se vidare Solmisation.
H e X a n, Heksen, opera i 4 a. af A.
Enna, text af Alfred Ipsen (efter Arthur
Fitgers tragedi "Die Hexe"); pr, k. t.
Kphn 24. 1. 1892; uppfördes sedan omedelbart därefter i Prag, Magdeburg
(nov. 1892), Berlin (jan. 1893 i 3 a.) och

vida känd

.

för

att

virtuos (utbildad

Max

i

Paris).

Sondersi
Leipzig; grundade 1880 i Leipzig en förlagsfirma, som
äfven utgaf en mängd värdefulla mu2.

hausen, t

H.,

f.

24.

11.

18.

1858

2.

1907

i

verk bl. a. H. Riemanns
musiklexikon. "M. H:s deutseher Musiker-Kalender" är den bästa uppslagsboken för musikföreningar och musiker
Tyskland.
i
Friedrich H., f. 30. 8.
3. A d o 1 f
1809 i Breslau, t 5. 8. 1863 därst.; son
till en orgelbyggare; elev af F. W. Berner och E. Köhler i födelsestaden; 1827
andre organist i Elisabethkyrkan; 1831
förste org. vid Bernhardinkyrkan; dirigerade fr. o. m. 1848 symfonikonserterna
vid teaterkapellet i Breslau. H. var en
af 1800-talets allra främste orgelvirtuoser och lät bl. a. höra sig i Paris
(St. Eustache 1844) och i London (Kristallpalatset 1852); utgaf ett 80-tal verk,
(symfonier, ouverturer, kantater m. m.),
af hvilka orgelkompositionerna (preludier, fugor, fantasier, etyder m. m.)
vunno stort anseende; skref äfven kamsiklitterära

marmusikverk.
4.

Signe

Davida

Augusta

H.,

f.

29.

Gäfle; operasångerska (sopran);
elev af konserv, i Sthlm 1897—1901. (Glinther till lär. i sång, S. Hebbe i plastik),
1.

1877

i

debuterade 1904 på k. t. som Zerlina i
"Don Juan", Prinsessan i "Vikingablod",
Susanna i "Figaros bröllop"; engagerades s. å.; studerade under ferierna sång

Emerich

i Berlin; reste 1909 ututbilda sig vidare; återengagerad vid k. t.; hennes röst är
klangfull och välutbildad, hennes spel
nobelt och intelligent; hon har ofta
med framgång låtit höra sig som kon-

för fru

rikes

för

att

sertsångerska.
Af hennes roller märkas: Madame Butterfly, Mimi i "Bohéme", Gilda i "Rigoletto", Jolantha,
Eurydice i "Orfeus", Mignon, Rosina i

i

"Hans Heiling", Greta

Greta" m.

o.

1908

s.

fl.

—

i

"Hans

Sv. Musikt.

i

97.

Hessler, Gustaf

Emil,

f.

Sthlm

i

23.

klarinettist;

1873;

2.

Biogr.

musikdirektör vid

Svea

lifg.

rare vid konserv, sedan 1904

Weimar;

i

1904;

lä-

klarinett

Sthlm k. t. pr. 9. 1. 1894 (öfWallmark; 3 a).
Hexfällan, romantisk opera i 2 a.
af A. Hallen, med text efter H. Hopfens
"Hexenfang", fritt bearb. af F. Hedberg; pr. k. t. Sthlm 16. 3. 1896 (9 ggr);
omarbetades sedan och gafs åter 15. 8.
1902 under titeln: Valborgsmässa,
rom. opera i 3 a., dikt af Eugen von
Engberg, öfvers. af Ax. Klinckowström.
Hey, Julius, f. 29. 4. 1832; sångpedagog; elev af Fr. Lachner; genom konung Ludvig II:s förmedling blef han
bekant med Rich. Wagner och intresserade sig varmt för hans idéer; 1867 83
sånglärare vid Biilows musikskola i
Miinchen; 1887—1906 boende i Berlin som
i

vers. af E.

—

lärare, sedan åter

i

Miinchen; H. sökte

skapa en nationell stilbildningsskola för
sångföredrag särskildt af Wagners verk;
utgaf 1886 "Deutseher Gesangsunterricht" I— IV och 1908 "Richard Wagner
H. undervisade
als Vortragskiinstler".
en mängd sångkonstnärer speciellt för
scenen.

Heydenreich,
14.

3.

1803

i

Johan Emanuel,

Stralsund, t
valdhornist i

19.

2.

1875

f.
i

det svenska
Stockholm;
hof kapellet 1833 59; musikdirektör vid
Svea lif garde och kanonierkåren; äfven

—

Hildach— Hiller
någon tid ledare för regementsmusiken
vid Par Bricoles högtidsdagar.
Hildach, Eugen, f. 20. 11. 1840 i Wittenberge a. d. Elbe; sångare (baryton);
elev af Elisabeth Dreyschock i Berlin;
1878 gift med sångerskan (mezzosopran)
S c h u b e r t (f. 5. 10. 1852 i Polkitten. Ostpreussen); båda verkade som
lärare vid konserv, i Dresden 1880 86,
hvarefter de begåfvo sig på konsertresor; 1891 besöktes bl. a. Stockholm.
E.
H. har äfven utgifvit en del enkla visor
i folkvisstil.
Litt.: Sv. Musikt. 16. 2.

Anna

—

—

1891.
1.
i

Hildebrand,

Köpenhamn, t

Frant
därst.

z,
1.

f.

4.

13.

11.

1898;

nist; elev af Vald. Tofte; deltog 1867

medlem

af

Lumbyes

1842

violi-

som

orkester på en kon-

till Berlin; blef där 1868 engagerad som kammarmusiker i kejs. kapellet i Petersburg; stiftade här 1871 en
kammarmusikförening, som vann högt
anseende i den ryska hufvudstaden.
2. Eichard H., den föreg:s broder,

sertresa

f.

19. 6.

1849

i

Köpenhamn;

violoncellist;

på broderns uppmaning 1870 till
Petersburg, där han 1871 blef kejs. kammarmusiker; var medstiftare i broderns
kammarmusikförening; var sedan i 12
års tid tillika lärare vid Borofkas konserv, i Petersburg; tog afsked ur rysk
tjänst 1901 och anställdes 1903 som lärare vid Matthison-Hansens konserv, i
reste

Kphn; dessutom musiklärare och sångföreningsdirigent; har utgifvit ett sexromanser och sånger, hvaraf flera
på grund af deras melodirikhet blifvit
tiotal

mycket populära

("Til förste Regement",
Kvinden", "De sönderjydske Pigor"). H. utgaf äfven en samling af 47
sånger för manskvartett.
Hillemacher, tvenne bröder, hvilka arbetat tillsammans: 1. Paul Joseph Wilhelm, f. 29. 11. 1852 i Paris; elev af Bazin; erhöll 1876 Rompriset för kantaten
"Judit".
2. Lucien Joseph Édouard,
f. 10. 6. 1860 i Paris;
elev af Massenet;
erhöll 1880 Rompriset med kantaten
"Fingal".
Båda ha under namnet "P.
L. Hillemacher" komponerat flera verk,
hvilka vunnit högt anseende. 1882 uppfördes symfoniska legenden "Loreley"
(Paris' stads pris); för scenen skref vo
de: "St. Mégrin" 1886; "Une aventure
d'Arlequin" 1888 (båda för Briissel);
"Hero och Leander", dramatisk scen.
Paris 1893; "Le Drac", musikdrama,
Karlsruhe 1896, "Orsala", Paris 1902, "Circé", antik komedi, Paris 1907 m. fl. Båda
skrefvo dessutom pianosaker, solosånger
och vokalverk (ett passionsmysterium

"Til

—

1887).
1.

han

i

"Ny

tidn.

f.

i

Nicolaus, musiker i hofStockholm 1667 75, någon tid

—

som bassångare; äfven vid samma
kantor
2.

musik" 1853—57;
utgaf 1857 boken: "Om kyrkomusiken i
Sverige"; skref äfven musik till sånger
och ett deklamatorium till ord af Nicander m. m.
skref

Hiller,

kapellet

Köpenhamn.
Hildebrandsson, Hildebrand, f. 1791
i Madesjö, Småland, t 1858 i Södertälje;
hofrättsex. 1811 i Uppsala; ingick 1814
som fänrik vid Värmlands regemente;
blef efter norska fälttåget adjutant hos
kronprins Oscar (I); efter att ha tagit
afsked bodde han på sin gård i Brännkyrka skn. H. var en skicklig pianist
och en för sin tid högt skattad musikskriftställare; utgaf 1827—29 "Läsning i
musikaliska ämnen" (4 hftn), innehållande dels öfversättningar dels originalartiklar; flera uppsatser rör. tonkonsten

385

i

tid

Storkyrkan därst.

Johann

Adam

H.,

f.

25.

12.

1728

i

Wendisch-Ossig, Görlitz, t 16. 6. 1804 i
Leipzig; studerade 1751 vid Leipzigs
univ., 1754 huslärare hos grefve Briihl
i Dresden; 1758 åter i Leipzig, där han
sedan stannade; skapade 1763 abonnementskonserterna därst., hvilka sedan
öfvergingo i de berömda Gewandhauskonserterna (s. d.); upprättade 1771 en
sångskola; bodde 1785—89 i Berlin; 1789
1801 Thomaskantor i Leipzig.
H. är
skaparen af sångspelet (s. d.) med folkvisartade melodier såsom ersättning för

—

Bland dessa må nämnas: "LottHofe" 1767, "Der Dorfbarbier"
och "Die Jagd" 1771. H. skref äf-

arier.

ehen
1770

am

i

ven visor, symfonier och kantater, läroböcker för sång och violin samt verkade
som musikkritiker 1766 70 i "Wöehentliche Nachrichten" (den äldsta verkliga

11. 2. 1885 därst.; elev af
Siboni i sång dock utan att beträda scenen; 1852 kantor vid Frederikskirken,

musiktidningen); utgaf 1784: "Lebensbeschreibungen beriihmter Musikgelehrten
u.
Tonkiinstler"; författade äfven en

Hillebrandt,

Köpenhamn, t

Niels Peter,

f.

1815

—

25

Hilmer—Hirsch
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mycket spridd och länge anlitad koralbok (1793).

Ferdin

3.

Frankfurt

a n d H.,
M.,

a.

t

10.

f.

24.

5.

1811

10.

1885

i

i

Köln;

Dehn i
i Weimar och
uppehöll sig 1828—35 i Paris,
där han trädde i förbindelse med flera
af dåtidens främste musiker; 1836 ledde
han Ceeiliaf öreningen i födelsestaden;
begaf sig sedan till Italien, där han
1839 fick uppfördt en opera på Scalateatern i Milano. Vintern 1839—40 tillbragte han i Leipzig hos sin vän alltsedan ungdomen F. Mendelssohn; under
denna tid uppfördes i Leipzig hans oratorium "Die Zerstörung Jerusalems";
elev af
Berlin;

—42

1840

Hummel

han åter i Italien
gamla kyrkokom44 dir. för Gewand-

tillbragte

med studium
positörerna;

af
1843

de

—

hausorkestern i Leipzig; 1847 kapellmäst. i Diisseldorf och 1850 i Köln. Han
grundade här ett konserv, och ledde
flera körföreningar samt var dessutom
ofta anlitad som festdirigent vid de
Nederrehnska musikfesterna; 1868 dr h.
52 den italienska
c. i Bonn; ledde 1851
operan i Paris. H. är en af den romantiska skolans främste, ej så mycket
genom sina kompositioner, hvilka visserligen äro formrena och stämningsfulla men ofta för reflekterade och
torra, utan genom sin dirigentverksamhet, i hvilken egenskap han verkade
för bekantgörandet af sin tids bästa
verk, och sin skriftställarverksamhet.
Af hans operor märkas: "Der Traum in
der Christnacht" 1845, "Konradin" 1847;
af oratorierna, förutom ofvannämnda,
"Saul" 1853; kantaterna: "Lorelei", "Prometheus", "Rebecka", "Richard Löwenherz" m. fl.; dessutom andliga verk, solosånger, manskörer, pianokompositioner
och kammarmusikverk. Af hans litterära skrifter må nämnas: "Die Musik u.
das Publikum" 1864, "Aus dem Tonleben
unserer Zeit" 1868 71, "Musikalisches u.

—

—

persönliches" 1876, "Kiinstlerleben" 1884,
"Erinnerungsblätter" 1884, "L. v. Beethoven" 1871, "F. Mendelssohn-B. Briefe u.

"Wie hören wir MuEn lärobok af honom vann
sik" 1881.
dessutom stor spridning: "Ubungen zum
Studium der Harmonie u. des KontraErinnerungen"

punkts" 1860
1. Hilmer,
f.

13.

2.

1845

1874,

(16.

uppl. 1897).

— LMA 1868.

Christian Frederik,
i

Köpenhamn, t

5.

10.

1901

därst.; elev af Schiörring; 1872 anställd

som

violinist vid hofkapellet; studerade

under Lauterbach i Dresden och
några år senare under Joachim i Berkonsertmästare.
H. har
1895 k.
lin.
gjort sig känd som framstående violinist
1874

konserterade

och

med

1888

gång i Petersburg samt
holm och Göteborg.
2.

Camilla

stru,

hamn, t

22. 9.

Stock-

i

Elisa H., den föreg:s hu-

Jensen,

f.

fram-

stor

1891

f.

17.

1849

8.

i

Köpen-

1907 därst.; utbildad bl. a.

af fru Heiberg; sjöng företrädesvis
vaudeviller och sångstycken.

Himmel,

Friedrich Heinrich,

i

f.

Treuerbrietzen, Brandenburg, t 8. 6. 1814 i Berlin; elev af Naumann i Dresden, sedan vidare utbildad i
Italien, där han skref sina första operor;
1795 Reichardts efterträdare som hofkapellmästare i Berlin; 1798 1800 på resa
20.

11.

1765

i

—

Ryssland och Skandinavien, 1801 i PaAf hans många
ris, London och Wien.
små melodiska operor blef "Fanchon"
(Berlin 1804, Sthlm 1822) mest populär.
H. skref dessutom ett oratorium ("Isak")
och kyrkliga psalmer, mässor m. m. samt
dessutom flera populära solosånger.
i

se

Hälften

Hin ondes lärospån.

Le Diable

Hin ondes andel,
hva

r.

ä récole, operett (legend) i 1 a. af Scribe;
fri bearb. af Fr. Arlberg; musik af J. A.

Söderman;
k.

t.

1871,

pr.

1913 gifvits 17

Hirsch,

Mindre

repris

12.

ggr på

t.

Sthlm

5.

1910;

k.

Abraham,

t.
f.

14. 9. 1856;

har

intill

Sthlm.
16.

8.

Stockholm af judiska föräldrar, t

1815

i

därst.

musikförläggare; anställdes
2. 1900;
vid unga år vid d. v. Östergrenska musikhandeln; 1830 inköpte en nära släkting affären hufvudsakligen för H:s räkning; firman sköttes under flera år af H.
och gick fr. o. m. 1837 i hans eget namn.
H:s affär utvecklade sig allt mer och
mer, i synnerhet sedan han med densamma förenat musiklånbibliotek och instrumenthandel. Musikhandeln inköptes
23.

Bagge, och instrumenthandå uteslutande orglar och pianon,
öfvertogs 1880 af sonen Ivar H. Förlagsrörelsen öfverlämnade han 1884 åt
sonen O 1 1 o H. H. var 1860 medstiftare
konstföreningen. 1858
af Musikaliska
grundade han firman Seelig & Co, ur
hvilken han utgick 1861; var äfven stif1874 af Julius

deln,

Hirschf eld—Hjortberg

387

af Svenska bokförläggareföreningen; deltog med intresse i Stockholms
stads kommunala lif. H. förlade tonalster af flera svenska tonkonstnärer, däribland af W. Bauck, H. Berens, J. P.
Grönhamn, I. Dannström, F. A. Frieberg,
I. Hallström, J. A. Josephson, A. F. och
Otto Lindblad, G. och A, Mankell, L.
Norman o. Gunnar Wennerberg ("Gluntarne" m. fl.)- Af norska tonsättare förlade han bl. a. verk af H. Kjerulf.

(Zahn 3497: Herr, wie länge willst du
doch) af 1653; nr 172 i finska koralb,
1. Hjort, Fredrik, f. 21. 11. 1868 i Eftra, Halland; elev af konserv. Sthlm
1890; org.-ex. och sånglär.-ex. därst. 1892;
elev af J. Dente i kontrapunkt och komposition; musiklärare vid Umeå lärov.
1892; blef samtidigt organist därst.; äfven
ledare för Umeå Musiksällskap; sedan
1896 musiklär. vid lärov. i Göteb.; 1900
07 samtidigt org. i därv. katolska kyr-

LMA

ka och sedan 1908 org. och kantor i Vasakyrkan; utsågs 1911 till förste dirigent
vid Göteborgs och Bohusläns sångarförbund och sedan 1903 ledare för Chalmers
allm. sångförening samt från 1904 för
Göta Coldinus sångkör. H. utgaf 1906 en
koralbok och har redigerat: "Hymnsam-

tare

ral

— —

1864.

Hirschfeld, Johan
rich, f. i Thiiringen

Michael Fried-

11. 11. 1776, f 27,
Stockholm; kom 1800 från Petersburg till Stockholm, där han 1801 33
var förste valdhornist i hof kapellet; han
var en mycket betydande virtuos å sitt
instrument och behärskade ej blott det
tekniska utan lade äfven vikt vid föreE. G. Geijer säger i ett bref
draget.
1.

1841

hem
"Då

i

—

12.

4.

på

1807

det spelas så,

tal

om

som han

valdhornet:

spelar, tycker

jag åtminstone, att det är vackrast af
alla blåsinstrument, kanske af alla instrument jag hört." Ännu på 30-talet
uppträdde han ej sällan å konserter.
Hiss (fr. si diése, eng. b sharp), tonen
h höjd en half ton; förväxlas enharmoniskt med
Historia.

c.

Musikens h. är här i detta
lexikon behandlad hufvudsakligen under
Kyrkomusik,
specialaf delningarna:

Skolmusik, Manskvartett,
Kammarmusik, Teater, Opera,
Dans, Folkmusik, Hofkapell,
Instrumentalmusik, Orkester
m.

fl.,

samt under enskilda konstformer-

Symfoni, Ouverture, Hymn,
Oratorium, Kantat, Aria m. fl.;

na:

äfven under de enskilda instrumenten:
Violin, Luta, Orgel, Piano, Gitarr, Harpa m. fl. samt slutligen under:

Akustik, Estetik, Psyko-

log i.

Undervisningen i musik finnes
och Konservator i u m. Källorna för musikens h. finnas
angifna under: Vetenskap, Lexikon. Se äfven källorna för de enskilda
länderna under: Afrika, Arabien,
under:

Akademi

Grekland, Indien, Japan, Kina,
Sverige, Norge, Danmark, Finland.
Hit,

o

samloms vi, psalm
motsvarar nr 232 i kogår tillbaka till tysk ko-

Jesu,

328; Haeffner 328;

ralpsb. af 1697;

"Ny Hymn-

ling för sv. kyrkan", 1898;

samling",

1904;

"De

hymnbok",

ungas

Af egna kompositioner äro bl. a.
tryckta: "Fyra visor", 1897; "Skymning"
1910.

en röst m. p., 1898; manskvartetterna
"Linnean" (1901), "Vårvisa" (1903), "Harrf.

gårstösa i äppelaträ" (1905); skref 1900
sångspelet "Värmlandsflickan" (text af
O. Hermelin); dessutom märkas (otryckta) två kantater för solo, kör o. ork., en
för Umeå kyrkas invigning 1894, en för
Vasakyrkans invigning i Göteborg 1909.
H. har äfven uppträdt som orgelspelare
och dirigent vid en del konserter.
2.

Anna

Wilhelmina

H.,

f.

4.

L

1866

i

Stockholm; elev af Bax i Paris 1891—2;
konsertsångerska och sånglärarinna.
1. Hjortberg, Carl Fredrik, f. 7. 1.
1848 i Stockholm, t 27. 5. 1897 i Göteborg;
operasångare; elev af Mus. ak. 1870 73
och utbildade sig där särskildt i sång
och på piano; elev samtidigt af k. t. 1871
73; debuterade 1873 å Djurgårdsteatern;
engagerad vid Nya t. Sthlm och St. t.
Göteb. 1873 88; var sedan verksam som
sånglärare i Göteborg; fr. 1891 äfven musikanmälare i Göteb:s Handels- och SjöBland hans roller märkas:
fartstidn.
Horace i "Svarta Dominon", Sylvain i
"Villars dragoner", Räfklo i "Målaren o.
modellerna", Grégoire i "Niniche", Farinelli m. fl.

—

—

—

—

2.

Sofie

Elisabeth

H.,

f.

Wretmark,

den föreg:s hustru, f. 19. 9. 1855 i Stockholm; operettsångerska; elev af konserv,
74; engagerad vid Nya t.
i Sthlm 1872
Sthlm 1874—78; gift sedan 1876; vid Mindre t. Sthlm 1878—83, vid St. t. Göteborg

—

—
—Hoffmann

Hjortsberg
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1883—85, vid Mindre t. därst. 1885—86 och
vid St. t. 1886—88; i landsorten 1888—89,
vid Vasat. Sthlm 1890—91 samt i Göteborg och Kristiania fr. 91. Bland roller: René i "Donna Juanita", Fanchette
i "Sjökadetten", Piccolo i "Röda Panaschen", Adéle i "Läderlappen" m. fl.
Hjortsberg, Lars, f. 22. IL 1772 i

Stockholm, f
ste aktör vid
riges

8.

7.

1843

i

Nyköping;

för-

1788—1834; en af Sveallra störste skådespelare; ehuru
k.

t.

utan nämnvärd röst utmärkte han sig
äfven som ypperlig Bellmanföredragare
(se Bellman); H. var en nitisk medlem i Par Bricole (1822 stormästare).
"Den som hört honom sjunga Bellmans
sånger, har icke kunnat undgå att härvid högeligen beundra både sångarens
och skådespelarens talang", heter det i
en minnesteckning om honom.
Hjälp, Gud, de trogna, psalm
121; Haeffner hänvisar till mel. 186.
Hjälp mig Jesu, troget, psalm
203; Hffiffner 203; motsvarar nr 279 i koralpsb. af 1697; synes närmast gå tillbaka till en mel. af G. Dilben (Ein getreues Herze wissen) af 1667 (bröllopskväde); erinrar om den tyska koralen:
Kommt, ihr schnöden Adamskinder
(Zahn 3753) af 1712 (enl. Pr. Nodermann).
Hjälp mig, min Gud, psalm 184;
Haeffner hänvisar till mel. 39.
H-moll (fr. si mineur, eng. b minor),
molltonart med h till grundton och två
kors för f och c (parallelltonart: D-dur).
Hochberg, Hans Heinrich B o 1 k o von,
23. 1. 1843 på slottet Fiirstenstein i
f.
Schlesien; 1867—69 attaché vid beskick-

ningen i Petersburg; ägnade sig sedan
åt musiken; 1886 1903 generalintendent
för de k. teatrarna i Berlin; bland hans
kompositioner märkas operan "Die Falkensteiner" (Hannover 1876; omarb. "Der
Wärwolf", Dresden 1881), 2 symfonier
(C-dur och E-dur), stråkkvartetter, pianotrior, romanser, manskvartetter m. m.
H. utgaf sina verk delvis under märket:
Hans stil är närmast en
J. H. Franz.
moderniserad Schumannriktning.
Hochschule, Königliche H. fiir
Musik, Berlin; grundad som statsin-

—

stitution

1875

vid

reorganisationen

af

Akademie d. Kiinste". Högskolan
uppstod genom sammanslagning af tvenne förut som skilda existerande afdelningar: "Abteilung fiir musikalische Com"Kgl.

position" (grundad 1833) och "Abteilung
fiir ausiibende Tonkunst" (endast omfattande violin, cello o. piano, grundad 1869,
tillagd af Joachim). 1871 tillades en orgelklass, 1872 dylika klasser för mässingsinstrument, kontrabas och solosång,
1873 en koralklass, 1874 en klass för blandad kör.
capellakören har ofta gif-

A

och därvid på ett förträffde gamla mästerverken af Bach, Handel m. fl. Högskolan
är delad i fyra afdelningar: komposition, sång, orkesterinstrument och pianoorgel. Lärareantalet öfverstiger 60-talet.
Elevernas antal är c. 300. Staten bidrager med något mera än 100,000 Mark årligen till skolans underhåll.
Femtedelen af eleverna äro frielever och staten
betalar dessutom 1,200 Mark åt behöfvande elever. Orkestern består af 70
vit konserter

ligt sätt återgifvit

medverkande; alltsedan 1872 ha 3—4
konserter årligen gifvits; sedan 1876 ha
äfven hvarje år 3 4 operauppföranden
af eleverna ägt rum. Högskolan erhöll
1902 en ny byggnad i Fasanenstr. 1, Charlottenburg. Direktör är för närvarandeprof. H. Kretzsehmar.
80

—

1.

Hoffmann, Ernst Theodor

deus

(egentl.

Wilhelm),

f.

24.

AmaL

1776"

Königsberg, t 25. 6. 1822 i Berlin; skald
och tonsättare; studerade 1792—96 juridik vid univ. i Königsberg och anställdes 1796 i Glogau, 1798 i Berlin och 1800
i Posen; 1804 i Warschau som regeringsråd; då fransmännen 1806 upplöste den
preussiska regeringen därst., nödgades
H. taga sin tillflykt till musiken; 1808
musikdirektör vid Nya teatern i Bamberg; denna stängdes dock kort därefter;
H. lifnärde sig nu genom musiklektioner och genom musikkritiska artiklar i
tidningar; 1813 blef han kapellmästare
vid en teatertrupp, som spelade i Dresden och Leipzig; 1816 kammarrättsråd i
Berlin, på hvilken post han stannade
till sin död.
Den insats H. gjort som
musiker är synnerligen betydande. Genom att i sina musikkritiska arbeten betona instrumentalmusikens betydelse såsom den rena själfständiga "absoluta"
musiken lade han grunden till en närmare förståelse för Haydns, Mozarts och
Beethovens orkesterverk. Särskildt den
sistnämnde mästaren erhöll i H. en varm
försvarare.
Det arbete H. nedlade på
bekantgörandet af Beethovens symfonieri

—
Hoffmanns äfventyr—Hofkapell

Som kritiker lade H. grunen modern musikkritik. Den
litterära romantiska skolans estetiska
uppfattning af musikens väsen hvilar
till ej ringa grad på den grund H. lagt.
Då Schumann på 30-talet skapade en ny,
fullödigare musikkritik, byggde han på
H. Som kompositör blef H. föregångsman för den romantiska operan och genom att betona diktens rätt till WagHans betydelsefulners musikdrama.
laste verk är härvid musiken till FouAf öfriga tonqués "Undine" (1816).
var
den

ej ringa.
till

sättningar märkes musiken till: "Scherz,
List u. Rache" (1801), "Lustige Musi-

kanten" (1805), operan "Der Kanonikus
von Mailand" (1805), "Liebe u. Eifersucht" (1807), "Das Gespenst" (1809), "Genovefa" (1809), "Saul" (1811), "Thassilo"
En samlad upplaga af H:s
(1815)).
musiklitterära skrifter utgaf E. Istel i
serien "Biieher d. Weisheit u. Sehönheit"
Om H. som musiker se äfven en
(1907).
uppsats af s. föi-f. i "Die Musik" 2 årg.
H. v. Wolzogen skref 1906: "E. T. A. H.
Svensk H.-biografl af
u. R. Wagner".
V. Ljungdorff i "Ord o. Bild" 1910. Om
H. och musikestetiken se T. Norlind, St.

—

—

i

sv. fklore

s.
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Baptist

2.

f.

H., f

.

9.

1864

7.

i

Garitz,

Kissingen; operasångare; elev af W.
Tipka och J, Stockhausen; 1888 94 anställd i Köln, 1894—96 i Hamburg; sedan
1897 vid hofoperan i Berlin; har gjort sig
känd som en god sångare såväl i musikdramat som i den komiska operan; hans
röst är en mild, väl skolad baryton.
Hoffmans äfventyr, Les contes
d'Hoffmann, fantastisk opera i 4 a. (3 a.
m. för- och efterspel; ursprungl. 5 a.)
af Offenbach till text af J. Barbier; pr.
på Op. Gom. Paris 10. 2. 1881; f. ggn i
Sverige å Nya t. Sthlm dec. 1880; f. ggn

på

k.

Kphn

t.

Sthlm

1, 1.

1890.

17. 5. 1889;

f.

ggn på

k.

t.

Ehuru

styckets premiär
glänsande succés, ned-

Paris var en
lades verket tämligen snart, och först
på 1900-talet återupptogs det, nu med
större lycka. Framgångarna utanför moderlandet kunna sägas ha begynt med
upptagandet af stycket på Kom. Oper. i
Berlin 17. 11. 1905. Sedan dess har opei

ran gifvits öfverallt i Europa; upptogs
i Sverige på Oscarst. Sthlm 21. 10. 1907
och på k. t. 4. 5. 1912. Reclams förlag,
Leipzig, utgaf en tematisk analys af
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operan (Erläuterungen zu Meisterwerken d. Tonkunst Bd 14) med historisk
Om premiären i Paris se
inledning.
Sv. Musikt. 1882 nr 1.
Hoffmeister,

Franz Anton,

f.

1754

Rotenburg am Neckar, t 9. 2. 1812 i
Wien; kyrkokapellmäst. och musikhandlare i Wien; öppnade 1800 i Leipzig tills,
m. Kiihnel en "Bureau de musique",
hvilken sedan öfvergick i den allbekanta firman C. F. Peters; redan 1805
i

trädde H. ut ur förlaget och begaf sig
tillbaka till
operor, flera
nier,

Wien; han komponerade 9
kammarmusikverk, symfo-

pianosonater,

solosaker

för

m. m., alla dock utan nämnvärd

flöjt

ori-

ginalitet.

Hofhaimer (Hofheimer), Paulus,

f.

Radstadt am Taurn, Salzburg, t 1537 i Salzburg; 1480 hof organist
hos ärkehertig Sigismund i Innsbruck;
sedan 1490 kejserlig hof organist; 1519 vistades han troligtvis i Augsburg och sedan 1528 domkyrkoorganist i Salzburg;
ansågs vara sin tids främste organist
och var äfven som kompositör en af
25.

1.

1459

1400-talets

i

ypperste.

Flerstämmiga

ty-

funnos af honom i
flera under 1500-talet tryckta samlingar,
däribland Erh. Öglins samlingsverk af
1512 och i de på sin tid så populära samlingarna i "Gassenhawlerin" 1535 och
"Reutterliedlein" 1535 samt hos Forster
ska sånger

(4

st.)

1539.

Hofkapell, ursprungligen konungens
musiker, hvilka hade att uppvakta vid
hoffester och andra tillfällen. Redan tidigt omtalas, att konungar i Sverige
haft spelmän och sångare i sitt hof.

Uppsalakonungen Hugleik skall, enligt
Ynglingasagan, ha haft i sin tjänst "allharpare, gigare och fid"Konungastyrelsen", skrifven i

sköns

lekare,

lare".

I

förra hälften af 1300-talet, heter det, att
sig till
konungar borde ha "lekare
.

.

.

Dock ogillas i samkonungen tog af kronans

glädje och hugnad".

ma

skrift, att

I Eriksingäld för att gifva lekare.
krönikan från 1300-talets början omtalas
ofta, att instrumentister och sångare
utfört musik vid de kungliga festerna.
Då konung Magnus förmälde sin
syster Eufemia med Albrecht af Mecklenburg 1336 skedde det äfvenledes under musik. Dock synas alla dessa spelmän och sångare ej före 1400-talet haft

Hofkapell
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Först under
fast anställning i hofvet.
förra hälften af 1400-talet nämnas musiker såsom tillhöriga konungen personligen.
I en handling af 3. 4. 1404 heter
"Item 1
det i en uppgift om aflöning:
mark des koningis von Sweden fedeler

gegeben"

(Dipl. suec.

Ny

f.

I,

393

nr

517).

I beskrifningen på festen i Vadstena
1489 omtalas äfven "Herr Stens [Sture]

hvilka då sjungit flerstämmig konstsång. Först med 1500-talet blef
det mera ordnade förhållanden inom
hofmusiken, ehuru antalet musiker ännu
kunde vara mycket växlande. Gustav
cantores",

Vasa hade i sin tjänst 1526 tre instrumentister, af hvilka två äro till namnet
kända: Johannes och Mats. 1532 omtaJeronimo" och
"Lille Jeronimo", hvardera med 50 mark
om året i lön. Vid 40-talets början bestod kapellet af 10 15 personer. "K. M.
lutenister" Jeronimus, Niclas och Cornelius fingo 1542 hvardera 2 mark i belöning.
1544 47 var en musiker "Lars organista"
t. o. m. chef för konungens centrala kammare. 1544 omtalas Blasius Fischer som
"spelman", en titel som vid denna tid
endast synes ha tillkommit ledaren (kapellmästaren) för det instrumentala kalas två lutenister "Store

—

—

Enligt samma års aflöningsrevoro musikerna 16 st. pipare,
trumslagare, trumpetare, lutenister, "harpensleger" och "fedlare". Antalet växlade dock under de följande åren. 1553
pellet.

gister

aflönades icke mindre än 23 spelmän med
löner från 10 400 mark. Året därpå
skickade konungen några spelmän ifrån
sig till sönerna, emedan han själf var
gammal och icke längre hade stor lust
till musik.
1559 års aflöningslängd upptager blott 9 spelmän. Af de till namnet bekanta musikerna vid Gustaf Vasas hof märkas en "Cornelius lutenist",
hvilken stod konungen 1536 44 mycket
nära. 1541 kallade konungen till sig en
lutspelare, Nils Hoffman, från Danzig.

—

—

En

italienare

1540-talet

Thomas namnes redan på

som musiker; han blef 1564
konung Erik. Mu-

kgl. sekreterare hos

sikerna hade att vara närvarande vid
måltiderna och att efteråt spela upp till
dans. Vid stora festligheter hade de en
tämligen ansträngande tjänstgöring. Om
musiken vid Erik XIV:s hof veta vi ej
så mycket.
Blasius Fischer omtalas
ännu som "spelman". Jämte instrumen-

tisterna hade konung Erik äfven sångare, däribland Johan Baston, Hans
Gast, Gert von Worm, Hercules.
Af
instrumentisterna
nämnas:
lutenisten
Jörgen Vogel, organisten och sinfonispelaren Vilhelm Gottezens (Gorterus).

Genom samtida danska handlingar (C.
Thrane, Fra hofviolonernes tid s. 5) veta
vi,

att

konungen haft

lare", hvilka stått

"6 italienske fed-

högt

i

anseende.

År

hade hertig Johan på Åbo slott 5
musikanter: "Matz fiedlare, Bertill luthenslagere, Henrik puchenslagere, Simon trometer och Jören van Heiden
spelman." Den sistnämnde, som väl får
anses ha varit ledare, omtalas under 60talet i konung Eriks tjänst (sedan äfven
konung Johans). Johan III plägade
i
enligt en anteckning "städse hafva mu1558

sik vid sina måltider". Hofkapellet under hans regering utgjordes af 20 instrumentister. Af de till namnet bekanta må nämnas: lutspelaren Renatus Duplessis, kantorn vid tyska skolan Wolfgang Burchardt, Anders basunblåsare,
Bertil trumpetare och Laurentz harposlagare samt Torstenius Johannes Rhya-

rander. De tre sistnämnda nämnas äfven under Karl IX :s tid, och Torstenius
var då hofkapellmästare. Först med Gustaf Adolf blef hofkapellet en fast inAntalet musiker blef mera
stitution.

konstant, aflöningsstaten ordnades, och
skickliga musiker hämtades från utlandet. År 1620 införskref han musiker från
hofkapellet i Kassel, och kapellmästaren därst. östermeyer fick i uppdrag att
utvälja dem. För året 1627 nämnas förutom en kapellmästare, 12 musikanter,
4 diskantister, 1

bälgtrampare,

1 [extra]

organist och 1 italiensk lutenist; dessutom trumpetare och pukslagare. Kapellmästare var Jakob Smidt; dennes
närmaste man var Andreas Diiben (s. d.)
och dennes broder Martin Diiben var [exorganist.
1636 ersattes Smidt som
ledare med Ludvig Bille, hvilken 1640
fick till efterträdare Andreas Diiben. Då
fr. o. m. året 1637 (med undantag af år
1654) fullständig förteckning öfver hofkapellets musiker finnes, kunna vi sedan
år för år följa utvecklingen i detalj.
Innan vi gå till hofkapellet under
denna tid, måste vi kasta en återblick
på utvecklingen sådan den före 1630talet gestaltat sig, så vidt det är oss
tra]
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möjligt ur de fragmentariska anteckningar, hvilka finnas i behåll. Hofkapellet hade under 1500-talet sin tyngdpunkt i vokalkören, där skolade musiker alltid stodo till buds från hofkyrkan. Instrumentistkapellet bestod än af
många än af ett fåtal musiker. En person för sig utgjorde alltid hoflutenisten.
Han var konungens närmaste, åtföljde

honom

öfverallt,

rikliga skänker
högre aflönad än de
fick
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Den förändsom nu med 1640-talet så småningom inträdde, bestod däri, att musiannat yrke vid sidan om.

ring,

kerna redan från början utbildades yrkesmässigt. Det blef därför ej längre
blott utlänningar,

för kort tid

i

som

tillfälligt

fastades

kapellet, utan svenskar fin-

go lära yrket hemma. Den vanliga utbildningen blef då, att en gosse vid 9 10
års ålder inträdde som diskantist. Han
bodde då hos hofkapellmästaren, som
mot uppbärande af 75 dr s. i ersättning
för honom, gaf honom utbildning å ett
instrument samt lärde honom läsa och
skrifva.
Gossens enda syssla var att
sjunga i kapellet. Då målbrottet inträdde, öfvergick han så småningom till instrumentist i kapellet, och hade han
goda anlag kunde konungen bevilja ho-

—

och var alltid
andra (ännu på 1640-talet högre än
själfva kapellmästaren). Han antecknas
hofräkenskaperna aldrig tillsammans
i
med de andra musikerna utan står för
Mot
sig bland de högre hofmännen.
slutet af 1500-talet hade vidare trumpetare och pukslagare bildat en kår för
sig, mera favoriserad än de andra. Slutligen fick vid 1600-talets början instru- nom medel att få resa utrikes för att
mentalkapellet ett litet tillägg i 2 4 so- närmare utbilda sig; lönen uppbars då,
losångare, ofta unga gossar, hvilka kun- såsom om han varit hemma. Extra hjälp
de sjunga sopranstämman i en del solo- till utbildningen kunde äfven erhållas
sånger. En framstående ställning bland på så sätt, att konungen betalade hans
de egentliga instrumentisterna intog instrument eller gaf honom extra resehoforganisten, hvilken ofta var kapell- ersättning. Hans utbildning i utlandet
mästarens närmaste man. Han hade skedde sedan på samma sätt som hemhögre lön än de andra, och var en slags ma, därigenom att han tog tjänst hos
vice kapellmästare. Till kapellet hörde en skicklig musiker (kapellmästare) och
slutligen 1 bälgtrampare och 1 notist hjälpte honom mot en ringa extra er(kopist). Hofkapellet bestod således vid
sättning. Då han emellertid uppbar sin
1640-talets början af följande personer:
lön hemma såsom de andra hofkapelliInstrumentalkapellet med 1 hofkapell- sterna, måste han underkasta sig att när
mästare, (i regel) 12 musikanter (hofor- som helst bli återkallad. Lönegraderna
ganisten däri inberäknad), 2 4 solosån- voro 300, 400 och 450 dr s. Jämte kapelgare ("discantister"), 1 bälgtrampare listbefattningen funnos många tillfällen
och 1 notist; härtill kom sedan 12 16 för hofkapellisten att förtjäna extra.
trumpetare och pukslagare (de senare Än kunde han få en organistbefattning
nästan alltid 2 till antalet) jämte 2 vid en af hufvudstadens många kyrkor,
"drängar"; slutligen den högt aflönade än en kantors- och sånglärarebefattning
hoflutenisten och vokalkören, hvilken vid någon skola i staden, än slutligen
sistnämnda dock ej upptages på hofka- kunde han bli stadsmusikant (s. d.).
pellets stat, då den nämligen alltid be- Denna sistnämnda befattning var helt
stod af skolgossar, hvilka fingo sin af- säkert den mest inbringande.
Tyvärr
löning för tjänst i kyrkan och vid hof- äga vi i hofräkenskaperna ej specificevet genom frivilliga bidrag (djäknepen- rade uppgifter om de instrumenter, som
ningar). Någon nämnvärd förändring i företräddes i hofkapellet.
Genom de
denna "stam" ägde ej rum förrän på uppköp, som gjorts till Uppsala univ.
1720-talet.
Utbildningen af musiker eller Västerås' skola i och för skolorför hofkapellets behof skedde ännu i kestrarna där, kunna vi i någon mån
1600-talets början mera tillfälligt.
En skaffa oss en föreställning äfven om hofinstrumentist behöfde ej så hög utbild- kapellets musikinstrument. De till flera
ning och kunde därför lätt af en musi- hundratal uppgående kompositionerna
ker på kort tid få nödiga förkunskaper. från denna tid, hvilka bevisligen uppSå länge instrumentistens ställning ej förts i kapellet, kunna ytterligare bevar fullt säker, måste han också ha ett styrka riktigheten af våra förmodandeni

—

—

—

—

—

Hofkapell
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Tyngdpunkten var vid århundradets
midt förlagd på stråkarna, bestående af
violiner, altvioliner, viola d'aniour och
gambor. Basförande instrument voro
slutligen archiluta el. teorb. Till denna
stam slöt sig sedan orgel, clavikord och

De två senare ofta dubbleraTräbiåsarna företräddes af en duleiankör (motsv. oboe och fagott) och en
flöjtkör.
Trumpetkören bestod af trumpeter och basuner men användes ej så
ofta.
I orkestern förekom ofta endast 2
solotrumpeter. I gengäld bildade trumpetare och basunister en orkester för
sig.
Lutan var hemmets soloinstrument
och ingick därför vanligen ej i orkeclavecin.
de.

stern.

Hofkapellet erhöll, som vi nyss meddelat, 1640 Andreas Diiben till kapellmästare. De första åren skedde ingen förändring i kapellets sammansättning,
men efter Kristinas regeringstillträde
skedde en stor utveckling af kapellet.
1647 anlände "sex fransöske fiolister",
hvilka kommo att intaga en viktig roll i
hofmusikens utveckling i fransk anda.
Flera af dessa musiker stannade kvar i
hofkapellet, däribland Pierre Verdier
(s. d.).
1649 upptages det franska kapellet till 7 violinister jämte en "fransösk
sjungare" Alexander Wollen. 1650 och
51 tillkomma nya utlänningar, däribland
"fransöske vocalisten Munie" och lutenisten Bethune. 1652 och 53 stod kapellet

på höjdpunkten af utveckling. Sistår uppräknas: 8 franska violini-

nämnda

instrumentister, 8 italienska vo1652 inkom ett italienskt kapell under ledning af Albrici
(s.
d.).
Samtidigt med att musikernas antal
ökades, steg äfven aflöningssumman.
ster,

8

kalister.

Hofkapellmästaren

fick

i

st. f.

den gamla

lönen af 600 dr s. 900 och 1652 föreslås
dessutom som extra tillägg "till de raraste musikanterna" 5000 dr s. Som bihang till hofkapellet kan läggas "kommedianterna", hvilka dansade i baletten.
Staten för dem är 9000 dr. En maskinist
har dessutom 900 dr eller lika mycket
som kapellmästaren och slutligen Christian Thun, "som alla saker i förvaring
tager" 400 dr samt en "vaktmästare i
danssalen" 150 dr. Vi kunna således ej
klaga öfver, att musikstaten var för liten, så mycket mindre som mycket penningar åtgick åt musikanterna i reseer-

sättning, då hofvet bytte om vistelseort.
Året 1654 försvann med ens all denna
prakt, och 1655 återstod af hela det stora
kapellet endast: kapellmästaren, 12 musikanter, 1 orgelbyggare (Frans Bohl),
1 diskantist och 1 bälgtrampare förutom
12 trumpetare och pukslagare.
Diibens
närmaste man var under denna tid Hans
Heinrich Tauscher. Åren 1656 60 decimerades kapellet ytterligare med två instrumentister, så att endast 10 kapellister
och 1 diskantist återstodo. 1661 och 62
sjönk antalet till 9 kapellister, samtidigt
som kapellmästarelönen föll från 900 till
600.
1663, det första året Gustaf Diiben
(s. d.) var kapellmästare, var instrumen-

—

tisterna fortfarande blott 9 men i st. f.
1 diskantist hade en fullständig solokvartett tillkommit med 2 diskantister, 1

och 1 bassängare. 1665
fanns endast 1 diskantist, 1660 försvann
tenoren, men instrumentisternas antal
blef samtidigt ökadt till 12; slutligen
återgick man 1670 till det gamla och
nöjde sig med 2 diskantister. Samma år
inträdde Christian Geist (s. d.) i kapellet och med honom fick hofvet en komaltist, 1 tenorist

Då han

1679 lämnade
annan känd tysk
kompositör Jakob Kremberg, hvilken
året efter ersattes af den dugande orga-

positör af rang.
landet, inträdde

en

nisten och tonsättaren Christian Eitter
(s.

hvilken längre fram på 1690-talet
till gagEfter Gustaf Dubens död 1690 blef

d.),

blef kapellmästare åtminstone
net.

sonen med samma namn (s. d.) efterträdare och 1701 ersattes denne af brodern
Andreas Diiben (s. d.), hvilken 1712 fick
till vice kapellmäsare
Gottfried Buchholtz. De berömdaste namnen i kapellet
under 1700-talets första år äro: J. Roman, P. P. Hoppe, R. De Croll, H. Chr.
Wulf (se dessa namn). 1720 hemkom
Johan Romans son Joh. Helmich från
England och anställdes fr. o. m. 1722 års
slut som vice kapellmästare bredvid G.
Buchholtz. A. Diiben synes således nu
ha alldeles dragit sig undan all praktisk
tjänst i kapellet och i verkligheten blifvit en slags tillsyningsman öfver hofmusiken. Han hade vid samma tid fått
hofmarskalks rang och värdighet. Intill 1726 års slut kvarstod han visserligen definitivt som kapellmästare med
två vice kapellmästare under sig, men
1727 ersattes han af en kammarherre

Hofkapell
Carl Franc, hvilken fick "inseendet och
direktionen öfver musiken" med Roman
som vice kapellmästare (Buchholtz afFörst med året 1729
led 15. 10. 1726).
heter Roman kapellmästare (utan någon
vice kapellmästare vid sin sida). Redan
första året 1727 företog Roman en högst
viktig förändring, i det att de två diskantisterna (unga gossarna) ersattes af
två sångerskor. Dessa båda blefvo: Sophia Schröder och Judit Tischer.
De
synes ej ha varit utbildade, då ännu de
närmaste åren efter en summa anslås
i
och för "sjungerskornas information".
Nya musiker införskrefvos från utlandet, däribland Frans H. Meijer, Johan
H. Meijer, J. D. Gudenschwager. Hof-

kapellmästarens närmaste
staf

Witte.

1738

infördes

man
f.

f.

var Gu-

ggn

ti-

teln konsertmästare

på den främste af
musikanterna. Den förste innehafvaren
af värdigheten var Petter Brandt, som
erhöll "karaktären" 15. 3. 1738. 1745 fick
samme Brandt "kapellmästarekaraktär",
under det att Roman fick titeln "hofintendent". Han kvarstod i denna egenskap till sin död, men fick fr. o. m.
1748 "frihet till sin svaga hälsas bättre
skötande att ständigt vistas på landet".
C. Franc hade 1740 ersatts af C. G. v.
Diiben (s. d.) som högste tillsyningsman.
Af dugande musiker i hofkapellet från

må nämnas:

Ferd. Zellbell, E.
Zander. 1750 försvann
den ena sångerskan och ersattes af en
instrumentist. 1759 blef C. W. v. Diiben
sin släkting C. G. v. Diibens efterträdare, samtidigt som Brandt blef definitivt kapellmästare och Anthon Perichon
konsertmästare. 1751 73 upptages jämte
hofkapellet ett annat kapell, som synes
ha funnits redan på 1740-talet men då
haft mera privat karaktär nämligen
"Kongl. Maj:ts förre Furstliga hof stats
Capellbetjente".
Detta kapell var i
mångt och mycket modernare sammansatt och äfven fulltaligare än hofkapellet själf.
På 1750- och 60-talen bestod
nämligen hofkapellet af: 1 kapellmästare, 1 konsertmästare, 10 musiker, 1
sångerska och en orgeltrampare (gammal titel, i själfva verket blott vaktmästare).
Det furstliga kapellet hade: 1
kapellmästare (äfven med titeln konsertmästare), 2 sångerskor, 11 musiker, 2
valdhornister och en "kapelldräng".
I
1740-talet
J.

Londicer,

J. G.

—
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det sistnämnda kapellet fanns bl. a. sådana musiker som H. F. Johnsen och
Perichon (den senare ledare). Under 1760talet öfverflyttades en del af de furstliga
musikerna till hofkapellet, och med Gutill regeringen uppgingo båda kapellen i hvarandra. Lägga
vi nu härtill den franska teatertruppens
orkester, (med H. F. Johnsen som orkesterledare) och den italienska teatertruppens orkester (med F. A. Uttini som
orkesterledare) få vi en hof orkester, hvilken långt ifrån kan betraktas som ringa
i antal.
Hvad de musikaliska prestationerna beträffa, kunna de ej heller anslås
ringa, då det allt mera uppblomstrande
konsertväsendet lämnade många tillfällen till offentligt uppträdande och extra
förtjänst.
Flera hofkapellister spelade
som solister vid konserter såväl i hufvudstaden som landsorten och vunno stort

staf III:s tillträde

Bland

erkännande för sin skicklighet.

dessa musiker, hvilka ofta konserterade
som solister, må nämnas: A. Wesström,
E. Ferling, A. Uriot, A. Perichon, F.
Zellbell d. y. Det omdöme, som Ehrensvärd gaf hofkapellet, såsom varande i
högsta förfall vid Gustaf III:s regeringstillträde, måste således betraktas
som i hög grad öfverdrifvet. Det är
emellertid lätt att förklara, hvarför han
tecknat den föregående tiden så i svart.
Diiben hade 1764 efterträdts af C. F.
Adelcrantz (s. d.) som tillsyningsman öfver hofkapellet. Denne man, hvars förtjänster om den franska teatern ej var
ringa, blef plötsligt afskedad af Gustaf
III och ersatt af Ehrensvärd, hvilken
således hade ett visst intresse af att
låta sin företrädares hastiga afgång bli
en följd af mindre god tjänstgöring.
Efter Brandts död 1767 kallades Uttini
till hofkapellmästare.
Om den instrumentala delen af hofkapellet vid Gustaf III:s tronbestigning
var relativt god, kan ej detsamma sägas om den vokala. Den enda sångerska man under lång tid haft, dog 1763
och ersattes ej af någon ny. I stället
synes L. S. Lalin ha varit en slags hofsångare.
Några andra vokala krafter
omtalas ej.
Gustaf III måste således

särskildt

bemöda

sångkrafter.

Då

sig

om

att

få

goda

emellertid alla dessa
i första hand behöfdes vid teatern, skildes nu definitivt mellan två stater, tea-

:

—
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Därigeterpersonalen och hofkapellet.
fastställdes definitivt uppfattningen, att ett hofkapell endast skulle bestå af instrumentister, ej vokala krafter
(rörande sångarna se därför under: TeaRörande hof kapellets vidare utter).
veckling kan nämnas, att klarinettist
först anställdes 1780, harpspelare 1811;
trumpetare och pukslagare omnämnes
såsom hörande till hofkapellet fr. o. m.
1782 och basunister omtalas fr. o. m.
Kapellisternas fördelning å instru1816.
menten framgår af följande tabell (de
inom parentes tillhöra "extra"-staten)

nom

1782

13
4
4

16

17

5

4

4
4

4

5

^

4

3

4

4(1)

C)

.... —

3
2

4
2

3
3

1

2

3

3

2

2

6

3(1)
3(1)
3(1)
4(2)
^^^)

....

Altvioliner

...

Violonceller

Kontrabasar

•

•

•

Qj^°jg"

Klarinetter

Fagotter

Valdhorn
Trumpeter
^asuner

....

~ J_ _^
^
—
—
— — —
^

Turkisk musik

Harpa

1786 1882

1778
Violiner

.

.

...

.

^

12
4

1912;
12(5)
4(1)

5

^
2

1(1

1

men var

ej hofkapellmäst.], J. M.
kap. 1781; ord. kap. 1782 83),
G. J. Vogler (1786—99), J. Chr. Fr. Haejffner (1799—1808), J. N. Eggert (tillf. kap.
1808—10). J. H. Kiister (1810—12), E. Du
Puy (1812 22), J. F. Berwald (tillf. kap.
1822, ord. kap. 1823—49), J. G. B. Foroni
(1849—58), L Lachner (1858 61), L. Norman (1861 85; af sade sig operan 1879;
under hans sjukdom A. Söderman vik.
kap.), C. Nordqvist (2. kap. 1879, hofkap.
Sedan 70-talet
1885), A. Järnefelt (1911).
ha dessutom följande fungerat som kapellmästare vid operan: J. Dente (2. kap.
1872, 1. kap. 1879—85), R. Henneberg (2.
kap. 1885, 1. kap. 1894 1907), A. Hallen
(1892—97), V. Stenhammar (1900—01), A.
Järnefelt (1905, 06, 07—11), H. Berens
f.

—

(v.

—

—

—

—

(1908—10), H. Meissner (1908—10), T.

Vog-

hera (1910—11), A. Wiklund (1911—). Af
framstående kapellister sedan Gustaf
III :s tid

må

Berwald,

nämnas: af

violinister:

J.

A. Beer, A. Randel, T.
E. A. d'Aubert, J. F. Book, T. Aulin;
F.

J.

altviolinister:
J.

C.

—

^^^O.

^

2

Sedan Gustaf III:s tid ha följande varit
hof kapellmästare: F. A. Uttini (1767
88) [Naumann besökte Sthlm 1777 f., 82

Kraus

Fr. Berwald, Fr. C.
Nordqvist; af violoncellister: Chr. Pihlman, G. A. Cloos, C.
W. Salgé, C. J. Preumayr, G. A. Gehrman, Th. Säck, C. Arnold, H. Mollenhauer; af fagottister: J. C. och F. C.
Preumayer; af klarinettister: B. H. Crusell, F. Sjöberg och J. G. Kjellberg; af
oboister: C. A. Braun, Chr. Fr. Ficker, B.
A. och F. O. Gelhaar; af flöjtister: Fr.
Thurner, J. F. Brendler; af valdhornister:
W. Steinmiiller, J. M. F. Hirschfeld; af
För närvabasunister: C. F. Billman.
rande (1912) tillhöra följande hofkapellets ordinarie stat: konsertmästare: L.
Zetterquist och K. Åberg; 1. viol.: E.
Sundquist, C. M. Sandqvist, M. Ahlberg,
N. Ericsson; 2. viol.: Th. Thufvesson, G.
Nyberg, A. Fritzohn, W. Enstedt, Th.
gierne, N. Nilsson; altviol.: W. Eriksson, C. A. Wallén, F. J. Larsén, Fr. Ringström; cello: C. Lindhe, F. Trobäck, A.
Chistiansen, Th. Lindgren, P. E. Friedholm; kbas: F. O. Meinel, O. Bergendahl, E. Trobäck, B. Lindegren; flöjt:

af

Lemming,

östman, G. Palmblad, E. Högberg;
oboe: A. Ehnstedt, G. Pegel, S. Rydberg; klar.: E. Hessler, R. Arnoldsson,
A. Fredin; fag.: H. Uppström, O. Brunzell, A. Th. Julin; vhorn: P. E. Carlqvist, F. O. Wennberg, H. Isakson; trumpet.: K. Höglund, E. A. Kindström, G.
Höglund; basun: D. Sahlberg, E. Lagerborg, W. Larsson; harpa: J. Lang; puka:
O. Carlsson; slaginstr.: E. Arnoldsson, F.
V. Jansson.
Litt.:

handlingar

i

slottsarkivet, riks-

arkivet och kammararkivet, Sthlm samt
k. bibi. och Uppsala bibi.; F. A. Dahlgren. Anteckningar om Stockholms teatrar, Sthlm 1866; A. Lindgren, Svenska
hof kapellmästare, Sthlm 1882; C. Silfverstolpe. Svenska teaterns äldsta öden,

Om

Gustaf VaSthlm 1882; G. Upmark,
sas hof, Sthlm 1912; T. Norlind, Svensk
musikhistoria, Helsingb. 1901; Kungl.
teatern spelåret 1911—12, Sthlm 1912.
Se vidare under kapellmästarnas namn

—

samt artikeln: Teater.
För danska hofkapellets

historia se
följande litteratur: A. Hammerich, Musiken ved Christian den fjerdes hof,
Kbhn 1892; C. Thrane, Fra hofviolonernes tid, skildringer af det kongelige kapels historie 164S-1848, Kbhn 1908; Th.
Överskon, Den danske Skueplads I VII,

—

Hofmann—Hollstén

Kbhn

1854—1876; P. Hansen, Den danske
Skueplads I— III, Kbhn.
Såsom jämförelsematerial för utländska hofkapell må slutligen följande litteratur nämnas: H. M. Schletterer, Geschichte d. Hofcapelle d. französischen
Könige, Berlin 1884; M. Fiirstenau, Zur
Gesch. d. Musik u. d. Theaters am Hofe
zu Dresden, I, II, 1860—62; L. Köchel,
Die k. Hofkapelle zu Wien 1543—1867,

Wien

1868;

Musik

u.

Sittard, Zur Gesch, d.
Theaters am WiirttemHofe, Stuttg. I, II, 1890,
J.

d.

bergischen
Gesch. d. Braunschweig Wolfenbiittelschen Capelie u. Oper vom 16. bis zum
18. Jahrh., Chrysanders Jahrb. f. Mus.
Wiss. I, 1863; F. Chrysander, Der Bestand
d. königl. Privatmusik u. Kirchenkapelle

—

91;

London von 1710 bis 1755, VirteljahrsMusikw. VIII, 1892; M. Friedf.
laender, Dokumente zur Gesch. d. kurin

schr.

Kapelle zu Berlin; slutligen om
följande hofkapell uppsatser intagna i
Smlb. d. IMG: Paris (II), Königsberg
(VI, XII), Ansbach (IX), London (X),
Öttingen-Wallerstein (IX).
fiirstl.

Hofmann,

1.

Heinrich

Karl Johan,

i GrossTabarz, Thiiringen; elev af Grell och
Dehn vid Kullaks akademi; lefde sedan
som privatman för sina kompositioner,
af hvilka må nämnas: "Italienische Lie-

13. 1842 i

f.

Berlin, t

1902

16. 7.

besnovelle", "Liebesfriihling", "Trompeter von Säckingen" m. fl. för p. 4 h., kör-

verken "Die schöne Melusine", "Aschenbrödel", "Editha", "Haralds Brautfahrt"

dessutom manskvartetter, solosånTill hans mera
bekanta verk hör vidare en Frithiofsymfoni.
H:s kompositioner äro melodiska
med en viss anstrykning af sentimentam.

fl.;

kammarmusik m. m.

ger,

Richard

H.,

f.

30.

4.

1844

i

De-

och pedagog; 1904 lärainstrumentation vid konserv, i Leipzig; utgaf specialskolor för flera musikinstrument, däribland en violinskola;
hans "Praktische Instrumentationslehre"
(3. uppl. 1907)
är en högt värderad lälitzsch; violinist

re

i

robok.

Hofslagaren,
op.

com.

Sthlm

18.

på

1786;

6.

("Grovsmeden")

k.

t.

Kphu

Wessel

öfvers. af

pr.

15. 12. 1778.

Hofsångare, hofsångerska, hegifven af konungen; riksmarskalksämbetet utfärdar fullmakt. Jfr.
derstitel

Kammersanger.
Hohlflöte, se H å f
1

Hol,

dam, t

R

i

c

ha

r d, f

1

ö

j t.

1825

23. 7.

.

i

Amster-

Utrecht; elev af organisten Mårtens och k. musikskolan i födelsestaden; efter några års studieresor
i Tyskland slog han sig ned som pianolärare i Amsterdam; 1856 dirigent för en
Liedertafel "Amstels Mannenchor"; 1863
stadsmusikdirektor, domkyrkoorganist o.
direktör för musikskolan i Utrecht; ledde därjämte konsertföretag i Haag och
Amsterdam. H. ägde högt anseende som
dirigent, lärare och kompositör. Af hans
125 verk märkas: 4 symfonier, flera ballader för soli, bl. kör och ork. ("Der flie14. 5.

1904

i

gende Holländer" op. 70) ett oratorium
("David" op. 81), 2 operor ("Floris V"
uppf. i Amsterdam), mässor, sånger,
kammarmusik, pianosaker och en sångskola. H. verkade äfven som musikkritiker i tidskriften "Caecilia" och utgaf
en monografi öfver I. P. Sweelinck (1859
f.);
utgaf 1886—1900 tidskriften "Het
orgel".
1.

HoUaender, Alexis,

f.

25.

2.

1840

i

elev af K.
Böhmer och högskolan i Berlin; 1861 lärare vid Kullaks akademi; 1864 dirigent
för en sångförening, 1870 dir. för Cäci-

Ratibor, Schlesien;

pianist;

lienverein i Berlin; 1877 sånglärare vid
Viktoriaskolan; 1888 tit. professor; skref
pianosaker och kammarmusik.
15. 2. 1855 i Leob2. Gustav H.,
f.
schiitz, Schlesien; violinist; elev af konserv, i Leipzig 1867 69 och högskolan i
Berlin 1869—74; 1874 violinist vid hofoperan och lärare vid Kullaks akademi;
föranstaltade 1878 81 abonnementskon-

—

litet.
2.

brot.

395

i

2 a. af

Le Maréchal-ferrant,

Quétant och Anseaume,

musik af Philidor; pr. Paris 22. 8. 1761;
f. ggn på Eriksbergt. Sthlm i C. Envallssons öfvers. och musik lämpad till sv.
texten af C. Stenborg

11.

7.

1781;

Munk-

—

serter

för

kammarmusik

i

Berlin; 1881

konsertmästare och lärare vid konserv, i
Köln; sedan 1895 chef för Sternska konservatoriet i Berlin; har företagit konsertresor i Tyskland, Belgien, Holland,
Österrike; utgaf en del violinkompositioner.

Hollstén,

Ruth,

f.

20. 11.

1874

i

Stock-

holm; konsertsångerska; elev af Signe
Hebbe; debuterade 2. 5. 1895 å en konsert i Mus. ak.; reste hösten 1895 till Pa-

Holm— Holmberg

396

där hon erhöll lektioner af madame
Artöt och ofta sjöng vid elevuppvisningar och konserter (1895—97). Vid besök
hemlandet lät hon äfven höra sig i
i
den svenska hufvudstaden; konserterade
ris,

med

framgång i Göteborg
och i Sydsverige samt lät sedan höra sig
i London och vid "at home"-konserter.
H. är särskildt framstående som koloraefter 1897

stor

tursångerska.

Holm, Wilhelm Christian, f. 28. 9.
i Köpenhamn, t 15. 10. 1886 därst.;
elev af Wexschall och Mohr i violin; ut1.

1820

bildade sig

till

och dyrkade
siken,

en ypperlig violaspelare

med

förkärlek

kammarmu-

på hvilket område han var en af

Danmarks främste; sedan

1847

medlem

af danska hofkap. och sedan 1869 tillika
balettrepetitör; skref musik till flera af
Bournonvilles baletter ("Livjaegerne paa

Amager"

1871,
"Weyses Minde" 1874,
"Fra det forrige Aarhundrede" 1875
m. fl.).
2. C h r i s t i a n H., f 1828, t 1864 i Köpenhamn, den föregrs broder; violoncellist och medlem af danska hofkap.
3. Ludvig H., f. 24. 12. 1858 i Köpen.

hamn; son

Wilh. H.

elev af k.
78; violinist; elev af Tofte

till

konserv. 1874

—

(1);

och Anton Svendsen; har äfven företagit studieresor i utlandet; anställd i danska hofkap. sedan 1880, konsertmästare
vice ordf. i Kammermusikforeningen, medl. af styr. f. Dansk Tonekunstnerfor. till 1909; har utgifvit sånger och
pianostycken.
1899;

4.

Emi1

H.,

f.

13. 2. 1867 i

Köpenhamn;

operasångare; elev af Viggo Bielefeldt
vid k. t:s elevskola (Kphn) och af Fritz
Arlberg, Sthlm; debuterade på k. t. Kphn
13. 12. 1890; företog studieresor i Sverige
och Tyskland 1892—93; anställd vid operan i Niirnberg 1893 96, vid k. t. Kphn
1896—98, vid Stadtteater i Breslau 1898—
99, vid Stadtt. i Diisseldorf 1899—1901, vid
höft. i Stuttgart sedan 1901; har dessutom gifvit gästspel på de flesta större
scener i Tyskland och Holland. Bland

—

hans roller märkas: Sarastro, Falstaff,
Hagen, Leporello, Barberaren af Bagdad, Marcel, Kung Märke,
Hunding, Pogner, Kaspar, Daland m. fl.
H. har äfven låtit höra sig i Sthlm.
Mefistofeles,

5.

1855

Carl Peter Friis
i

mann

Köpenhamn;

H.,

f.

5.

7.

elev af J. P. E. Hartoch G. Matthison-Hansen; organist

vid Nyborgs kyrka 1881, tillika kantor
1886; H. har äfven varit verksam som

musiklärare och utgifvit flera kompositioner.
1.

Holmberg,

Anders,

f.

8.

2.

1799,

t 29. 7. 1870 i Kalmar; elev af musikdir.
Wallin Västerås och af Mus. ak.; hade
1821 27
förordnande som organist i
Storkyrkan under presidenten Roséns
tjänstledighet; förordnades 1827 till domkyrkoorganist i Kalmar och blef därjämte musiklärare vid läroverket 1834;
han skötte dessa platser på ett nitiskt
sätt till sin död; ehuru ej solist på något instrument, var H. dock en skicklig
lärare och förstod att tillvinna sig både
förmäns och lärjungars förtroende i rikt
Litt.: Mus. ak:s
mått. Ass. LM A 1856.
Handl. 1870—71 s. 50 f.; Löfgren, Lärareoch tjänstemän i Kalmar stift s. 225.
2. Emilie Augusta Kristina H., f. 6.
5. 1821 i Stockholm, t 28. 3. 1854 i Charlestown; begynte tidigt framträda som pianist och tonsättarinna; utgaf sitt första
sånghäfte vid 15 års ålder; hennes främsta kompositionstid inföll på 1840-talet;

—

—

tonsatte inalles ett 50-tal dikter, däribland några af henne själf, de öfriga af
Bottiger, Atterbom, Runeberg, Euphrosyne, Franzén m. fl. De tryckta omfatta
Många
7 häften, alla utgifna före 1845.
af dessa sånger vunno på 40- och 50talet stor popularitet, däribland "Hök o.
Dufva" (Dahlgren), "Ur stormarne ser
jag en aflägsen hamn" (Bottiger), "Till
skogs en liten fågel flög" (Atterbom),
"Sof oroliga hjärta sof" (Runeberg),
"Göken gal i lunden" (Dahlgren). H.
uppträdde äfven tidigt som pianospelerska och sångerska; 30. 4. 1838 vid 17 års
ålder arrangerade hon sin första soaré i

hufvudstaden; s. å. en annan i Linköping; hon uppträdde sedan med mycket
bifall på flera konserter i Stockholm;
upprättade 1841 ett musikinstitut i hufvudstaden och företog 1843 tills, med
skaldinnan Euphrosyne (fru Nyberg) en
resa till Paris. Efter sin hemkomst ingick hon 27. 9. 1844 äktenskap med brukspatronen P. Hj. Hammarsköld och följde
med honom till Amerika, där hon redan
28. 2. 1845 arrangerade en stor vokal- och
instrumentalkonsert i Washington, i Armory Hall, vid hvilken äfven Ole Bull
biträdde. Efter detta första lyckade
uppträdande gjorde hon en konstresa ge-

Holmes— Holmsen
de förnämsta städerna i Amerika;
en konsert i New Orleans skref
man i en tidning: "Hennes föredrag på
piano är oöfverträffligt. Vi hafva hört
de mest beryktade pianister, som besökt
Förenta staterna, och vi kunna icke påminna oss någon, som skickligare behandlat instrumentet. Som sångerska
har H. mest förtjusat oss; hennes röst
är i synnerhet mild och af ett vidsträckt
omfång; hon sjunger svenska nationalsånger och ballader med känslighet,
smak och styrka i uttrycket, som är
H. blef sedan orgaoemotståndligt."
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nom

Linneakyrkans invigning

efter

Otterhällans skolhusinvigning 1911, Lundénska skolans 25-årsjubileum 1911, Folk-

—

Peterskyrkan i Charlestown
och stiftade i denna stad ett Filharmoniskt sällskap. I en minnesteckning af
nist

St.

i

"Hon är

skollär.-sem:s
s.

k.

ork.);

o.

(1903),

i

nybyggnad

Göteborg

1912

"Tio sånger

"Julhymn"

(1904),

(alla

1903,

för

hymner"

o.

"Jul"

(1905),

Davids psalmer" (1905),
"Hymner" (1905); har dessutom utgifvit
den teor. delen af "Orgelharmoniumskola" på Lundquists förlag (1911); utgaf 1908 "Uppslagsbok för organister"
m. m.
Holmes, tvenne bröder Alfred (f. 9.
11. 1837 i London, t 4. 3. 1876 i Paris) och
Henry (f. 7. 11. 1839 i London, f dec.
1905 i S. Fransisco, engelska violinvir"Stycken

tuoser;

ur

företogo

konsertresor

genom

troligen, näst

Europa och besökte därunder Stockholm,

Jenny Lind, den svenska sångerska, som
mest är känd i Norra Amerika." Hennes

där de stannade 1862 63; A. H. bosatte
sig 1864 i Paris och gjorde därifrån
flera konsertresor; H. H. besökte Köpenhamn och Stockholm ånyo 1865 och 1870
och bosatte sig slutligen i London. Båda
ha blifvit kända som kompositörer af
symfonier och kammarmusik.
Holmes, Augusta Mary Anne, f.
16. 12. 1847 i Paris, t därst. 28. 1. 1903;
elev af C. Franck; har gjort sig känd
genom talrika kompositioner, däribland
symfonierna "Lutéce" (1878) och "Les argonautes" (1880), de symfoniska dikterna
"Irlande" och "Pologne" (1883), festkantaten "Patrie" (prisbelönt vid världsutställn. 1889; ett af hennes bästa arbeten), en fredshymn till Dantefesten i
Florens 1890, operan "La montagne noire"
(1895), sångcyklerna "Les sept ivresses",
"Les sérénades", "Hymne Eros" m. fl.
H. skref ofta under pseudonymen

1864 heter det:

tidiga död vid 32 års ålder afbröt en
verksamhet i musikens tjänst, som begynt ovanligt lof vande. Vid Mus. ak:s

högtidsdag

16.

12.

1854

höll

E.

G.

V.

Eosén ett minnestal öfver henne. Af
hennes fyra barn blefvo flera goda musiker och verkade med ifver för musikLitt.:
lifvets höjande i Charlestown.
Anteckningar om svenska kvinnor, Sthlm
1864; N. Erdmann, Aug. Blanche och
hans samtid, Sthlm 1892 s. 183; Stockholms musiktidn. 1844 nr 1.

—

Olof H., f. 11. 7. 1871 i Mjellby,
3.
Bleking; sångpedagog; org.- och kyrkos.ex. vid konserv, i Sthlm 1903; sedan 1905
sånglärare i Göteborg, först vid Lundénska realskolan, sedan vid stadsseminariet

kvinnl.

(1910),

(1909),

—10

1909

folkskolelär.-sem.

folkskolelär.-sem.
i o.

f.

(1912);

företog

studiet af skolsång en resa

Norge, Danmark, Finland och Tyskland; redaktör för tidningen "Kyrkomusik o. Skolsång" 1907—10; ledde 1910
instruktionskurser i skolsång vid Nääs'
slöjdseminarium; har äfven varit ledamot af en mängd kommittéer med utredningar i skolsångfrågor; såsom elev af
till

Anna Bergström (s.
en varm anhängare
(s.

om

d.)

af

har han varit
formelmetoden

och utgaf 1910 en studieberättelse
sin /esa i 1909 10, där flera värde-

d.)

—

meddelanden om denna sångmetod
lämnas; har uppfunnit en s. k. ljudande
nottafla afseende att lämna åskådlighet
vid bildandet af skalor m. m. Af komkantater vid
positioner må nämnas:
fulla

—

—

Hermann
1.

Holmsen,

Zeuta.

Karen,

f.

6.

6.

1832

i

Eidsvold, Norge, t Jan. 1912; operasångerska; elev af Carl Helsted i Kphn och
Wartel samt m:me Viardot i Paris; har
uppträdt i Milano, Köln, Ziirich, Basel
m. fl. st. samt Kristiania 1876—80; af hennes roller märkas: Leonora i "Fidelio",
Valentine i "Hugenotterna", Elvira i

"Don Juan", Azucena i "Trubaduren",
Fides i "Profeten", Ortrud i "Lohengrin",
Elisabeth i "Tannhäuser" m. fl. H. har
sjungit tills. m. Kristina Nilsson å konserter i London. H. hade en omfångsrik,
välutbildad stämma, som satte henne
istånd att sjunga såväl sopran- som altpartier.

—

—

Holmstrand Homofon

398

B

i 1 d H., f. 22. 10. 1865 i Kriutbildad af konserv, i Leipzig
ocli Berlin; debuterade som kompositör
och pianist med egen konsert 1889, sedan
med egna konserter i Tyskland och
Norge; musiklärare och kritiker i Kristiania; har utgifvit 15 opus, hvaribland
1 violinsonat, 2 violinromanser, pianostycken och sånger; höll musikhistoriska
föredrag i Rouen 1911.

2.

or gh

stiania;

Holmstrand,

Emma,

22.

f.

1.

1866

i

Dalby, Värmland; operasångerska; elev
af konserv, i Stockholm och Bax i Paris;
anställd vid k. t. Sthlm 1889—90 och
92 95; 1896 engagerad vid Monnaiteatern i Briissel och 1899 vid Op. Comique
i Paris; har äfven företagit talrika kon-

—

märkas: Zer"Fra Diavolo", Venus i "Tannhäuser", Nedda i "Pajazzo", Margareta
"Faust", Benjamin i "Josef", Inez i
i
"Leonora", Eurydice i "Orpheus", Puck

som Kristiania stad

1890 anslog ett

munalt bidrag

fast

vudstaden. Af
digna kompositioner må nämnas följande: stråkkvartett op. 1 (1897), pianostycken op. 2, symfoni op. 3 (1882;
uppf. under egen ledning i Lpzg 1885
med stor framgång; ms.), sånger op.
5 (1881), Idyll för stråkork.

manskör

suite

(1889),

af

honom

11 (1891),
12

(1893),

6,

för

själf

i

Holter, Iver Paul Fredrik, f. 13. 12.
i Kristiania; student 1869; studerade
därjämte musik för Johan Svendsen och

medverkade som

violinist

i

symfonikon-

Kristiania; utbidade sig vidare
1876 79 i Leipzig hos Jadassohn, Richter
och Reinecke och i Berlin 1879 81; Griegs
efterföljare som dirigent i musiksällskapet "Harmonien" i Bergen 1882; dirigent
i "Musikföreningen" i Kristiania 1886
1911; dessutom dirigent i "Håndvserker-

serterna

i

—

—

—

sangforeningen" 1890 1905 och fr. o. m.
1905 i "Handelsstandens sångförening"
i Kristiania; stiftade 1897 "Holters Korforening" för uppförandet af kyrkliga
och världsliga större körverk samt var
sedan föreningens ledare; 1891 92 ordf.
"Kunstnerforeningen" och 1912 ordf.
i
i
"Norsk Tonekunster-Samfund"; 1888

—

medlem

af direktionen för A. C. Houens
statens stipendium cch Ragna
Goplens legat för konstnärer. H. var
en af dirigenterna vid musikfesten i

legat,

musikfesten i Bergen
m. J. Svendsen de stora
norska instrumentalkonserterna i Paris
1900, "HändvEerkersangforeningens" konsert i Sthlm 1904 m. m.
Har dessutom
dirigerat dels egna körer dels orkestrar

Stockholm

1898,

ledde

pä platsen

1897,

tills.

i

Helsingfors, Berlin,

—

Kristiania.

Det var

på H:s

initiativ

(1897;

dir.

sånger op.

s.

k.

ork.

för

s.

manskör

op.

14

mansk.

op. 17 (1909),

sopran mansk. och op. 19
(1911); dessutom musik till "Götz v. Berlichingen". H. har dels genom sina komför

positioner dels genom sin verksamhet
som dirigent gjort en betydande insats
i norskt musiklif.

Holzbauer, I g n a z Jakob, f. 17. 9. 1711
Wien, t 7. 4. 1783 i Mannheim; 1745
musikdir. vid Wiener Hoftheater; 1750
hofkapellmästare i Stuttgart, 1753 i
Mannheim; tillhörde Stamitzriktningen
och Mannheimerskolan; af hans kompo11 operor i italiensk
sitioner märkas:
anda, 65 symfonier, kammarmusik, kyrkliga verk m. m.
i

Home, sweet home, se Hem,
Ijufva hem.
Homilius, Gottfried August, f.
2.

Sachsen, t 5. 6.
i Rosenthal,
Dresden; elev af J. S. Bach och

1713

8.

1785

i

lärare åt

I.

A. Hiller; 1742 organist vid
vid
de

Frauenkirche i Dresden, 1755 kantor
Kreuzschule och musikdirektör vid
tre hufvudkyrkorna; af hans på
tid högt skattade verk må nämnas

sin

en
passionskantat 1775, juloratoriet "Die
Freude der Hirten" 1777, "Sechs deutsche
Arien"; dessutom kantater, mässor, figurerade koraler m. m. i ms. hufvudsakligen

i

k. bibi.

Berlin.

Homofon (enstämmig); brukas om en
sats, där endast en stämma är melodiförande,

de

ackompagnerande;

öfriga

Ham- motsatsen polyfon

burg, Rouen m. fl. ställen. 1900 07 redigerade han "Nordisk musikrevy" i

10

1893),

sångarfestkantat

(1895),

ork. op. 15 (1896),

1850

op.

"Til Faedrelandet" för

kantat

"Oberon".

ork.

Kphn

romanser för violin o. ork. op.
sånger op. 13 (1894), kantaten

lina

i

op. 4 (1882),

sånger op. 7 (1886), novelletter för piano op. 8 (1888), sånger op. 9
op.

sertresor; bl. hennes roller
i

kom-

orkester i hufhans kraftfulla och ge-

till

ser en sådan sats,

(flerstämmig)

som har

af-

alla stäm-

morna själf ständiga (melodiförande);
inom grekiska musiken menades med h.

—Hornpipe

Hopkins
sats en sådan, där alla

unison

i

stämmor gingo

oktav.

el.

Hopkins, Edward John, f. 30. 6.
i Westminster, London, t 4. 2. 1901 i
London; 1843 organist vid Temple Church,
London, och bragte som sådan kyrkomusiken därst. i högt anseende; konserterade 1896 som orgelvirtuos. H. var
en stor orgelkännare och utgaf bl. a.
en bok "The organ, its history and con1818

(den

struction"

hist.

delen

författade

uppl. 1887); utgaf i Mus.
soc. nyuppl. af John Bennets och

Rimbault
ant.

1855;

5.

Weelkes' madrigaler; dessutom medarbetare i Groves lex. komponerade flera
verk för kyrkan.
;

Hoppe, Petter Paul, musiker i
svenska hof kapellet 1683 1704; anordnade musiken till andliga sångsamlingen
"Själens himlalust på jorden", tryckt i
Stockh. 1700; säges äfven ha komponerat några af melodierna där; H. kallas
inledningen "Kgl. Maj:ts välbekante
i

—

virtuos".

Horn

(it.

corno,

ursprungligen

1.

som

dur),

eng.

cor.

fr.

djurhorn

ett

gifvit instrumentet

horn),

(tjur,

vä-

både dess

namn

och dess koniska rörform. Genom
skiljes instrumentet i allmänhet från trumpetsläktet med trängre,
delvis cylindriskt rör.
Det på 1500och 1600-talen utbildade jakthornet (Cor-

denna form

no di caccia)
den

till

dare

blef

närmast

valdhornet

förebil-

d.).

(s.

Se

vi-

Alphorn, Bassetthorn,

Saxhorn,
Lur.

—

2.

Engelskt horn
En

hornartad klang

8
i

fots

15.

9.

af

en orgel.

Hornbeck, Louis,

penhamn, t
Gebauer och

och

tungstämma

f.

1906;

23.

7.

1840

i

Kö-

elev af Tofte,

G. Matthison-Hansen; 1874
Johanneskirken, 1887 i Trinitatiskirken; har som violinist medverkat i
flera orkestrar;
dessutom verkat som
lärare; komponerade och utgaf 6 hftn
sånger med piano, en julhymn för bl.
kör och några småsånger.

kantor

i

Horneman, Johan Ole Emil, f.
1809 i Köpenhamn, t 29. 5. 1870;
elev af Kuhlau; öppnade 1844 en konstoch musikhandel och förenade sig först
med de Meza, sedan 1846 med Emil Erslev; 1859 sålde han sin andel i musikhandeln och försökte sig senare på egen
hand som musikhandlare; stiftade i för1.

13.

5.
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ening med
manamnet
uppehöll
vecklade

sin son en handel under fir"Chr. E. Horneman" och
denna till sin död. Han ut-

en produktiv kompositorisk
verksamhet och förvärfvade sig ett vida
kändt namn genom sina små enkelt hållna vismelodier, däribland framför allt
"Den tapre Landsoldat", Af andra populära visor må nämnas: "Holmens fäste Stok", "Igaar jeg fik min Tröje",
"Gutter ombord", "Goddag, Goddag min
Pige". Alla dessa äro från det i Dan-

marks

historia

betydelsefulla

så

året

H. komponerade dessutom en mängd
pianostycken för barn och utgaf på
Breitkopf & Härtels förlag 1842 "12 Etuden", hvilka erhöllo ett varmt erkän-

1848.

nande af Schumann

i

"Neue Zeitschr.

f.

Musik".
2.

12.

Christian Frederik
1841

i

Köpenhamn, t

elev af konserv,

i

Emil
8.

6.

H.,

f.

17.

1906 därst.;

Leipzig 1857

—

60,

där

han hade till lärare Moscheles, Plaidy,
Hauptmann, E. F. Eichter, Jul. Eietz;
grundade 1879 ett konservatorium, hvilket vann högt anseende och efter hans
död har uppehållits af en styrelse bestående af kapellmäst. Rung, A. Hammerich, Louise Horneman (hans änka)
och overretssagförer Heise. Som kompositör har han vunnit sitt främsta
rykte genom sin opera "Aladdin" komp.
1864 80 och gifven på k. t. Kphn f. ggn
18. 11. 1888; ouverturen (komp. 1864) till

—

denna har gifvits med stor framgång
i
Tyskland (Leipzig 1867) som i
Norden. Han skref dessutom "Kampen
med Muserne" (1894), samt musik till dramerna "Kalanus" (1890), "Gurre" (1898),
såväl

"Esther" (1888), "Hjarne", ouverturen
"Heldenleben" (1866), sorgekantaten öfver Kristian IX (1906), balladen "De tre
Sange" ("Die drei Lieder") för barytonsolo, kör och ork., "Valfarten" för baryton och ork.; dessutom romanser, duetter
m. m.; stiftade 1862 tills. m. Nordraak
och Grieg musikföreningen "Euterpe",
som bestod i 3 år och senare tills. m.
prof. Mailing "Koncertforeningen". 1897
deltog han som dirigent i 2:dra nordiska
musikfesten i Stockholm.
Hornpipe, engelsk dans, hvilken fått
sitt namn af ett instrument med samma namn, hvilket lefvat kvar hos folket i Wales och Skottland intill 1800-talet.
Instrumentet är en primitiv skalmeja

Hornung— Hubay
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med munkapsel och
Dansen är

i

Ijudstyeke af horn.
regel skrifven i */* takt, dock

saknas ej tretakt. Eedan under 1500-talet var dansen h. känd i England och
omtalas i litteraturen ej sällan; under
1600-talet trycktes en del melodier, och
under 1700-talet nådde den sin högsta
popularitet. Handel upptog en h. i den
af sina "12 Grand Concertos". En i
Sverige bekant h.-melodi är Bellmans
"Bacchanaliskt häroldskapitel" nr 4,
i
hvilken är densamma som "the college
hornpipe" ("Sailor boysdansen").
7: de

Hornung,
7.
i

1801

i

Conrad Christian,

Skelskör,

Danmark, f

Köpenhamn; skapare

af

11. 1.

Nordens

f.

1.

Af hans musikestetiska

skrifter märkas:
Die Lehre von den musikalischen Klangen (1879), tlber die Bedeutung der praktischen Ideen Herbarts f. die allgem.
Ästhetik (1883), Herberts Ästhetik in ihren grundlegenden Teilen quellenmässig
dargestellt u. erläutert (1890); dessutom
har han utgifvit flera böcker på tjechiska öfver Wagner (1872), Gluck, Berlioz,
Smetana m. fl.; slutligen skrifter om
böhmiska folkmelodien och en akustisk
skrift med dualistisk åskådning: Die
Lehre von den musikalischen Klangen
(1879).

stör-

"Hornung & Mölbegynte som snickare, öfvergick sedan till pianofabrikör och flyttade 1842
till Köpenhamn; 1843 hofinstrumentmakare; under 40-talet steg fabriken hastigt
i anseende och kunde redan vid 50-talets
början bygga 100 instrument om året;
1851 öfverlämnade H. fabriken åt H. P.
Möller, hvilken redan dessförinnan hade
varit honom ett godt stöd; drog sig sedan tillbaka till födelsestaden, i hvars
närhet han köpte ett landtgods; flyttade
F. Krebs utgaf
1870 till Köpenhamn.
Efter H. P.
1873 hans själfbiografi.
Möllers död 1859 öfvertogs firman af de
två sönerna F r e d e r i k, f. 10. 4. 1839,
(skötte den 1859 69 i moderns namn) och
Conrad Christian (deltog fr. o. m.
sta pianofabrik, firman
ler";

—

—

1866).

Ho satans boning tänker på,
psalm 464; Haeffner hänvisar till mel. 237.
Hosianna (Osanna) in excelsis, en
del af katolska mässan; följer efter Sanctus och Benedictus.
af Vogler,

Hosianna
i Sverige och
Finland välbekant adventssång för 4stämmig blandad kör med orgelack. Kedan på 1790-talet allmänt spridd och ofta
sjungen; skrefs efter all sannolikhet i
Sverige i början af 1790-talet, enär mel.
är okänd i Tyskland och ej någonstädes
i
tyska källor är omnämnd; redan på
1840-talet omtalas den såsom den sång,
hvilken regelbundet hvarje första adventsöndag borde sjungas.
Hostinsky, O t a k a r, f. 2. 1. 1847 i Martinoves, Böhmen; musikestetiker; studerade vid Prags och Miinchens univ.; docent i musikhistoria i Prag 1877; 1883
e. o. 1892 ord. professor i estetik därst.

Georges

Houdard,

1873

Louis,

f

30. 3.

.

1860

Neuilly sur Seine; musikforskare, hvars
studier särskildt gällt medeltidens kyrkomusik, neumer och rytm; af dessa förtjäna särskildt att nämnas: L'art dit
Grégorien d'aprés la notation neumatique (1897), Le rythme du chant dit Grégorien d'aprés la notation neumatique
(1898), La cantiléne romaine (1905), La

i

rythmique intuitive (1906); har som kompositör (elev af L. Hillemacher och Massenet) utgifvit flera kyrkokompositioner
(Salutaris, Kequiem, Ave Maria, Pater
noster).

Hoven,

J.,

tonsättaren

pseudonym för österrikiske
Joh. Vesque von Piitt-

lingen.

Helga

Hoving,

Adamsen
Danmark;

24.

Teodora

1862

2.

Petrea,

f.

Kristianshavn,

i

—

elev vid k. t. i Sthlm 1878 81;
anställd vid Dram. t. 1881—83, vid Södra
och Djurgårdst. 1883 85, vid Dram. t.

—

— 98;

premiäraktris 1888; vis- och lutsångerska. Bland hennes roller märkas
bl. a. följande musikaliska: Cherubin i
"Figaros bröllop", Papagena i "Trollflöj1885

ten".

Gift första

gången (1884—87) med

operasångaren o. regissören Axel Rundberg, andra ggn (sedan 1894) med läkaren Joh. Hoving från Finland. Nu bosatt i New York.

Ho

är den, för Herran, psalm

294; Haeffner

Ho

hänvisar

är den,

till

mel.

som trött

277; Haeffner 277; mel.

45.

af, psalm

motsvarar nr 29 i
f. ggn i Arrhenii
136); saknas i ut-

koralpsb. af 1697; tryckt

Psalmeprofver 1691 (s.
ländska källor; nr 379

i

finska koralb.

n ö (Eugen Huber), f. 15. 9.
1858 i Budapest; violinvirtuos; 1871 75
elev af Joachim; konserterade 1878 med

Hubay, J

e

—

Huber—Hultgren
stor

framgång

1882

förste

Paris hos Pasdeloup;
vid konserv, i
Briissel; 1886 motsvarande befattning i
Pest; ledde där en mycket berömd stråkkvartett (Hubay- v. Herzfeld-WaldburnPopper). Som kompositör gjorde han sig
bl. a. känd genom en violinkonsert op.
21, en "romantisk sonat" för v. o. p.,
"Scenen aus der Czårda" (p. o. v.), en
symfoni och operorna: "Alienor" (Pest

Hufvadstämma, melodiförande stämma,

i

violinprof.

"Der Geigenmucher von Cremona"
(1895), "Der Dorfllump" (1896) m. fl.; re-

1891),

digerade en ny uppl. af Kreutzers etyder 1908.

Huber, Hans, f 28. 6. 1852 i Schönewerd, Olten, Schweiz; 1870—74 elev vid
Leipzigs konserv.; 1896 H. Bagges efterträdare vid Basels konserv.; som kompo-
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solostämma.

Principal.

Jfr

Hufvudstämmor (grundstämmor)
orgel:

en

i

vidsträckt betydelse de stämmor,

i

hvilka hafva

fottal 32, 16,

till

2 eller

8, 4,

grupper, såsom
principaler, flöjter, gedackter, stråkstämmor, alla tillhörande labialverket, samt
I inskränkt beslutligen rörstämmor.

Dessa delas

1.

i

flera

märkelse räknas till h. alla med namnet
Principal och Oktava betecknade stämmor, oberoende af fottalet. Deras pipor
äro alltid öppna, mensuren är vid och
deras ton rund och fyllig.
Hufvudton, grundtonen i ett ackord;

.

sitör tillhör

han närmast Brahms'

rikt-

ning; har, jämte pianostycken, sonater,
solosånger o. körsånger, skrifvit: pianokvintett op. 111, två trios op. 30 och 65,
triofantasi op. 84, 3 cellosonater op. 33,
89, 114, 2 pianokonserter op. 36 och 113,
violinkonsert op. 40, 2 symfonier op. 63
och 115, heroisk symf. op. 118 m. m.; för
kör o. ork.: "Nordseebilder" och
soli,
"Meerfahrt" samt operorna "Weltfriihling" (Basel 1894) och "Kudrun" (Basel
1896).

Hubermann, B r o n i s 1 a w, f. 19. 12.
1882 i Warschau; violinist; elev af Joachim 1892; uppträdde tidigt å konserter
som underbarn och vann efter hand äfven erkännande som mogen mästare; H.
gästade Stockholm 1910 och har under
de sista åren väckt stor uppmärksamhet
som gedigen konstnär.

tonikan.

Hafvudtonart, den tonart,

i

stycke börjar och slutar och

härskande

hvilken ett

som

är för-

däri.

Hugenotterna,

Les Huguenots,

Scribe och E. Deschamps,
musik af Meyerbeer; pr. Paris 29. 2 .1836;
k. t. Sthlm pr. 10. 5. 1842 (öfvers. af P.
Westerstrand) intill 1912 års slut gifven
154 ggr; k. t. Kphn (öfvers. af Överskon)

opera

i

5 a. af

;

pr. 28.

2.

1844.

Huhn, Charlotte,

f.

15.

1865

9.

i

—

Liineburg; operasångerska (alt); 1881 85
elev af konserv, i Köln, sedan utbildad
af Hey i Berlin; debuterade 1889 i Ber-

som "Orpheus" med stor
framgång; har sedan varit engagerad på
flera ställen (1890—91 i New York, 1892—
95 i Köln, sedan i Dresden, Miinchen
m. fl.); konserterade i Stockholm 1905.
lin (hos Kroll)

Hulda, se Halte Hulda.
Hultén, Carl Bernhard, f. 23.

1.

1842

i

nästan alltid den nedersta men i Tyskland i tremanualiga orglar vanligen den

Lösen, Blek.; elev af konserv, i Sthlm
1861 66;
kapellmästare vid åtskilliga
landsortssällskap 1866 74 och vid St. t.
i Göteborg 1874
90; privatlärare i Göteborg från 1892; har komponerat sånger
samt musik till skådespel.
1. Hultgren, Aron, f. 16. 1. 1842 i Le-

mellersta (benämnes likväl "första manualen"); den manual, som härvid motsvarar vår svenska andra, ligger då nederst och kallas på grund häraf "Unterwerk". H. benämnes i Tyskland ofta:
"Brustwerk" (bröstverk) och "Eiickposi-

rum, Västerg., t dec. 1908 i Malmö; elev
af konserv, i Sthlm 1857 63 och af Reinecke i Leipzig 1864; pianolärare i Göteborg 1865 82; organist i Malmö S. Pauli
1886. H. var en god pianist och eftersökt
pianolärare; såväl i Göteborg som i

tiv" (ryggpositiv).

Malmö medverkade han

Hufvudröst, ett röstregister; frambringas genom starkare spänning af stäm-

serter.

banden

1877

Hnfvudmanual, i en orgel den manual,
som tilldelats de flesta och i regeln äfven de starkaste stämmorna; är i Sverige

(sammandragning af

röstsprin-

gan) och resonansens förläggande
hufvudet; jfr Falsett.

till

—

—

—

—

—

ofta

vid

kon-

C lar a

H., f. Mathiesen, f. 1. 11.
Tönsberg, Norge; sångerska; elev
af fru Munthe af Morgenstjerne; sjöng
redan vid 14 års ålder offentligt; gästade
2.

i

26

Hultquist
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1893 London, där hon sjöng hos premiärminister Salisbury och vann mycket beröm i de högre kretsarna för sin gedig-

na, temperamentsfulla sång

samt fylliga

och klangfulla röst; ingick 1897 äktenskap med en norsk affärsman (af svensk
släkt) och har sedan varit bosatt i Kristiania; hon har ofta medverkat vid Musikföreningens och Caeciliaforeningens
konserter; har låtit höra sig dels i sitt
hemlands städer, dels i Köpenhamn och
Stockholm; har som scenisk sångerska
sjungit bl. a.: Leonora i "Trubaduren",
Anna i "Don Juan", Zerlina i "Fra Diavolo". Violetta i "Den vilseförda", Elsa
"Lohengrin", Agatha i "Friskytten"
i
m. fl.
Hultquist, Gustaf Fredrik, f. i Eksjö
19. 4. 1859 (son af musikdirektör Joh.
Fredrik H.); stadsingenjör och stads-

—

byggmästare i Oskarshamn 1886 89, i
Söderhamn 1889— 1906; stadsingenjör i
Sthlm sedan 1906; stiftare och dirigent
för musikföreningen i Oskarshamn 1886
89, i Söderhamn 1889 — 96; sånganf. för
Söderhamns sångförening 1889 1906; anf.
för Hälsingeturnén 1896, Norrlandskören

—

—

i Norrlands sånsånganf. för Västmanlands sängarförb. 1909 12; sekr. och
1.
dir. i svenska sångarförbundet 1909
—12.
Hummel (danskt Humle, höll. Hommel,
t. Hummel),
1. Ett gammalt under 1700talet mycket populärt stränginstrument
af cittraliknande skapnad; h. har 6 14
strängar oftast alla af metall, delvis

1897,

sånganf.

o. v.

garförbund 1897

ordf.

—12;

—

—

med brumbassträngar medljudande;

spe-

instrumentet lägges på ett
bord eller i knäet. H. var mest spridd i
Småland, Öland och Skåne samt Götalandslandskapen i Sverige; utanför Norden förekom instrumentet bl. a. i Danmark, Holland och Nordtyskland.
2.
Ett register, som fordom förekom i orglar
med 2 svagt ljudande tungpipor,
hvilka klingade på en gång, stämda i
C och F el. G.
3. Brumbasen på en
del folkliga stränginstrument samt på
säckpipan (surrade som en humla).
Litt. för instrumentet h.: H. Boivie, Musikafdelningen i Nord. museet s. 15; A.
Hammerich, Musikhist. museum s. 46;
Kl. Douwes, Grondig onderzoek van de
Toonen der Musiik, II handelende van
verscheidene Musiik Instrumenten s. 118;
las

så,

att

—

—

—

—Hummel
J. G. Kohl, Die Marschen u. Inseln der
Herzogthiimer Schleswig u. Holstein,
Dresden 1846; J. C. Boers, De Hommel
of Noordsche Balk, Tijdschrift d. Ver. v.
N.-Nederl. Muz. I, 1885 s. 1—9 (med bild).
1.

Hummel,

Johann Nepomuk,

f.

Pressburg, t 17. 10. 1837 i
Weimar; upplefde sin första ungdom i
Wien, där han redan 9 år gammal lärde
känna Mozart, hvars älsklingselev han
sedan blef; företog 1788 93 en konsertresa till Danmark och England; i London var han någon tid elev af Clementi;
efter sin återkomst tog han kompositionslektioner för Albrechtsberger; var
1804 11 kapellmästare hos furst Esterhazy; de följande åren uppehöll han
sig i Wien genom att ge pianolektioner och konserter, lärde under denna
tid känna Beethoven och sökte särskildt
tillägna sig dennes breda stil och utvecklade pianoteknik; var 1816 20 hofkapellmästare i Stuttgart; utbytte sistnämnda år befattningen mot en dylik i
Weimar, på hvilken post han kvarstannade till sin död endast med afbrott för
H. besökte ofta
tillfälliga konsertresor.
London, där han alltid blef varmt och
entusiastiskt mottagen.
H:s stil är
närmast en utveckling af Mozarts, dementis och Beethovens; hans teknik är
14.

1778

11.

i

—

—

—

—

men

fyllig

ofta för

mycket bravurmäs-

sig och verkar ej sällan tankefattig.

Som

lärare utöfvade han en betydande verksamhet och blef som sådan verkligt
skolbildande. Pianotekniken under 1820och 30-talen i Europa byggde närmast
på den grund H. lagt. Czerny, F. Hiller, Henselt och Thalberg voro alla H.elever och utbildade vidare hans stil.
Först med 40-talet lyckades Liszts tek-

nik undantränga den gamla. I Sverige
kom H.-riktningen in med J. van Boom
(s.
d.),
hvilken hela sitt lif bibehöll
förkärleken för sin mästares pianopedagogiska principer. H:s mest karakteristiska verk äro de 7 pianokonserterna,
hvaraf särskildt den i A-moll (den 3:dje)
och den i H-moll (den 4:de) blefvo mycket populära. Af hans öfriga pianoverk
märkas sonaterna op. 81 (Fiss-moll), 92
(Ass-dur f. 4 h.), 106 (D-dur), rondorna
op. 122 och 55, 11 och 109 samt Bagateller op. 107.
Dessutom skref han en
septett
trior,

op.

74

(D-moll),

violinsonater,
106, piano-

pianofantasi m. ork. op.

Humperdinck—Hnrka
kvintett, 3 stråkkvartetter, en ouverture,
mässor, kantater m. m.; utgaf 1828 "Ausfiihrliche

Anweisung

zum

spiel" (en svensk p.-skola

i

Pianoforte-

samma anda

—
—

fr. H. af J. v. Boom).
Komp.-förteckning i Groves lexikon.
2, F e r d i n a n d H., f. 6. 9. 1855 i Berlin; i unga år harpvirtuos sedan kompositör och pianist; elev af Kiel och Bargiel i komposition; k. musikdirektör 1897;
skref bl. a. en opera "Mara" (1893, k. t.
Stockholm 1894) i Verdistil; dessutom
pianokompositioner, kammarmusikverk,
ouverturer, körverk ("Columbus", "Der
neue Herr Oluf"), ballader ("Jung Olof",
Geisterheer"),
"Das
"Germanenzug",
manskörer, damkörer samt flera operor

med öfningar

("Die Beichte" Berlin 1900 o. a.).
Humperdinck, E n g e 1 b e r t, f 1. 9.
1854 i Siegburg (Rheinland); elev af konserv, i Köln (F. Hiller); Mozartstipendiat 1876 och vistades som sådan i Miinchen, där han dels var elev af Franz
Lachner, dels af Rheinberger vid k. musikskolan därst.; han fick här äfven öfning i dirigerande och komponerade
bl. a. en humoresk för ork. samt körballaden "Wallfahrt nach Kevlaar"; blef
tack vare dessa två verk Mendelssohnstipendiat och reste med detta till Ita.

där han stiftade bekantskap med
Den senare fattade stort intresse för honom och bad honom följa
lien,

Wagner.
sig

till

Bayreuth för

att biträda vid för-

beredelserna till Parsifal. H. stannade
de närmaste åren i Bayreuth som Wagners förtrogne i allt; var 1885 87 lärare vid konserv, i Barcelona; lefde sedan åter i Köln och blef 1890 lärare vid
Hochska konserv, i Frankfurt a. M. 1893
uppfördes i Weimar hans opera "Hänsel und Gretel" (Sthlm 1895: "Hans och
Greta"), hvilken väckte ett enormt uppseende och gjorde hans namn inom ett
par år kändt öfver hela den bildade värl-

—

den.
1896 erhöll han titeln k. preuss.
professor; lefde en tid uteslutande för
i
Boppard vid Rhen och
kallades därifrån år 1900 att förestå den

komposition

akademiska mästerskapsskolan i komposition. Efter den första sagooperan följde snart andra, hvilka dock ej fängslade
i lika hög grad:
"Die sieben Geislein"
(1897), "Dornröschen" (1902) och melodramat "Die Königskinder" (1898, omarbetad till opera 1908). Af hans senare verk
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må

nämnas: kom. op. "Die Heirat wider
(1905), musik till Aristophanes'
"Lysistrato" (1908), Shakespeares "Wintermärchen" och "Sturm" (1906). Dock
ha inga af dessa helt lyckats att slå
igenom. Af verk utanför scenen märkas,
förutom de två nyss nämnda ungdomsstyckena, körballaden "Das GlUck von
Edenhall" 1884) och "Maurische Rhapsodie" (1898). Den stora framgång han
Willen"

erhöll

med

sin första sagoopera berodde

på de allbekanta barnvismelodierna (närmast hämtade från Westphalen), hvilka han upptog och försåg
med ett färgrikt och stämningsfullt
orkesterackompagnement. Härtill kom
verkningsfulla sceniska tablåer, hvilka
gåfvo en präktig sagostämning. Stilen
var i öfrigt Wagneriansk till sin läggning, och stycket kunde därför betraktill

tas

stor del

som

ett lyckligt försök att öfverföra

den medeltida riddarsagans

stil

på

folk-

sagan. Af de många försök, som på 90talet företogos att föra Wagnerriktningen vidare, förtjänar afgjordt H:s opera

den främsta platsen.
Hunnius, D e 1 1 e f f

,

f.

24. 6.

1615

i

Coll-

Eiderstadt, Holstein, t i Viborg 29. 11. 1664; utbildades till organist
af organisten vid Marias kyrka i Liibeck
Peter Hasse; kallad till organist i Videnbiittel

i

borg i Finland 19. 5. 1639 och kvarstanEn
nade å denna post till sin död.
likpredikan af M. Andreas Heinricius
trycktes 1664 öfver honom.

—

Hur fröjdar

sig

i

templets,

Hseffner 326; mel. motsvarar
nr 109 i koralpsb. af 1697; går tillbaka
till tysk koral (Zahn 4473: Herr Gott,
wann du dein Volk Zion) af 1553; finnes i sv. hdskr. redan på 1630-talet (Kalmar, Mönsterås); nr 336 i finska koralb.
härlig. Gud, din sol, psalm
321; Hseffner hänvisar till mel. 7.

psalm

326;

Hur

Hurka,

Friedrich Franz,

f.

23.

2.

Merklin, Böhmen, t 10. 10. 1805 i
Berlin; populär operasångare; 1784 anställd i Leipzig; besökte 1788 Sverige, där
han en tid var hofsångare hos Gustaf III;
1789 i Berlin, där han intill 1802 medverkade i Singakademien. H. vann sitt
främsta anseende som viskompositör; af
hans sånger blefvo i Tyskland särskildt
kända: "Scherz und Ernst" 1789, "Die
Farben" 17796, "15 deutsche Lieder" 1797,
"6 deutsche Lieder", "Die 5 letzten Lie1762

i

Hur kan och

404
der" (op. posth.).

—Hur

skall

Af hans svenska sånger

finnas två tryckta i Åhlströms samling
"Skaldestycken satta i musik"; Skeppsfarten, ord af Vallerius: "Jag hälsar dig
fredliga flagga" (X, 4), Visa: "Harmoni,

du milda styrka" (XIV,

7).

Dessutom

hänvisas för dikten: "Det finnes, så hviskar mitt hjärta" (XI, 11) till den förstnämnda melodien, hvilken blef utomordentligt populär och ännu ej helt och
hållet är glömd.

Hur kan och skall jag

dig,

Haeffner 160; mel. motsvarar
nr 323 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till
tysk koral (Zahn 5138: Gross ist, i grosser Gott) af 1648; nr 406 i finska koralb.

psalm

160;

Hurlebusch, Konrad Friedrich,
Braunschweig, t 17. 12. 1765 i Amsterdam; elev af sin fader; begaf sig 1715
till Hamburg, 1716 till Wien, 1718 till Italien, 1721 till Miinchen; 5. 2 .1722 gaf
han en konsert i Hamburg och kallade
sig i medvetandet om denna "en berömd
1723 erhöll han vid svenska
virtuos".
hofvet i Stockholm titeln kapellmästare;
var 1726 i Bayreuth. 1727 och 28 konf. i

serterade han åter i Hamburg; hvar han
sedan uppehållit sig den närmaste tiden
framåt, är obekant. 22. 2. 1743 erhöll han
organistbefattningen vid gamla kyrkan i

Amsterdam och beklädde denna

plats

till

sin död. (Dessa data äro sammanställda
ur Eitners Quellenlex. och Sittards Geschichte d. Musik- u. Konzertwesens in
Hamburg). I svenska källor namnes H.
regelbundet som hofkapellmästare. Såsom synes af art. Hofkapell är detta
ej riktigt.
Han namnes ej i hofräkenskaperna och synes helt och hållet haft
privat anställning hos konung Fredrik I.
På en samling ("Compositioni musicali
per il Cembalo") tryckta klavérkompositioner (Hamburg u. å. [Uppsala bib-

ny uppl. Amsterdam 1912) betecknar han sig själf "Maestro di Capella di Ke de Suezia" (saml. är dedicerad konung Fredrik I). Gripsholms bibliotek];

liotek (nu i kgl. bibi. Sthlm) förvarar
tvenne tillfällighetskompositioner af honom (ms.): 1. Fete Musicale å Tanniversaire de Tarrivée dans le Royaume de
S. M:té Fredéric I, Roy de Suéde eélébrée å Stockholm le 15 Jan. 1725 (afl. 4:to,
44 sidor); 2. Festeggiamento Musicale
per il di natale di sua Real Maestä Ulrica Eleonora in Stockholm alli 23 di

länge skall

Gennaro

1725

(afl.

Höljer

4:to, 68 sidor).

omtalar, att han 1722

med anledning

sin opera "L'Innocenza

af
kallats

difesa"

hofkapellmästare i Sverige och sedan
lämnat landet 1725 efter att ha uppfört
operan "Armenio".
H:s namn namnes

till

—

Marpurg
honom såsom en tämligen origi-

rätt ofta

i

skildrar

1700-talslitteraturen.

i sin bok "Kritisehe Briefe"
Mattheson nämner honom i sin
"Ehrenpforte" s. 119, I J, A, Scheibes
bok "Der kritisehe Musicus" (1737 40)
skildras han i 64:de stycket på ett mindre hedrande sätt. I Berlins k. bibi. finnes en pasquill öfver honom af 1736 (Ms.
theor. 4:o. Nr 13), där han får heta "Bur-

nell person
(II, 468).

—

—

Fetis, som eljest är så väl
underrättad, meddelar en kort biografi
af honom i supplementet till sin Biogr.
univ., dock utan att ha sett mer än några af hans tryckta verk.

leschio".

Hur

Ijuf, o Gud,
hänvisar

401; Haeffner

hur

säll, psalm

mel.

till

Hur mild och nådig,
Haeffner 291; går tillbaka

35.

psalm

291;

tysk koral

till

(Zahn 5817 och 5820: O Ewigkeit du Donnerwort) af 1642 (1653 ombildad af Criiger); finnes i Sverige f. ggn i Haeffners
koralb. af 1808.

Hur

rörs,

o

Gud, mitt, psalm

Haeffner hänvisar
Hurstinen, S u 1

till
o,

f.

mel.
1.

355;

239.

12.

1881

Hel-

i

singfors; violinist; utbildad först i hemlandet, sedan i Prag (O. Sevcik) och Berlin (C. Halir); var en kortare tid lärare
vid Helsingfors' musikinstitut; har med
stor framgång konserterat i Berlin och

Köpenhamn samt dessutom

gjort

kon~

Finland, Sverige, Danmark o.
östersjöprovinserna. H. hör till Finlands
sertresor

i

allra främsta
gifvits:

för violin

o.

Gavotte,

Arietta,
1910);

förmågor på

Af kompositioner ha

ment.

p.

sitt

instru-

tryck utFinsk menuett,
i

Fantasiestiick

(alla

dessutom en mängd arrangementer

o. p. (1911); Valse élégiaque (v. o.
Vals (p.), Gavotte (v. o. p.), Zigenarvisor m. m. (1912); af uppförda outgifna
verk märkes en Suite i A-moll för orkester. H. har äfven utgifvit en "Läro-

för v.

p.),

bok för

violinister".

Hur länge skall mitt
psalm

45;

hjärta,

Haeffner 45; går tillbaka

till

tysk koral (Zahn 6923: Schmiicke dich, o
liebe Seele) af 1649; i Sverige först i
Haeffners koralb.

Huss — Hwass
Huss,

Frans,

J.,

8.

f.

1830

9.

i

Lidkö-

Stockholm 7. 3. 1912; student i
Uppsala; efter att någon tid som student
ha varit sånganförare i Västergötlands
nation, återvände han till födelsestaden,
där han verkade som sång- och pianolärare; här utgaf han äfven 1861 en musikhistoria, hufvudsakligen efter Brendel, med en kortare uppsats om Sveriges
musik; 1870 öfversatte han en Beethovenbiografl; grundade i slutet af 1870-talet
tills. m. Beer (s. d.) ett musikförlag, hvilket snart helt öfvertogs af den senare;
stiftade 1881 tills. m. Fr. Vult von Steyern och Ad. Lindgren "Svensk Musiktidning"; sedan hans båda kompanjoner
dragit sig tillbaka, skötte han fr. o. m.
slutet af år 1884 ensam tidningen och
H.
fortsatte därmed ända till sin död.
nedlade här ett mycket godt och förtjänstfullt arbete, och tidningen har
blifvit af oskattbart värde ej minst geping, t

i

nom de utförliga musikbiografier och
den goda öfversikt öfver teaterstycken
hufvudstaden, som tidningen inTidningen öfvertogs sommanehållit.
ren 1912 af Gunnar Norlén i Uppgifna

i

—

sala.

Hvad godt kan jag
206; Hajffner 206; mel.

dock, psalm
motsvarar nr 283 i

koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 5264 b: Von Gott will ich
nicht lassen) af 1572; nr 6 i finska koralb.

Hvad Gudi
psalm

254; Haeffner

täckes,
hänvisar

Hvad Herren

är
till

mig,

mel.

229.

äskar, hvad,

Haeffner 39; mel. motsvarar
nr 68 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till
tysk koral (Zahn 7737: Herr Gott in deinem höchsten Thron) af 1553; finnes i
Sverige på 1630-talet (Kalmar, Mönsterås); nr 383 i finska koralb.

psalm

39;

Hvad kan dock min
257; Haeffner

Hvad

hänvisar

till

själ, psalm

mel.

78.

ljus öfver griften, psalm

motsvarar nr 165 i
i tyska källor
men finnes i danska: 1569 hos Thomissön,
1573 hos Jespersön; i Sverige på 1630102; Hseffner 102; mel.

koralpsb. af 1697; saknas

talet (Mönsterås).

Hvad min Gud
Haeffner hänvisar

Hvad

röst,

till

hvad

koralpsb. af 1697;
koral (Zahn 1689:

mel.

251;

229.

Ijuflig, psalm
motsvarar i nr 282
går tillbaka till tysk
Warum betriibst du

153; Heeffner 153; mel.
i

vill, psalm

405

mein Herz) af 1565; förekommer i
Sverige på 1630-talet (Kalmar, Mönsterås); nr 296 i finska koralb.
dich,

Hvad sörjer du
244; Haeffner

hänvisar

Hvarför

så svåra, psalm
till

mel,

206.

sörja, hvarför, psalm

Haeffner 245; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 6693: Hat der Himmel gleich
viel Wege) af 1684; i Sverige ej före

245;

Hasffner.

Hvar kristtrogen fröjde

sig,

Haeffner 61; mel. motsvarar
nris 128 o. 129 i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk medeltida melodi (Bäum-

psalm

61;

ker I, 47: Magnum nomen; Zahn 8573
—75: Resonet in laudibus); i Danmark
1569 hos Thomissön och 1573 hos Jespersön; i Sverige i Piae Cantiones 1582. Se
vidare T. Norlind, Latinska skolsånger
s.

106

f.

Hvar man må nu
Haeffner hänvisar

Hvarmed
psalm

till

väl, psalm

mel.

46;

35.

skall jag dig lofva,

428; Haeffner

hänvisar

mel. 419.

till

Hvart flyr jag för Gud,
170; Haeffner 170;

motsvarar nr

psalm

214

ko-

i

ralpsb. af 1697; finnes dessförinnan i Riddarholmskyrkans koralb. af 1695 (ms.);

saknas

i

utländska källor.

Hvarthän skall jag dock
psalm

176; Haeffner

Hvar

hänvisar

till

fly,

mel.

är den vän, som, psalm

51.

481;

Hseffner 481; går tillbaka till tysk koral
(Zahn 983: Herzliebster Jesu, was hast
du verbrochen) af 1640; i Sverige först i
Haeffners koralb. af 1808.

Hwass, Tora Kristina, f. 15. 7. 1861 i
Mo, Dalsland; pianist; elev af J. A. Josephson i Uppsala, sedan af konserv, i
Sthlm (1881—86) med H. Thegerström
som pianolärarinna; utbildade sig sedan
vidare i Paris (L. Breitner) och Köpenhamn; uppträdde 1891 f. ggn offentligt
som pianist i Stockholm; i Köpenhamn
medverkade hon 1895 vid en Rubinsteinfest af Kammarmusikföreningen; s. å,
konserterade hon äfven f. ggn i London;
de följande åren spelade hon ofta vid
konserter i Sverige och Danmark samt
vann allt högre erkännande; efter 1900
har hon företrädesvis uppehållit sig i
London, där hon ofta uppträdt vid Lördagskonserterna och äfven gifvit egna
konserter; har äfven verkat som lärarinna; har flera gånger gästat Sverige,

Hwasser— Hiilphers
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1908.

a.

bl.

—

49 och 1908

s.

Hwasser,
1817,

5.

t

i

s.

Biogr.

Sv. Musikt. 1899

i

Daniel,
Stockholm

f.

i

9.

Eomfartuna
3.

28.

1871; student

Uppsala 1837; vistades i univ.-staden
1846, dä han aflade kameralexamen
och sedan begaf sig till Stockholm; under Uppsalatiden var han medelpunkten
i
den glada Juvenalkretsen (s. d.) och
förstod att på ett förträffligt sätt föredraga skämtsamma visor o. små dramatiskt-musikaliska improvisationer; han
ägde en ovanligt vacker tenorröst och
en god musikalisk smak; i den Hwasserska kretsen tillkom Wennerbergs Juvenalsånger, samlingen "De tre" och sist,
då den redan blott var ett minne (året
efter H. lämnat staden), "Gluntarne".
Sedan H. lämnat universitetsstaden fortsatte han samma glada sällskapslif i
hufvudstadens ordenssällskap och blef
en uppburen medlem af Par Bricole. 1859
kallades han till sekreterare och ombudsman vid de k. teatrarna och verkade å denna plats till sin död. "När man
i

till

nämnde detta namn, tänkte man icke så
mycket på den offentlige mannen, utan
fastmera på den glade studenten, 'juvenalen', med sitt älskliga lättsinne, den
fyndige och kvicke ordlekaren, men
framför allt på den tjusande sångaren,
som samlade kring sig hänryckta åhörare dels genom den ovanligt sköna klangen i sin välljudande stämma, dels ock

genom

det innerliga, tilltalande i föresom kan kännas, icke beskrifvas" (minnestal i P. B. 15. 5. 1871).
Af
de många källorna till H:s lif må här
draget,

—

nämnas

blott

J.

Sundblad, Uppsalalif,

1884.

Hvem
psalm

276;

är bland

Jesu rätta,

Haeffner hänvisar

till

mel.

28.

Hvilken kärlek oss bevisad,
psalm

80;

Haeffner hänvisar

till

mel.

70.

Hvita frun pä Drottningholm, kom. m. sång

i 2 a. af H. Sätherberg, musik af prins Gustaf och (några
fä partier) af I. Hallström, arr. f. ork.
af J. N. Ahlström; pr. k. t. Sthlm 9. 4.

1849;

intill

årets slut gifven 6 ggr.

Hvita frun på slottet Aven

e

1,

La Dame blanche,

op. com.

i

3 a.

musik af Boieldieu; pr. Paris
1825; pr. k. t. Sthlm 31. 1. 1827

af Scribe,
10.

12.

("Den hvide Dame")

30.

10.

1826 (öfvers.

af Överskon).

41.

(taltext öfvers. af N, J. af Wetterstedt,

sängtext af B. Crusell); pr.

k.

t.

Kphn

Hydraulus, vattenorgel (s. d.).
Hyllested, Frederik Ferdinand August,
f. 17. 6. 1856 i Köpenhamn; pianist; elev
af Neupert; 1878 organist i Nyköping på
Falster; reste 1880 till Weimar för att hos
Liszt utbilda sig vidare som pianist; slog
sig sedan ned i Berlin och besökte härifrän flera gånger England, där han med
stor framgång spelade i London, Edinubrgh, Glasgow m. fl. st. Efter att 1885
ha konserterat i Köpenhamn reste han
1886 till Amerika, där han bl. a. spelade
New York och Chicago. H. komponerade och utgaf en del pianostycken.
H. hade tvenne bröder, hvilka bägge
blefvo medlemmar af det danska hofkapellet och utmärkte sig som solister:

—

Oscar H., f. 1850, t okt. 1872; violinist;
Alfred Theodor Nicolaj H., f. 28.
1.

1854,

t

12.

1883;

9.

pianist och vald-

hornist.

heulen, tjuta) i en orpipor ljuda utan
att deras motsvarande tangent är nedtryckt. H. kan uppstå af skilda anledningar: därigenom att ett träspån el.
ett sandkorn e. d. kommit mellan ventilen och öppningens kanter, sä att ventilen hindras att sluta lufttätt till; därigenom att ventilfjädern är af bruten
el. hoppat ur sitt läge, el. slappnat; därigenom att pumpettrådarna löpa trögt
i sina hål (på grund af ärg el. rost),
Abrahamsson,
Hiilphers,
f.
27. 11. 1734 i Västerås, t 24. 2. 1798

Hylning,
då en

gel,

(af

t.

eller flera

Abraham

ägnade sig

handeln och erha varit delägare i faderns firma, blef H.
styresman för Fredriksbergs bruk. Ehuru hans tid af affärsuppdrag var starkt
upptagen, hann han dock med att företaga talrika resor, företrädesvis till
Norrland, och under dessa göra mycket
därst.;

ät

höll 1763 direktörstitel; efter att

noggranna topografiska anteckningar,
hvilka han sedan samlade i ett stort
verk "Samlingar till en beskrifning öfNorrland" (1771—97: 6 bd); utgaf
dessutom äfven andra topografiska be-

ver

skrifningar: Dalarne, 1762; öfver svenska städer (1778 97: 3 bd); sina anteckningar skänkte han till Västerås' gymnasiums bibi. H. förtjänar äfven ett namn

—

som den svenska musikhistoriens fader,
i
det han var den förste, som samlade

Hyltén-Cavallius
uppgifter om svensk musik och svenska
Hans anteckningar om mumusiker.
siker i Västerås finnas i handskrifterna
EnVästerås' stads beskrifning.
till
dast orgelverksanteckningarna utkommo i tryck: "Historisk af handling om
musik och instrumenter jämte kort beskrifning öfver orgverken i Sverige",
Väst. 1773. Redan 1763 hade han vändt
sig till samtliga biskopar och konsistorier i riket för att genom dem från de
församlingar, där orglar funnos, erhålla
underrättelse om verkens ålder, stämanFrån en del förtal och byggmästare.

samlingar erhöllos omedelbart önskade
underrättelser, från de öfriga först se-

dan han 30. 4. 1769 utsändt tryckta memorior till stiftens prästerskap. Vid utarbetandet af boken bistods han särskildt af H. F. Johnsen och Joh. Miklin.
Den förre bifogade en "Kort orgverks-

Jämte beskrifning af orgelverken medtog H. äfven en skildring
af musikens historia utanför och i hemlandet. För den del, som kom närmast
hans egen tid, 1700-talets förra hälft,
hade han här att lita till personliga
uppgifter från en mängd musikintresserade i landet, och genom en vidsträckt
brefväxling erhöll han äfven biografiska anteckningar af en mängd då lefvande musiker. Då boken främst var afsedd att vara en orgelverksbeskrifning,
blef endast en ringa del af detta material tryckt.
H. bevarade dock sorgfälligt hela sin brefväxling, och i Vägymnasiums bibi. förvaras i
sterås'
tvenne tjocka band allt det samlade materialet.
Då detta en gång blifvit utgifvet, äga vi en betydligt klarare bild
af frihetstidens musikutöfning än nu.
Smärre kompletteranden kunna äfven
erhållas genom de i k. b. Sthlm bevarade H.-brefven.
Om H. som musiker
finnes för närvarande ingen biografi,
men om honom som topograf finnes en
af M. Boheman skrifven lefnadsteckning
i
Turistföreningens årsskrift 1898. Det
där meddelade porträttet är efter allt
att döma ej äkta, och vi äga ej heller
för närvarande något autentiskt porträtt
beskrifning".

—

af honom.

Hyltén-Cavallius,

Gunnar

Olof,

f.

Hönetorp, Vislanda skn, t
5. 7. 1889 i Sunnanvik, Småland; 1856 direktör för scenen vid k. t., 1858 60 di-

18.

5.

1818

i

—

— Hymn
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H.-C:s verksamhet för
t.
den svenska operan blef ej långvarig
och synes ej heller ha blifvit af någon betydelse för miisiken och sången.
Hans fält, där han skulle gifva mera
storartade resultat, blef folkminnena.
Under hans teatertid utarbetades ett
nytt reglemente och en arbetsordning
Om hans verksamhet vid
för operan.
k. t. se Fr. Hedberg, Gustaf III:s operahus och dess minnen, s. 66 f. 1891 och
C. F. Lundquist, Minnen o. Anteckningar I, 1908, s. 197 f.
Hymn, egentl. en lofsång till Guds
ära; under medeltiden en speciel sång
af strofisk form (vanligen jambisk dimeter); denna speciellt kyrkliga h. utbildades på 300-talet och fick efter hand

rektör för k.

—

inom klostrens dagbenediktinermunkarna
förhjälpte den till
(fr. o. m. 500-talet)
allt högre anseende, och på 800-talet
fanns den redan införd i nästan alla
kloster i mellersta Europa. Den romerska kyrkan ställde sig, af intresse för
den rena liturgiska sången, afvog mot
Det såg en tid nästan ut, som om
h.
kyrkan skulle lyckas att förkväfva den.
De små, enkla folkvisartade h. hade
dock gjort sig omtyckta i vida kretsar,
och kyrkans maktspråk förmådde intet.
Med 1000-talet hade h. ånyo befästat sin
maktställning, och nu utbredde den sig
segerrikt öfver hela Europa. Dess glansH.
tid inföll under 1100- och 1200-talen.
förblef dock under hela medeltiden bunden vid klostren och de dagliga bönetiderna.
Från högmässan var den så
sin plats särskildt

liga

bönetider;

godt som helt utestängd, och först reformationstiden förhjälpte den till någon
Under 1300- och 1400-talen
plats häri.
erhöll den en medtäflare i den andliga
folkvisan, hvilken angaf formen åt 1500talets

fåtal

protestantiska koral.

hymner (hufvudsakligen

Endast
jul-,

ett

påsk-

och pingsthymner) ha fått en plats i
lutherska koralböcker (i Sverige knappt
mer än 5 6 i den nuvarande koralboken).
I melodiskt hänseende var den
medeltida h. i allmänhet syllabisk med
en ton för hvar staf velse; rytmen följde
versrytmen. Under 1100-talet inlade cistercienserorden stor förtjänst om h. Vi
kunna i allmänhet särskilja 4 medeltida h.-traditioner i melodiskt hänseende: 1. Milanotraditionen 2. den romer-

—

—

Hymnolog—Hårdt emot hårdt
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ska 3. den franska 4. den engelska. För
den första hänvisas till: Colombo-Garbagnati, Gli inni del Breviario Ambrosiano, Milano,
Giuseppe Palma 1897;
för den andra: franeiskanerbreviariet af
1230 från Eom; för den tredje: Cod. lut.
nouv. acquis, 1235, handskr. i bibi. nat.
i Paris; för den fjärde: Hymn-melodies
and sequences, London 1903. Hvad de
svenska h.-melodierna beträffa sådana de
framför allt föreligga i handskriften
Brocm. 194 k. b. Sthlm, ansluta de sig
närmast den franska traditionen. Cister-

ciensermunkarna synas

i

—

lodi.
En god samling medeltida hymnmelodier är: Hymni de tempore et de
Sanctis, Solesmes 1885. Om h.-melodiernas struktur se: Krasuski, Die gregorianischen Messgesänge, Veröffentl. d. Gregor. Akad. zu Freiburg, hft 1, Regensb.
1903; se äfven andra hft i samma sam-

ling: C.

Weinmann, Hymnarium

ense, 1905.

—

Litt.

Parisi-

för h:s historia:

R.

Jungfru Marie örtagård, Sthlm
ff.; för hymnmelodiernas
äfven T. Norlind, Latinska skolsån-

Geete,
1895
hist.

s.

XXXIV

ger. Lund 1909 s. 85 ff. och s. förf.,
Vadstena klosters veckoritual. Samlaren
1907.

Hymnolog, hymn- och psalmkännare.
kunskapen om kyrko-

— Hymnologi,
sångerna och

om

deras författare.

vidare Hymn.
Hiinten, Franz,
lenz,
i

t

Paris

22. 2.

—

Se

26.

12.

1793

i

Kob-

1878 därst.; elev af konserv.

med Pradher, Reicha och Cheru-

till lärare; stannade sedan kvar i
den franska hufvudstaden och blef där
en mycket omtyckt pianolärare; hans
kompositioner skrifna i publikens smak
blefvo enormt populära; de flesta äro ytliga och tilltala ej vår tid; de flesta

bini

Hyper

öfver.

(gr.)

Hyperdiapente (gr.), öfverkvint.
Hyperdiatessaron (gr.), öf verkvart.

Hypo

under.

(gr.),

Hypodiapason (gr.), underoktav.
Hypodorisk tonart, se Eolisk tonart.

Hypofrygisk tonart, inom grekiska
musiken lika med g g utan förteckning; motsvarande inom gr. mus. jonisk

—

el.

jastisk

tonart;

se

Grekisk mu-

sik.

Hypolydisk tonart, grekisk tonart
motsvarande f f utan förteckning; se

—

Grekisk musik.
Håkansson, Hjalmar Emanuel, f.
9. 1844 i Öregrund, f därst. 3. 7. 1901;

30.

—

operasångare; anställd vid k. t. 1868 88;
kantor i Jakobs förs., Sthlm, fr. o. m.
1870; lärare vid konserv, i kyrko- o. körsång fr. o. m. 1875; dessutom sånglärare
vid flera skolor i hufvudstaden; som lärare utbildade han bl. a. Anna Klemming; under trustaf Mankells sjukdom
vikarierade han 7 års tid som organist i
Jakobs kyrka. LMA 1882. Vid k. t. uppträdde han bl. a. i följande roller: Pa-

pageno

i

"Trollflöjten"

(debutroll

8.

3.

Öfversteprästen i "Afrikanskan",
Kuno i "Friskytten", Capulet i "Romeo
o. Julia", Jakob i "Josef i Eg.", Almaviva i "Figaros bröllop", S:t Bris i "Hugenotterna", Masetto i "Don Juan" m. fl.

1868),

Hålflöjt

(t.

Hohlflöte),

i

en orgel en

i

manualen förekommande öppen, vidt
mensurerad trästämma med rund, behaglig flöjtton, vanligen

2',

4'

och

8'

ton-

höjd.

Hårdt emot hårdt
f.

fantasier

H. utgaf äfven en pianoskola.
Hypate (gr., den yttersta) djupaste tonen i de båda djupare tetrakorden af det
s. k. fullkomliga grekiska tonsystemet.
Hypoton, det djupaste tetrakordet i
det grekiska tonsystemet.

m. m.

allmänhet ha

Milanotraditionen.
Då man på
1200- och 1300-talen diktade nya hymntexter nöjde man sig ofta med att anpassa dem till äldre hymnmelodier. Häraf blef följden, att endast ett fåtal h.melodier lefde kvar, under det att texterna i utomordentlig grad mångdubblades, i samma mån nya helgonofficier
infördes.
Sverige torde endast ett
I
mycket ringa fåtal melodier ha komponerats inom landet. Samma hymn kunde allt efter högtiden ha annan melodi,
hvarigenom ännu ytterligare underströks skillnaden mellan text och meföljt

divertissementer,

rondor,

äro

eller

Så ska'

de tas. Der Widerspänstigen Zähmung,
komisk opera i 4 a., af Franz Götz, text
af J. V. Widmann efter Shakespeares
"Så tuktas en argbigga" (The Taming
of the Shrew); pr. 11. 10. 1874 i Mannheim; sedan i Wien febr. 1875 och Leipzig, Berlin m. fl. tyska städer; i England
f.

ggn

öfvers.

12.

10.

af Fr.

på Drury Lane; sv.
Arlberg; pr. k. t. Sthlm

1878

Häggr

af

öfvers.

mes"); pr.

Hägg,

E.

nu 12 ggr); dansk
("Trold kan taem-

mästerverk ha sedan på

k.

t.

Kphn

10. 5. 1890.

orgelskolans färgrikedom i registreringen och stämningsfullhet återfinnes äfven i hans tonsättningar. Af dessa må

Jakob

Adolf, f i östergarn,
Gottl., 29. 6. 1850; elev af konserv, i
Sthlm, sedan Jenny Lindstipendiat 1870
—74; elev af N. W. Gade och F. Kiel;
medverkade som pianist vid F. Books
1,

.

komi Stockholm;
ponerade vid samma tid en sonat för
cello och p. samt pianosonater; utgaf
H. vann
20 Gottlandspolskor (i p.-arr.).
Gades synnerliga bevågenhet, och man
hoppades allmänt, att han skulle bli en
betydande kompositör, då vid 80-talets
midt en svår sjukdom bröt hans vidare
utveckling; först 1906 återvann han sin

kammarmusiksoaréer

hälsa, så att han kunde återtaga sin tonsättarverksamhet, och många af hans
kompositioner hufvudsakligen
talrika
för piano el. orkester ha sedan tryckts
på danska och tyska förlag, däribland:
Suite sentimentale, ballader, Impromp-

Neun

tus,

Karakterstiicke, 24 preludier,

Blumenlieder, 21 Bjuråkerpolskor, stycken f. violin och p. m. m. Mest bekant
är hans "Nordisk symfoni", spelad af
Konsertföreningen (utg. i arr. f. p. 4 h.).
är närmast den Mendelssohnska
af Gade.
Litt.: Gustav Hetsch, J. A. H., Ein schwedischer
Komponist u. sein Verhältnis zu N. W.
Gade, Leipzig 1903. Biogr. i Sv. Musikt.

H:s

stil

—

med efterklangar

nr

1898
14:

"Ur

10;
J.

dessutom

i

samma

Wilhelm

H.,

f.

28.

11.

1867

Visby, den föreg:s f rände; organist o.
kompositör; elev af konserv, (komp. f.
Dente), Sthlm 1884; org.-ex. 1886; kyrkos.- och musiklär.-ex. 1891; sedan 1893
organist i Klara kyrka i Sthlm; var
1897 1900 innehafvare af ett af statens
tonsättarstipendier och företog 1898 en
studieresa till Tyskland och Frankrike;
bitr. lär. vid konserv, i harmonilära 1904,
ord. lär. i orgelspelning (efter A. Lager1906.
H. är en
gren) sedan 1908.
af Sveriges allra främste orgelspelare
och har vid sina talrika orgelkonserter

LMA

hufvudstaden dels

i

svenska lands-

orten framfört ett stort antal af orgellitteraturens förnämsta alster, däribland

symfoniska verk med orkester. Under
sin vistelse i Frankrike hade han godt
att studera fransk orgelkonst,
och Guilmants, Widors och C. Francks

tillfälle

Den franska

Fiinf Stiicke fiir die

Orgel op. 22, Quatres morceaux pour orgue, pianosonat i D-moll op. 19, Fyra
pianostycken op. 18, Tvenne konsertsaker för p. op. 10 och 11, Fantasistycken,
Några stämningsbilder. Sommartankar,
Sorgetoner vid Viktor Rydbergs bår,
Sorgmarsch vid Gustaf Frödings jordfästning, en pianotrio i G-moll (ofta
uppförd), en stråkkvartett (ms.) och en
stråksextett (ms.), två romanser för violin och piano, symfoni i D-dur för ork.
(ms.). Julsång op. 20 för s., bl. k. o. org„
Kantater vid Klara kyrkas återinvigning, 1907, och vid musiksällskapet Concordias

Gäfle 100-årsfest (ms.), samt so-

i

losånger vid piano (Amorösa, Maj m. fl.);
dessutom har H. utgifvit flera häften koralpreludier och harmoniserat svenska
folkvisor (50 svenska folkvisor, Sthlm,
Gehrman; "Songs of Sweden", New York,
G. Schirmer; Finlands skönaste folkvisor, Sthlm, Gehrman) samt lämnat kompositionsbidrag bl. a. till följande samlingar: Otto Gauss, Orgelkompositionen
alter u. neuer Zeit, Joh. Diebold, Orgelstiicke moderner Meister, J. Jaubert, Les
maltres contemporaines de Torgue.

Hälften hvar eller Hin

on-

part du diable, op. com.
3 a. af Scribe, musik af Auber; pr. Paris 16. 1. 1843; sv. öfvers. af L. A. Weser;

pr.

k.

t.

Sthlm

18.

1844;

12.

intill

1912 års slut gifven 56 ggr.

Hälsans gåfva, dyra gåfva,
psalm

—

i

nämnas:

särskildt

förträffligt

ett

återgifvits.

des andel. La

i

dels

honom

sätt af

årg. nr 13,

A. H:s resebref".

Gustaf

2.
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Bögh

1888 (gifven tills

30. 4.
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Handel,
2.

1685

i

hänvisar

till

mel.

Georg Friedrich,
Halle, t

14.

4.

1759

i

f.

275,
23.

London;

fadern var läkare och önskade utbilda
H. fick därför stusin son till jurist.
dera först vid gymnasiet sedan (efter
1702) vid univ. i födelsestaden; musiken
hade dock redan tidigt fått en ej ringa
plats

i

hans utbildning;

1696

hade han

Sachsen-Weissenfels
uppmaning fått studera musik för organisten F. W. Zachau. Redan vid denna
tid komponerade han 6 trior, hvari han
visade sig såsom en god kontrapunktiker. 1702 blef H. organist vid slottskyrkan i Halle. Efter att 1703 ha slutat

på

hertigens

af

Handel
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sina universitetsstudier, lämnade han
födelsestaden för att begifva sig till
Hamburg; han vann här anställning
som violinist och trädde i nära förbindelse med J. Mattheson och R. Keiser.

H. lärde af den senare den då gängse
operastilen och skref flera operor, hvilka
kommo till uppförande i Hamburg: "Almira" 1705, "Nero" 1705, "Daphne" 1708
och "Florindo" 1708. Redan 1706 hade
han på prinsen Gasto de' Medicis uppmaning afrest till Italien, och i januari
1707

ankom han

till

Florens.

Här

skref

och ett "Dixit Dominus", hvilka vid Storhertigens hof
vunno stort bifall. Under de tre år H.
uppehöll sig i Italien (Florens, Rom,
Neapel, Venedig) skref han företrädesvis operor i den gängse melodiösa stilen,
Bland
hvilka vunno stor popularitet.
dessa operor må nämnas: "Rodrigo" och
"Agrippina". H. lärde äfven personligen känna flera af samtidens främsta
mästare, däribland Al. och Dom. ScarTilllatti, Corelli, Lotti och A. Steffani.
sammans med den sistnämnde reste han
till Hannover, där han anställdes i kurfurstens tjänst, men likväl omedelbart
24.
(hösten 1710) afreste till England.
2. 1711 uppförde han i London sin nästan
uteslutande af arier bestående opera
"Rinaldo" (texten bearbetad efter TasEhuru han
sos "Befriade Jerusalem").
kunde glädja sig åt engelska hofvets
synnerliga bevågenhet, reste han dock
I Hannover skref
juni s. å. tillbaka.

han

flera solokantater

dels kammarmusik (oboekonserter),
dels duetter och solosånger. Ett år efter reste han åter till London, denna
gång för att stanna där för alltid.

han

På Haymarketteatern uppförde han
11.

1712

operan "Pastor

fido",

ett

22.

täm-

ligen svagt verk, sammansatt af utdrag
ur andra hans operor. Redan 19. 12, s. å.
följde

"Teseo"

samma

på

teater.

Till

Utrecht 1713 beställde man hos H. ett Tedeum och ett Jubilate.
Hofvet öfverhopade honom nu
med ynnestbevis, och han blef snart Londons mest berömde kompositör. Drottning Anna dog emellertid 1714 och efterträddes af kurfursten Georg af Hannover.
Då H. lämnat Hannover utan orlof, råkade han härigenom i en svår belägenhet.
Dock försonade han fursten
genom en serenad "Water-music", hvilfirandet af freden

i

ken utfördes vid en
åtföljde

festlig regatta.

H. sin konung

till

1716

Hannover,

där han komponerade musik till Brockes då högeligen populära "Passion"
(Keiser, Mattheson och Telemann hade
redan förut skrifvit musik till denna).
Verket hör dock ej till H:s främsta.
Sedan han 1717 återvändt till London,
blef han kapellmästare hos hertigen af
Chandos på slottet Cannons och stannade där i 3 år. Denna tid blef af stor
betydelse för H. som kyrklig tonsättare. Två Tedeum, 12 anthems, pastoralen "Acis och Galatea" samt det första
större oratoriet "Esther" (uppf. i Cannons 29. 8. 1720) tillhör denna tid. Med
20-talet begynte H:s stora arbete för
Haymarketteatern. Under åren 1720 28
uppförde han som musikalisk ledare för
detta företag, förutom andra operor, 14

—

däribland: "Radamisto"
Scevola" 1721, "Ottone"
1723, "Giulio Cesare" 1724, "Rodolinda"
H.
1726, "Scipione" 1726, "Admeto" 1727.
hade till alla dessa operor en mycket
god personal, och samtidens främsta solister voro tidtals fastade vid teatern.
Som operakompositör vann H. äfven anseende utanför England, och flera af
hans operor uppfördes vid denna tid i
Italien, Tyskland och Frankrike. Framgångarna skulle emellertid hastigt få
Så länge H:s
ett slut med året 1728.
operaföretag ägde hela publikens gunst,
hade den inhemska engelska tonkonsten
och dramatiken svårt att hålla sig uppe.
De fosterländskt sinnade i London hade
därför svårt att försona sig med den
af H. inslagna riktningen. Hatet gällde
af

1720,

sina

egna,

"Muzio

hand den italienska
oviljan drabbade H., ehuru
någon afgjord ovilja mot tysk musik ej
fanns.
Striden gällde emellertid äfven
musikens rätt gent emot taldramat. De

visserligen

i

första

musiken,

men

djupare

anlagda

naturerna

kunde

ej

de ofta meningslösa texterna hos
Striden tillden italienska operan.
spetsades år från år och snart stod det
stora slaget. Gays "The beggars opera"
tåla

uppfördes 1728 och vann enorm framgång. Gay afsåg med sitt verk ett förlöjligande af den italienska operan.
Melodierna voro dock ej konstlade arier
utan engelska folkmelodier och kunde
därför i hög grad tilltala de fosterländskt sinnade. Oviljan mot den ita-

—
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1749,

"Her-

att störta hela operaföretaget. Den tekniske ledaren drog sig tillbaka, och H.

kules' val" 1750, "Jefta" 1751.
H:s oratorier hvila till största

delen

ensam försöka att hålla företaget
uppe. Sedan den inhemska musiken vun-

på gammaltestamentliga texter och stå
därför ofta tämligen nära operan. De
bli historiska tidsbilder med en episk
handling, som föres framåt och utvecklas liksom en operahandling. Flera stå
därför på gränsen till "världsliga oratorier", och H. har själf betecknat en
del med detta tämligen oegentliga namn.
Flera öfvergångar mellan operastil och

operan blef nu stark nog för

lienska

fick

nit sin lättköpta seger, återstod endast

oviljan
störta

mot

H.,

och

honom genom

ett nytt parti sökte

att

med nya musi-

kaliska krafter förvärfva publikens ynFarinelli och Senesino som sånnest.
gare, Porpora och Hasse som dirigenter
voro de medel, hvarmed man nu ville
bekämpa H:s operaföretag. 1729—32 hade
H. bl. a. uppfört af egna operor "Partenope", "Poro", "Ezio", "Orlando" m. fl.
På Covent Garden gaf han sedan 1734
"Arianna" och "Pastor fido". H. ansträngde sig till det yttersta för att
hålla sitt företag uppe men kunde dock
ej

undgå, att

allt

1737 föll.

Själf träf-

fades han af ett slaganfall och måste
en tid söka hälsa och lugn i Aachen.
Återställd till hälsan återvände han
snart och fick nu till sin tillfredsstäl-

äfven motståndarna förloEtt svagt försök att hålla
den H:ska operan uppe gjordes 1739
40 af Heidegger, men tiden hade nu blifUnder 30-talets oro hade
vit en annan.
H. dock hunnit skrifva äfven annan
musik än den sceniska. Förutom mulelse

se,

att

rat fotfästet.

på officiell beställning såsom kröningshymnerna till Georg II:s tronbestigning och ett Funeral anthem vid
drottning Karolinas död m. fl. hade han
komponerat instrumentala verk, såsom:
sik

concerti grossi (1739), 20 orgelkonserfantasier och fugor för orgel, 12
konserter för stråkinstrument, suiter,
12 sonater för flöjt, violin (el. oboe) med
BC, 13 sonater för 2 oboer m. m. Af
största betydelse blefvo dock oratorierna. Hit höra af de före 1740 kompone6

ter,

rade i främsta rummet: "Deborah" 1733,
"Athalia" 1733, "Alexander's feast" 1736,
"Saul" 1739, "Israel i Egypten" 1739.
Under 1740-talet ägnade H. nästan hela
sin tid åt oratoriet. Allegorien "L' Allegro, il Pensieroso ed il Moderato" skrefs
1740, sedan följde "Messias" 1742, "Samson" 1742, "Semele" 1744, "Josef och hans
bröder" 1744, "Belshazzar" 1744, "Hercules"
1745,
oratoriet efter segern vid
Culloden ("Occaesional oratory") 1746,
"Judas Maccabseus" 1746, "Josua" 1747,
"Alexander Balus" 1747, "Salomon" 1748,

"Susanna"

1748,

"Theodora"

oratoriestil finnas äfven.

finnas

t.

ex.

80

Ännu

i

"Saul"

af hvilka enkörer, 2 duetter,

satser,

några få äro
det öfriga arier och recitativ. Redan i det samma år skrifna verket
"Israel i Egypten" äro dock körerna
hufvudsaken och i de allra flesta på
40-talet komponerade är folkets röst det
centrala i handlingen. De folkliga ködast
allt

rerna bilda kärnan, och arierna endast
förbinda dessa med hvarandra. Körernas polyfoni drager därför hufvudintresset till sig, och ariernas homofoni
Den
bildar endast små hvilopunkter.
konstform H. helst använder för körerna är fugan, och han ansluter sig här
närmast till sin store samtida Joh. Seb.
Bach. Dock uppnår den senare knapH.
past H:s schwungfulla körfugastil.
står lika afgjordt främst inom körfugan som Bach inom den instrumentala
Den polyfona stilen når med
fugan.
båda sin högsta fulländning. Såsom
höjdpunkten af mästerlig fugabehandling sättes i allmänhet H:s "Halleluja"
Orkestern har alltid i H:s
i "Messias".
Redan antaoratorier en viktig plats.
H. lät
let instrumentister visar detta.
under 40-talet i allmänhet 80 sångare
svara mot 100 instrumentister. I England, där H:s egna traditioner mera
troget bevarades, förekom 1784 vid en
H.-fest 14 trumpeter och 6 par pukor.
Ända till 10 ä 20 oboer kunde vid samma tid förekomma. I våra dagar ha
Köförhållandena blifvit annorlunda.
rens antal öfverstiger orkestern ofta
med det dubbla. Enligt Volbach bör
förhållandet mellan kör och orkester vid
H.-uppföranden vara 4:3. H. använder
ofta instrumenten konserterande så t. ex.
1 å 2 solovioliner, 1 ä 2 solooboer, 1 ä 2
Ett af H:s älsklingsinsolotrumpeter.
strument var alltid oboen. För detta

—
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skref han flera konserter och solostycken och använde det också synnerligen
rikligt i operor och oratorier.
Bleckbläsinstrumenten fingo äfven en långt
viktigare plats än eljest vid denna tid.
Särskildt hade italienarna svårt att försona sig med dessa instrument, hvilka
i den italienska operaorkestern voro synnerligen fåtaligt representerade.
Den stora framgång H. erhöll såväl
i London
som i Dublin med sina oratorier gaf honom nytt mod och krafter,
och 40-talet kan betraktas som H:s allra

mest arbetsamma

tid,

på samma gång

publikens tillgifvenhet sporrade

honom

nedlägga all sin möda på att åstadkomma goda verk. Oaktadt de flesta af
H:s oratorier skref vos på ytterst kort
tid (Israel i Egypten på 4 veckor, Messias på 24 dagar. Samson omedelbart
därefter på 44 dagar) äro de minst af
allt hastverk.
Om operorna kan ej alltid sägas detsamma.
Flera bära tydligt vittnesbörd om att ha flyktigt tillkommit.
Någon väsentlig nydanare
inom operan blef H. ej.
Att bestämma skillnaden mellan H. och Bach är
nästan omöjligt. Bådas olika verksamhetsfält och äfven olika karaktärer ha
låtit dem gå olika vägar.
H. är i allt
verklighetsmänniskan med blick för lifvets realiteter, Bach är mera stämningsmänniskan, för hvilken det inre lifvet
är allt. Hela H:s väsen har något af
att

—

allvar och kärfhet, säker lifsmedvetenhet, handlingskraftig rörlighet, fri-

het från all drömmande vekhet och
sentimentalitet
allt egenskaper, som
gjort honom särdeles lämplig för en
musikalisk verksamhet bland engels-

—

män.

—

Fr. o. m. 1752 var H. fullständigt blind, och han tillbragte de sista 8
åren af sitt lif i fullständig tillbakadragenhet. Redan innan han dog, hade
dock flera af hans oratorier i hög grad
vunnit engelska folkets kärlek, och ej
ett år förgick, utan att något uppfördes.
Efter hans död firades i England ofta
H.-fester, där stora körer medverkade.
På kontinenten blefvo äfven H:s verk
ofta gifna och mot slutet af 1700-talet
kunde man öfverallt få höra H., däremot mycket sällan Bach.
Tack vare
hofkapellmästaren Eoman blef Sverige
tidigt bekant med H:s verk.
1734 uppfördes i Sthlm "Acis och Galathea" och

—

samma år äfven "Esther". Vid Adolf
Fredriks kröning 1751 uppfördes ett anthem: "Gud stånde upp" och en kör
"Prise Jerusalem Herran"; 1786 gåfvos
körer ur "Messias"; slutligen uppfördes
H:s stora oratorier under 1800-talet flerSärskildt böra vi härvid minstädes.
nas J. A. Josephsons storartade verksamhet för bekantgörandet af H:s mästerverk i Uppsala på 1850- och 60-talen.
H.-sällskapet i Tyskland, stiftadt 1856
i Leipzig hufvudsakligen på initiativ af
Gervinus och Chrysander, utgaf 1859
Se94 en kritisk totaluppl. i 100 band.
dan Gervinus 1871 dött, stod Chrysan-

—

der

stor

till

del

ensam med hela

ar-

Chrysander begynte äfven en biografi, hvilken dock blef ofullbordad. Af
andra H.-biografier märkas: J. C. Had-

betet.

den,

Life

of

H.,

Volbach,

F.

1905;

G.

uppl. 1906); Mainwaring,
Memoirs of the life of the late G. F.
H., 1760 (tysk uppl. af Mattheson 1761;
fransk uppl. 1778); Rockstro, G. F. H.,
F. H., 1898

(2.

C. F. Williams, G. F. H., 1901;
Gervinus, H. u. Shakespeare, 1868 m. fl,
Händelfester ha ägt rum i England
fr. o. m. firandet af 100-årsdagen af Hän-

1883;

födelse 1784 i Westminster Abbey
under Joah. Bates med 525 medverkande;
andra följde 1785, 86, 87 och 91. Alltsedan 100-årsminnet af H:s död 1859 har
dels

hvart tredje år H.-fester ägt rum i KriLondon.
Handel- och Haydnsällskapet (Handel
and Haydn Society), en stor konsertförening i Amerika, grundad 1815 af Graupner, Th. Smith Webb och Asa Peabody i Boston; har sedan 1818 regelbundet föranstaltat stora oratoriekonserter
(1815—78 610 konserter)
sedan 1865 ha
stora musikfester hvart tredje år ägt
rum. Dirigent har under sista åren
stallpalatset,

;

:

Emil Mollenhauer

varit.

Här ensam på

mitt, psalm

162;

tysk koral
(Zahn 2778: Wer nur den lieben Gott
lässt walten) af 1657; förekommer i Sverige först i Hseffners koralb. af 1808.
Haeffner 162; går tillbaka

Härngren,

C.

A.,

f.

3.

till

5.

1868

i

Sol-

berga, Älfsb. län; orgelbyggare; elev af
J. A. Johansson, Mösseberg, och Molander, Göteborg; etablerade 1892 egen
affär i Lidköping; företog 1910 en studieresa i Tyskland; har byggt ett 50-tal
orglar, de flesta inom Skara stift.

Härnösand—Höljer
Härnösand. Musiklifvet i denna stad
har under 1800-talet varit särskildt rörligt.
Eedan i början af århundradet
hade rektorn vid elementarskolan därst.
Jonas Svedbom samlat stadens musikintresserade till gemensamma musiköfningar.

År

1839

omtalas,

att

man

ut-
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och Stockholm 1905; af H:8 kompositioner må nämnas: operan "Et Bryllup i

Katakomberne"
sonat för

p.

romans

violin

op. 8

(k.

och violin

Kphn

t.

G-dur

i

1909),

op.

1,

ork. op. 3, 2 sånger
för bl. kör. a capella op. 11, 2 sånger för
4
mansröster op. 13, baletten "Paris
f.

o.

oratorium "Försonaren på
Golgata". Först 1842 bildades en särskild förening: "Sällskapet för Musik-

Dom"

öfningar". Själen i sällskapet blef Anders Sidner (s. d.), hvilken nyss hemkommit från Uppsala, där han tillsam-

2. E r n s t H.,
f.
14. 11. 1871 i Kphn,
den föreg:s broder; violoncellist; elev
af H. Becker i Frankfurt a. M.; anställd
i
danska hofkap. sedan 1892, solocellist
sedan 1899.

fört Haeffners

mans med Wennerberg och Josephson
med ifver arbetat för musiken. Sidners
efterträdare blef C. F. Rydquist 1866.
Efter att denne i tio års tid skött befattningen, öfvertogs posten af Gustaf
Lind, hvilken fortsatte till 1885, då han
afgick.
Sällskapet låg sedan nere till
1893, då E. T. Mankell återupptog dess
verksamhet.
De följande dirigenterna
blefvo: O. J. P. Ferien 1895—96, Hugo
Andersson 1896—1905, Carl Gustaf Carlberg 1905—07, G. Kallstenius 1909—. Af
de vid konserterna representerade kompositörerna märkas: på 1840-talet Haydn
(delar ur "Skapelsen"), Handel (delar ur
"Samson"), Rink (passionskantat) m. m.;
på 1890-talet Mendelssohns skottska sym-^
foni, Josephsons "Quando corpus", Södermans "Vallfarten till Kevlar", Lindblads "Drömmarna", Mendelssohns "Elias',

Mozarts Requiem, Körlings "Håtu-

naleken". Hallens juloratorium uppfördes 1909, Mendelssohns Paulus 1911. På
1890-talet bestod orkestern af 25 man och
kören af 40. Under 20. seklets första årtionde har orkestern vid enskilda tillfällen förstärkts af k. hofkapellet.

—

Litt.:

Västernorrlands Alleh.

4.

5.

1912.

Härtig Magnus och Sjöjungfrun, romantisk opera

i

3 a.

af Fr.

musik af Iv. Hallström;
Stockholm 1867; gifven 6 ggr.
berg,
1.

Höeberg,

Ge

o r g, f

.

27. 12.

Hed-

pr. k.

t.

3.

A

1

5
pianostycken op. 4,
pianostycken op. 7, 3 sån-

17,

b e r

hamn; den

9

t

H.,

f.

i

Kö-

k. danska konserv. (\V.
Tofte i violin, J. D. Bondesen i teori och
N. W. Gade i komp.) och af Halir i Ber-

Anckerstipendiat 1898; violinist i
hofkap. Kphn 1897—1901; lärare i violinspel vid k. danska konserv, sedan 1900;
dirigent i Dansk Koncertforening sedan
1910; vikarierande k. kapellmäst. (under
Fr. Rungs sjukdom) sedan 1. 10. 1912; har
företagit konsertresor till Hamburg 1904

26.

4.

1879

föreg:s broder;

i

Köpen-

operasånga-

Algot Lange och J. Hey; af
hans roller märkas: Marsken i "Drot og
Marsk", Wolfram i "Tannhäuser", Telramund i "Lohengrin", Holländaren i
re; elev af

"Den

flyg. Höll.".

Höga Majestät,
Hffiffner 3;

3;

(Zahn 8405:
die Stimme) af

ral

1640

vi alle, psalm

går tillbaka

"Wachet

till

tysk ko-

auf, ruft

uns

Sverige tryckt
härom T. Xorlind, Sv. kyrko-

(se

1599;

i

sångböcker före 1697, Kult o. Konst 1906
s. 284), dock ej upptagen som koral förrän 1808 hos Heeffner.
Högberg, M a 11 y, f. Ericsson, f. 9. 2.
1884 i Stockholm; sångerska (sopran);
elev af konservatoriet 1900 med O. Lejdström som lärare i sång; genomgick

samtidigt operaskolan med fru Dagmar
Möller till lärarinna; debuterade på operan 28. 5. 1904 som Santuzza i "På Sicilien"; sjöng sedan Micaela i "Carmen"
och Agatha i "Friskytten"; blef därefter
stipendiat vid operan; 1904 ingick hon
äktenskap med musikdirektören E. Högberg och har sedan sjungit å konserter,
där hon skördat rikt bifall.

Högtrycksstämmor
1872

penhamn; elev af

lin;

op.

"Blomster"
ger op. 16.

i

en orgel: pipor af

med uppskärning, som
går rundt om pipan till mer än dess
cylindrisk form

halfva omkrets; piporna fordra spelluft
af särskildt högt tryck. H. ha uppfunnits af K. G. Weigle i Stuttgart.
Höljer,

holm

Johan

Leonard,

f.

1

Stock-

t därst. 11. 7. 1884; elev
af konserv. 1834; organist vid Franska
ref. kyrkan 1842 samt kort därpå vid Katarina kyrka; 1845 ass. LMA; musikkritiker i Dagligt Allehanda 1848 49, Bore
1.

2.

1815,

—

Höj, mänska, höj
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1850—51,
Svenska tidningen 1853—59;
skref dessutom i Aftonbladet och Ny

Bland hans kompositiof. musik.
ner märkas, förutom en del pianostycken, sångerna: "Guitarrspelerskan i Salerno", "Grafven och rosen", "I sommarkvällen", "Kantat vid prins Gustafs
dödsfest", "Skandinavisk sång", "Aderton sånger om Jesu namn". I ms. fanns
tidn.

efter hans död bl. a. ett deklamatorium
"Vargens dotter", ouverture till "Signe-

Luna" (båda

af Almquist), solosån"Skaldens morgonpsalm" (TegH. utnér), "Lärkröster i maj" m. m.
vecklade äfven en omfattande verksamhet som arrangör af sånger. Så arrangerade och harmoniserade (delvis äfven
komponerade) han melodierna till alla
Ahnfelts sånger, folkmelodier för Euna
och svenska gånglåtar af Dybeck, Hyltén-Cavallii och Stephens' Sveriges hist.
och polit. visor samt Bergströms uppl.

ra

gerna

af Geijer-Afzelii folkvisor. Dessutom utgaf han Vaccais "Italienska sångens

grunder" 1853 och "Kort och lättfattlig
harmonilära för dilettanter" 1846 samt
öfversatte Hennings violinskola. H. uppträdde äfven som diktare med en del
"Accorder från hemmet",
samlingar:
1849, "Vid Fyris' strand", 1872, samt novellen "Konstnärens stjärna". H:s främsta verk är hans "Musiklexikon" 1864
(med ett supplementhäfte 1867) på Abr.
Lundquists musikförlag. Något djupare
arbete är detta ej, och de flesta biografierna äro mycket kort hållna. Bokens om-

— Ibsen

fång kunde ej heller lämna tillfälle till
några mera ingående biografiska meddeDe svenska musikbiografierna,
landen.
hvilka meddelas, gifva dock verket ett
ej ringa värde.
Såsom ett första försök
till svenskt musiklexikon är boken utomEnvallssons och
ordentligt intressant.
Ahlströms musiklexikon (se Lexikon)
kunde ej tjäna honom till något rättesnöre, då Envallsson utelämnade alla
biografier, Ahlström nöjde sig med 5 ä
10 rader för hvar musiker. H:s lexikon
efterföljdes ej af något nytt, ehuru han
under 70- och 80-talet med ifver arbetade på en ny kompletterande upplaga.
Året efter hans död annonserades i allmänna tidningar, att en ny uppl. skulle
utkomma med utgifvarens egna tillsatser, men af denna bok blef intet.
Litt.:
Själfbiogr. i Lex.; R. Bergström, Lefnadst. öfver J. L. H. (Sv. Landsm. VII:

—

1);

Sv. Musikt.

1.

1884.

9.

Höj, mänska, höj ur gruset,
psalm 42; Heeffner hänvisar till mel.
Höjning för en halfton tecknas:
(kors,

t.

Kreuz,

it.

33.

^

diesi, höll. kruis, fr.

en helton X; tonens bokstafsnamn får i förra fallet tilllägget -iss, i senare fallet -ississ.
diése, eng. sharp), för

Hör ditt Zions bittra klagan, psalm 386; Hseffner 386; går tillbaka
keit,

till tysk koral (Zahn 6726: Eitelvergängliches Wesen) af 1738; i Sve-

rige först

Hör,

med

Hasffner.

Gud ännu

323; Hseffner

hänvisar

sin nåd, psalm
till

mel.

4.

I.
Ibach,

Johannes

Adolf,

f.

20.

10.

t 14. 9. 1848; grundade 1794 i Barmen en pianofabrik och orgelbyggnadsanstalt; 1834 ingick sonen C. Rudolf
(t 26. 4. 1863) i firman, som fr. o. m.
1839 bar namnet "Ad. Ibach & Sohn";
1839 inträdde äfven sonen Richard
(t 11. 4. 1903 i Barmen); tredje sonen Gustav I. grundade 1862 en egen firma;
1869 öfvertog Richard I. ensam orgelbyggnadsanstalten och Rudolf (son
till C. Rudolf L, t 31. 7. 1892) ensam
pianofabriken (filial i Köln); 1895 trycktes en hundraårsskrift öfver pianofirman ("Das Haus I. 1794—1894"). I.-flyg1766,

larna ha vunnit ett berömdt namn öfver
hela Europa och ha äfven i Norden blifvit omtyckta på grund af deras fylliga
ton och stora hållbarhet.
I

blomman

af

min ungdoms

dagar, psalm 348; Haeffner hänvisar
mel. 162.

till

I Bretagne, opera comique i 3 a.,
bearbetning från franskan, musik af
Siegfried Saloman; premiär å k. t. Sthlm
26.

5.

1898.

Bergliot, f. Björnson, f. 1869
Kristiania (dotter af skalden Björnstj.
Bj. gift sedan 1892 med diktaren Henrik
I:s son f. statsministern Sigurd Ibsen);
Ibsen,

i

—Imbert

Ich bin ein Preusse

romanssångerska; 1887 elev af m:me Liirig och Marchesi i Paris; lät 1888 höra
sig offentligt på en af minie Liirigs soaréer och väckte stor uppmärksamhet för
sin goda röst; sjöng 1898 med stor framgång i Göteborg och Stockholm; hennes
röst är icke stor men särdeles sympatisk; föredraget är fint och behagligt,
fraseringen förträfflig och hennes pianissimo utsökt.

Ich bin ein Preusse, preussisk
folksäng; dikt af Bernhard Thiersch,
musik af A. H. Neithardt; skrifven för
Friedrich Wilhelm III:s födelsedag 1830.
Iconographie musicale, se Instrument.
I

dag om Herrans

röst, psalm

Haeffner 173; motsvarar nr 380 i
koralpsb. af 1697; kan följas tillbaka till

173;

(Kalmar) och 1640-talet (Möni utländska källor.
I det djupa, i det höga, psalm
12; Haeffner 12; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 7916: Sollt ich meinem Gott
1630-talet

sterås); saknas

nicht singen) af 1790;

i

Sverige

ej

före

Hffiffner.

I

din vård, som räcker

psalm

till,

hänvisar till mel. 40.
Idomeneo, opera seria i 3 a. af
Abbe Varesco, musik af Mozart; premiär i Miinchen 29. 1. 1781; sedan bl. a. i
Wien 1806 och Milano 1846; så vidt bekant är operan icke gifven i Sthlm eller
Kphn; före Mozart hade Campra 1712
skrifvit musik till samma ämne.
Idyll, landtligt stämningsstycke.
I Firenze, opera comique i 1 a. af
Daniel Fallström, musik af Heléne
Munktell; pr. k. t. Sthlm 29. 5. 1889.
284; Haeffner

Ifrån min födslotimma,
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psalm
411

i

tysk

hör
1662;

rätt

487; Haeffner 487; motsvarar nr
koralpsb. af 1697; går tillbaka till
koral (Zahn 1831: Ach Gott, ermein Seufzen und Wehklagen) af
den gamla texten "Eja, mitt hjärta
innerlig sig fröjdar" har stannat

kvar och sjunges ännu hos svenska allmogen; mel. har äfven allt sedan 1700talet varit i hög grad populär å svenska landsbygden, något som föranledt
Hffiffner att antaga ett nordiskt ursprung för mel.; då den tyska koralen
är honom välbekant, nödgas han sedan
antaga en invandring af mel. från Sverige till Tyskland; i Danmark (där texten diktats) förekommer mel. först i

Kingos Gradual af

1699 (nu ej brukad).
Flera svenska folkliga melodivarianter
finnas tryckta, bl. a. i Ahlström, 300
nord. folkvisor s. 125, en annan från
Kalmar län i Jonas Stolts minnen s. 90
(förtecken 2 1? saknas), och en från Dalarne i T. Norlind, Zur Gesch. d. schwed.

Musik (Die Musik

III, 22)

s.

244

f.

(jfr O.

Byström, Ur medeltidens kyrkos. II, 59),
en från Västergötland upptecknad af
Rich. Norén i Sv. kyrkosångens vänners
koralb. (2. uppl.) nr 78 b.
Melodiens

—

folkliga

namn

"N äfvervisa

är

n".

Enligt svensk folktradition är melodien
författad af "vallpigan Elsa Andersdotter" (se Ahlström). Några koralforskare
ha velat se en likhet mellan "näfvervisan" och folkvismelodien "Kristallen
den fina". Likheten synes dock vara
tämligen tillfällig.
Om melodien se äfven: Pr. Nodermann, Studier i svensk

—

hymnologi
I

s.

—

184

187.

Kristi sår jag somnar, psalm

psalm

Haeffner 480; motsvarar nr 3 i koaf 1697; Pr. Nodermann anser
mel. vara en förkortning af nr 396 i
kpsb. 1697. Haeffner 480 finnes äfven hos

i

Arrhenius 1691 samt

445;

I

Haeffner hänvisar

till

mel.

psalm

53.

Guds församling Herren,

310; Haeffner 310; motsvarar nr 75
koralpsb. af 1697; kan följas tillbaka
till 1640-talet (Mönsterås); saknas i ut-

ländska källor.
I

jag, psalm
motsvarar nr 136 i

Haeffner 370;
koralpsb. af 1697; saknas i utländska
källor och äfven i svenska före 1697.

himmelen,

i

himmelen,

psalm

Haäffner 486; motsvarar nr 410 i
koralpsb. af 1697; finnes kort före koralpsb. i handskrift i Växiö (Rothman);
486;

saknas
I

i

ralpsb.

skrift från 1600-talets
II (it.),

Herrans namn far

370;

I

480;

utländska källor.

hoppet sig min frälsta

själ.

I

bestämda artikeln: den,

lefvernets

psalm

en Västeråshandandra hälft (e. 30).

i

454;

bekymmer

Haeffner

hänvisar

det.

sänkt,
till

mel.

173.

I Marocko, opera comique ila.
omarbetning af franskt ämne, musik af
Josef Dente; pr. k. t. Sthlm 1866, repris

1895 och 1898.

Imbert, Hugues, f. 11. 1. 1842 i Niévre,
Frankrike, t 15. 1. 1905 i Paris; musikskriftställare; redaktör af "Guide mu-

—Indisk

Imbroglio

416

i Briissel; utgaf i bokform: "Prode musiciens" (1888; ny följd 1892),
"Potraits et Études" (1894), "La Symphonie apres Beethoven" (1900), "Medail-

musik

mera bunden form (t. ex.
Midt emellan båda står va-

sical"

ordet afser en

fils

en fuga).

lons contemporains" (1903); dessutom tid-

ningsartiklar i franska och belgiska musiktidningar samt smärre biografier och
studier
öfver César Franck, Widor,
Brahms (tr. 1906), Bizet (1899) m. fl.
Imbroglio (it.), förvirring; ett afbrott
i en musiksats, som inträder, då taktarten eller aksentuationen hastigt förändras.
Internationella musiksällskaIMG.
pet (s. d.).

=

I

min

stilla

hyddas sköte,

psalm

435; Haeffner hänvisar till mel. 136.
Imitatio (lat.), imitation, efterbildning; upprepning af en melodisk
figur på annat tonsteg; i flerstämmig
sats upprepning af en melodisk sats i

en annan stämma; i. aequalis mot u s, i., däri den imiterande stämman
fortskrider åt samma håll;
c a n s, kräftgående i. (se

inEequalis motus,

i.

i.
ca ner icanon); i.

åt

rierandet af ett tema. Alla konstarter
af fri extemporing stodo särskildt högt
i
anseende under virtuosväsendets tid
(1810—50).
Vid denna tid kunde ofta
konserter ges, vid hvilka programmet
till största delen utfylldes af improvisationer, fantiseringar och varierade tema.

mänskors barn, som,

I

285; Haeffner

In,

till,

(s.

till

mel.

psalm

19.

i.

Incalzando
Incarnatus,

mässan

hänvisar
(it.),

en

bevekande, eggande.
af C r e d o inom

del

d.).

Indeciso (it.), obestämdt.
Indisk musik; som konstmusik är den
i.
m. mycket ålderdomlig; man måste
härvid skilja mellan den invecklade musikteorien och den mera enkla praktiska
musiken. Grundsystemet bildar en tonskala bestående af 22 deltoner (struti);
dessa toners motsvarighet
till
våra
kan närmast förtydligas med följande

schema:

motsatt

i.
per thesin et arsin, i.,
hvari motivet inträder på motsatta takt-

håll;

delar.

Impacientemente (it), otåligt.
Imperioso (it.), befallande, myndigt.
Impeto (it.), impetuoso, häftigt,
stormande.

Imponente (it.), bestämt, med distinkt
föredrag.
Impresario, entreprenör för ett operaeller konsertföretag på resande fot.

Impromptu (fr.), musikstycke utan bestämd form; fri fantasi.
Improperierna (af lat. improperium,
förebråelse), klagan vid korset; antifoner och responsorier, hvilka ingå i långfredagens mässa inom katolska kyrkan;
i sixtinska kapellet i Rom sjungas de i
den sättning, som Palestrina skrifvit
1560; den underbara verkan dessa körer
hade, blef till stor del bestämmande för
körmusikens öde inom katolska kyrkan;
trycktes

f.

ggn af Burney

i

London

1771,

dock i en moderniserad gestalt. Alfieri
utgaf dem 1840 i en mera ursprunglig
form.
Improvisera, fantisera, extemporera;
spela utan föregående skriftlig uppteckning; ofta skiljer man mellan i. och
fantisera, hvarvid man med det förra

Den diatoniska skalan har uppstått ur
den 22-delade genom en indelning af tonerna i klasser allt efter deras betydelse, så att de viktigaste fått 4, de
därnäst 3, sedan 2 och 1 struti. Till första gruppen med fyra deltoner höra
kvart och kvint (c f g), till andra gruppen med 3 deltoner höra sekund och
sext (räknadt från grundtonen: d och a),
till tredje gruppen med 2 höra ters och
septima (e h), till fjärde med 1 höra
slutligen de kromatiska tonerna (ciss,
diss etc). Indelningsgrunden synes tämligen dunkel, men en indisk teoretiker
från äldre tid förklarar det hela så, att
första klassens toner voro de äldsta och
först brukade, sedan kom andra gruppens toner som tillägg, därefter tredje
och sist fjärde. Ordna vi nu tonerna,
så att vi till hvarje ny grupp af toner
lägga de föregående, få vi följande utvecklingsgrader: I c f g; II c d f g a;
ciss d diss e f
III
fiss g giss a aiss h.
Denna utveckling
hvilar emellertid på alldeles samma
grundprinciper som öfriga musiksystem,
nämligen först en grundform med kvartkvintförhållande (kvart-helton), sedan.

cdefgah;IVc

Indy
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Denne indiske mu-

en pentatonisk skala, därnäst diatonisk
och sist kromatisk. Vi återfinna i den
grekiska musikens grundsystem alldeles
samma former med e a h e som yttersta ram; den pentatoniska figuren e fiss
a h ciss bildade äfven de viktigaste tonerna i de kromatiska tetrakorden (se
Grekisk musik). Det synes därför som
strutisystemet snarare vore en hjälp till
att förklara skillnaden i "rang" mellan
tonerna än ett försök att göra en verkMed den praktiska
tonindelning.
lig
musiken har det ej något att skaffa.
De deltoner mindre än en half, som de
nyare teoretikerna (som S. M. Tagore)
medtaga i en del indiska melodier, hvila
på helt andra förutsättningar än stru-

Musikzeitung

tiindelningen. Den diatoniska skalans
toner ha namn, hvilka sedan förkortats
till endast första stafvelsen och heta då:

gas", med utförlig historisk inledning.
Den sydindiska folkmusiken samt de in-

—

Den i. m.
ma, pa, da, ni.
betjänar sig af en tämligen ålderdomlig
notskrift hvilande på bokstafsbeteckning jämte tecken för rytm m. m. Af
musikinstrument är vina (s. d.) mest
inhemsk och har bibehållit sig från urminnes tider i tämligen oförändrad gesa,

ri,

ga,

stalt (se illustr.-bil.

I,

Af öfriga
nämnas ravani-

7 här).

stränginstrument må
stron, magouri, hvilka dock af indierna
själfva ej anses som fullt inhemska. Såväl blås- som slaginstrument ha inderna af en mångfald typer.
En vokalmusik hvilande på recitativiska förutsättningar med inledningston (graha),
slutton (nyasa) och perkussionston (ansa) samt stigande (udätta) och fallande
aksent (anudatta), circumflex (svarita)
m. m. (se närmare härom: T. Norlind,
Om
Om språket o. musiken s. 15 17).
musikens stora betydelse i de indiska
folkens lif tala bl. a. de många omnämnandena om musikens verkan pä
sinnena, hvilka bevarats i den indiska
skönlitteraturen.
Indiska melodier ha
på senare tiden upptecknats fonografiskt och därigenom blifvit på ett för
vetenskapen användbart sätt återgifna;
såväl äldre som yngre skrifter om den
indiska musikteorien medtaga äfven här
Af litteraoch där några melodier.
turen öfver i. m. förtjänar i första hand
nämnas den indiske rajans, Sourindo
Mohun Tagore, skrifter (om T. och
hans arbete för återställandet af den

—

—

—

—

gamla musiken

se Fr.

Chrysander

i

Allg.

1879).

en orientalistkongress
liotek en präktig samling skrifter öfver
indisk äldre och nyare musik. Uppsala
univ-bibl. kan, tack vare dessa skrifter,
anses ha en af de fullständigaste samlingarna modern indisk musiklitteratur
(t. o. m. fullständigare än den motsvarande i k. b. i Berlin). En annan rikhaltig
samling finnes i Mus. ak:s bibi., Sthlm.
Tagores bästa bok är Hindu music 1875
82, innehållande i nytryck en samling
äldre svårtillgängliga böcker om indisk
musik (däribland W. Jones, On the musical modes of the Hindoos, 1792 [tysk
öfvers. af Dahlberg 1802]); en annan mera
populär bok af T. är "Six principal råsiklärde deltog

i

—

diska instrumenten finnas utförligt beskrifna i C. E. Days: Music and musical instruments of southern India and
the Deccan, 1891.
Ett försök till förklaring af den indiska musikteorien ger
oss A. H. Fox Strangway: The Hindu
scale (Smlb. IMG IX).
Om den gamla
i.
m. se: Fr. Chrysander, Uber
altindische Opfermusik (Viertelj. f.

rituella

die

MW.
efter

I,

1885

s.

21

ff.).

Indiska melodier

fonogram finnas återgifna

O.

i:

Abraham och

E. M. v. Hornbostel, Pho-

nographierte

indische

d.

IMG.

Melodien

(Smlb.

V), E. Felber, Die indische

Mu-

(XXIII
Phonogramm-Archivs-

sik d. vedischen u. d. klass. Zeit

Mitteilung

der

Kommission, Wien 1912). Den indiska
musikens historia i populär form meddelas slutligen i Fetis och Ambros' musikhistoriska verk.
[d']

Indy, Paul Marie Théodore

Vin-

cent, f. 27. 3. 1851 i Paris; elev af César
Franck vid konserv, i Paris och 1873 af

—

Liszt; 1875 80 kördirigent hos Colonne o. 1887 kördirigent vid Lamoureuxkonserterna; mottog efter C. Francks
död ordförandeskapet i "Société nationale de musique", hvars medstiftare han
1871 varit; blef föreslagen till kompositionsprofessor vid konserv, efter Guirot

Fr.

men mottog ej platsen; grundade 1896
tillsammans med Al. Guilmant och Ch.
Bordes den högt ansedda musikskolan
"Schola cantorum", hvars chef han alltsedan dess början varit. I. är inspektör öfver sångundervisningen i Paris.
LMA 1910.
Som kompositör har han

—

—

27

Infernale

418

—Institut

vunnit ett stort erkännande och står för
närvarande som en af den franska mu1875 uppförde
sikens ledande krafter.
Pasdeloup hans Piccolominiouverture;
1885 vann han staden Paris' pris med
körverket "Le chant de la cloche" (uppf.
f.

ggn

af

Lamoureux

1886); Piccolomini-

ouverturen omarbetade han och förenade den med "Camp de Wallenstein" (Société nationale 1880) samt "Mört de Wal(Concert populaire 14. 3. 1880)
en trilogi "Wallenstein" (alla tre
tills. f. ggn gifna af Lamoureux 26. 2.
1888); redan 1875 hade han dessutom
skrifvit en symfoni "Jean Hunyade"
samt 1878 ouverturen "La forét enchan1886 följde "Symphonie Cévenole",
tée".
1891 orkestersuiten "Tableaux de voyage" (op. 36), 1897 symfoniska variationerna "Istar" (op. 42), 1904 andra symfonien i B-dur (op. 57); dessutom en
mängd kammarmusik, verk för soloinstrument, sånger, körverk, pianostycken
m. m. Ehuru I:s största begåfning ligger inom instrumentalmusiken, har han
dock vunnit stora framgångar äfven
som operakompositör genom operorna
"Fervaal" op. 40 (Briissel 12. 3. 1897),
"L'Étranger" op. 53 (Briissel 7. 1. 1903).
L arbetar alltid med stor grundlighet
och hans stora teoretiska kunskaper
framlysa öfverallt. Såsom god Franckelev framträder ständigt hans förkärlek
för liflig musikalisk färggifning. I. skattar aldrig åt publikens smak och hans
verk ha alltid karaktären af hög andlig
förfining.
Såsom musikteoretisk författare har han framträdt med den förträffligt skrifna boken "Cours de composition musicale" (1902). I. skref äfven
en C. Franckbiografi (1906).
Infernale (it.), djäfvulskt.
lenstein"

till

Infinito (it.), oändligt.
Infrabas, orgelstämma

= subbas;

(it.),

ger vid piano, 2 hftn (1848), Sex sånger
ur Fänrik Ståls sägner (1852), Sångstycken vid pianoforte; Cypress-sånger
(1857), Ouverture till biskop Henrik och
bonden Lalli; af en opera "Junkerns
förmyndare", hvilken ansetts som hans
bästa verk, trycktes endast en marsch;
i
ms. efterlämnade han dessutom symfonier, ouverturer, marscher m. m.; af
hans sånger skattas högst melodien till
C. F. Dahlgrens Vårsång; en del af solosångerna upptogos i den populära sångsamlingen "Det sjungande Finland". I.
var som musiker helt och hållet autodidakt och behärskade endast i mycket
ringa grad de musikaliska konstformerna; hans kompositioner äro därför till
stor del regellösa, och endast de här och
där lyckligt träffade vismelodierna ha
lefvat in i senare tid; med mera vårdad
musikalisk uppfostran hade han helt
säkert kunnat blifvit en kompositör af
rang.
I,
uppträdde äfven som musikkritiker och visade äfven som sådan
stor begåfning.
Litt.:
Finsk biogr.
handbok; O. Andersson, Musikskriftställareverksamhet i Finland under medlet
af 19:de seklet (Tidn. f. musik 1911 nr 3
och 1912 nr 8).
Ingenue (af lat. ingenuus, medfödd,
naturlig), okonstlad, naiv; brukas mest

—

som

teaterterm.

Inledningston (note sensible, fr.; nota
characteristica, lat.), sjunde tonen i diatoniska skalan.

Inne (it.), hymn.
Innocente (it.), anspråkslöst, oskuldsfullt.

Inquieto

(it.),

oroligt.

Insensibile (it.), omärkligt.
Instabile (it.), obeständigt, ovaraktigt.
Instante (it.), trängande, drifvande.
Institut de France,
institutet, Frankrikes högsta officiella korporation för vetenskap och konst; omfattar sedan 1832 fem olika akademier,

Franska

16

el.

32 fot.

Inganno

de France

skenslut.

Gabriel, f. 26. 10.
Ingelius,
1822 i Säkylä skn, Finland; f i Nystad
af Alm2.
3.
1868; litterär författare

däribland som nr 4: Académie des
beaux-arts, hvilken äger en af delning för musiken: Section de com-

qvists skola, därjämte musiker; vistades

position musicale; denna

Axel

Åbo, där han

uppehälle genom tidningsskrif vande, pianostämning och konserter; som musiker
utgaf han: Åtta sånger vid piano (1843),
Smärre sånger vid piano (1846), Trenne
dikter satta i musik (1847), Smärre sån-

mestadels

i

fick sitt

utsänder på statens bekostnad hvarje år en,
ur konservatoriet utgången, elev för att
denne må i Kom vidare utvidga och
fullända sina kompositionsstudier (se
R o p r i s e t). Af berömda sekreterare inom musikafdelningen må nämnas

m

Pl. IV.

MEDELTIDA MUSIKINSTRUMENT.

Instrument

Halévy

d.).
Napoleon III stiftade
"Le prix de l'institut" (20,000
hvilket hvartannat år utdelas af
fr.),
institutet, omväxlande af de fem akade(s.

1859 ett pris

mierna, så att det hvart tionde år faller inom musikafdelningen och då gifves åt någon allmänt känd och aktad
musiker.
(lat.
instrumentum, it.
Instrument
stromenti), tonverktyg.
Instrumentens
klassificering har skett efter flera olika
grundprinciper. I våra dagar har det af
V. Ch. Mahillon (1880) försökta vunnit

den största efterföljden, bl. a. af Musikh. museet i Sthlm (1902), Norsk Folkemuseum (1904), Musikh. museum i

Kphn

Enligt detta indelas infyra hufvudgrupper: I

(1909).

strumenten

i

Själfklingande

instr.; II

mem-

braninstr.; III blåsinstr.; IV
stränginstr. Till första gruppen
höra de i., hos hvilka klangen frambringas af en elastisk kropp medelst slag,
gnidning el. knäppning; hit höra: bäcken,

kastagnetter,

klockor,

(glasharmonika

glasinstr.

käpp("Maultrommel"), stämgaffel, adiafon m. fl. Vid i.
af andra gruppen frambringas tonen af
ett öfver en ram utspändt skinn, som
sättes i svängning medelst slag; hit
höra: trumma, tamburin, puka.
Blåsinstrumentens stora grupp omfattar två
underafdelningar: A. med munblåsn i n g: 1. med läppmunstycke (flöjt);
2.
med rörmunstycke a. dubbel tunga
(oboe, fagott etc), b. enkel tunga (klarinett m. fl.), c. fri tunga (blåsharmonika, ackordflöjt m. fl.); 3. med kittelmunstyeke (naturhorn, trumpet, valdhorn,
basun, tuba m. fl.); med mekanisk
spel,

stålfiol,

blåsning

m.

fl.),

träspel,

munharpa

(orgel,

harmonium,

drag-

ren.
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—

Litteraturen

om

musikinstru-

menten är synnerligen omfångsrik. Rör.
de västasiatiska kulturfolken är K. Engels "The music of the most ancient
nations" (1864; 2. uppl. 1870; 3. uppl.
1909) den bästa källan; rör. medeltidens
musikinstrument se särskildt: H. Leichtentritt, Was lehren uns die Bildwerke
des 14. 17. Jahrhunderts iiber die Instrumentalmusik ihrer Zeit, Smlb. d.
IMG VII; E. Buhle, Die musikalischen
Instrumente in den Miniaturen des frii-

—

hen

Mittelalters,

1903;

för

1500-talet

kunna nämnas tvenne under samma

år-

hundrade tryckta böcker: Seb. Virdung Musiea getutscht und ausgezogen
1511; A. Agricola, Musiea instrumentalis
deudsch, 1528, 30, 32, 42, 45; båda dessa
finnas i nyuppl.; ett nyare verk öfver
samma ämne är: J. W. von Wasielewski, Geschichte d. Instrumentalmusik in
XVL Jahrh., 1878; för 1600-talet se: M.
Prätorius, Syntagma musicum, 1614 18;

—

Discordo della musiea,
1671; för 1700-talet: F. Bronanni, Gabinetto armonico 1722 (nytryck 1806 i
Descrizioni degl' instrumenti armonici,
Girol.

Desideri,

I, II);
för 1800-talet föreligga flera i.beskrifningar behandlande såväl äldre
som nyare instrument; de flesta utgöra
kataloger öfver i.-samlingar; de främsta
och mest belysande äro: V. Ch. Mahillon, Catalogue descriptif et analytique
de musée instrumental du Conserv.
royal de mus. de Bruxelles, 1880 (2. uppl.
1893—1900, 3 bd); C. Engel, Musical instruments, 1874; A. J. Hipkins, Musical
instruments, historic, rare and unique,
1883; L. Pillaut, Instruments et musiciens, 1880; A. Hammerich, Musikhisto-

risk
1911).

museum, Kbhn 1909 (tysk uppl.
— Goda samlingar af äldre och

liarmonika m. fl.). Stränginstrumenten
delas i tre underafdelningar: A. utan
stråke: 1. utan hals (harpa, eittra
m. fl.), 2. med hals (luta, mandolin, cister, gitarr m. fl.);
B. med stråke:
1.
hvälfd botten (äldre former), 2. flat
botten (nuvarande former)
klaver
och piano: 1. klavikord, 2. klavicym-

nyare instrument äro bl. a.: i.-samlingen i South Kensingtonmuseet, London;
i.-saml. i Berlin, Köln, Paris; i Norden
är i.-saml. i Köpenhamn den bästa;
Norsk Folkemuseum i Kristiania äger
en tämligen god samling; i Stockholm
finnas tvenne offentliga samlingar: Musikhistoriska museets och Nordiska mu-

spinett, virginal, 3. hammarklavér,
pianoforte.
Till instrumenten räknas
i regel ej eolsharpan, ej heller återgif-

ger);

;

bel,

—

ningsapparaterna fonograf och grammofon.
För akustiska undersökningar
.begagnas: monokord, stämgaffel och si-

(båda med tryckta specialkataloaf privata samlingar förtjäna
särskildt att nämnas: F. W. Galpins i
Hatfield, Essex, England, A, Obrists i
Eisenach och C. Claudius' i Köpenhamn.
Forskningen om musikinstrumenten.
seets

—

—Instrumentalmusiken

Instrumental
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sådana de äro framställda i bild sedan
1400-talet, har först på senare tiden blifVid intervit planmässigt bedrifven.
nationella musikkongressen i London
1911 tillsattes på initiativ af F. Scheurleer, Haag, en särskild kommitté "I c o-

nographie musical e",

hvilken
öfver
musikinstr. framställda å bilder i de
offentliga tafvelsamlingarna i världen
(se härom D. F. Scheurleers föredrag
"Iconography of musical instruments" i
Report of the 4th congress of the Int.
Öfver instrumus. soc. London 1911).
menten se vidare under de enskilda
namnen, där äfven speciallitteraturen
finnes angifven; rör. i. -samlingarna och
dess historia m. m. se under Musikskulle

åstadkomma en

bibliografi,

—

historiska museer.
Instrumental, det som utföres af musikinstrument utan medverkan af sångröster (vokal är motsatsen).
u s i k h ise
Instrumentalmuseer,

M

storiska museer.
Instrumentalmusiken som själf ständig
konst är relativt ung. Redan hos grekerna i 6. årh. f Kr. omtalas samspel
mellan flera instrument, och de assyriska och egyptiska bildverken visa oss
hela orkestrar. Dock veta vi intet, hur

denna musik varit beskaffad. Då flerstämmig i. -musik, åtminstone officiellt,
var utesluten, kan det väl knappast vara tal om någon fullt utbildad konstmusik. Under medeltiden stod i. högt
på 1000-talet, och de följande århundradena förde utvecklingen ännu vidare.
Dock kunna vi äfven här ej draga
några för vidtgående följder rörande i:s
utveckling som samfälld orkestermusik.
Soloinstrument

rekommo

med

eller

utan sång

fö-

ofta under den senare medel-

och med 1200-talet torde den instrumentala tekniken ha nätt en tämligen hög ståndpunkt. Enligt A. Scherings undersökningar synes den vokala
tiden,

musiken under 1300-talet rent af varit
starkt påverkad af den instrumentala;
en del af det vokalt satta melodimateriellet synes t. o. m. egentligen ha vaUnrit tänkt för instrument (orgel?).
der 1300-talet omtalas äfven en högt utbildad lutmusik särskildt som ackom-

pagnement
let större,

Först med 1500sång.
instrumentala notmateriel-

till

talet blir det

så att vi noggrannare

kunna

följa utvecklingen.

böcker för sång

man
ket

I början utgaf

man

instrument, så att
allt efter behag kunde utföra stycsom vokal flerstämmig sats med
el.

den underlagda texten, eller, om instrument funnos till hands, som samklang
mellan flera instrument. Valet af instrument öfverlämnades åt de spelande
Vanligen valde man instrusjälfva.
af samma slag, hvilka därför nästan alltid funnos i olika storlekar och

ment

tonomfång.
tion

med

En

sopr.,

flerstämmig
alt,

ten.

o.

komposibas kunde

därför mycket väl utföras af uteslutande flöjter med samma tonomfång som
sångrösterna. Efter hand blefvo violerna
(violinerna) de vanligaste, och det heter
då ej sällan på en boktitel "fiir allerhand
musikalische Instrumente besonders Violen".
Vid samspel af flera instrument
antingen vid solobesättning el. flere vid
hvarje, hörde nästan alltid (efter 1600)
ett klaver- el. orgelinstr. som grundinstrument, hvilket ätergaf det väsentligaste af alla de samklingande instrumentens melodier. Detta grundinstrument medräknades i regel ej och hade
ej

heller

någon själfständig plats

i

or-

kestermusiken. För utbildandet af särskilda instrumentala konstformer ha soloinstrumenten under 1500-talet spelat
en stor roll, särskildt lutan, klaveret
Tre instrumentala konstoch orgeln.
former funnos för dem: den arrangerade vokalkompositionen, dansen och
det själfständiga musikstycket. Den första formen fick sin utbildning hufvudsakligen i Tyskland, där den snart blef
en verklig konst med tydlig skillnad
mellan vokal och instrumental teknik.
Den vokala satsen blef "kolorerad" d. v.
s. alla uthållna toner i den vokala komAf
positionen försågos med fioriturer.
harmonierna medtogos endast de vävokalarrangesentligaste,
och
dessa

kommo därigenom att bli af betydelse för utbildandet af känslan för
ackordföljder i stället för stämföljder;
förut hade samklangen varit en följd
af själfständigt rörliga stämmor; nu
däremot blef samklangen en medbetinDenna
gelse vid tonverkets skapande.
utveckling försiggår på tysk grund och
synes ha nått sin afslutning redan vid
ments

1500-talets slut.

hufvudsakligen

Dansens utbildning äger

rum

i

Frankrike,

och

Pl. v.

musikinstrument under

1500.

OCH

1600.TALEN.

Instrumentation
ur dansrytmen utbildar sig den homofona musiken, där fioriturverket är aktadt ringa, men melodiindelningen så

mycket

klarare.

Homofoniens utbildhand med det
i

ning går sedan hand
musikaliska tänkandet
f.

stämvis.

Den

ackordvis

själfständiga

i.

i

st.

utbil-

dades i Italien, och skapade där de nya
rent instrumentala konstformerna: c an-

zon, sonat, fuga. I motsats till den
tyska och franska i. var den italienska
afgjordt polyfon och bibehöll hela århundradet igenom denna karaktär. Först
med 1600-talets melodi och operans skapande blef äfven här förhållandena annorlunda. Under 1600-talet var s u i t e n
den högsta instrumentala konstformen,
utbildad som den var ur den franska
och italienska instrumentalmusiken under 1500-talet. Efter 1650 går suitens utveckling i tvä riktningar, den ena på
fransk botten, den andra på tysk. Den
franska betonar dansens karaktär och
söker individualisera de enskilda dansarterna och därmed suiten som konstform; den tyska betonar kombinationen
afsatserna och söker förallmänliga formen och skapa karaktärsstycken i st. f.
danser; med den franska kulturens seger på 1680-talet tränges den tyska undan, och såväl Bach som Handel stå
närmast den franska riktningen i sina
suiter.
Den italienska sonaten och canzonen från 1500-talets sista år utbildas
under 1600-talet utan att nämnvärdt röna
inflytande från suiten.
Först omkring
år 1700 tränger den italienska musiken
segrande igenom och därmed också de
italienska instrumentala konstformerna.
Italien hade under 1600-talets senare del
särskildt vårdat solosången och solospelet.
Såväl vokalt som instrumentalt
ledde detta till ett skarpt framhäfvande
af det tekniska, så att röstens eller in-

strumentets karaktäristiska egenskaper
särskildt
framträda; det begynnande
1700-talet blir därför virtuositetens tidsålder.

Med

1600-talets slut

upphörde

lu-

tan att vara bestämmande för konstformernas utveckling, och den nu färdigbildade violinen blir i stället normgifvande.
Vid 1700-talets midt ersättas
gambainstrumenten af violoncellen och
därmed får stråkkören sin definitiva
form.
På tysk grund skapas kort efter 1750 stråkkvartetten och med
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har redan kammarmusiken
en själfständig odling. Suiten uppgår efter 1740 i sonaten, och den från
Italien och Frankrike stammande ouverturen får sin fullt afrundade form vid
samma tid. Genom kombination af
ouverture- och sonatformen uppstår slutMed Mozart och
ligen symfonien.
Haydn tager Tyskland definitivt ledningen inom i., samtidigt som orkestertekniken individualiseras. Vid 1700-talets
slut står i. afgjordt främst utöfver vokalmusiken, och med Beethoven tillkämpar den sig öfverherraväldet. Det med
romantiken allt starkare framträdande
intresset för tonmålningar skapar slutligen med 1840-talet (Berlioz, Liszt) den

1780-talet
fått

symfoniska dikten.

I:s seger vid
början låter en ny störtflod af
virtuosprestationer flöda öfver Europa,
och först 1850-talets djupare uppfattning
af förhållandet mellan produktiv och reproduktiv tonkonst sätter en gräns för
dess vidare utbredning. Virtuostiden har
dock ytterligare individualiserat den redan på 1780-talet danade Konsertformen, på samma gång virtuosväsendets
förkärlek för fria improvisationer fördjupar konsertfantasien. Vid
1800-talets midt uppträder den gamla

1800-talets

suitf ormen

i

ny

gestalt

som orkester-

och därmed lämnas nya möjligheter för utbildning af i. Vid 1900början kämpa alla 1800-talets
talets
konstformer bredvid hvarandra om makten: symfonien, symfoniska dikten, suiten, konsertfantasien, stråkkvartetten o.
Rörande källorna till i:s hist.
sonaten.
se under de enskilda instrumenten och
konstformerna.
Instrumentation, orkestrering,
fördelningen af en orkesterkompositions
olika stämmor på instrumenten. Man
skiljer härvid på instrumentering af en
komposition redan från början tänkt för
orkester och en för orkester utförd arrangering af en komposition för ett el.
flera soloinstrument. Ett lärorikt exempel på det senare slaget bildar Webers
"Aufforderung zum Tanz", ursprungligen
satt för piano men arrangerad för stor
s

u

i

t e,

—

orkester dels af Berlioz dels af Weingartner.
I och med instrumentationen
blir det musikaliska innehållet ställdt i
nytt ljus genom karaktäristisk färggifning och individualisering i de olika in-

Instrumentationslära
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—

strumenten.
Se vidare Orkestreri n g.
Instrumentationslära, kunskapen om
de enskilda instrumenten, deras tonomfång, klangkaraktär m. m., samt instrumentens sammansättning till en orke-

Traité de Tinstrumentation (1839; senare uppl. af Rich. Strauss)
som lärobok af grundläggande
blef
De föregående (Francoeur
betydelse.
ster.

Berlioz'

1880, Mirecki 1825,
Catrufo 1832, J. G. Kastkunna endast betraktas som
små försök till i. Af de närmast efter
B. följande märkas: A. B. Marx, Die
Lehre v. d. musikalischen Komposition,
Bd IV (1847); J. Chr. Lobe, Lehrbuch
d, mus. Komposition (1850—67), Bd II;
Fr. A. Gevaert, Traité d'instrumentation (1863; ny uppl. 1885); s. förf., Cours

1772,

Vandenbroeck

Sundelin
ner 1837)

1828,

méthodique d'orcliestration (1890); E.
Prout, The orehestra (1898, 99); H. Riemann, Katechismen der Musikinstrumente und der Orchestrierung (1902).
Kunskapen om äldre och nyare instrument bildar numera en afdelning för sig

—

inom musikhistorien;

se

Instrument

och Orkester.
Instrumentera, sätta för flera olika instrument samfälldt; se Instrumen-

tation.
Instrumentering,

se

Instrumen-

tation.
Instrnmentfabrikationsorter, särskildt
stråkinstrument finnas flerstädes i
Sachsen, Schwarzwald, Bayern och Böhmen; de mest kända äro de i Markneukirchen (sedan 1834), Klingenthal (sedan
1843), Adorf (sedan 1860), alla i Sachsen;
Furtwangen (1868), Unterkirch, Villingen, Vöhrenbach, alla i Schwarzwald.
Graslitz och Schönbach i Böhmen; dessutom i Mittenwald i öfre Bayern (se
K 1 o t z) samt i Mirecourt i Vogeserna
för

(Frankrike)..

Instruments (fr.), instrument;
s, stränginstrument; i. a v

c o r d e

å

i.

e

n

t,

blåsinstrument.
Insulatorer, glasskifvor, hvilka kunna
ett pianos fötter för att
upphäfva det hinder för resonansens
spridning, som golfmattor kunna åstad-

läggas under

komma

i

ett

rum.

Intavolatnra

(it.),

In teger vit

se
se,

Tabu
ett

af

1

a t u r.
Horatius'

—Intermezzo

oden

(I,

22);

F.

F .Flemming

skref

c.

en mycket populär musik (manskvartett) till detta ode (förändrad rytm);
sjunges ofta vid begrafningar, minnesfester m. m.
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Intendent, föreståndare, chef (för tea-

m. m.).
Interludium (lat.), mellanspel; vanligen brukadt om de förmedlande ackorden, som spelas af organisten mellan
hvarje vers i en koral; under 1800-talets
förra del voro sådana i:er mycket vanliga, och vid årh:s midt insköt man
Svent. o. m. i. mellan hvarje versrad.
ska exempel på sådana i. finnas i G,
Mankells koralbok (ms. i Mus. ak:s
I Tyskland förekomma i:er bl. a.
bibi.).
i Chr. H. Rinks "XXIV Choräle" op. 64
(1804); typiska exempel på orkester-i.
mellan versraderna i en koral finnas bl.
a. hos Mendelssohn (t. ex. i Paulus nr 16:
"Wachet auf ruft uns" och Elias nr 15:
"Wirf dein Anliegen."
Intermezzo (it.),
ter

intermedium

entr'acte
ven namn på en

mellanspel; äfmusikalisk konstart
från 1700-talet; redan mot slutet af
omtalas mellanspel af mu1500-talet
sikalisk natur i dramer och skådespel;
de behandlades vanligen ej som teaterstycken utan skref vos i madrigalstil;
vid 1700-talets början omtalas i. som fria
inlägg mellan akterna i opera seria (en
samling sådana är tryckt i Amsterdam
(lat.),

1723).

De spelades

men utan

(fr.),

som teaterstycken,

handlingen stod i något
förhållande till den utförda operan. Ofta
voro de af skämtsamt innehåll och ej
bundna af några särskilda regler. De
utmärkte sig för en viss naturlig friskhet och blefvo snart så populära, att
att

man

utbildade dem till själfständiga
stycken utan samband med operan. Hos
Nicola Logroscino hade i. ännu karaktär
af parodierande teaterstycke, men med
Pergolese erhöll stilen mera konstnärligt
allvar. Den sistnämndes främsta verk
"La serva Padrona" visar stilen i sin
högsta fulländning. Ur i. utgick sedan

opera buffa

(s.

d.).

—

Under

1800-

användes namnet ofta i de fria instrumentala styckena, hvilka spelades
talet

som inledning till de enskilda akterna.
Sådana i. (entr'acter) finnas bl. a. i
Beethovens Egmontsmusik och Mendelssohns Midsommarnattsdrömsmusik.

Nam-

Internationella musiksällskapet
i. brnkas slutligen äfven om ett kort
mellanstycke i en symfoni, kammarmusik el. sonat (så t. ex. hos Schumann,
Brahms, Mendelssohn).
Internationella mnsiksällskapet, I n-

net

ternationale Musikgesellh a f t ("IMG"), stiftadt 1899 på firBreitkopf & Härtels tillskyndan.
Sällskapets uppgift är att utgöra en
sammanslutning mellan musikforskare
och för musikens historia intresserade
samt lämna tillfälle till tryckandet af
vetenskapliga fackuppsatser inom musikvetenskapens område. Sällskapet utger årligen tvenne publikationer "Zeitschrift der intern. Musikges." och "Sammelbände der intern. Musikges.", den
förra utkommande en gång i månaden,
den senare en gång i kvartalet. 1903
skedde en nykonstruering af sällskapet.
1899—1903 var O. Fleischer, Berlin, ordförande, 1904—1908 H. Kretzschmar, Berlin, sedan A.
Mackenzie, London och
s c

man

J. Ecorcheville,

Paris.

"Zeitschrift" re-

digerades intill 1903 års slut af O.
Fleischer och M. Seiffert, Berlin, sedan
af A. Heuss, Leipzig.
"Sammelbände"
utgafs under första perioden af O.
Fleischer och Joh. Wolf, Berlin, sedan
af M. Seiffert, Berlin. Sällskapet består
af landsafdelningar ("Landessektionen")
med själfständig styrelse. Landsafdelningen förgrenar sig sedan i ortsföreningar
("Ortsgruppen").
Centralstyrelsen
består af ordförandena i landsafdelningarna jämte sällskapets sekreterare och
kassör. Centralstyrelsen utser som verkställande utskott tre personer: ordf.,
sekr. och kassör.
Medlemsantalet utgör
för närvarande något öfver 1,000 personer (däraf ett 50-tal från Sverige Danmark Norge Finland). Den svenska

—

duodecima

—

—

—Intervall
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landsafdelningen grundades 1902 i Malmö af C. Claudius och T. Norlind och
består för närvarande, förutom af de
båda stiftarna, af K. Valentin, C. Nordqvist, R. Andersson.
Tvenne ortsföreningar finnas i Sverige, en i Stockholm
och en i Malmö. Flera andra äro under bildning. Ordförande och sekreterare i den danska landsafdelningen äro
A. Hammerich och W. Behrend; de motsvarande i Finland äro I. Krohn och O.
Andersson.
Sällskapet har haft flera
kongresser: Leipzig 1904, Basel 1906, Wien
1909, London 1911; den nästa är utsatt
till Paris 1914. Utförliga berättelser rör.
dessa finnas tryckta fr. o. m. 1906. Sällskapet utger jämte de ordinarie publikationerna sedan 1903 en serie "Beiheften".
Inom sällskapet har äfven bildats särskilda fackliga grupper för medeltida
musiktraktat, lutmusik och tabulaturer,
musikikonografi.
musikbibliografi
och
IMG har haft en mycket stor betydelse
för musikvetenskapens utveckling under
20. seklets första decennium och i hög
grad befrämjat samförståndet mellan
musiker, musikhistoriskt intresserade o.
musikforskare.
Interruption (fr.), afbrott.
Intervall (af lat. inter, mellan och vallus, påle), mellanrum; förhållandet mellan tvenne toner med afseende på svängningstal och ljudvågslängd; svängningstalsförhållandet bestämmes efter öfvertonens tal; för att beteckna intervallerna
den diatoniska skalan begagnar man
i
de latinska ordningstalen; efter öfvertonsserien erhållas följande intervaller
tillhörande den diatoniska skalan (de
med
betecknade äro något högre än
de i diatoniska skalan förekommande,

+

de

med minus betecknade något

lägre):

=
—Iphigenie
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Intimo

=

septiman (c b
9 16)
genom en hälftens sänkning blir i. "förminskad", genom en halftons höjning "öfverstigande". Följande i. räknas till de konsonerande: kvart, kvint, oktav, st. och 1. ters,
st. och 1. sext; de öfriga äro dissonerande. De intervaller, som närmast öfverskrida en oktav, äro: nona (c d'
4
2
9), decima (c
e'
5), undecima
(c f
6 16) o. s. v.
Förhållandet 4 7
betecknas i allmänhet som den "naturliga septiman";
denna intervall står
närmast konsonanserna men räknas ej
fullt dit ännu.
Intimo (it.), innerligt, intimt.
:

:

:

=

:

=

:

:

;

:

:

:

Intonation (af intonare [lat.], tona),
angifvandet af en ton med ett instrument el. med rösten; vid en orgel: konsten att åt hvarje enskild pipa gifva
den de egenskaper, hvilka böra tillkomma henne med hänsyn till tonens styrka,
klangfärg, tonansats och tonhöjd.
Intrata,

inträda

(it.),

entrée

(fr.),

inledningsstycke, i st. f. en ouverture
m. m.; se Introduktion; 2. en dans
i
jämn takt och långsamt tempo från
1500-talets slut och 1600-talets början. Se
T. Norlind, Zur Geschichte d. Suite.
1.

Intrepidamento, intrepido

(it.),

oför-

skräckt.

Introduktion (introduzione,
ningssats;

it.),

inled-

en opera;
inom symfonien en kort sats i långsamt
tempo, hvilken inleder första satsen; i.
är verkningsfullt använd redan i den
Haydnska symfonien och når sin fulländning hos Beethoven; i. användes äfven i sonater, kammarmusik m. m.
Se vidare Intrata.
kort

förspel

till

—

Introitus

(lat.),

inledning;

i

högmäs-

san den inledande antifonen, bestående
af en el. ett par psalmverser ur Psaltaren; Luther införde 1528 i dess ställe en
andlig sång, Olaus Petri föreslog 1531 i
stället uppläsning af en af Davids psalmer; 1537 tillstaddes i svenska kyrkor,
att

i.

någon gång sjöngs på

genom kyrkoordningen

latin; först

af 1581 infördes

den sjungna (lutherska) psalmen i st. f.
antifonen, och 1614 bekräftas detta ytterligare; dock förekom vid de större
kyrkorna ännu vid 1600-talets midt någon gång den gamla i.-antifonen.
Invention (lat.), uppfinning.
Inventionshorn, benämning på det af I.
Werner i Dresden vid 1700-talets midt

medelst anbragta byglar förbättrade
valdhornet; bygelsystemet anbragtes äf-

ven på trumpeten

(inventionstrum-

ventilhornet och ventiltrumpeten
ha nu ersatt de båda äldre formerna,
Inversio (lat.), ömvändning af intervaller, så att de förut stigande intervallerna framställas fallande m. m.; i. s i mp 1 e X, ömvändning utan strängt iakttagande af samma intervallstorlek; i.
pet);

s t r

i

ömvändning

c t a,

med noggrant

återgifvande af samma intervallstorlek.
Invitatorium, inledningsantifonen till
första nokturnen i den klosterliga dagtjänsten.

Invocatio (lat.),
bön, anropande.
I

nåd

du,

Herre, på

400; Haeffner 400;
i

invocazione

(it.),

oss, psalm

mel. motsvarar nr 209

koralpsb. af 1697; kan påvisas

i

Sverige

(Kalmar) och 1640-talet
(Mönsterås); saknas i utländska källor.
Pr. Nodermann påpekar en viss likhet
mellan mel. 400 och B. Waldis' koral:
Wenn ich die Wahrheit bekennen soll
(Zahn 7251).
Iphigenia i Aulis, Iphigénie en

på

1630-talet

Aulide, tragedi-opera i 8 a. af Da Roullet (efter Racine), musik af Gluck; premiär å St. op. ("académie"). Paris, 19. 4.
1774; f. ggn i Sthlm (sv. öfvers. af C.
Manderström) 28. 12. 1778 på "gamla Bollhuset" ("K. svenska operan"); på k. t.
Sthlm 17. 11. 1783; repriser 1878, 1896,
1905 (har sammanlagdt gifvits ett 80-tal
ggr); f. ggn på k. t. Kphn (d. öfvers.

af A. Hertz)

27.

4.

1861;

Rich.

Wagner

reviderade text och instrumentation samt
ändrade slutet; i denna form gafs
operan på hofteatern i Dresden 22. 2.
Af äldre operor behandlande sam1847.
ma ämne märkas: Reinh. Keiser (Ham-

burg

1699),

Dom.

Scarlatti

(Rom

1713),

K. H. Graun (Braunschweig 1731), Ant.
Porpora (London 1735), Nic. Jomelli (Rom
Af
1751), Tomm. Traetta (Wien 1759).
kompositörer efter Gluck kunna nämnas: Gius. Sarti (Venedig 1777), N. A.
Zingarelli (Milano 1787), L. Cherubini
(Turin 1787), Simon Mayr (Parma 1806),
Iphigénie, tragedi i 3 a. med körer, af Racine (Iphigénie, 5 a.); sv. öfvers. och förkortad af G. G. Adlerbeth,
musik af F. Uttini; gifven på Bollhuset,

Sthlm
11

ggr.

7.(14?)

4.

1777;

intill

24.

11.

1791:

Iphigenia

Iphigenia

Tauris,

i

en Tauride, tragedi-opera
Guillard,
St.

op.

Sthlm
1783;

Iphigénie

liotek.

öfvers. af A. F. Kistell)
k.

t.

Kphn

—

till

—

märkas:

(Paris 1704),
A. Caldara
1718),

5.

Picinnis opera med
text af Dubreuil uppParis f. ggn 23. 1. 1781.

1874.

4.

5.

öfvers. af A.

(d.

fördes å St. op. i
Af äldre operor behandlande

Wien

mängd

musik af Gluck, premiär på
18. 5. 1779; f. ggn k. t.

i

Paris

samma namn
ämne

en

finnas

ggn
28.

Tauris— Isländsk musik

4 a. af N. F.

(sv.

f.

Hertz)

i

i

H.

samma

Desmarets-Campra

Dom.

Scarlatti

("La

forza

(Rom

1713),

deiramicizia",

Leonardo da Vinei (Venedig

1725).

Ippolltov-Ivanov, se I v a n o v 3.
Irato, con ira (it.), vredgadt.
Ironla (it.), hån, löje.
Irresoluto (it.), obeslutsamt, vacklande,
tvekande föredrag.
Irrgång, Bernhard, f. 23. 7. 1869 i
Zduny i Posen; orgelspelare; elev 1890
af k. institutet för kyrkomusik och sedan vid den akademiska mästerskapsskolan i Berlin under Martin Blummer;
1894 organist vid Heilig-Kreuz-kyrkan i
Berlin, 1897 äfven anställd vid filh. orkestern därst., 1905 organist vid Mariakyrkan och orgellärare vid Sternska
konserv.; 1904 k. musikdirektör. I. är en
af samtidens mest betydande orgelvirtuoser och har på ett själfuppoffrande
sätt verkat för orgelmusikens popularisering; hvarje torsdag har han föranstaltat orgelkonserter äfven under medverkan af andra musikkrafter; alla dessa
ha gifvits med fri entré; gästade 1909
Sthlm och gaf då bl. a. en konsert med
uteslutande svenskt program.
I.
har
komponerat flera motetter, andliga sånger, orgelsonater m. m.
Isaak, Heinrich, f. något före 1450,
t 1517 i Florens; nederländsk kontra-

punktist; blef c. 1480 organist hos Lorenzo il Magnifico i Florens; var fr. 1489
organist hos kejsar Maximilian I i Inns-

bruck och begaf sig 1496 till Augsburg;
blef 1497 kejserlig hof komponist i Wien;
uppehöll sig fr. o. m. 1514 i Italien; I:s
elev L. Senfle utgaf 1550 en motettsamling i 3 delar, hvars första del nyutgifvits i Denkm. d. Tonk. in Österreich
(V: 1); af hans världsliga kompositioner
utgåfvos flera "Lieder" (körer), instrumentalsatser m. m. i ny uppl. i samma
Denkm.-samling bd IV: 1 (af Joh. Wolf);
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mässor, motetter och hymner
i
handskrift i Miinchen,

ännu

Wien, Briissel samt flera italienska bibI:s kompositioner utmärka sig
för stor harmonisk fyllighet och sättas

med

rätta högt.

Isländsk musik. Redan under Vikingatiden omtalas musikinstrument och
sång.
Ett af de äldsta i litteraturen
omnämnda instrumenten är harpan,
ehuru intet bevis finnes för, att ett instrument användts att beledsaga sång;

döma har sången utförts
och äfven instrumentmusiken varit oberoende af vokalmusiken.
Då kristendomen omkring år 1000 infördes till Island, stod den 2 3-stämmiga
efter allt

att

fristående,

—

organumsången

med

parallellrörelse

i

kvint och kvart högt i anseende öfver
hela den kristna kyrkan, och Island synes tidigt ha fattat kärlek till denna
konstsång samt troget bevarat den intill våra dagar.
Vid samma tid el. 1000och 1100-talet lärde Island äfven känna
flera nya instrument: viele, giga, symfoni, salterium.
Af de äldre lefde ännu
kvar: harpa, pipa, lur och trumma. Lekarna eller yrkesinstrumentisterna hade
under 1200-talet högt anseende och mottogos, hvar de drogo hän, med glädje.
Jämte de musikaliska konsterna voro de
äfven kunniga i de gymnastiska, och
litteraturen omtalar, att de ofta åtföljdes af dresserade hundar och björnar.
Däremot synes dansen före 1100-talet ej
ha varit i högre grad idkad. Den om-

Biskupa Sögur
i
Det berättas där,

talas först

(1200-talets

början).

att

biskop

Jon vid tillträdandet af sitt ämbete sökt
motarbeta lättfärdiga danser med växelsånger mellan män och kvinnor. Den
senare litteraturen omtalar undantagsvis dans, men hvarken under medeltiden
eller under nyare tid har den fått någon
särskild utbredning på ön.
Arngrimus
Jonae nämner 1610 dels ringdanser med
sång af de dansande själfva, dels konstdans med en försångare, två el. flera
ackompanjerande samt de öfriga dansande efter rytmen. Eggert Olafsen omtalar
1772

sin isländska resebeskrifning af

i

en dans, "vikivaka", hvilken då var

populär.

Denna bestod

däri,

att

män

och kvinnor höllo hvarandra i händerna
afsjungande visor, som passade sig på
deras make.
Afvenledes förekom för-

Isouard
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sångare och kör. Musikinstrument omtalas från 1700- och 1800-talen mycket litet på Island, och vokalmusiken intager
Organumsånhufvudplatsen.
afgjordt
gens kvintparalleller ersattes på 1300- o.
1400-talen delvis af den franska dechantsångens motrörelse. Ett godt exempel
på sådan sång från Island lämnar nr 80
i

Arnamagnaeanska saml. i Köpenhamns
Äfven denna dechantsång

univ.-bibl.

lefde kvar i nyare tid. Det omtalas, att
en präst Erasmus Villadsson (t 1591) från
Danmark infört "diskantsången" på ön.
Härmed menas tydligen den improviserade flerstämmiga sången till en viss
gifven melodi. Den musik, som under
1800-talet mest öfvats på ön, är den enstämmiga och tvåstämmiga. Den senare
har ofta och med viss förkärlek användt

Den enstämmiga sånkvintparalleller.
gen hvilar företrädesvis på lydisk

—

Af källor till den i. m.
grundskala.
under äldre tid må nämnas: R. Keyser,
Nordmaendenes Forlystelser i Oldtiden,
Norsk Tidskr. f. Vid. o. Litt. II, 1848,
Islenzkar
DavlÖsson.
K:na;
ölafur

Kphn 1888—92 (s. 235—73); s.
Islenzkir Vikivakar og Vikivakakvaeäi, Kphn 1894; G. Vigfusson, Corskemtanir,
förf.

1883; CleasbyIcelandic-english dictionary,
Oxf. 1874; R. Steffen, Enstrofig nordisk
folklyrik. Sv. landsm. XVI: 1; F. Jönsson, Das Harfenspiel des Nordens in alter Zeit, Smlb. IMG IX; Hört. Panum,

pus poeticum boreale, Oxf.
Vigfusson,

Nordeuropas gamle strengeinstrumenFor. t. norske fornter, Aarb. for 1903.
tidsm:s bev. (tysk omarb.: Harfe u. Lyra
im alten Nordeuropa, Smlb. VII). Af
nyare uppsatser, hvilka särskildt redogöra för den flerstämmiga musiken och
folkmusiken märkas: A. Hammerich,
Studier över Isländsk Musik, Aarb. f.
nord. Oldkynd. o. Hist., Kphn 1899 (tysk
uppl. Smlb.
lodier

IMG

meddelas

I).

Isländska folkme-

slutligen

i:

Bj.

J)or-

Islenszk J)jödlög, Kphn 1906
—09 (endast de efter egna uppt. meddelade melodierna äga värde); A. P. Berggreen, Folke-Sange og Melodier I; O.
Daviösson, Isl. skemtanir (se ofvan). Af
äldre, företrädesvis kyrkliga, melodier
finnas flera i Arnamagnaeanska handskriftsamlingen i univ.-bibl., Kphn. Intressanta exempel på flerstämmig musik
meddelas slutligen i sångsamlingen:
steinsson,

— Istel
Söngbök hins islenzka Stiidentafjelags,
Reykjavik 1894.

N

på ön
studerade
musik i Palermo och Neapel samt debuterade 1794 i Florens med operan "L'avisso ai maritati; s. å. uppfördes i Livorno en annan opera "Artaserse"; I.
blef sedan malteserordens kapellmästare
i La Valetta; sedan orden förlorat Malta
flyttade han till Paris 1799, där han i R.
Kreutzer fick en hjälpsam vän; af de
operor, som nu följde i franska hufvudstaden, slog först "Michel Ange" (1802)
anseendet erhöll
fullt igenom; högsta
operan "Cendrillon" (1810; Sthlm 1811);
då Boieldieu kort därefter återvände
från Ryssland, uppstod en stark konkurrens mellan de båda musikerna; I. påverkades ej så litet af Boieldieus stil i
sina operor "Jeannot et Colin" (1814) och
"Joconde" (1814; Sthlm 1820). I. skref i
allt 50 operor förutom mässor, motetter,
psalmer, kantater, kanzonetter och solosånger.
I Sthlm gåfvos utom de nyss
nämnda tvenne (Cendr. och Joc.) äfven
Isouard,
Malta, t

23.

i

e c o

3.

1

1775

o, f . 6. 12.

1818

i

Paris;

"L'intrigue aux fenétres"
och "Les
fönstren, 1807)

(Intrigen

i

rendez-vous
bourgeois" (De löjliga mötena, 1814); I:s
stil är melodisk och lättflytande men i
allmänhet utan något större djup; de
båda 1841 komponerade operorna äro omsorgsfullt utarbetade och visa en god
musikalisk formbehandling.

Israel i Egypten, Händels 5:te
oratorium (af de 19 i England komponerade), begynt 1. 10. 1738 och afslutadt 1.
11. s. å.; nuvarande andra delen komponerades först (autograf i k. b. Buckingham Palace, London); uppförd f. ggn 11.
Tyskland f. ggn i
i
4. 1739 i London;
Sing-Akademie, Berlin, 8. 12. 1831.
Istel, Ed gar, f. 23. 2. 1880 i Mainz;
musikskriftställare; elev af Volbach och
Thuille i komposition samt af Sandberger i musikhistoria; förvärfvade den
musikaliska doktorsgraden 1900 vid Miinchens univ. med afhandlingen "J. J.
Rousseau als Komponist seiner lyrischen Scene Pygmalion"; af hans skrif(1906),
ter märkas: "Peter Cornelius"
"Die komische Oper" (1906), "Die Bluthezeit der musikalischen Romantik" (1908);
utgaf ett urval af E. Th. A. Hoffmanns
mus. skrifter (1907) och samme förf:s
har
I.
"Musikalische Novellen" (1907).

—Jacobsen
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Istesso

äfven varit verksam som kompositör, bl.
a. genom operan "Der fahrende Scbiiler"
(Karlsruhe 1906) samt en del körverk
och solosånger.
Istesso

(it.),

den-

tempo, samma

el.

detsamma; V

i

London,

Tltali-

ana in Londra, op. com. i 3 a., it. libretto
hämtadt fr. Voltaires 'TEcossaise, ou le
Café", musik af Cimarosa; premiär i
Rom 1779 och Paris 17. 10. 1801; f. ggn i
Sthlm på Munkbroteatern (sv. öfvers.
af C. Envalsson) 13. 11. 1795; k. t. Kphn
(d. öfvers. af L. Knudsen) 24. 10. 1786.
22.
1. Ivanov, N i k o 1 a j Kusmitsch, f
.

ryska guvernementet Pultava,
t 7. 7. 1880 i Bologna; operasångare (tenor); utbildade sig i Italien hos Bianehi
i
Milano och Nozarri i Neapel; mottog
sedan engagement i Konstantinopel och
sjöng därefter på flera italienska teatrar och skördade stort bifall å Scalateatern i Milano; sjöng sedan äfven i
Paris och London och vann anseende
som en af sin samtids främste Rossinisångare; drog sig 1845 tillbaka från sce10.

1810

i

M

h a i 1 Michajlovitsch I., f. 23.
9. 1849 i Moskva; musikskriftställare och
kompositör; elev af Tschaikovski, Dubac samt 1870— 76 af Sgambati; har sedan 1876 verkat som musikrecensent i
Novoje Vremja m. fl. tidningar; öfveri

c

satte Hanslicks

ha

f.

i 1

19.

11.

Symfonietta op.

"Vom

musikalisch Schö"Die historische Ent-

nen" och Nohls
wicklung der Kammermusik" samt skref
"Puschkin och musiken" (på ryska),
1900; af hans kompositioner märkas: en
symf. diktning, requiem, symfoniska
prologen "Savonarola", symfonien "Majnatten", "Suite champétre", operor och
balett; dessutom ouverturer, solosånger,
pianostycken m. m.

34

kammarmu-

[1902]),

stråkkvartett
körstycken, sånger
op.
samt operorna Ruth (Tiflis 1887) och
Asja (Moskva 1900); skref en ackordlära
(1897) och en studie öfver de grusiska
folkvisorna.
sik

I

476;

I

(pianokvartett
kantater,
13),

op.

6,

världen är jag
Hseffner hänvisar

blott, psalm
mel.

till

360.

världen är så mörkt,
motsvarar nr

237; Haeffner 237;

psalm

217

i

ko-

Nodermann, en sammansmältning af tvenne
"Durch Adams
tyska koralmelodier:
Fall ist ganz verderbt" (af 1535; Zahn
7549) och "Mein Seel erhebt den Herren
af 1697;

ralpsb.

mein"

nen.
2.

c

i

—

i.

tempo.

Italienskan

M

Michajlovitsch I p p o 1 i1859 i Gatschina; dirigent och kompositör; elev af Petersburgs konserv. 1876 82; verkade fr.
1882 i Tiflis och blef 1893 professor i
komposition vid konserv, i Moskva samt
1899 dirigent vid privata operan därst.
H. har komponerat orkesterverk (symfoniskt scherzo op. 2, Suite op. 10 [1895],
3.

tov-L,

utgör,

Zahn

(af 1525;

Pr.

enl.

Bäumker

7550;

IT,

båda melodierna
förblandats på tysk botten (Zahn 119:
första texten till andra melodien) men
först på svensk sammansmält till en
mel.; den första mel. finnes i Danmark
51).

Pr. N. påpekar, att

(Thomissön) och 1573 (Jespersön),
den andra 1569 (Thomissön); den sammanjämkade svenska formen träffas på
1640-talet (Mönsterås) och sedan i ko1569

koralpsb. af 1697.
I z e

y

Lothar

1,

musikdrama

Eugen Morand), musik
bert; premiär

ggn på

k.

t.

Grandinson)

i

11.

(sv.

a.

af

Silvestre

af

Hamburg

Sthlm
2.

3

i

Armand

(efter

Eugen
6.

11.

Rud.
och
d'Al-

1909;

öfvers. af

f.

Emil

1910,

J.
Jachmann-Wagner,

W

a g n e r.
se
Jacobsen, Thomas, f. 29. 6. 1810
Hedensted vid Vejle, Danmark, t 28.
1.

i

7.

Köpenhamn; instrumentmakare;
kom 1835 till Köpenhamn, där han fick

1853

i

första undervisningen i sitt fack
för Lund; reste 1844 till utlandet för att

den

närmare utbilda sig och vistades företrädesvis i Tyskland och Frankrike (hos
Vuillaume i Paris) samt Italien (Rom,
Cremona); återvände 1847 till Köpenhamn, där han snart blef en af de främste på sitt område; 1849 hof instrumentmakare.

Jacobson
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2.

Ole

J.,

f.

27.

3.

1849

—Jadassohn

nära Charlot-

Danmark;

elev af G. Matthison-Hansen (orgel o. musikteori), Chr.
Schiörring (violin); 1871 folkskolelärareexamen och sedan lärare i Ordrup; gjorde sig fördelaktigt känd som sångför-

tenlund,

eningsdirigent; erhöll 1892 Berggreens
stipendium; som kompositör af folkliga
vismelodier ("Den lille Ole", "Lille Flora", "Juletraeet" m. fl.) blef han vida
bekant.
Jacobson, Philip, f. 1830 i Stockholm, t 22. 5. 1886 i Trondhjem; elev
af konserv, i Stockholm; var sedan en
tid sånglärare vid teatern i Helsingfors
och uppträdde därunder på flera konserter; utbildade sig vidare i sång hos J.

Masset i Paris; bosatte sig 1863 i
Stockholm; 1866 anställd som dirigent
för Musikföreningen i Trondhjem och
blef där till sin död. J. var äfven känd
som god pianist.
1. Jacobsson, John, f 2. 4. 1835 å Löfholmen, nära Stockholm, f 4. 6. 1909 i
Stockholm; först anställd i Edv. Josephsons musikhandel i hufvudstaden och
hade samtidigt tillfälle att närmare utF.

.

musik för L. Norman (harMankell (orgelspelning) och
Franz Berwald (komposition); 1865 öfvertog han själf musikhandeln och 1870
pianoaffären; han fortsatte vid denna
bilda sig
G.

i

moni),

äfven sina kompositoriska studier i
utlandet; fr. 1870 organist och dirigent
vid synagogan; 1878 nedlade han musikhandeln men fortfor flere år med sin
1888.
I sina komposipianoaffär.
tioner närmade han sig sin lärare Nor-

tid

LMA

man
son.

och som sångkompositör JosephsAf hans tonsättningar må nämnas:

en "katolsk mässa" för solostämmor, kör
och orgel, "Agnus Dei" för sopran och
ork., en pianokvartett, en pianotrio, en
stråkkvartett, orkesterouverturen "Sommarminnen"; dessutom operetten "Ungmors kusin", med bifall uppförd å k. t.
1868, kantat till konung Oscar II:s silfverbröllop,

sångkvartetter,

—

solosånger,

Biogr. i Sv. Mupianostycken m. m.
sikt. 1888 s. 81 och 1909 s. 89.
24. 8. 1837 i
2. Agnes Galathé J., f
Sthlm, t 16. 5. 1913 därst.; operasångerska; elev af Giinther och konserv, i
Prag; engagerad vid k. t. i Stockholm
1863 78; bland hennes roller märkas:
Nattens drottning. Donna Elvira, Adri.

—

ano i "Rienzi", Azucena i "Trubaduren"
och Margaretha i "Hvita frun".
född Davidson,
J.,
3. J e a n e 1 1 e
f. 16. 3, 1841 i Stockholm, t därst. 10. 4.
1907; sångerska (mezzosopran); elev af
Julius Giinther och I. A. Berg i Stockholm och Masset i Paris; sjöng först i
det 1860 stiftade

Nya Harmoniska

säll-

skapet och var här dess främsta solist;
medverkade i "Årstiderna", "Paulus",
"Athalia", "Paradiset och Perin" m. fl.;
debuterade 11. 6. 1868 på k. t. som Julia
i Gounods "Romeo o. Julia" och var sedan intill 1871 fästad vid den kungliga
scenen, där hon bl. a. uppbar rollerna:
"Judinnan", Katarina i "Den förtrollade
katten", Alice i "Robert", Adriano Colonna i "Rienzi", "Lalla Rookh", "Afrikanskan", "Zigenerskan" och "Fidelio";
ingick 1860 äktenskap med grosshandlaren Carl Jacobsson (änka 1893); ägnade
sig efter 1871 åt sångundervisningskallet och utbildade flera berömda sångerskor såsom: Rosa Griinberg, Signe Kolthoff, friherrinnan Fleetwood m. fl. LMA
1872.
Hennes sång var alltid präglad
af en personlig, genialisk uppfattning;
rösten ägde en ren, vacker timbre.
i 1 e, f. 6. 7. 1865
Jacques-Dalcroze, E
i Wien; studerade musik i Wien (Fuchs,
Bruckner) och Paris (L. Delibes); 1892
lärare i musikteori vid konserv, i Geneve; utgaf en del körverk ("Au siécle
nouveau", "La veilles", sånger, violinkonsert och den mera kända samlingen
enfantines"
"Chansens
romandes et
(1898); en del operor ("Janie", "Sancho
Panza", "Onkel dazumal") ha äfven uppJ. har införts i Geneve och Paris.

m

lagt stora förtjänster

om

rytmisk gym-

förening med musik; hufvudplats i Hellerau vid Dresbesökte Sverige 1911.
den).
J.-D.
Biogr. i Sv. Musikt. 1911 nr 14.
Jadassohn, Salomon, f. 13. 8. 1831
Breslau, t 1. 2. 1902 i Leipzig; elev
i
af konserv, i Leipzig och af Liszt i
Weimar (1849 51); i musikteori utbildad
nastik (gymnastik

i

—

—

Hauptmann; slog sig ned i Leipzig, där han dels som dirigent dels som
musiklärare vann stort anseende; 1871
af M.

lärare i teori, komposition och instrumentation vid konserv, i Leipzig; 1887
dr phil. h. c. vid univ.; 1893 professors
titel.
J. gjorde sig särskildt känd som
läroboksförfattare: Harmonielehre (1883;

Jaehnigen

— Jag

lyfter

uppl. 1907), Kontrapunkt (1884; 4.
uppl. 1903; sv. öfvers. af A. Berg 1901),
Kanon und Fuge (1884; 2. uppl. 1898),

10.

Die Formen in der Werken der Tonkunst (1889; 3. uppl. 1906); Lehrbuch der
Instrumentation (1889; 2. uppl. 1907); Die
Kunst zu modulieren und präludieren
(1890); Methodik des musiktheoretischen
Unterrichts (1898); Das Tonbewusstsein,
die Lehre von der musikalischen Form
(1899); Das Wesen der Melodie in der
Tonkunst (1899); Der Generalbass (1901);
Melodik und Harmonik bei Kiehard
Wagner (1901) m. fl. J. förvärfvade sig
äfven ett aktadt namn som kompositör.
Af hans många verk må nämnas: för
solo, kör och ork. psalmen 100 (op. 60),
"Vergebung" (op. 54), "Verheissung"
(op.

"Trostlied" (med orgel ad.

55),

lib.

manskör med ork. "An den
Sturmwind" (op. 61); psalm 13 för sopr.,

op. 65); för

orgel m. fl.; dessutom 4 symfonier,
2 ouverturer, 4 serenader, 2 pianokonserter, 4 pianotrior, 3 pianokvintetter, 1
alt

o.

pianosextett, 3 pianokvartetter, 2 stråkkvartetter m. fl.; slutligen de i canonform skrifna sångduetterna (op. 9, 36,

orkesterserenaderna
pianoserenaderna op. 8 och
38,

43),

musik
1.

op. 58.

Jaehnigen,

I allt

skref

op.

35,

42,

Balettverk.

125,

J. 125

Carl Frederik,

f.

7.

mina händer,

Paris,

än

i
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Leipzig, Briissel m.

fl.

stäl-

Som utöfvande konstnär tillhör J.
virtuostiden med dess yttre effektsökeri
len.

och

salongsmässiga, sentimentala stil.
äfven kompositioner (transkriptioner och karaktärsstycken för piano),
hvilka alla tillhöra den briljanta riktningen.
J. var sedan 1866 gift med
Marie Trautmann(f. 1846), hvilken
gjorde sig känd dels som författarinna
(musikestetiska skrifter och läroböcker i
pianospelning) dels som tonsättarinna
(konserter, pianokvartetter m. m.).
Jag arma mänska, ho, psalm
174; Haeffner 174; saknas i Sverige före
Haeffner; går tillbaka till tysk koral
(Zahn 2805: Ach sagt mir nichts von
Gold und Schätzen) af 1731.
Jag får ej se Guds dag, psalm
365; Haeffner hänvisar till mel. nr 160.
J. skref

—

Jag går

i

kloster,

operett

i

2 a.,

musik af Franz Berwald; premiär å k. t. Stockholm 2. 12. 1843; intext och

—

1. 1844 gifven 6 gånger.
Textinnehåll jämte meddelande om premiären: Stockholms Musiktidning 8. 12. 1843.

till 21.

Jag går mot döden, hvar,

psalm

Sverige ej före Ha;flner; går tillbaka till tysk koral (Zahn
5679: So hab ich nun geschlafen fein) af
1726, dock här i durtonart.
452; Hasffner 452;

i

Jag hafver en gång varit,

på Langeland, t därst. 24. 7. 1887;
1857 kantor vid Holmens Kirke i Köpenhamn; var en högt ansedd musiklärare; utgaf några häften kyrkomelodier

psalm 360; Haeffner 360; komponerad af
Erik Skjöldebrand (s. d.).

för gudstjänstbruk.

psalm

2.

1813

Edel Johanue Frederikke J.-Thye,
2. 11. 1838 i Köpenhamn, den förres

2.
f.

organist i Vordingborg;
skicklig pianist och organist.
3. Carl
Emil Valdemar J., f. 5. 5.
syster;

1844

i

1875

Kphn, t

därst. 26.

res broder; elev

i

1.

1910;

den

för-

violin af Vald. Tofte;

musiklärare

i
Slagelse; 1888 Erik Siboefterträdare som musiklärare vid
Sorö akademi och organist vid Sorö

nis

kyrka.
4. V i g g o
Amadeus, f 25. 8. 1848 i
Kphn, den förres broder; elev af Kphns
.

Jag

i

tysta skuggors timma,

437; Haeffner

hänvisar

till

mel. nr

200.

Jag kommer, Gud, och söker
dig, psalm

151; Haeffner 151; mel. motsvarar nr 22 i koralpsb. af 1697; dessförinnan i Kalmar- och Mönsteråshandskrifterna på 1630- och 40-talen; saknas
i utländska källor.

Jag lefver och upphöjer,
psalm
nr 350

Hteffner 419; mel. motsvarar
koralpsb. af 1697; går tillbaka
till tysk koral (Zahn 5269 b: Aus meines
Herzens Grunde) af 1598; i Sverige känd
på 1640-talet (Mönsterås); i finska ko419;
i

konserv.; konsertsångare (bas); 1880 kantor vid MatthEeuskyrkan i Kphn, 1883 vid

ralb. nr

domkyrkan

Haeffner 33; mel. motsvarar nr 100 i
koralpsb. af 1697; dessförinnan i Riddarholmshandskriften af 1694; går tillbaka
till
hugenottmelodi: Au fort de mal
détresse (Zahn 5351, 5352); nr 238 i finska

Jaél,

i

Roskilde.

Alfred,

f.

5.

33;

3.

1832

i

Triest,

Paris; utbildade sig under
Czerny i Wien till pianist och lefde
sedan som konserterande virtuos än i

t

27. 2.

1882

i

5.

Jaglyftermina händer,

psalm

Jag längtar

430

af allt hjärta,

koralb. — Den nya, nu i Sverige allmänt använda durmelodien går tillbaka

(herrnhutarBrödraförsamlingens
sångbok; synes vara inkommen i
Sverige på 1870-talet och förekommer i
svensk koralbok f. ggn i Fr. Lagergrens
Melodiarium till Svenska psalmboken

till

nas)

1886.

Jag längtar
psalm
nr

477;

af

Haeffner

hjärta,

allt

hänvisar

till

mel.

395.

Jag tackar

dig,

min högste,

Haeffner 198; mel. motsvarar
nr 307 i koralpsb. af 1697; går tillbaka
till hugenottmelodi: Leve le coeur, ouvre
roreille (1542 el. 1545); i Tyskland hos
Lobwasser: Erheb dein Herz, thu auf
dein Ohren (Zahn 750); i Sverige först
i C. C. Gyllenhielms Dav. psaltare 1650;
Danmark hos Thomissön 1569; nr 252
i
koralboken.
i finska

psalm

198;

Jag tror på Gud, och

vet, psalm

mel. motsvarar nr 206
i koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 7245: Ein neues Lied wir
heben an) af 1524; i Sverige känd på
1630- och 40-talen (Kalmar, Mönsterås);
380; Haeffner 380;

i

Danmark hos Thomissön

1569;

nr 182

i

finska koralboken.

psalm

193; Haeffner

hänvisar

till

tror,
mel. nr

160.

Jag
220;

vill dig prisa Gud, psalm

Haeffner hänvisar

Jag

vill

156; Haeffner

i

hade han skaffat sig en solid musikalisk
underbyggnad och komponerade äfven
sånger med piano; dessutom reviderade
han ett klavérutdrag af Beethovens "Fidelio".
Redan på 40-talet gjorde han
storartade förarbeten till en Beethovenbiografi.
Under studiet af 1700-talets
musikhistoria kom han dock efter hand

till

mel.

denna stund,

hänvisar

till

mel. nr

nr

28.

psalm
51.

Jag äter middag hos min
mor, Je dine chez ma mére, komedi
ila. med kupletter af Decourcelle och
svensk öfversättning af A.
Sjöström och A. Oldenburg, musik af J.
Foroni; premiär k. t. Sthlm 27. 2. 1857;
intill 13. 3. 1857 gifven 4 ggr.
Jahn, Otto, f. 16. 6. 1813 i Kiel, f
9. 9. 1869 i Göttingen; arkeolog, filolog
och musikskriftställare; utbildad vid
universiteten i Berlin och Leipzig; fil.
dr. 1836; studerade sedan i Paris och

Thiboust,

Rom; 1842 e. o. professor i klassisk litteratur och arkeologi vid univ. i Greifswald; 1845 ord. prof. därst. 1847 prof. vid
univ. i Leipzig; 1855 kallad till univ. i
Bonn. J. skref jämte en mängd arkeologiska och filologiska uppsatser äfven
Redan sedan ungdomusikhistoriska.
men varmt intresserad för tonkonsten,

djupare in

allt

i

Mozarts musik och

för-

fattade till sist en grundlig och mönstergill Mozartbiografi (1856—59 i 4 bd; 2
uppl. 1867 i 2 bd; 3 och 4 uppl. 1905—07
utarb. af Deiters; svensk [förkortad]
uppl. af Olof Strandberg 1865, 2 dir). J.
författade därjämte andra smärre musikuppsatser, hvilka 1866 utgåfvos i samlad upplaga: "Gesammelte Aufsätze iiber

Musik".

I

Leipzig hade han ifrigt in-

för J. S. Bach och stifdär "Bach-Gesellschaft", hvilket
sedan utgaf Bachs verk efter en kritisk
metod, hvilken till stor del förestafvats
af J.
Hans Beethovenstudier upptogos
och fördes vidare af Thayer. De förarbeten J. gjort rör. Haydns biografi fullföljdes af Pohl.
Litt.: J. Vahlen, O.
J. (1870) och H. Deiters (Allgem. Mu-

tresserat

sig

tade

—

sikz.
1.

Jag vet på hvem jag

—Jahrbuch

1870).

Jahnke, Johan Fredrik

August,

f.

Greifswald, t 1. 5. 1890 i
Stockholm; inkallades 1842 till den svenska hufvudstaden som lärare vid d. v.
tyska nationallyceum och blef ett par
år därefter äfven organist vid tyska kyrkan; tog af sked från dessa befattnin10.

gar

9.

1821

1866;

i

redan pä 40-talet

hade han

med

ledandet af kör- och.
kvartettsång och var ledare för "Folksångföreningen", "Allmänna sångföreningen", "Svenska damkvartetten" m. fl.
föreningar; gaf med en del af dessa
äfven konserter i utlandet. Som kompositör framträdde han med en del sångsysselsatt sig

kvartetter.

Ass

LMA

1865.

Julia Maria

Elisabeth J., f. 8. IL
1873 i Stockholm; operasångerska; elev
af J. Dannström och Signe Hebbe; debuterade 1894 å k. t. Sthlm; 1896 engagerad vid Lindens operaturné; har sedan ägnat sig åt konsertsång.
2.

Jahrbuch, Kirchenmusikalih e s, grundad 1885, som fortsättning
af den 1875 begynta "Cäcilien-Kalender",
af Fr. X. Haberl (s. d.); sedan 1908 redigerad af Karl Weinmann; innehåller
en mängd värdefulla musikhistoriska
2.

s c

Jahrbiicher

uppsatser företrädesvis rör. kyrkomusik,
men äfven rör. andra närstående ämnen.
u s i k b i b 1 i oth e k Pe2. J.
der
ters, utgifven alltsedan 1895 (gällande
för föreg. år); Emil Vogel var redaktör
intill 1900, sedan Rudolf Schwartz; innehåller värdefulla uppsatser och årsöfversikter af bibliografisk natur; se vidare Musikbibliotek,
fiir
musikalische
Jahrbiicher
Wissenschaft, utgifna af Fredrich
Chrysander; utkom endast i två årg.
1863 och 1867; innehåller i f. årg. bl, a.
en historik öfver hofkapellet i Braunschweig-Wolfenbiittel samt en historik
öfver 'God save the King'; i andra årg.

M

bl.

a.

Locheimer

Liederbuch

samt

C.

Paumanns fundamentum organisandi.
Jakobsson, Ida, se L a m b e r g.
Jaleo, (Jaleo de Xeres) spansk nationaldans '/s-takt

i

allegrettotempo

(so-

lodans).

Janltscharmusik, orkester bestående af
slaginstrument (stor trumma,
bäcken, triangel m. fl.). Namnet är hämtadt från janitscharerna (turkisk krigarkast, upplöst 1825). Deras musik säges ha A^arit särskildt gäll och skarp
och bestod af två stora och 3 små oboer
jämte en piecolaflöjt, en stor och två
små pukor, en stor och tre små trummor, tre bäcken och två trianglar.
Janko, Paul von, f. 2. 6. 1856 i Totis,
Ungern; elev af H. Schmitt, J. Krenn
och A. Bruckner vid konserv, i Wien
samt H. Ehrlich i Wien; studerade naturvetenskap vid univ. i Berlin 1881 82;
lefver sedan 1892 i Konstantinopel som
tjänsteman; uppfinnare af en ny pianoklaviatur med mindre spännvidd än
den vanliga (se Jankoklaviatur);
skref dessutom en del akustiska uppblås- och

—

satser

bl.

a.

"t!ber

mehr

als

12-stu-

gleichschwebende Temperatur" (C.
Stumpfs "Beiträge zur Musik" III).
Jankoklaviatur, en ny klaviatur uppfunnen af Paul von Janko (s. d.)
för piano med endast ^h af den vanliga
spännvidden för oktaven. Klaviaturen
omfattar 6 klaviaturrader ordnade öfver hvarandra; de fyra öfversta gifva

fige

blott olika grepplatser för tonerna; för-

delarna af denna anordning af tangenterna skulle närmast bli: naturlig, bekväm handställning; spelningens underlättande; tummen spelar lägre än de an-

—Jansa
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dra fingrarna; fingrarna behöfva icke
draga ihop sig i en linje och inkila sig
mellan öfvertangenterna; möjligheten
att på en gång anslå långsträckta ackord; lätthet i arpeggier i språng; lika
fingersättning

i

alla tonarter; ett strän-

gare legato; en speciell effekt erbjuder
särskildt den kromatiska skalan, enkel
el. i terser, septimor, oktaver, decimer
el. glissando,
J. beskref sin klaviatur
1886 i boken "Eine neue Klaviatur" och
reste s. å, ut på konsertresor (1887 i Köpenhamn). 27. 9. 1890 gaf fru BoyesRucher en konsert på k. t, Sthlm på
j.-instrument. 1906 inrättades vid Scharwenkakonservatoriet en särskild afdelning för j.; 1905 grundades i Wien en
J.-förening. Af litteratur om instrumentet må nämnas: K. W. Marschner, Das
J.-Klavier (1899); H. F. Miinnich, Materialien fiir die J.-Klaviatur (1905); R.
Hausmann, Das J.-Klavier u. seine technische Vervollkommnung, Zeitschr. d.
IMG V, 165 ff.; G. Scrinzi, The J. Keyboard and simplification, s. årg. s. 321
f; af svensk litteratur märkas uppsatserna "Beskrifning öfver j. -pianot" och
"Hur j.-pianot uppkom" i Sv. Musikt,
1890:

15.

Jannequin (Janekin, Janequin),
C 1 é m e n t, kontrapunktist från 1500-talets förra hälft,

om

hvilken

man

endast

känner hans kompositioner, ej något om
hans lif; han var en af Josquins mest
betydande elever och komponerade hufvudsakligen franska flerstämmiga chansons och cantiones; särskildt berömda
blefvo hans naturmålningar m. m., där

han

visade sig såsom "programmusiker"; sådana äro t. ex. "La bataille"
(skildrande slaget vid Marignano 1515),
"Le chant des oiseaux" (med härmande
af fågelläten). Le caquet des femmes"
(käringsladder), "Le rossignol" m. fl.

Jansa, Leopold, f.
denschwert, Böhmen, t
1825

violinist;

Wien,

medlem

23.

3.

24. 1.

1795
1875

i

i

af hofkapellet

1834 universitetsmusikdirektor

föranstaltade

—68

Wil-

Wien;

regelmässiga

han

i

och

kvartettsoa-

London, förvist från hemlandet på grund af visade
sympatier för den ungerska resningen;
sedan åter i Wien; såväl i London som
i
Wien utvecklade J. en nitisk verksamhet som lärare och utbildade flera
berömda violinister, bl. a. Vilhelmina
réer;

1849

lefde

i

Janson-Fischer
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— Japanska

Neruda; komponerade violinsaker, kammarmusik, kyrkliga körkompositioner
m. m.

Agnes

Sofia CharStockholm; sångerska; elev 1876 af konserv, i hufvudstaden; uppträdde f. ggn 1882 å en af Musikföreningens konserter; debuterade 30.
4. 1883 å k. t. som Azucena i "Trubaduren"; var sedan intill 1885 engagerad
där och uppträdde under denna tid bl. a.
som Fides i "Profeten", Bera i Hallens
"Harald Viking", Martha i "Faust", Amneris i "Aida", Bergadrottningen i "Den
bergtagna". Efter 1885 utbildade hon
sig vidare i London dels under den svenske sängläraren Hugo Beyer dels under
Alberto Kandegger vid Koyal Academy;
hon sjöng sedan vid Covent Garden och

Janson-Fischer,

lotta,

f.

20.

6.

1861

i

vann mycket beröm

bl.

a.

som Carmen;

ingick 1896 äktenskap med en konsul
Fischer i Skottland; fästes 1900 som primadonna vid ett operasällskap, som i
flera år gjorde rundresa genom Australiens stater och Nya Zeeland; är för närvarande sänglärarinna vid konserv, i
Melbourne; 1898 gästade hon Stockholm
och sjöng då vid en symfonikonsert,
som i samband med inviguingsfestligheten anordnades i det nya operahuset.
Litt.: Biogr. i Sv. Musikt. 1898: 15.
Janssen, Louise
a 1 i e, f. 5. 10.
1864 i Sörbymagle, Danmark; operasångerska (sopran); elev af fru Keller och
fru Sejersted i Köpenhamn, Fritz Arl-

—

Am

berg i Stockholm samt m:me La Grange
och m:me Laborde i Paris; 1889—90 engagerad vid operan i Nizza, 1890 i Havre,
1890 91 i Lyon; sedan vid St. operan i
Paris; 1893 94 åter i Lyon; bl. hennes
roller märkas:
Rachel i "Judinnan",
Margaretha i "Faust", Elsa i "Lohengrin, Amor i "Orpheus" m. fl.
Janzon, Per Adolf, f. 4. IL 1844 i Östergötlands skärgård, t i Stockholm 20. 10.
1889; student i Uppsala 1863; som student blef han allas gunstling och var
som sångare och komiker ständigt anlitad vid studentfester; hans Bellmaussång gjorde honom särskildt populär;
efter några korta sångstudier för Anders Willman debuterade han å k. t.
Sthlm 12. 6. 1870 som Plumkett i "Martha" och var sedan ända till sin död
anställd där. J. hade sin styrka i den
komiska framställningen och hans upp-

—

—

musiken

trädande präglades alltid af en karaktärsfull liflighet och rörlighet; publikens gunst vann han som få; till hans
bästa roller räknas: Leporello i "Don
Juan", Gil Peréz i "Svarta Dominon"
och Falstaff i "Muntra fruarna"; af öfriga må nämnas: Figaro, Don Pasquale,
Duleamara i "Kärleksdrycken", Gigoti i
"Diamantkorset", Ceberin i "Målaren o.
modellerna", Melchtal i "Vilhelm Tell",
Utobal i "Josef", Vulcan i "Philemon
o. Baucis", Bélamy i "Villars dragoner",
Conradin i "Trumpetaren från Säckingen".
Litt.: Biogr. i Sv. Musikt. 1887:
12 och 1889: 17; Fr. Hedberg, Svenska
operasångare, 1885; C. F. Lundquist, Minnen och anteckningar 1908 f.
Japanska folksången är till texten ny
men anpassad en gammal melodi. Mikadons lifmedikus F. Eckert skrifver
om dess uppkomsthistoria i Sällskapets
för Ostasien Handlingar 23. 3. 1883: "För
någon tid sedan uppmanades jag af
marinministeriet att komponera en nationalhymn, då nämligen en af staten
antagen ej existerade. På min begäran
förelades mig åtskilliga japanska melodier, af hvilka jag valde den här meddelade.
Jag harmoniserade och arrangerade den för europeiska instrument.
Dikten står i den berömda samlingen
Kokinschu och är ungefär 1000 är gammal."
Såsom gammal melodi är den
i
pentatonisk tonart. Texten utgör en
välönskan öfver kejsarhuset (alltså nationalhymn).
Japanska musiken har närmast utbildats ur den kinesiska men har under tidernas lopp fått en tämligen själfstän-

—

—

dig gestaltning. J. folket är ett mycket
musikaliskt folk med varmt sinne för
tonkonsten.
Folkmusiken består vanligen af solosäng med ackompagnement af
instrument. Alla folkinstrumenten stamma från Kina. De vanligaste äro: koto,
schamiseng, kakju och schakuhaschi.
Koto är en 7- el. 13-strängad, liggande
harpa. Den spelande knäpper på strän-

garna med

af högra handens fingmed elfenbensnaglar.
Schamiseng är en tresträngad
gitarr, som slås med ett stort plektron,
kakju en liten violin med 4 strängar,
spelad med stråke, schakuhaschi en bambuklarinett med 6 fingerhål. I orkestermusik spela koto, schamiseng och kakju
tre

rar, hvilka äro försedda

Japanska musiken
hufvudrollen.

Instrumentalmusiken

är

mycket populär i Japan, och knappt ett
enda hem saknar en koto el. en schamiEn brud, om hon är aldrig så
seng.
får alltid i bröllopspresent en
Tonsystemet
koto och en schamiseng.
är i Japan en utveckling af pentatonisk
grundskala. Ur den pentatoniska figuren e fiss a h ciss har utbildats en "afledd pentatonisk" skala: e f a h c, hvilken numera är den rikast representerade (där ej europeisk inverkan har
borttagit all inhemsk musikodling). Notskriften är af två slag: den vokala bokstafsskriften, hämtad från kinesernas
skrift (bokstafsnamn på hvarje not) och
den instrumentala med notlinjer motsvarande instrumentets strängar och
bokstäfver för hvarje grepp (alltså närmast samma princip som den franska
luttabulaturen).
Med afseende på de
fattig,

—

utöfvande musikerna finnas

i

Japan

4

strängt skilda kaster.
Högst står den
s. k. gakunin, hvilken rekryteras ur statens förnämsta män. De till denna klass
hörande musikerna äro musikteoretiskt
bildade och känna notskriften.
Mikadons hofkapell, gagaku, sammansättes
ur denna klass. De spela blott gammal,
klassisk musik, som anses stamma från
Kina och Korea. Ursprungligen var all
hofkapellets musik, af hvilken den yngsta är 500 år gammal, sångmusik med

orkesterackompagnement, dock har sången under tidernas lopp gått förlorad,
så att melodien numera äfven utföres

Denna orkester är ej
sammansatt på samma sätt som de anaf

instrument.

dra klassernas.

—

Genin utgöra musiker

af andra klassen. De spela blott profan
musik och förstå ej teori el. notskrift.
De stå i rang med köpmännen. Tredje
platsen intaga de blinda musikerna.

Dessa voro fordom indelade i flera underafdelningar, men nu särskiljas endast två sekter: kengio och koto.
De
till den förra hörande äro af bättre härkomst och få som tecken på sin högre
rang bära vida strumpor.
Båda sekterna idka blott populär musik. Fjärde
och lägsta klassen omfattar de kvinnliga musikerna, hvilka blott ha tillgång
till den vanliga, alldagliga musiken.
De
flesta kvinnliga musikerna äro geishor,
hvilka i de synnerligen talrika téhusen
(Tokio ensamt har öfver 400 sådana)
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betjäna och underhålla gästerna.
Till
detta yrke uppfostras flickorna redan
som små. Särskilda köpmän tillhandla
sig dem mot 40—60 francs och låta dem
få lära sång och schamiseng. Därefter
försäljas de åter, i regel som 14-åringar,
till téhusen och ha då stigit i pris till
500 600 francs. Dessa geishor ha ej rättighet att någonsin spela helig eller
klassisk musik, hvilken endast får utföras af manliga yrkesmusiker.
Musikundervisningen är strängt ordnad.

—

—

Lärarna för hofkapellets räkning besoldas af staten. Hos de blinda står en
lärare i spetsen för hvarje skrå.
Särskilda musikstycken få blott läras af
särskilda lärare.
Dessa ha fogat sina
egna utsirningar

till

musikstycket och

låta betala sig efter kompositionens halt.

Så kostar t. ex. lärandet af ett klassiskt
stycke vida mera än ett populärt. Också instrumenten ha olika rang.
Den
7-strängade koton användes blott hos de
förnäma japanerna, den 13-strängade
däremot spelas däremot uteslutande af
damer tillhörande de bättre borgerliga
husen. Detta instrument motsvaras hos
männen af schakuhaschi, hvilket ännu
gäller för ett förnämt instrument, under
det att schamiseng står på lägsta stadiet och spelas offentligt blott af geishor, gatsångare och teatermusiker.

—

Vissa sångpedagogiska principer ha blifvit allmänt erkända i Japan,
En japansk lärobok i sång uppräknar bl. a.
följande regler: Sångaren får ej forcera rösten, utan rätta tonstyrkau efter
det rum, hvari han sjunger; tonen bör

uppstå

i

bröstet,

därigenom

att

lungorna

utvidgas; sångaren skall beflita sig om
ett tydligt uttal; alla personliga anspel-

ningar på någon af åhörarna böra under
sjungandet undvikas; sångaren bör beflita sig om en ren vandel, ty dåligt
lefnadssätt skadar rösten.
Trots dessa
tämligen förnuftiga principer låter det
japanska sångutförandet tvunget och
pressadt.
Sångaren anstränger sig att
få fram strupljud, något som tydligt
kan ses af de svullna halsådrorna och
det röda ansiktet. Enligt en japans utsago måste dessa gutturala ljud särskildt inläras, "endast barn och kuskar
låta tonerna på europeiskt maner komma ur magen". Orsakerna till denna
egendomliga sångstil ligger däri, att

—

28
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Jaques-Dalcroze

man

Japan anser det opassande
i
öppna munnen för mycket. — I alla

att
ce-

remonier på världsliga el. religiösa minnesdagar intager musiken en framstående plats. Ännu i dag uppföra schintoprästinnorna de gamla, ärevördiga kaguradanserna, i hvilka under sång och
instrumentalackompagnement de gamla
myterna mimiskt framställas. I j.
j.

dramat spelar musiken
underordnad roll. Den

ej

heller

någon

följer hela styc-

och sluter sig tätt intill handlingens gång och bidrager i väsentlig mån
till stämningsmåleriet, liksom i vårt melodrama. Hela orkestern består blott af
två musiker, hvilka, dolda bakom kulisket

serna,

ment.

omväxlande

spela

flera

instru-

Den ene knäpper oafbrutet på

sin

schamiseng och utstöter vid vissa tillfällen några klagoljud. En annan scen
Den
åter ackompagnerar han på koto.
andre, som ackompagnerar hufvudpersonerna och de inströdda danserna med
sång, betjänar sig omväxlande af slaginstrumenten: tre trummor i olika storlek, två gonggong, ett litet klockspel
och en liten tamtam; vidare af en större
rörpipa och en mindre signalpipa af
metall.
Liksom i allt annat söker japanerna äfven inom musiken anpassa
sig efter den europeiska musiken. Europeiska musikinstrument (piano, violin)
importeras; japanska musiker sändas på
statens bekostnad till Europa för att
lära sig harmoni och musikteori; japanska hären har tyska musikkapell,
som utföra de gamla j. melodierna i modern instrumentering. Ett särskildt af
staten understödt musikinstitut i Tokio
beflitar sig om att bekantgöra vår notskrift; t. o. m. musikinstrument af japansk modell beställas från Tyskland.
På gatorna i Tokio ljuda gamla och
nya kinesiska melodier vid sidan om

—

amerikanska gatvisor.
Européer i Japan ha äfven sammanslutit sig för odling af Europas musik.
Tyskar i Tokio och Jokohama ha bildat
ett musiksällskap för uppförandet af
europeiska kompositioner af moderna
mästare. Särskild betydelse har ett 1899
bildadt "Beethovengesellschaft" erhållit.
Sällskapet har sitt säte i Jokohama och
räknar omkring 300 medlemmar. Ärligen under okt. apr. ges 6 konserter,

—

som besökas

af såväl Tokio-

som Joko-

—Jastrau

hamabor. Engelsmän och amerikanare
ha bildat en körförening. Konservatoriet i Tokio föranstaltar flera pröfningskonserter samt privata musikuppföranden.
I Kobe ha utländingarna äfven
bildat ett musiksällskap, hvars prestationer dock af en i Jokohama varande
tysk betecknats som "jenseits von gut
und böse".
Litt.:
T. Norlind, Musiken i Japan
(Sydsv. Dagbl. 25. 9. 1904); O. Abraham
Hornbostel, Das Tonsystem u. die

—v.

Musik
302

d.

ff.);

Japaner

IMG. IV,
The music u. mu-

(Zeitschr. d.

P. T. Piggot,

instruments of Japan, 1893; H. Rietlber jap. Musik (Mus. Wochenbl.
1902).
I "Mitteilungen d. deutschen Gesellsch. f. Ostasien" finnas flera originaluppsatser rör. j. m., som äro af högt
värde; af dessa må här särskildt nämnas: Dr. Miiller, Einige Notizen iiber
die jap. Musik, Bd I o. III; Freih. v.
Zedtwitz, Jap. Musikstiicke, Bd IV; Fr.
sieal

mann,

Eckert,

Jap.

Lieder,

Bd

II;

V.

Holtz,

Japanische Lieder, Bd I; F. Stein, Zur
Vergleichung chinesischer u. japanischer
Musik, Bd I. Jap. melodier med o. utan

ackompagnement

jap.

i

direkt öfversätt-

ning utgaf direktören för konserv, i Tokio S. Isawa, Tokio 1888. Af j. melodier
ha en del harmoniserats på europeiskt
sätt af en del europeiska musiker.
Af
de ej få samlingarna må särskildt nämnas: Ph. Fr. v. Siebold, Jap. Weisen fiir
Pianof. eingerichtet, Leyden 1836.
E. Dittrich, Nippon Gakufu, Sechs jap.

das

sik

Om

Japan se bl. a.
Musik in Japan

i

sche
57

Nippon

Gakufu,
européernas muGeorg Grusen, Deut-

Volkslieder; s. förf.,
jap. Lieder.

Zehn

(Die

Musik

I.

ff.).

Jaques-Dalcroze,
c r o z

e.

^

se

Jacques-Dal-

Jastisk tonart
jonisk tonart
1. Jastrau, Richard Louis,

(s.
f.

d.).
2.

5.

Odense; f 23. 3. 1902 i Köpenhamn;
operasångare (tenor); elev af Mercadante i Neapel och Lamperti i Milano;
uppträdde först å scener i Italien och
Spanien; debuterade 22. 1. 1864 å k. t.
Köpenhamn som Edgardo i "Lucia"; an1828

i

—

88; af hans roller märTrubaduren, Rigoletto, Almaviva,
Ottavio, Tamino, Robert, Raoul, Tannhäuser, Lohengrin, Walther von Stoltzing m. fl.

ställd därst. 1864

kas:

Javanska musiken— Javette
2.

Andreas Martin Jacob

Lu

d v i g J., f. 9, 3. 1823 i Odense; t därstädes 6. 3. 1898; den föreg:s broder; student 1841; 1856 sånglärare vid latinskolan i Flensborg; 1858 64 organist o. musiklärare vid seminariet i Tönder; sedan
musiklärare i Odense; 1876 kantor vid

—

St.

Knuds Kirke

därst.;

har komponerat

sånger, pianostycken och en kantat vid
Industriutst:s i Odense invigning.
Javanska musiken har under de sista
årtiondena varit föremål för flera intressanta undersökningar, dock synes
man ej ha nått något definitivt resultat
frågan rörande dess ursprung; den
i
allmänna meningen synes vara, att den
är hämtad från Kina. Tiden närmast
efter Kristi födelse infördes den indiska

kulturen på ön och på 1400-talet undanträngdes denna af den arabiska för att
några århundraden senare i sin tur erDessa
sättas af kinesiskt inflytande.
sista kulturinflytelser från Kina skulle
då inom musiken, menar man, ha trängt
undan de gamla arabiska och indiska.
Man stöder sig härvid framför allt på
pentatoniken, hvilken skulle saknas i
Indien men förefinnas i Kina. Såsom vi
i art. Indisk musik ådagalagt hvilar emellertid den indiska musiken på
pentatonisk grundval, nämligen tonskalan: c d f g a.
I den j. m. särskiljes
tydligt emellan äldre och yngre
Den äldre, salendro (surendro),
skala.
sammanfaller till alla delar med den
nyss nämnda indiska och bär till yttermera visso guden Indras (Endra) namn.
Mot denna äldre svarar den yngre pelog
(ordet betyder 'den afvikande', 'oregelmässiga'), som är vår diatoniska skala.
Som vi funno hos den indiska musiken,

kunde man särskilja olika tonklasser, af
hvilka c f g var första, c d f g a andra, den diatoniska den tredje och kromatiska den fjärde. Den j. m. erkänner
således närmast den andra och tredje
klassen, pentatonik och diatönik, såsom
bestämmande för musiken. Rester af en
"afledd pentatonik" finnas äfven. J. P.
N. Land omtalar en skala e f a h c,
och kallar den "pelogskalan i inskränkt

bemärkelse".

Denna skala

återfinnes

i

japanska musiken (s. d.) såsom mycket
populär. Vi kunna således här tydligt
igenkänna grundprinciperna för all pentatoniks

utveckling.

Af

musikinstru-
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menten

stå slaginstrumenten högst och
äro också de mest differentierade.
De
flesta återfinnas dock i Bortre Indien

(Siam,

Annam

tresse

är

m. fl.). Af särskildt inden j. instrumentalmusiken
som orkestermusik (gamelan). Flera instrument spela här melodien, och en
tonmålning efter i viss mån konstnärliga principer framträder; dock användes ej harmonier utan allt förblir i enklang (el. oktav). En liknande orkestermusik återfinnes dock äfven i Bortre Indien.
Af araberna ha j. m. erhållit
det allmänna stråkinstrumentet rebab.
Det synes därför, som om vi finge antaga, att den j. m. utvecklat sig ur den
indiska musiken under påverkan dels
från Bortre Indien dels Arabien (Persien).
Att en flyktig beröring med kinesisk musik kunnat gifva den j. små
impulser är naturligtvis ej uteslutet.
Litt.: J. P. N. Land, Uber die Tonkunst

—

—

d. Javanen (Viertelj. d. MW. V, 1889);
E. Fiirst, Uber das Theater u. die Musik d. Javanen (Naturv. Wochenschr.

1898); Groneman, In den Kedatou te Jogjakarta (Leiden, Brill); Th. St. Raffles,
The history of Java I, 1817 (s. 469—472
med bilder öfver instrumenten); Crawfurd, History of the indian archipelago
I, 1820; J. Olivier, Voyage par terre et
par mer aux colonies hollandaises, Am-

sterd. 1828.

Javette, Anna Maria, f. 2. 11. 1857 i
Stockholm, t därst. 28. 7. 1888; operasångerska; elev af fru J. Jacobsson; engagerad vid k. t. i Stockholm 1882; bland
hennes roller märkas: Margaretha, Judinnan, Micaela i "Carmen", Afrikanskan och Anna i "Värmländingarne".
Jean från Nivelle, Jean de Nivelle, komisk opera i 3 a. af E. Goudinet och Ph. Gille, musik af Léo Delibes;
premiär Paris 8. 3. 1880; gifven s. å.
i Stockholm på k. t. och 1881 i Kphn.
Jeannettes bröllop, les Noces
de Jeannette, operett i 1 a. af Carré och
Barbier; musik af V. Massé; premiär
Paris 4. 2. 1853; svensk öfvers. af J.
Stjernström; f. ggn å Mindre teatern
9.
10. 1855;
återupptagen 11. 8. 1863 å
Humlegårdsteatern under titeln: Bröllopsfesten; å Göteborgs teater gif-

ven

6. 1882; k. t. Sthlm f. ggn 25.
dansk öfvers. af A. Zinck; pr. k.

30.

1893;

Kphn

9.

2.

1879.

5.
t.

—
Jensen
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—Jespersen

Jefta, Händels sista oratorium, skrif21. 1.— 30. 8. 1751 till ord af Morell;
uppfördt på Covent Garden 26. 2. 1752;
före Handel hade G. Carissimi skrifvit
ett oratorium öfver samma ämne.
Jenasymfonien, en ungdomssymfoni efter all sannolikhet af Beethoven från 1790-talet, förvarad (i handskrift) i Jena; nyss funnen och närmare
beskrifven af Fritz Stein i Smlb. IMG.
XIII s. 134—172 (1911); sedan 1912 uppförd flerstädes i Europa (Göteborg 1912).
vet

1.
i

Jensen,

N

i

e

1

Köpenhamn, t

tist

Peter,

s

f.

23. 7.

1802

därst. 19. 10. 1846; flöj-

och organist; blind; elev af Brunn
A. W. Hartmann (orgel) och Kuh-

(flöjt),

lau

(musikteori);

Kirke

i

Kphn

Petri
ägde högt an-

organist

1828.

J.

i

St.

seende som flöjtvirtuos; utgaf flera studieverk och kompositioner för flöjt (6
hftn duetter för fl., variationer för fl. o.
p., sonate op. 18, 3 fantasier op. 14, 6
solos op. 17 och 12 etyder för fl. op.
25, transcriptioner och variationer), samt
tillfällighetskantater, pianostycken, musik till sångspelet "Robinson" och till
Oehlenschlägers "Vaeringerne i Miklagaard" m. m.
2. A d o 1 f
J., f. 12. 1. 1837 i Königsberg, t 23. 1. 1879 i Baden-Baden; utbildad hos Ehlert, Marpurg och Liszt; 1856
musiklärare i Kyssland; 1857 kapellmästare vid stadsteatern i Posen; 1858 60 i
Kphn; slöt sig nära intill Gade; verkade sedan till 1866 som kompositör och
lärare i födelsestaden och förvärfvade
sig snart stort anseende; 1866 68 lärare vid Tausigs skola för pianospel i
Berlin; lefde därefter i Dresden, Graz
och efter 1870 i Baden-Baden. J. tillhör som kompositör den efterschumannska riktningen med sångromansen och
karaktärsstycket för piano som hufvudform. Hans sånghäften spriddes öfver
hela Europa och sjungas ännu gärna.
Till de mera bekanta sånghäftena höra:
"Spanisches Liederbuch" (op. 4 och 21),
"7 Lieder" (op. 11), "6 Lieder" (op. 1),

—

—

"Gaudeamus"
Balladen"

(op,

(op.

41).

"Romanzen und
Hans pianokompo-

40),

äfven med rätta högt;
bland dessa må nämnas: "Idyllen" (op.
43), "Eroticon" (op. 44), Sonate (op. 25),
"Romantische Studien" (op. 8), "Innere
Stimmen" (op. 2), "Wanderbilder" (op.
17) m. m.; dessutom skref han körsånger
sitioner skattas

och verk för soli, kör och orkester
("Jephtas Tochter", "Der Gäng der Jiinger nach Emmaus") samt en opera "Turandet".
Litt.: biografier i Walderseesamlingen (1895) och Reimanns "Beriihmte Musiker" (båda af Niggli). En
samling bref utgaf P. Kuczinski 1879.
3. C h r i s t i a n J., f. 10. 9. 1845 i Köpenhamn, t därst. 1912; elev af Koch och
Schiörring i violin; anställd fr. 1860 som
violinist vid en mängd teatrar och Tivoli
i Kphn; från 1874 dirigent vid flera nöjesttablissement (Klampenborg, Skodsborg, National m. fl.); produktiv danskompositör (c. 250 nummer).

—

4,

Sören

J.,

16.

f.

7.

1865

i

Aarhus;

uppsatte egen fabrik i
Köpenhamn 1893; medstiftare af "Dansk
Pianofabrikantf orening"; medlem af styrelsen för dens. till 1911; ordf. 1903—11.
Jeremiade, lamentation, klagosång.^
Jerichau, T h o r a 1 d Ad. Nik. Lor.»
f.
1. 11. 1848 på Kristianshavn
(Kphn),
t 24. 12. 1909 i Kristiania; organist; elev
af G. Merkel i Dresden och G. Matthi-^
son-Hansen i Kphn; 1881 organist i Assens, 1885 i Hortens; har uppträdt på orgelkonserter äfven i Tyskland; har komponerat sånger, marscher f. piano, och
pianofabrikör;

"Et Jule-Festspil". J. var en skicklig^
orgelspelare; utgaf förslag till ett trelinjigt notsystem (Zeitschr. IMG. 1905)..
Jerndorff,
11.

1842

i

Peter William,

f.

24.

Köpenhamn; skådespelare och

någon tid äfven operasångare( tenor);,
tog 1870 medicinsk ämbetsexamen, men
öfvergick sedan till teatern och debuterade 17. 2. 1871 å k. t. Kphn; bl. hans
roller märka^: Joseph, Faust, Wilhelm
Meister i "Mignon", Lionel i "Lynet"
m. fl. J. är som skådespelare en af k. t:s
bärande krafter.

Jerusalem, häf upp din
psalm

röst,

Haeffner 54; mel. motsvarar
nr 123 och 338 i koralpsb. 1697; finnes i
Rappehandskriften af 1675; saknas i ut54;

ländska källor.

Jerusalem,

i

öfverdåd, psalm

Heeffner hänvisar till mel. nr 5.
Jespersen, Olfert, f. 2. 4. 1863 i Nyboder, Köpenhamn; dirigent o. kompositör; elev af Holger Dahl; anställd vid
Vesterbros teater 1873 80; företog sedan resor i Sverige, Tyskland och Ryssland; dirigent vid Nörrebros t. 1891
93, vid National 1894—95, i Zool. Have^
88;

—

—
Jessonda

medlem

1898;

fr.

hamns

af

för

styr.

Orkesterförening

fr.

Köpenhar

1899;

komponerat musik till talrika revyer,
pantomimer m. m., operetten "Molbo-

— Jeu

75; Hagffner 75; mel. motsvarar nr
koralpsb. af 1697; saknas i utländska källor samt i svenska före 1697.

psalm
244

i

Jesum haf
psalm

erne" (1893), sånger, visor och danser;
redaktör för "Musik og Sang" 1898
1905 äfven musikförläggare,
1908;
fr.

nr

särskildt af orkesterverk.

psalm

Jessonda,

opera

i

3 a. af

Gehe, mu-

premiär i Kassel 28. 7.
1823; f .ggn på k. t. Sthlm (sv. öfvers. af
A. Lindeberg) 26. 1. 1826; nedlagd 1837;
sik af L. Spohr;

repris

2.

1891.

3.

Jesu, dig

Sverige

i

psalm

före Haefftillbaka till

ej

ners koralb. af 1808; går
tysk koral (Zahn 6779 a: "Alle Menschen
miissen sterben") af 1687.

i

Hseffner
koralpsb.

77;

mel.

af

1697;

motsvarar nr
går tillbaka

53
till

fransk hugenottmelodi af 1551: "Ainsi
que la biche"; finnes i svenska källor i
C. C. Gyllenhielms Davids psaltare 1650
samt sedan i flera handskrifter; i Tyskland motsvarar mel. "Wie nach einem
Wasserquelle" (Zahn 6543).

Jesu, du dig själf uppväckte,
psalm
nr 173

Hseffner 111; mel. motsvarar
koralpsb. af 1697; finnes dessförinnan i Rappehandskriften af 1675;

saknas

111;
i

i

Haeffner 204;
koralpsb. af

min
mel.
1697;

motsvarar nr

204;

144

i

finnes

kunnat återfinnas.

är, psalm
Haeffner 215; mel. motsvarar nr 274
i koralpsb. af 1697; finnes enl. Beckman
Arrhenius, Continuation af Psalmei
profwer (handskr.); eljest ej anträffad i
svenska eller utländska källor före 1697.

Jesus Kristus är vår hälsa,
Hseffner har två melodier
152 a motsvarar mel.
nr 14 i koralpsb. af 1697 och finnes redan på 1640-talet (Mönsterås); eljest ej
anträffad utom Sverige; 152 b saknas i
koralpsb. af 1697 men finnes i Pise Cantiones 1582 nr 39 (1625: 54) samt i Kal-

till

mar-

och Mönsteråshandskrifterna på
och 40-talen; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 1576: "Jesus Christus unser Heiland der von uns") af 1524; i
Danmark anträffas den hos Thomissön
1569 och Jesperson 1573 och 1637.
1630-

216; Hseffner 216; mel.

i

som själen spisar,

Haeffner 205; mel. motsvarar
koralpsb. af 1697; finnes dess-

205;
i

förinnan hos Arrhenius
utländska källor.

Jesu, gör
psalm
nr

129;

mig

1691;

saknas

i

så till sinnes,

Haeffner hänvisar

till

mel.

77.

Jesu, lär
psalm
nr 15.

48;

mig rätt betrakta,

Haeffner

Jesu, lär

hänvisar

till

mel.

mig rätt betänka.

psalm
motsvarar nr 266

koralpsb. af 1697; går tillbaka till tysk
koral (Zahn 8032: "Jesus meine Freude")
af 1653; i Sverige finnes mel. ej före
1697; nr 263 i finska koralboken.
i

Jesus är min vän den bäste,

psalm
nr 70.

lif,

152;

denna psalm:

H^ffner 76; mel. motsvarar
koralpsb. af 1697; har ej kunnat återfinnas i tyska koralböcker och
ej heller i svenska före 1697.

psalm
nr 246

1662.

Jesus allt mitt goda

213;

Haeffner

Jesus är mitt

76;

Jesu, du,

skall,

65;

sehöners wohl) af

min hälsa,

Jesu, du mitt
psalm
nr 152

mel.

Hseffner 65; saknas i svenska
källor före Hseffner; går tillbaka till
tysk koral (Zahn 7070: Seelchen, was ist

psalm
nr 8.

ej

till

Jesus är min hägnad,

fröjd, psalm

dessförinnan
hos Arrhenius 1691, där den angifves
motsvara en tysk koral: "Jesu meine
Lust und Wonne"; den tyska koralen

har

hänvisar

namn begynna

Jesu

utländska källor.

Jesu, du

ständigt minne,

111.

Jesu, djupa såren dina, psalm psalm
77;

i

Haeffner

127;

215;

djupa nöden,

i

Hffiffner 85;

85;
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214;

Jetong,

framsteg

hänvisar

studier,

för

mel.

och hälsa,

lif

Haeffner hänvisar

belöningspenning
i

till

till

mel.

gjorda
och skick-

för

flit

Musikaliska akademiens belöningsjetonger äro 4: första och andra j.,
Mazerska o. Bergs j. Musikaliska akad.
utdelade förr (fr. 1814), i likhet med andra vittra sällskap, en "jeton de présence" åt hvarje tillstädeskommande
medlem. Alla dessa j. äro afbildade i
J. P. Grönhamns Kungl. Mus. akadelighet.

mien 1771—1871.
Jeu (fr.), spel;
å

bouche,

i

orgeln:

labialstämma;

register;
j.

å

j.

anche.
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Jig

tungstämma; plein

harmonique,

— Johannsen

jeu, fullt verk;

öfverblåsande

j.

stämma

(angif vande en harmonisk öfverton);
klockspel.

j.

de timbre,

j i g g, se G i g u e.
Joachim, J o s e p h, f.
Kittsee vid Pressburg af

28.

6.

1831

i

israelitiska

Berlin; "violinkungen"; uppträdde redan vid 7 års ålder å konsert och blef 1838 elev vid konservatoriet i Wien med Bohm till lärare; spelade 1843 i Leipzig och vann Mendelssohns bevågenhet; kvarblef där till
1849 under studier för Mendelssohn, Eobert och Clara Schumann, Hauptmann,
Ferd. David, Gade och Liszt; under samföräldrar, f

ma

tid

des

i

15.

8.

1907

i

gaf han äfven konserter flerstäTyskland och gästade 1844 London,
där han mottogs på det vänligaste. Han
återvände sedan ofta till den engelska
hufvudstaden, där hans konserter i Kristallpalatset och Filharmoniska sällskapet hörde till säsongens främsta tilldragelser; 1849 53 var J. konsertmästare
hos Liszt i Weimar; 1853 66 konsertmästare i hofkapellet i Hannover; flyttade
sedan till Berlin, där han 1868 blef direktör för den nygrundade Hochschule
fiir Musik; vid högskolans senare om-

—

bildning blef
och chef för

anställd

sedan

med Joseph

Jig,

1.

vid teatern i Hermannvid Kärtnertorteatern i
Wien; 1862 anställd vid hof teatern i
Hannover ingick hon 1863 äktenskap
först

stadt

—

ordförande i styrelsen
stråkinstrumentafdelningen. LMA 1870. J. besökte Sthlm 1875.
Som lärare och utöfvande violinist vann
J. stort anseende.
Hans spel utmärkte
sig för genialisk uppfattning, en bred
och fyllig ton och ett pietetsfullt återgif vande af tonverken; virtuosens effektsökeri var honom alldeles främmande. Som utöfvande konstnär sökte
J.

1866

J.;

lämnade hon

defi-

sedan endast å
konserter; som romanssångerska erhöll
hon världsrykte och blef med 70-talet
en mycket ansedd sånglärarinna; 1882
nitivt teatern och sjöng

skild från J. J. ägnade hon sig därefter
ensam åt lärarinnekallet, under senare

Klindworth-Scharwenka-kon-

vid

tiden

servatoriet.

Joachimkvartetten, en af Joseph Joai
Berlin 1869 grundad stråkkvartett,
som genom konserter öfverallt i
Europa vunnit ett storartadt erkännande, särskildt genom dess föredrag af
Beethovens sista kvartetter och Brahms.
Följande medlemmar, alla framstående
utöfvande musiker, ha varit fastade vid
den: Vo I: Joseph Joachim; Vo II:
Ernst Schiever 1869—72, Heinrich de

chim

Ahna

1872—92,

Johann

Kruse

1892—97,

Heinrich de
Ahna 1869—72; Eduard Rappoldi 1872—
77; Emanuel Wirth, 1877—07; cello: Wilhelm Miiller 1869 79; Robert Hausmann
V: a:

Halir 1897—07;

Carl

—

1879—07.

J o c o n d e, Joconde, ou les Coureurs
d'aventures, op. com. i 3 a. af C. G. Etienne, musik af Nic. Isouard; premiär
Paris 28. 2. 1814; svensk öfvers. af C. G.
Nordforss; f. ggn k. t. Sthlm 14. 1. 1820;
dansk öfvers. af N. T. Bruun; f. ggn
k.

Kphn

t.

14.

10.

1817.

moll),

Jocosas (lat.), skämtsamt, lustigt.
Jodla (t. iodeln), sjungande, jublande
med snabb väsliag mellan bröstton och
falsett; särskildt utbildadt i Tyrolen och
Schweiz; goda exempel finnas i A. Toller, Kiihreihen öder Kiihreigen, Jodel
und Jodellied in Appenzell (1891) och J.
Pommer, 444 Jodler aus Steiermark

och

(1901).

han framför allt väcka förståelse för
Beethoven och Brahms. Som kompositör framträdde J. med de i Schumanns
anda skrifna tre konserterna op. 3 (Gop. 11 ("In ungarischer Weise")
G-dur (1890), dels variationer för
violin och orkester, flera ouverturer,
marscher och "Szene der Marfa" (ur
"Demetrius") för altsolo och ork. m. fl.
Litt.:
Andr. Moser, J. J. (2. uppl.

—

1904); Fuller-Maitland,

On

J. J. (1906), L.

Brieger-Wasservogel, J.-Gedenkbiichlein
(1907).
J:s brefväxling med Brahms utgafs 1908 af A. Moser.
2. Amalie J.
född Weiss (Schneeweiss), f. 10. 5. 1839 i Marburg i Steiermark, t 3. 2. 1899 i Berlin; altsångerska;

q u i n.
de Paris,
op. com. i 2 a. af Saint-Just, musik
af Boieldieu; premiär Paris 4. 4. 1812;
svensk öfvers. af J. D. Valerius; f. ggn

Se J o

Jodocus Pratensis.

Johan

k.

t.

8. 12.
f.

Sthlm
1865;

ggn

k.

21. 5. 1819; f. ggn i Göteborg
dansk öfvers. af N. E. Bruun;

t.

Kphn

Johannsen,

stian,
7.

1904

f.
i

s

Paris, Jean

af

1.

2.

1815.

Julius Ernst Chri-

28. 2.

1826

i

Petersburg;

Köpenhamn, t
elev

af

27.

Leipzigs

Johanson— J ohnsen

—48

konservatorium 1845

Gade

i

(Mendelssohn

—

komposition); 1848 52
södra Kyssland; sedan

rare i
burg, där han efter

hand

o.

pianoläPetersi

fick

mycket

högt anseende som musikpedagog; 1867
statskonservatoriet;
musiklärare
vid
1871 inspektör, 1882 83 vikarierande och
1892 ord. direktör därst. J. har utbildat
en mängd betydande musiker.
Johanson, Karl Oskar, f. 21. 1. 1865 i
operasångare (baryton); elev
Sthlm;
af Axel Rundberg och Oscar Lejdström;
engagerad vid Vasateatern 1887; vid
k. t. 1889; 1896 vid Dram. t. och hos
Ranft (Svenska t.) 1899; som operasångare utmärkte han sig mindre för betydande röst än genom ypperlig dramatisk förmåga; bland roller märkas: Alfonso i "Leonora", Lorden i "Fra Diavolo", Bazil i "Barberaren", Hertigen i
"Skrifvarkungen", Juliano i "Svarta dominon", Barnaba i "Gioconda", Pathelin,
Escamillo i "Carmen", Ström i
"Muntra fruarna", Frédéric i "Lakmé"
m. fl.
Johnsen, Henrik Filip, f. 1717 i
England, t 12. 2. 1779 i Sthlm; tidigt
känd som orgelvirtuos gjorde han en
flerårig konstresa genom Holland och
Tyskland och var vid 1740-talets början
anställd vid Adolf Fredriks kapell i
Holstein-Gottorp; då 1743 Adolf Fredrik
som Sveriges kronprins flyttade öfver
till
Stockholm, medföljde kapellet; J.

—

bibehöll sin plats i arfprinsens kapell
så länge detta existerade (namnes än-

nu 1773 i hof räkenskaperna där); kom
dock aldrig att tillhöra hof kapellet;
jämte kapellbefattningen skötte han flera andra musiksysslor i hufvudstaden;
1745 organist i Klara kyrka; 1763 tillika
hoforganist och anförare vid franska
teatertruppen; 1771 72 arkivarie i Mus.
ak. och samtidigt lärare i harmoni och
komposition vid ak:s läroverk. Hiilphers
meddelar 1770 (1773): "Hedras såsom läromästare af mer än 30 organister inom
riket, andra elever att förtiga."
Å annat ställe säger s. förf.: "Hade nåden
att på befallning 1753 i dec. få handleda
Hennes Maj:t Drottningen i Generalbas,
hvaruti Hon inom 3 mån. erhöll den
största
färdighet." Såsom kompositör
skildras J. af en samtida på följande
sätt: "Han var känd på sin tid för en af

—

de

grundligaste

kontrapunktister,

som
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förvånade musikkännare med sina starka
orgelfugor, dem han merendels oberedd
Om
spelade vid utgången ur kyrkan.
han i sina fantasier och de få kompositioner vi af honom äga icke utmärkte
sig för särdeles smak, och ofta införde
underliga infall, brokiga figurer och
hårda tonledningar, visade han sig dock
äga en originalitet, som ersatte åt snillet, hvad örat och känslan understun-

—

1749 komponedom tyckte sig sakna."
rade han till prins Gustafs 4-åriga födelsedag d. 13. 1. ett "Äreminne"; året
därpå för Adolf Fredriks födelsedag d.
Under Gustaf 111:8
3. 5. en "Pastorale".
första regeringsår var han äfven medarbetare i flera operaföretag. Så skref
han några körinlagor i operan "Acis o.
Galathea" (uppf. f. ggn 10. 5. 1773); anordnade och komponerade delvis musiken till operabaletten "Aeglé", gifven 8.
1774 på rikssalen; arrangerade och
7.
komponerade tills. m. Uttini musiken
till skådespelet "Birger Jarl och Mechtild", uppfördt tills. m. föreg. stycke;
arr. och komp. musiken till op. -baletten
"Neptun och Amphitrite" (uppf. 24. 4.
1775);

komponerade slutligen större

de-

Cephal"
(uppf. f. ggn 8. 1. 1778). Uppsala biW.
förvarar i handskrift 2 symfonier för
stråkinstrument; 1753 utgaf han i tryck
"24 öder" och vid samma tid "6 Fugues
pour les orgues ou le clavecin" (tr. Amsterdam; ex. i Dresden och Berlin); flera
pianokompositioner finnas äfven bevarade: en sonat tr. i Haffners ouv. mel.
pars 3 nr 5; ett mindre stycke i Upps.
bibi. I. M. 11 a, ett dylikt i Leuhusens
sonat ä Vo solo c. b. i Kgl. bibi. ("Murki
Slutligen förvarar Mus. ak:s
di J.").
bibi. partituret till serenatan "Die verSv. sång meddelar i
kaufte Braut".
tryck 1900 två solosånger med piano
och 1901 en sonat. Som musikskriftställare uppträdde han med en sakrik upplen af operorna "Procris

och

Hiilphers' Hist. afh. s. 302—320;
i
skref äfven ett företal till samma bok
(dat. sept. 1770; han kallar sig här:
sats

"Kongl. Maj:ts Capellm. samt direct.
öfver musiken och organist vid S:t Clara
A. A. Hiilphers,
Litt.:
församl.").
Historisk afhandling, 1773; T. Norlind,
Svensk musikhistoria, 1901; F. A. Dahlgren, Anteckningar om Sthlms teatrar,
1866; J. P. Grönhamn, Kongl. Mus. ak.

—

Jolantha— Jonglör
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åren 1771—1871; R. Eitner, Quellenlex.
V, 1901; G. Schilling, Encyklopädie d.
gesammt. mus. Wissenschaften, 1835 ff.;
H. N. Gerber, Hist.-biogr. Lex., 1791 f.;
Klemming, Sveriges dram. litt., 1863 ff.;
handlingar i slottsark. och riksark.
Jolantha, lyrisk opera ila.; text
bearbetad efter "Kung Renés dotter" af
Henrik Hertz; premiär Petersburg 1892;
svensk öfvers. af E. Lundqvist; f. ggn
k.

t.

Sthlm 27. 10. 1893 (repriser 1897,
dansk öfvers. af Erik Bögh;

1901, 1911);
f.

9.

ggn

k.

t.

Kphn

29.

9.

1893.

Jommelli (Jomelli), N i c o 1 a,
1714 i Aversa vid Neapel, f 25.

f.

8.

10.

1774

Neapel; elev af Durante, Leo, Feo i
Neapel och Martini i Bologna; 1737 uppfördes hans första opera "L'errore amoroso", 1738 följde "Odoardo"; stod snart
i
främsta ledet bland Italiens operakompositörer; var 1740 i Rom, 1741 i
Bologna och "Venedig, å båda ställena
i

firande triumfer med sina operor; kallades 1749 till kapellmästare vid Peters-

kyrkan i Rom; flyttade 1753 öfver till
Tyskland, där han blef hofkapellmästare; återvände 1769 till sitt hemland,
där han 1770 bl. a. utförde operorna
"Armida" och "Demofoonte" samt 1771
"Ifigenia in Tauride".
J. hörde ej till
de kompositörer, som slog sig till ro
med redan förvärfvade framgångar; han
var en sökande natur, som ständigt
sträfvade efter att utveckla och fördjupa sin kompositionsstil; hans sinne
var därför öppet för alla inflytelser utiBologna kände han sig dragen
till
Martinis stränga kontrapunktiska
stil och sökte skapa en gedignare operariktning genom att använda polyfonien
i
ackompagnementet; i Tyskland rönte
han inflytande af Mannheimerskolan
och sökte nu få större harmonisk fyllighet och mäktiga crescendoverkningar
från;

i

in i sina operor; samtidigt blef orkesterbehandlingen sorgfälligare och färgrikare.
Som kapellmästare utbildade
han en ypperlig orkester, hvilken kom
att bli en af de bästa i hela Tyskland.
Han aflägsnade sig på så sätt allt mera
från den gamla italienska stilen, och
hans landsmän bemötte därför hans senare operor kallt och afvisande. I allt

skref han 60 operor; dessutom komponerade han oratorier, mässor, psalmer,

miserere m. m.

—

Litt.:

P.

Alfleri,

No-

biografiche di N. J. (1845); H.
Abert, N. J. als Opernkomponist (1908).
Jonciéres,
Victorin de (adoptivnamn; hette egentl. Felix

tizie

Ludger

R oss gno
i

1),

f.

12.

4.

1839

i

Paris, t
(Le-

därst. 26. 10. 1903; elev af konserv.

borne till lärare i kontrapunkt); uppträdde 1859 f. ggn som kompositör och
slöt sig med 60-talet öppet till Wagnerriktningen; 1867 utförde Th. lyrique
operan "Sardanapale" och 1869 följde
hans andra opera "Le dernier jour de
Pompéi", dock utan nämnvärd framgång; under 70-talet blef bifallet med
operan "Dimitri" (1876), något större,
men de sedan följande "Reine Berthe"
(1878) och "Chevalier Jean" (1885) mottogos åter kyligt. Jämte operan ägnade
han sig äfven åt instrumentalkomposi-

med

tion

dessa
tique"

delvis större

framgång; bland

må nämnas: "Symphonie roman-

"Sérénade
Hongroise",
(1873),
symfoniska odet "La Mer", orkestersuiten "Les Nubiennes" m. fl.
J. var fr.
o. m. 1871 musikkritiker i "La Liberté".
1. Jones, William, f. 28. 9. 1746 i London, t

27. 4.

1794 därst.; orientalist; lefde

en längre tid som jurist i Kalkutta;
hans samlade skrifter rör. Indien och
indiska förhållanden utkommo 1799 i 6
band; af dessa behandlar en (i bd 6)
musiken: "On the musical modes of the

Hindus"
2.

(tysk

Sidney

1802 af Dalberg).
engelsk operettkompooperetterna "The gaity

uppl.
J.,

sitör; skref bl. a.

(London 1893), "An artists model"
(London 1895), "A greek sclave" (Wien
1899) samt "The Geisha"; den sistnämnda vann stor popularitet öfver hela
Europa (i Sverige "Geishan" 1898 [s. d.]).
Hans biografi meddelas ej i någon tillgänglig uppslagsbok.
Jonglör (fr. jongleur af lat. joculator,
en som spelar), vandrande musikant
från medeltiden; den romerske joculatorn, sådan han förefanns i de första århundradena af vår tideräkning, var närmast en person hvilken som yrke utöfvade en del lägre cirkuskonster och skämt;
i Sydfrankrike synes af denne sedan ha
uppstått jonglören, hvilken jämte cirkuskonster äfven utöfvade musik och
sång. Han kunde på så sätt få högre
anseende, och man skilde därför vid
slutet af första årtusendet på två slags
klasser: hofj. och folkj.; för den förre
girl"

Jonisk tonart

var säng, instrumentalmusik och

—Joseph

dikt-

konst hufvudsak, och cirkuskonster bisak, för den senare cirkuskonsterna hufvudsak och musiken bisak. Af den
förre uppstod under inverkan från den
keltiske barden den bildade hofskalden
el. trouvéren, af den senare folkgyekelmakaren och spelmannen. Ännu på
1200-talet var man oklar om, hvad som
I vissa fall
skulle förstås med en j.
t.
ex. att man skilt mellan j.
och sångare (chanteur); den förre blef
detta fall uteslutande instrumentist
i
(spelman); en annan skillnad var mellan trouvére och j.; den förre var i
detta fall skalden och j. den, som föredrog dikten under sång med ackompaguement; j. var då aflönad tjänare; i Sydfrankrike (provencalska området) synes
ha varit den allmänna benämningen
j.
på kringfarande konstnär, vare sig han
sedan var diktare, sångare, instrumengyckelmakare. Trubaduren
tist
eller
kunde här mycket väl kallas för j. Man
led tydligen under denna alltför allmänna benämning, och vi ha från år
1275 en till konungen af Castilien insänd
skrifvelse, som omtalar, huru orätt man
gjorde hofpoeter och sångare, när man
kallade dem j., då man under detta
namn förstod såväl allehanda löst folk
som bildade vid hofven anställda konstnärer; i en svarsskrifvelse meddelas

finna vi

försök

precisering af titeln på
hvar och en till den stora gruppen utett

till

konstnärer hörande musiker;
utgick från de gammallatinska benämningarna och säger, att man fordom kallat instrumentisterna "histriones", trubadurerna "inventores", gyckelmakare och lindansare däremot "juculatores" el. "jonglörer"; då dessa titlar
tydligen ej kunde återupptagas, ville
man ha ändrat namnen sålunda, att
man kallade alla lägre musikanter och
gyckelmakare i Sydfrankrike liksom i
Lombardiet "buffons", däremot bildade
och kunniga musiker och diktare "j.";
trubadur skulle endast den anses vara,
som "gaf utan att taga" d. v. s. var diktare och musiker utan att begära lön.
Under 1200-talet förändrades förhållandena så småningom. Den fattigare j.
nedsjönk allt djupare och vandrade med
hustru och barn genom landen som tiggare; från detta slags folk sökte man

öfvande

man

i

Egypten
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sig
genom lagbestämmelser,
dock utan resultat; af den bättre j. blef
snart blott spelmannen, hvilken tog
tjänst som aflönad musikant hos furstar, adelsmän, biskopar, abboter m. m.
I städerna bildade j. snart egna skrå,
hvilka ej själfva uppsökte platserna,
där musik behöfdes, utan mottogo beställningar som andra yrkesutöfvare.
Ur dessa högre mera kunniga j. uppstodo således å ena sidan kapellmusikerna (se hof kapell) å andra sidan stadsmusikanterna (s. d.). Se äfven Spelman.
Litt.: Fr. Diez, Die Poesie der
Troubadours (2. uppl. 1883); Tobler,
Spielmannsleben im alten Frankreich
(Das neue Reich 1875, I, 321 ff.); Gautier,
Les epopées frangaises, II, 1892; J. Sittard, Jongleurs und Menestrels (Viertel-

frigöra

—

jahrsschr.

MW.

f.

I,

4747

ff.);

Jubinal,

Jongleurs et trouvéres, 1835. Af motsvarande svensk litt. må nämnas: J.
E. Rydquist, Nordens äldsta skådespel
(Ant:ak:s handl. XIX, Skandia VII); H.
Schiick, Lekare och ballader (Samlaren
XII, 91 ff.); T. Norlind, Sv. musikhistoria, 1901; G. Ljunggren, Svenska dramat,
1864.

Jonisk tonart, kyrkotonart närmast
motsvarande vår durtonart med halfton mellan tredje och fjärde, sjunde och
åttonde tonsteget.

Jorden, full af Herrans ära,
psalm

43; Heeffner 43; finnes ej före
Haeffner i svensk källa; motsvarar tysk
koral (Zahn 3573 b: Ach, was soll ich
Siinder machen) af 1661, hvilken går
tillbaka till världslig visa (Silvius ging
durch die Matten) af 1653; nr 45 i finska
koralboken.

Joseph
i

3

a.

Egypten,

lyrisk opera
Duval, musik af Méhul;

i

af Al.

premiär Paris
C.

G.

17.

Nordforss

Holmström);
1856 (ämnadt

f.

att

2.

1807; sv. öfvers. af

(omarb.

ggn

af

C.

F.

A.

Sthlm 15. 10.
uppföras redan 1817, då
k.

t.

utdelades 16. 10); gafs intill
1861; sedan repriser 1864, 69, 70, 80 och 89;

rollerna

Göteborg 2. 12. 1864; dansk öfBruun; f. ggn k. t. Kphn
Ämnet har äfven varit
10. 10. 1816.
omtyckt för oratorier; A. Caldara (Wien
1722), J. A. Hasse (Dresden 1741) skrefvo
Mest bekant blef Händels
bl. a. sådana.
oratorium med detta namn (komp. aug.
1743; gifven f. ggn på Covent Garden 2.
f.

ggn

i

vers. af N. T.

—

Josephson
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Händels 8:de engelska oratoFrån 1800-talet märkes G. A.
Macfarrens engelska oratorium, gifvet
3.

1744;

rium).

vid Leeds musikfest 21. 9. 1877.
1. Josephson,
Jacob Axel,

f.

27.

3.

Stockholm, f 29. 3. 1880 i Uppsala;
efter inhämtade elementarkunskaper vid
Jakobs och Klara läroverk samt Stockholms gymnasium blef han student i
Uppsala 1835; redan under skoltiden hade han fått försöka sig som körledare
vid Gustaf Adolfsfesten 6. 11. 1832 i Klara kyrka; i universitetsstaden trädde
1818

i

förbindelse med alla därvarande
musikaliska familjer, däribland framför

han

i

landshöfding Krsemers, men äfven
och Amalia Silfverstolpes; af
studentkamrater utvalde han till sina
musikaliska förtrogna Anders Sidner
(s.
d.) och G. Wennerberg (s. d.); det
innerliga förhållandet mellan Kraemerska familjen och J. tog sin början 1838,
och han bodde tidtals hos dem dels i
Uppsala dels under sommaren å landshöfdingens egendom Taxnäs i Uppland;
han undervisade de båda barnen Mathilda och Lotten i musik och tillägnade
den förra längre fram sina första pianostycken "Fantasistycken" op. 11.
Sina
examensstudier skötte han med allvar
och kraft och tog 1842 kandidatexamen
och promoverades s. å., sedan han försvarat afhandlingen "Några momenter
till en karaktäristik af den nyaste musiken".
Vid katedralskolan var han
sånglärare 1841—43. Hösten 1841 fick
han till stånd ett sängsällskap, "Lilla
sällskapet" och ledde dess öfningar under denna och följande vinter (så länge
det existerade); sällskapet bestod af
allt

Geijers

—

a. Agnes Geijer, Ada Wrangel samt
Gunnar Wennerberg och A. N. Sundberg; af musik öfvades endast klassisk
kyrkomusik, såsom Messias, Josua, Samson m. m. J., som ursprungligen tillhör-

bl.

mosaiska bekännelsen, hade under
inverkan af E. G. Geijer och P. A. Frost
allt mera känt sig dragen till kristendomen, och öfvergick definitivt till densamma 1841. Dopet förrättades 2. 5.
de

(tog efter Frost namnet
Geijer samt Jenny Lind voro
närvarande (Geijer, prosten Sidner m. fl.
voro faddrar). J:s varma kristendom
tog sig sedan uttryck i en bestämd förkärlek för kyrkomusik. Under somma1841

af Frost

Axel);

ren 1843 trädde J. allt närmare Jenny
Lind, och mellan dem båda utvecklade
sig efter hand den innerligaste vänskap.
Då J. nekades statsbidrag för sin närmare utbildning i musik i utlandet, gaf
J. Lind tills. m. Julius Giinther konserför

ter

att

samla penningar

till

hans

Sommaren 1844 kunde han slutligen resa. — Därmed begynte en ny pe-

resa.

riod af hans

lif.

Under denna
fått

tillfälle

han
komponera romanser

första period hade

att

och sånger med piano, hvilka gjort hans
vida kändt inom Sverige. Denna
första kompositionstid omfattar 6 år
1838 1844.
Hans först skrifna sång är
"Lotsen och hans flicka" (Släpp mig
bleka flicka), komponerad i Taxnäs sommaren 1838 och sedermera tryckt i andra häftet sånger "Från vandringsåren"
op. 2 (tryckt efter 1855). De 1839 och 40
komponerade sångerna utkommo tidigare el. 1839 42.
Den första tryckta är:
"Vid slutet af sommaren" (Bida, blommande härliga tid), intagen i op. 1 som
nr 1. Våren 1841 utkom första sånghäftet: "Fem sångstycken med pianoforteackompagnement, Demoiselle Jenny
Lind tillägnade af J. J n" (Vid slutet
af sommaren; Den öfvergifna; Saknaden; Svanen; Ingen känner mig). 1842
på våren publicerades andra häftet omfattande sångerna 6 12 (Tro ej glädjen;

namn

—

—

—

—

i
nov.; Den fångne
fågeln; Till näktergalen; Tröst; Stjärnklart).
Våren 1843 följde tredje häftet

Morgonen; Fågeln

—

med nr 13 18 (Vårsång; Om sommaren;
Vid höst.ns början; Sångarlösen; Längtan från hafvet; Det suckar så tungt uti
skogen).
Alla dessa sammanfördes sedan under ett opus: "Sånger för en röst
med piano

op. 1".

Ett urval af sånger-

na utkom sedan å Breitkopf & Härtels
förlag:

"An Fräulein Jenny

Lieder
Texte

mit

Lind. Sechs
schwedischen u. deutschen
fiir eine Singstimme gedichtet u.
in Musik gesetzt von J. A. Josephson
Op. 1." Detta häfte innehåller 6 sånger,
af hvilka de fem första motsvara nr
6, 13, 17, 14, 5 i trehäftesupplagen; nr 6
(Pilgrimssång) utgör nr 1 i op. 2 (från
vandringsåren, komp. i Uppsala mars
1844). I op. 2 förekommer dessutom af de
äldre sångerna: "Sången" (komp. 1842)
och den nyss nämnda "Lotsen och hans
flicka" (komp. 1838). Antalet under första

Josephson
offentliggjorda
perioden komponerade
sånger belöper sig således till ungefär
20 nummer. Vi finna bland dessa många
af J:8 ännu mycket populära sånger.
Deras grundstämning är en visartad enkelhet med en viss drömmande vekhet
och innerlighet. En skarp utvecklad karaktär framträder dock ej, melodien flyter lugnt, ackompagnementet är ofta
torftigt enkelt och om någon individualisering af den beledsagande pianostämman är ej tal. J. har haft till förebilder
A. F. Lindblad, E. G. Geijer och F. Mendelssohn, de tre tonsättare, hvilka han
grundligast studerat.
Den andra perioden af J:s lif omfattar
vandringsåren, begynnande i juli 1844,

då han för första gången stod på utländsk mark, och slutande juni 1847, då
han åter var hemma. Lägga vi till
dessa vandringsår hans tvenne "väntansår", intill maj 1849, under hvilka
han ej hade någon fast plats utan än
befann sig i Stockholm än hos vänner i landsorten, omfattar sålunda den
andra perioden 5 år våren 1844 våren
1849. Under denna tid utbildade han sig
vidare som musiker och fick tillfälle
höra sin samtids bästa musik och träda

—

förbindelse med de främsta musikerna.
Vistelsen i utlandet fördelar sig på länderna Tyskland, Österrike och Italien.
Dåtidens stora beundran för italienska
musiken hade till följd, att J. i första
hand sökte Rom för att där få sin egentDå han emellerliga musikutbildning.
tid afgjordt stod oförstående för den
italienska operan och ej hade något att
lära af denna konstform, inskränkte sig
hans musikaliska lärdomar från den
eviga staden till den katolska kyrkomusiken, hvilken han visserligen kunde bei

men samtidigt erkände såsom
utförd mindre godt.
I det stora hela

undra

—

var Romtiden (sept. 1845 april 1846 en
tomhetens tid utan några vidare musikaliska impulser; tvärtom finna vi
honom i stället själf gifvande sådana,
i
det han sökte samla en del musikintresserade till gemensam musikutöfning.
Af svenskarna i Rom var Uno
Troili den, som mest kunde utöfva något inflytande på hans musikintresse.
I sixtinska kapellet åhörde J. den påfliga kören vid alla högtidliga tillfällen,
framför allt under den heliga veckan.
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Han skänker

sitt erkännande åt Bainis
goda ledning af kören och tilltalas af

det kyrkliga, fromma allvaret i musiken. Dock för hans egen utveckling
som kompositör var Italienåret mycket
litet
gifvande. I gengäld blef Tysklandstiden så mycket mera af värde.
Särskildt fingo Leipzigervistelserna sept.
1844— april 1845 och juli 1846— april 1847
stor betydelse. Härtill kom kortare uppehåll i Dresden och Berlin, Wien m. fl.
städer.
I Dresden tog han under juli
och aug. 1844 lektioner i orgelspelning
för Schneider samt aug. och sept. s. å.
i
musikteori för kantor Otto.
Båda
lärde honom särskildt den stränga stilen, och J. klagar: "Nu är jag bunden
af reglor och kan med största möda i
världen få en ledig ackordföljd." Viktigare än dessa lektioner blef studiet af
de store mästarnas kompositioner.
Vi
finna honom t. ex. ifrigt studera Beethovens, Schuberts, Schumanns och Gades
verk. Så skrifver han t. ex. från Leipzig i febr. 1845:
"Hvarje ny bekant-

skap med Schubert är hänförande. Han
är visserligen värdig att ha lefvat samtidigt med Beethoven, han är i imagination befryndad med vårt sekels största
musiksnille, är dock ej så universell som
B.
En folkton hos honom har något
mera med den nordiska än med den Weber-tyska besläktadt." Schubert var vid
den tiden endast föga känd i Sverige.
En annan gång skrifver han: "Schumann växer allt mer och mer in i mitt
tycke, han är en äkta afkomling af
Beethoven, ehuru med mindre eldig na-

—

Liksom Minerva föddes i Jupiters
så är Schumanns genius ett
och därmed bevibarn af Beethoven
sas dock ej, att han legat Beethovens
Under sin senare vistelhjärta nära."
se i Leipzig vintern 1846 47 träffade han
särskildt samman med Gade och lärde
mycket af hans kompositioner. Mendelssohn blef han 1844 personligen betur.

hufvud,

.

.

.

—

kant

med

i

—

Leipzig,

men den

världsbe-

ha haft något förtroende för den nordiske kompositören och bedömde särskildt afvisande
hans försök i orkesterkomposition. Denna likgiltighet från Mendelssohns sida
kan måhända ha påverkat J:s senare
mindre goda omdöme om Mendelssohns

römde mästaren synes

kompositioner.

ej

Med Hauptmann

trädde

Josephson
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nära förbindelse och torde ha lärt
af honom.
Joachim var särskildt föremål för J;s stora beundran.
Den öfverströmmande mängd af goda
verk för orkester samt kör och orkester
m. m., som J. i Leipzig fick höra på
konserter därst., torde äfven ha utöfvat
ett varaktigt inflytande på hans egen
kompositionsstil.
Det säger sig själf,
att J. under sin tyska vistelse ej försummade något tillfälle att sammanträffa
med Jenny Lind, och hon å sin sida
sökte på allt sätt hjälpa honom, så att
han kunde få lära så mycket som möjligt.
När J. i juni 1847 satte foten på
svensk mark hade han med sig en
mängd nya kompositioner, tillkomna
under vandringsåren, och vi finna bland
dem ej blott solosånger, utvisande att
han studerat italienska mästare, tyska
romanskompositörer samt Schubert och
Schumann, utan äfven stora körverk
med orkester som "Islossningen" och orkesterverk som symfonien i Ess-dur, utvisande att han inträngt i de stora musikaliska konstformerna och tillägnat
sig ej så litet af Gade och Schumanns
skrifsätt.
I körbehandlingen synes äfven tydligt, att han uppmärksamt lyssnat till den italienska kyrkomusiken.
Efter hemkomsten vistades J. först
på Taxnäs hos Kraemerska familjen, sedan vintern 1848 49 dels i Stockholm
J.

i

mycket

—

—

—

som

ledare

af

Harmoniska sällskapet

Uppsala slott. På
våren 1849 uppförde han f. f. ggn i Harmoniska sällskapet sina kompositioner
"Islossningen" (skizzerad redan innan
utrikesresan) och Ess-durssymfonien. I
dec. 1848 dog director musices i Uppsala Nordblom, och J. sökte befattningen efter honom samt erhöll den äfven
dels hos Krsemers å

3.

1849.

5.

han

definitivt öfver till

stanna där

—
i

På sommaren

Därmed

s.

å.

flyttade

Uppsala för

att

år senare.
begynner den tredje perioden
till

sin

död,

31

hans lif.
Tiden efter

1849 är för J. närmast en
det stränga arbetets tid under praktiska utöfningen af sitt kall som musik-

ledare.
i

Redan hösten

Uppsala

och

i

nov.

grundade han
"Filharmoniska Sällskapet",
1849

1849

finna vi

honom

i

full

verksamhet med inöfvandet af den första stamtruppen af detta sällskap.
Hösten 1850 öfvertog han en ny ledarepost.

i det han efter Myrberg kallades till anförare för studentsången. Han lämnade
dock denna post redan hösten 1852 (O.
Arpi hans efterträdare) och öfvertog
1854 i stället den nybildade kören "O. D."

1853

Sept.

—mars

1854

hade han tjänst-

ledighet för en utrikesresa och for nu
till Leipzig och Dresden (där han besökte Jenny Lind) med Paris som slutmål. Efter att ha stannat fyra månader
i

den

franska

där han

hufvudstaden,

särskildt njöt af Aug. Franchommes
kvartettsoaréer, reste han till London,
och kvarblef i denna stad en månad.

—

han äktenskap med Hilda
Augusta Schram; änkling hösten 1862
ingick han 1866 nytt äktenskap med Anna Charlotte Piscator. 1863 erhöll han
löneförhöjning som univrs dir. mus.,
hvarmed följde skyldighet att föreläsa i
musikhistoria, en uppgift som han tog
mycket allvarligt. Han föreläste fr. o.
1858

m.

ingick

h.-t.

1864

till

vid universitetet.
illustrerade

sin död hvarje termin

Föredragen voro rikt

med musik och kunde

där-

för på ett lefvande sätt föra in i musikhistoriens rätta väsen. Alla föreläsningarna skrefvos och finnas ännu bevarade hos de efterlefvande. 1864 erhöll han

äfven organistbefattningen vid domkyrkan och i denna egenskap uppförde han
ofta stora kyrkliga verk för att väcka
1867 erhöll
kärlek till kyrkomusiken.
han statsbidrag för att under sommaren
studera kyrkomusik och församlingssång i Tyskland. Hans reseberättelse
häröfver trycktes i Mus. ak:8 handEfter Franz Berlingar 1867 s. 83 ff.
walds död erhöll J. i uppdrag att fortsätta hans koralrevisionsarbete och 1879
tryckte han koralerna till psalmerna nr
60—200.

Till

kyrkomusikens tjänst

ut-

gaf han desutom 1867—70 en sångsamling "Zion, andlig musik för hemmet,
skolan och kyrkan" och påbörjade kort
före sin död utgifvandet af "Sånger i
Zion, körer vid kyrkoårets högtider",

men hann

ej

detta

fullborda

arbete.

ännu en utrikesresa och
under denna tid bl. a. åhöra mu-

1878 företog J.
fick

sikfester

Erfurt,

och

konserter

Weimar,

i

Diisseldorff,

Luzern m.

fl.

städer

samt var i Paris vid samma tid, som
Uppsalasångarna sjöngo där.
Af de nya tonsättarna, hvilka efter
1850 voro de ledande, kunde J. ej undgå

Josephson
att

lära

känna Wagner och

Liszt.

På

hade han redan i Dresden fått
höra Wagner, men fick då endast ovilja
för honom; under hans utrikesresa på
1860-talet sökte han däremot själf efter
tillfälle att få höra Lohengrin och var
högeligen förtjust öfver musiken. Om
På
Liszt har han ej mycket att säga.
resan 1867 fick han träda i personlig

40-talet

förbindelse med honom och uttalade sig
då med stor aktning om honom, ehuru
han ej i allt kunna ansluta sig till hans
idéer.
Som direktör för filharmoniska
sällskapet hade han att leda kör- och
orkesteröfningarna, och i denna egenskap finna vi honom med stor förkärlek utvälja de gamla mästarna inom

den kyrkliga riktningen såsom Handel
(Messias 3 ggr 1869, 71 och 78; Samson
1872; Josua 1875 m. fl.; en särskild Händelfest ägde rum i april 1859), Haydn
(Skapelsen 1858 och 1868, Årstiderna 1855,
66), Mozart (Requiem 1860, 70), Cherubini (Requiem 1863, 67), Astorga (Stabat
mäter 1877) m. m. Af yngre kompositörer valde han bl. a. Mendelssohn (Paulus 1862, 74 och 76; Elias 1879; Kristus
1873),

Wennerberg (Jesu

födelse

1861);

dessutom smärre stycken af Beethoven,
Gade, Schumann, A. F. Lindblad, Söderm. fl. (se vidare under Uppsala).
orkester- och körledare förstod J.

man
Som

på ett sällsynt sätt väcka intresse
för den förhandenvarande uppgiften,
att
låta alla villigt underordna sig
den ledande viljan, så att alla voro som
Hans uppföranden
ett vid öfningarna.
präglades därför af precision och klarhet, på samma gång allt uppbars af en
själfull och djup förståelse för verket
själf.
Såväl "Filharmoniska sällskapet"
som "O. D." samverkade ofta vid konatt

serter såväl vid de

stora årskonserter-

na som vid enskilda för välgörande ändamål gifna musikaftnar. För alla de
tid efter annan i Uppsala konserterande in- och utländska musikerna var J.
alltid en hjälpsam och beredvillig vän.
Hela Uppsala stads högre konstmusik
kunde med skäl sägas i tre hela årtionden ledas af hans hand. Många voro
äfven de bevis på aktning och erkännande, som kommo
såväl hufvudstaden
den.

1857 blef

honom till del från
som universitetssta-

han LMA.

tioårsdag firades han

På

med en

sin femstorartad
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universitetsfest; 1874, då han i 25 år
varit dir. mus., erhöll han professors
titel.

Som kompositör
sången

odlar J. jämte soloföreträdesvis körkompositionen

med

el.
utan orkester.
Instrumentala
verk äro tämligen litet representerade.
För pianosolo utgaf han, jämte de

nämnda fantasistyckena

op.

11

tilläg-

nade Mathilda von Kraemer: Fyra pianof ortestycken op. 30; Tre lyriska tondikter för piano (tillägn. fru Vilh.
Schiick); Fantasi öfver "Du gamla, du
friska" (tillägn. fru Vivi ThoUander)
samt "Svenska folkvisor satta för piano".
De själfständiga pianokompositionerna utmärka sig för stor stämningsfullhet och äro skrifna med tydlig
inverkan från Schumanns karaktärsstycken.
För stor orkester skref han
på 40-talet Essdurssymfonien, och i sina
dagboksanteckningar omtalar han, att
han i Rom påbegynt en stråkkvartett,
hvilken afslutades ett hälft år senare i
Af kör- och orkesterkomposiLeipzig.
tioner märkas: "Islossningen" op. 9;
"Korsriddarne utanför Jerusalem" op.

"Quando Corpus" op. 20; dessutom
höra hit såväl kantater skrifna för be-

13;

festtillfällen

som musik vid ma-

gisterpromotionerna

1851, 54, 57, 60, 63, 66,

stämda
69,

75,

teol.-dr.-prom.

1860;

Sorgkantat

vid Uppsala univ:s minnesfest öfver
1873, op. 35; vid Uppsala
kon. Karl
univ:s jubelfest d. 5 och 6. sept. 1877, op.
40 och 41; "Arion eller sångens makt",
op. 42 (kantat vid O. D:s 25-årsfest);
sorgmusik vid minnesf. öfver pr. Gustaf 1860; Musik vid föreningens [med
Norge] jubileum 1864; kantat vid minnesfesten för Mus. ak:s 100-årsjubileum
Af kyrkliga verk märkas "Trenne
1871.
psalmer ur Psaltaren", op. 33 (ps. 23,
126 och 130), förutom smärre körer i

XV

Af manskvartetter
sånghäften m. m.
utgaf han två egna samlingar: "Sju
fyrstämmiga sånger", op. 3; "Sju fyrstämmiga sånger", op. 29 (i denna senare finnes hans bekanta Requiem);
dessutom infördes i manskvartettsamlingar (Odinslund o. Lundag. m. fl.) de
kända kvartetterna: "Vårt land", "Serenad" (Stjärnorna tindra re'n), "Stridssång" (På fjället lågar vårdkas), "På
hafvet"
(Uppå hafvets mörka våg),
draga).
vindar
(Vårliga
"Vårsång"

Josephson
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Den stränga polyfona

tetterna höras numera nästan endast
"Vårt land" och "Requiem".
Litt.: N.
P. ödman, Ur en svensk tonsättares lif.
En minnesteckning öfver J. A. Josephson I, II, 1885, 86; Lina Lagerbielke,
Svenska tonsättare, 1908 (med förteckn.
öfver hans komp.); Teater och Musik
1876 s. 42 ff; Svensk Musikt. 1900: 1 (af
K. Valentin); N. P. Ödman, J., Geijer
o.
Lindblad, Svea 1883; L. Dahlgren,
Ransäter, 1905; Holland-Rockstro, Jenny
Lind-Goldschmidt (sv. öfvers.), 1891; A.
Hamilton-Geete, I solnedgången, I III,
1910—12; Mus. ak:s handl.; Vid Filh,
Sällskapets i Uppsala 50-årsfest, 1900;
Sångsällskapet Orphei Drängars tjugofemårsfest den 7 dec. 1878, 1879; Berättelse om O. D:s femtioårsfest 1903, 1903;
P. Nodermann, Studier i sv. hymnologi,
1911 (s. 75 f); handskrifter i Uppsala
bibi.
Se vidare A r p i, 'O. D.', U p p-

ej

s

"Kring berg och dal" (Sommaren stunskogen" (Där träd och buskar
gröna), "Den tröttes aftonsång" (Re'n

dar), "I

släckt är kvällens sista glöd), "Till de
finska bröderna" (vid studentmötet 1875),

"Vår förhoppning".
fatta

153

op.

1,

2,

25,

26,

stycken
5,

27,

6,

28,

7,

31,

Solosångerna omoch fördela sig på
10,

8,

32,

36,

15,

18,

38,

39;

19,

22,

24,

slutligen

de tre duetterna för sopr. o. baryton
op. 16.
J:s verk med opustal äro till
antalet 42, hvaraf dock en del ej kunnat igenfinnas (op. 3, 4, 14, 23, 34 och
37).

re

Härtill

och

kommer dock

ett 20-tal stör-

mindre verk utan opustal.

—

Slutligen kan nämnas en "Elementarlära i musik" för skolsången utgifven
1860 (2 uppl. 1862).
J. söker ej skapa
nya former utan ansluter sig rätt mycket den romantiska skolans konstarter.

—

stilen är honom
obekant, ehuru han dock sällan griper till fugan (som körfuga). Instrumenteringen i orkesterverken är mera
i Mendelssohns anda än egentligen modern, och de enskilda instrumenten förekomma endast undantagsvis konserterande. Orkestreringens torftighet kan
möjligen bero därpå, att han skrifvit
med det akad. kapellet som utgångspunkt. Så t. ex. saknas ofta oboen,
ibland äfven trumpeten och träbiåsarna
äro ej dubblerade. I solosången framträder ej sällan i de efter 1844 skrifna
försök till att låta ackompagnementet
karaktärisera och tala för sig själf,
ehuru detta allt dock endast sker med
största måttfullhet. Han bibehåller alltid en viss drömmande, känslig vekhet
och använder sällan de liffulla, markanta rytmerna. Som romans- och kör-

kompositör har han lärt mest af Gade
och Schumann. Af den sistnämnde har
han måhända lärt sig älska de spanska
dansrytmerna, som han i en del sånger
på ett mycket sympatiskt sätt använder (se t. ex. op. 6: 2, op. 18: 1). De
flesta af J:s verk trycktes på Breitkopf & Härtels förlag i Leipzig (Hirschs
förlag i Sthlm).
Genom Jenny Linds
sång blefvo ej så få kända utanför Sverige, och på 1850 70-talen sjöngos hans
sånger ej sällan i de tyska hemmen,
Af de större verken uppföras i Sverige
ännu:
Islossningen,
Quando corpus,
Arion och Korsriddarne. Af manskvar-

—

—

—

—

a

1

a.

2. E d v a r d J., f. 19. 7. 1825 i Stockholm, t därst. 19. 2. 1882; den föreg:s
broder; grundade i den svenska hufvudstaden en musikhandel tillsammans
med instrumenthandel; 1861 öfverlämnade han musikhandeln till John Jacobsson och behöll sedan blott instrumenthandeln.
3. L u d v i g J., f. 20. 2. 1832 i Stockholm, t därst. 29. 1. 1899; den föreg:s

broder; skådespelare, regissör, teaterdirektor och författare; ägnade sig först
åt bokhandeln; efter vistelse i Paris och
Tyskland vände han sig åt teatern och
debuterade 1858 å Mindre t.; då Bournonville 1864 lämnade k. t. utnämndes
J. till regissör för skådespelet samt intendent för lyriska och dramatiska afdelningen därst.; inlade särskildt förtjänster vid iscensättandet af Meyerbeers "Afrikanskan" (se härom C. F.

Lundquists Minnen och anteckningar I,
235 ff); efter att 1868 ha lämnat denna
plats ägnade han sig åt enskilda teaterföretag i Stockholm och Göteborg
och kallades 1873 till artistisk ledare af
Kristiania teater samt stannade där till
1877; öfvertog två år därefter jämte
Victor Holmquist Nya t., hvars artistiske ledare han var till 1887; blef sedan
regissör vid k. t. och var 1895 96 dess
sekreterare.
Som teaterförfattare skref

—

han
Stigs

bl.

a.

(1864),

"Marsk

"Rivaler

genom

"Folkungalek"

döttrar"

(1866),

Josquin des Prez

"Kapten Gars"
(1870), "Tord Hasle" (1878), "En stormig
dag" (1892); verkade äfven som öfvermissförstånd"

(1869),

skildt

( J.

docus Pratensis,
af de berömdaste

J.

D e p r é s, J oa Prat o), ett

namnen inom

neder-

ländska komponistskolan; f. omkr. 1450
i prov. Hainaut, t 27. 8. 1521 i Condé;
1474 kapellsångare i Milano; 1484 94 i
påfliga kapellet i Rom äfven som sångare; redan vid denna tid var han en
känd kontrapunktiker, som åtnjöt allmänt anseende; 1495 99 direktor vid
domkören i Cambrai, 1499 i Modena, 1500
sannolikt i Paris, 1503 i Ferrara och innehade de sista åren ett kanonikat i
Condé.
J:s tryckta kompositioner omfatta 19 mässor, 150 motetter samt c. 50
världsliga chansoner. Af mässorna skattas "La sol fa re mi", "Ad fugam" och
"De Beata Virgine" högst; af de andra

—

—

må nämnas

ett femstämmigt "Miserere",
de fyrstämmiga psalmerna "Plangit autem David" och "Absalon fili mihi". Petrucci tryckte 1502, 1505 och 1514 flera af
hans mässor. I nytryck finnas verk af
honom hos Commer, Rochlitz, Hawkins,
Choron, Ambros (bd V) m. fl.
J:s betydelse inom musikhistorien är närmast

—

ha gjort kontrapunktiken till en
konst, ej en teoretisk spekulation. Hans
stämföring är klar och genomskinlig
och melodierna smyga sig mera intill
texten och karaktärisera den.
J o s u a. Händels fjortonde engelska
att

—

oratorium; komponerad 19.7. 12.8. 1747;
först uppförd å Covent Garden 9. 3. 1748.
Jota Arragonesa, spansk nationaldans
i ^li takt af frisk och glad karaktär från
provinsen Aragonien och Navarra; sägnen låter dansen härstamma från en
morisk sångare Aben Jot, hvilken under 1100-talet fick fly från Valencia till
Aragonien; dock synes den äldre medeltida formen snarare ha varit en dans af

samma

slag som 1500-talets "canario".
Under 1700- och 1800-talen var dansen
mycket populär i norra Spanien. Glinka
och Liszt skref bl. a. musik till den.
lat.

jubilare, jubla),

namn

på tredje söndagen efter påsk; namnet
hämtadt från ps. 66: 1, som börjar "Hojen jubel till Gud, alla länder" (Jubilate Deo omnis terra).
Psalmen använej

sällan

till

psalmen märkes
freden

efter

i

vid

tacksägelsegudstjän-

sär-

Utrecht

och Mendelssohns.

Jubileumsouverturen

Josquin des Prez

des
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musik
Händels

ster; af

sättare.

Jubilate (af

—Jullien

af

C.

M. von Weber, komponerad för att fira
Fredrik August I:s af Sachsen 50-åriga
regeringsjubileum;

op.

kompositio-

59;

nen afslutad 11. 9. 1818 och utförd å hofteatern i Dresden 20. 9. 1818.
Jubiloso

(it.),

jublande.

Judas Maccabseus,
engelska

te

7.—11. 8. 1746;
vent Garden 1.
Judic,

miens,

4.

18.

1747.

Marie
7.

Frankrike, t

d'Or),

tolf-

komponerad 9.
uppförd f. ggn på Co-

Anne
f.

Händels

oratorium;

Louise,

1850
i

f.

D

a-

Sennur (Cote

i

Nizza

14.

1911;

4.

elev af konserv, i Paris (Régnier); studerade därefter sång; 1867 gift med regissören Israel, kallad "Judic"; debute-

rade s. å. på Gymnaseteatern och öfvergick sedan till Eldorado, där hon firade
stora triumfer; kom 1872 till Bouffes
parisiens
och förvärfvade sig snart
världsrykte som framstående operettsångerska; bland hennes roller märkas:
La belle Héléne, Niniche, Lili, Mam'zelle
Nitouche (Lilla helgonet). Hon
uppträdde med framgång i London,
Briissel, Petersburg, Wien, Berlin, Spanien, Amerika och gästade Danmark
och Sverige 1886 och 1890.
Svensk biografi i Sv. Musiktidn. 1911 s. 74 ff.
Judinnan, La Juive, opera i 5 a.
af E. Scribe, musik af J. F. Halévy;
premiär Paris 23. 2. 1835; på Göteborgs t.

—

3.

11.

k.

t.

k.

t.

1864

Sthlm

(sannolikt f. ggn i Sverige);
1866; repriser 1886 och 1906;

Kphn 25. 5. 1838.
Knud Axel, f.

Juel,

penhamn, t

därst. 20.

23.
1.

8.

1889;

1864

i

Kö-

violinist;

elev af J. Amberg, 1880—82 af Köpenkonserv, med V. Tofte som lärare; sedan utbildad hos Joachim i Berlin;
förste soloviolinist vid Théåtre de la
monnaie i Briissel 1886; åtnjöt stort anseende som violinist; en tidig död af bröt
en löftesrik framtid.
Julien, Louis Antoine, f. 23. 4. 1812 i
Gascogne, t 14. 3. 1860 i Paris; elev af
Halévy; komponerade dansmusik m. m.;
grundade i London en berömd orkester,
hvarmed han företog konsertresor; var
ägare af en pianohandel i London.
Jullien, Jean Lucien
d o 1 p h e, f. 1.
6. 1845 i Paris; musikskriftställare; med-

hamns

A

Jullien
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— Jusupov

arbetare i "Kevue et Gazette musicale",
"Ménestrel", "Chronique musicale" samt
dessutom musikreferent i flera dagliga
tidningar; af hans talrika böcker, hvilka till en del äro mycket värdefulla,
märkas: "L'opéra en 1788" (1873), "La
musique et les philosophes du XVIII:e
siécle" (1873), "La comédie ä la cour de
Louis XVI" (1873), "Weber ä Paris en
1826" (1877), "La cour et Topéra sous

XVI"

"Goethe et la mu"Mozart et Wagner å
régard des Francais" (1881), "Hectore
Berlioz" (1882), "Kichard Wagner, sa vie
et ses oeuvres" (1886), "Hector Berlioz, la
vie et le combat, les oeuvres" (1888); de
båda sistnämnda äro hans mest kända
Louis

sique"

(1878);

(1880),

—

verk.
Litt.: F. Delhasse, A. J. (1884).
Jullien, Louis Antoine, se J u 1 i e n.
Jung, Carl Aug. C h r i s t o p h, f. 28.
12.

1815

i

Köpenhamn, t

1.

7.

1883

i

Aar-

hus; elev af Kuhlau, Weyse och Heger;
dirigent för Studentersangforeningen o.
pianolärare i Köpenhamn; organist vid

domkyrkan i Aarhus 1847; stiftade där
en musikförening; komponerade en del
verk för orgel (psalmmelodier, modulationer, orgelstycken [utan pedal]).
1.

Jungmann, Albert,

f.

14.

11.

1824

i

Pandorf vid
Krems; ledare af von Spinas musikhandel i Wien; komponerade populära salongsstycken, solosånger vid piano m. m.
2. Lo u i s
J., f. 1. 1. 1832 i Weimar,
t därst. 20. 9. 1892; elev af Töpfer och
Liszt; musiklärare vid Sophiainstitutet i
Weimar; komponerade sånger, pianostycken m. m.

Langensalza, t

7.

11.

1892

i

Mathilda

Jungstedt-Reutersvärd,
Emilia Charlotta, f. 13. 10. 1864 i Norrköping; operasångerska (mezzosopran);
utbildad 1884—88 i Stockholm för J.
Giinther och Fr. Arlberg i sång, S.
Hebbe i plastik; sjöng 1888 ä k. t. Pantalis lilla parti i "Mefistofeles" och väckte
därvid uppmärksamhet genom sin klangfulla stämma och för scenen fördelaktiga apparition; hennes egentliga första
debut af mera betydenhet ägde rum 21.
1.
1889 som Bergadrottningen i "Den
bergtagna"; var sedan i 2 år anställd
vid k. scenen; 1890—91 studerade hon
sång för m:me Artot i Paris; 1891 92

—

Göteborg, 1892 åter vid
k. t., hvilken hon sedan har tillhört med
undantag af gästspel i Köpenhamn (bl.

anställd vid

t.

i

och Kristiania samt de två spelåren 1906 08 för att uppträda på operettscenen Oscarsteatern och i landsorten. J. var 1891—99 gift med f. d. operasångaren Emil Linden och blef 1905
gift med artisten F. E. Reutersvärd. Fru
J. har varit en högt skattad förmåga
vid den svenska scenen; såväl hennes
fylliga och klangfulla röst som hennes
ypperliga dramatiska konst har vunnit
allmänt erkännande; bland hennes många roller märkas främst Orfeus i Glucks
opera och Carmen samt Ortrud, Fricka,
Valkyrian i Wagners dramer; därjämte:
Amneris i "Aida", Cherubin i "Figaros
bröllop", Nancy i "Martha", Bergadrottningen i "Den bergtagna", Nicklaus i
"Hoffmanns sagor", Boccaccio, Per Svinaherde, Lucia i "På Sicilien", Pamela i
"Fra Diavolo", Drottningen i "Hälfa. 1896)

—

ten hvar", Klytemnestra i "Ifigenia i
Aulis"; Margit i "Gillet på Solhaug",

Hervardur

i

"Tirfing",

Rebecka

i

"Hex-

fällan".

Juon, P a u

1,

f.

8. 3.

1872

i

Moskva; elev

af Tanejev och Arensky; sedan 1897 boi Berlin; 1906 lärare vid "K. Hochschule d. M."; J. har bl. a. komponerat
en symfoni, en orkesterfantasi, kammarmusik, en trio inspirerad af "Gösta Berlings saga" (utförd 1909 i Sthlm; kompositören spelade härvid själf pianostämman), pianostycken och solosånger.
J:s stil är ej den rysk-nationella utan
snarare den tyska (Brahmsriktningen);
1901 utgaf han en "Praktische Harmo-

ende

nielehre".

—

tidn. 1909

s.

Svensk biogr.

Jupitersymfonien,
sta

symfoni (den

41:

Mozarts

C-dur);

rad 1788; namnet synes först
gifvet vid en konsert 1821.
Juringius,

Dagsberg,

Musik-

Sv.

i

2.

Beata Maria,

si-

komponeha blifvit
f

.

1818

i

t 25. 12. 1900 konsertsångerska; elev af Siboni i Köpenhamn och af Giuliani i Paris; uppträdde
sedan å konserter i Paris, London, Berlin, Köpenhamn och Stockholm (å sistnämnda plats bl. a. 1857 och 1865).
Österg.,

Ju större kors, ju bättre,
psalm

235; Haeffner 235; saknas i svenska och utländska källor före Haeffner;
är numera nästan försvunnen och ersatt
af koralen 239 b.
Jusupov, Nikolaj Borisovitsch,
f. 1827 i Petersburg, t 1891 i Baden-Ba-

Juul

— Järnefelt

elev i violinspel af Vieuxtemps;
rysk furste, som underhöll en egen orkester i sitt palats i Petersburg; utgaf
en bok om violintillverkningen ("Luthonographie", 1856) och skref äfven en
"Histoire de la musique en Russie" (I,
1862); komponerade bl. a. en violinkonsert, en programsymfoni med obligat
violin: "Gonzalve de Cordone".

den;

A s g e r,

5.
1874 i KöpenMatthison-Hansen
(piano) o. Rosenhoff (komposition) samt
1904 05 af H. Riemann i Leipzig; sedan
1906 musiklärare och kritiker i Köpenhamn; har utgifvit sånger och piano-

Juul,

hamn;

elev

af

f.

9.

G.

—

stycken.

Juvenalerna (af lat. juvenalis, ungdomlig), ett studentsällskap i Uppsala,
hvars glanstid infaller vid slutet af
1830-talet; dess definitiva början är 1835
och slut 1844. Ett musiksällskap "Turkiska musiken" (s. d.), som uteslutande

hade 1835
instrumentalmusik,
odlade
upplösts och ersatts af ett annat "juvenalerna", i hvilket till en början äfven
musiken var hufvudsaken men i motsats
till "Turkiska musiken" endast öfvande
vokalmusik; de af det förra sällskapets
medlemmar, som ägde god röst, ingingo
i det nya men funno sig ej så väl till
freds där, och efter några år voro alla
"turkarna" borta, så att endast nya krafter bildade kören; åren 1836—38 hade
kören stigit till inemot 40 sångare men
sedan förmärktes en stark minskning,
sä att redan 1840 sällskapet endast bestod af ett fåtal sångare.
berg och J. O. Beronius,

som

G.

Wenner-

som väl

bäst

ingingo
först i sällskapet, då det stod nära sin
upplösning; Wennerberg meddelar själf,
att han först vid majfesten 1843 såg
och hörde dem mangrant samlade; då,
enligt "Gluntarne", J. O. Beronius af sin

blifvit

kända

juvenaler

vän Wennerberg blef uppmanad att
gå i sällskapet, måste "gluntens"
träde ha skett efteråt, således allra

ininti-

digast 1843; under 1844 och 45 bestod
sällskapet blott af tre medlemmar: Wennerberg, Beronius och E. v. Stedingk;
vid denna tid var det således alldeles
Wennerberg
slut med kvartettsången.
kan således knappast ha haft annan betydelse för j. än att ha varit sällskapets minnestecknare; i sångsamlingarne
"De tre" och "Gluntarne" nedlade han
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något af sällskapets anda och tro på
ungdomens rätt till att glädjas och
drömma. Inom sällskapet under dess
glansdagar förekom jämte sång äfven
deklamation. Af dess medlemmar från
30-talet märkas D. Hvasser (s. d.) och
J. L. Dahlberg ("Tjasse"), C. Scharp, C.
Berggren, J. Nybom m. fl. Wennerberg har i sina samlade skrifter upptagit

tre

af

honom

skrifna

j.-sånger

(Viva la compagnia, Lahitt-laha, Juve-

—

G. Wennerberg, SamGluntarne (inledning),
1882; J. Sundblad, Upsalalif, 1884; Rud.
Hjärne, Från det förflutna o. det nuvarande, I Teckningar från Uppsala akademi på 1830- och 40-talen, 1879.

naled).

lade

Litt.:

skrifter

II

Jiirgenson, Peter Ivanovitsch, f. 17.
1836 i Reval, t 2. 1. 1904 i Moskva;
grundade ett musikförlag, som snart

7.

världsberömmelse; af förlagda verk
allt flera af ryska komRimsky-Korssakov,
(Glinka,
positörer
Tschaikovsky). Förlaget utgaf 1863—64
en billighetsupplaga af Mendelssohns
pianoverk, 1869—70 en liknande af Schumanns verk och 1873 Chopins. Firman
äges för närvarande af sönerna Boris
och G r i g o r i.
Jägarhorn, ett slags trumpet, försedd
med hornmunstycke.

fick

märkas framför

1.

Järnefelt,

Edvard

Armas,

f.

14.

8.

Viborg; tillhör på mödernet en
finsk konstnärsfamilj, till hvilken äfven

1869

i

Jean Sibelius hör; efter aflagd student-

examen utbildad vid Helsingfors' musikinstitut, där han hade till lärare F.
Bussoni (piano) och M. Wegelius (komposition); 1890 elev af A. Becker i Berlin och 1892 af Massenet m. fl. vid Paris'
konserv.; efter ytterligare studier i Berlin anställdes han 1896 som korrepetitör vid Magdeburgs och 1897 vid Diis1898—1903
diristadsteatrar;
seldorfs
gent för orkestern i Viborg; 1903 erhöll
han ett statsstipendium för utrikes studieresa; ledde 1904 ff. i Helsingfors uppförandet af några Wagners musikdra-

mer med inhemska medverkande.

Å

en

af Konsertföreningens konserter 10. 11.
1903 i Stockholm uppträdde han som
dirigent och kompositör (symf. dikten
"Korsholm" [komp. 1894]); hösten 1905
till Stockholm och öfvertog
operans symfonikonserter under säsongen; han inledde sin verksamhet vid

återkom han

29

Jössehäradspolska
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svenska k. scenen med anförandet af
"Tannhänser"; 1906—07 var han direktör för Helsingfors' musikinstitut men
ledde samtidigt äfven symfonikonsertema i Stoclvholm; 1907 kapellmästare
vid k. t. Sthlm och utnämndes jan. 1911
hofkapellmästare.
1908.
I
till
Tyskland gjorde han sig känd 1902 genom den symfoniska dikten "Korsholm"

LMA

(komp.

1894).

Af hans andra komposi-

tioner märkas: "Heimatklang", symfonisk fantasi i fyra delar; "Symfonisk
fantasi" (komp. 1895); 2 orkestersuiter;
2 ouverturer, 1 serenad (i 5 satser) för
ork.; Praeludium till skådespelet "Det
förlofvade landet"; körverken med orkester "Laula vuoksella", "Suomen synty", "Åbo slott", 20 mindre manskörer ä
capella (däribland "Vallvisa", "Sirkka",
"Wanderers Nachtlied), c. 30 solosånger
m. piano (däribland "Söndags morgon",
"Titania", "Solsken", "Fågeln", "Skym"Sunnuntaina",
"Vårdroppen",
ning",
"Vaggsång", "Den flygande holländaren", "Spel och dansvisa"); 1909 utkom
ytterligare "7 sånger".
J. som tonsättare skrifver K. Flodin i "Finska musiker" bl. a.: "I sina orkesterkompositioner berusar han med detta instrumentalt sinnliga välljud, som ofta kom-

— Om

att glömma den mindre stramt
koncentrerade formen och uppfinningens likartade natur.
Många drömfagra melodier har J:s rika kantele
sjungit.
Svårmodet är deras grundton,

mer en

—

—

resignation deras slutackord.
Innerst
är hans konst tysk; han vill ingen revolution men skönhet; hans konstnärsevangelium är mildhetens och poesiens,
och gentemot så mycken sympatisk innerlighet,
klingande vältalighet
och
sinnligt varm tonskönhet, parad med ett

—Kade

guldstänk af nationell egenart, skall
hvarje förståelsefull vän af fin och vacker musik låta sitt hjärta fångas."

—

Som

ledare af k. t:s orkester Sthlm
har han gjort sig omistlig särskildt för

Wagner-dramerna samt symfonikonser-

—

J. var 1893—1908 gift med sångerskan Maikki Pakarinen och är sedan
1910 gift med sångerskan Liva Edström

terna.

d.).

(s.

2.
f.

Ma

1871

i
i

k k i J., född Pakarinen,
Joensuu, Finland; efter sång-

studier i hemlandet blef hon elev af
fru Marchesi i Paris och Julius Hey i
Berlin; uppträdde sedan med stor lycka
på flera tyska operascener, såsom i
Breslau, Berlin, Magdeburg, Diisseldorf
m. fl. och gjorde sig äfven bemärkt som
konsertsångerska; ingick 1893 äktenskap
med Armas J., men skilde sig 1908 från
honom och ingick 1910 nytt äktenskap
med pianisten och tonsättaren Selim
Palmgren (s. d.). Hon har dock bibehållit sin förra mans efternamn.
M. J.
har konserterat i Stockholm 1903, 04, 05

och 1911 samt 1904 dessutom uppträdt på
t. som Elisabeth i "Tannhäuser" och
Sieglinde i "Valkyrian". Å Finska nationalteatern uppträdde hon bl. a. 1907
i
Carmen (titelrollen), Santuzza i "Cavalleria rusticana"; bland hennes öfriga
operaroller märkas: Elsa i "Lohengrin",
Senta i "Holländaren" och Margareta i
"Faust". M. J. äger en jämn och böjlig sopranröst och hennes sceniska uppträdande har präglats af liffullhet och
temperament.
triolpolska
Jössehäradspolska,
från
Jössehärad i Värmland med häftiga rörelser; troligen närmare utbildad på
1700-talet, enär alla de kända melodierna
till dansen ha 1700-talets skaplynne.
k.

K.
De

ord,

som saknas under K, torde sökas under

C.

Kade, Otto, f. 6. 5. 1819 i Dresden,
t 19. 7. 1900 i Doberan; elev af J. Otto
och Johann Schneider; grundade 1848

rektör i Schwerin; 1884 d:r phil. h. c. i
Leipzig; skref flera kyrkliga kompositioner och utgaf 1869 en koralbok för

Ceciliaföreningen (för gammal kyrkoi
Dresden; 1853 musikdirektör
vid Neustädterkirche; 1860 hof musikdi-

storiker

musik)

Mecklenburg-Schwerin.
gjorde

känd genom en

han

Som
sig

musikhi-

fördelaktigt

del uppsatser

i

Monats-

Kadens —Kajanus
hefte f. Musikgeschiehte och i Allgem.
mus. Zeitung m. fl.; utgaf dessutom
"Der
neuaufgefundene
Luther-Kodes
vom Jahr 1530" (1872), redigerade 5:te
bdt (musikexempel) af Ambros' Musikgeschiehte (1881, 2 uppl. 1891) samt 4
hftn passionsmusik (före Schiitz) 1891—
93; skref äfven monografier öfver Le
Maistre (1862) och H. Isaak (Allg. deut-

sche Biogr.).

Kadens

(fr.

cadeuce,

it.

je ton- eller aekordföljd,

cadenza), hvar-

som

låter oss

känna, att en sats är slutad. K. anbringas därför som gränsskillnad mellan de musikaliska leden (perioderna).
En fullständig k. slutar på tonikan, en ofullkomlig på dominanten, en plagalisk på underdominanten.
Bedräglig kallas en k., som
går från dominanten till något annat
ackord än tonikans.
I de stora konsertformerna (konsert, fantasi) anbringas en s. k. kadens i slutet af första satsen. Efter en fermat följer en fri fantasi
för solostämman, där den spelande får
utveckla sin egen tekniska färdighet.
Under 1700-talet var k. alltid en fri improvisation, och Mozart lämnade i sina
konserter den spelande alltid full friBeethoven skref sina konserter på
het.
samma sätt men för att ge den utförande någon ledning utarbetade han särskilda kadenser till dem efteråt.
Under virtuostiden fick improvisationen
åter fria tyglar, hvaraf följde, att hela
Mendelssohn
stilen till sist urartade.
skref därför noggrant ut k. och med
Schumann fördes den in i kompositionen som led i det hela, hvarigenom den
omöjliggjordes.
improvisationen
fria
Följden häraf har blifvit, att vi nu
stå villrådiga inför de gamla konserterna af Mozart, då vi alltid löpa fara
att göra en otidsenlig k. Man har därför komponerat särskilda sådana till
Mozarts konserter (Keinecke m. fl.).
Inom den medeltida kyrkliga melodibildningen förstod man under k. de oli-

—

—

ka sluttonfallen i texten allt efter som
kommatecken, punkt etc. förekom. Se
härom vidare under Recitativ. De
melodiska
ligt

i

T.

k.-lagarna beskrifvas utförNorlind, Språket och musiken

(1902).

Kadrilj, en kontradans i kvadratisk
uppställning; omtalas under 1700-talet
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såsom "Quadrille de contredanses" (omtalas f. ggn 1745 i Rousseaus balett "Fetes de Polymnie").
Dansen utbildades
vidare på 1770- och 1780-talet, och blef
den mest omtyckta dansen i de högre
kretsarna i Paris med 1790- och 1800Efter 1815 undergick den smärre
förändringar. På 1820- och 30-talet blef
särskildt Musards franska k.-melodier
mycket populära i Paris. Med valsens
segertåg genom Europa på 1830-talet
(Strauss, Lanner m. fl.) försvann så
småningom k., och endast hos folket lefde den kvar till 1800-talets slut.
Litt.:
T. Norlind, Studier i sv. folklore V; G.
Skjerne, H. C. Lumbye (Kbhn 1912) s. 11
ff.;
A. Czerwinski, Geschichte d. Tanzkunst; Fr. M. Böhme, Geschichte d. Tanzes in Deutschland.
Kajanus, Robert, f. 2. 12. 1856 i Helsingfors; efter musikstudier i fädernestaden begaf han sig 1877 till Leipzigs
konserv., där han intill 1879 åtnjöt undervisning bl. a. af Richter, Reinecke
och Jadassohn; vintern 1879 80 vistades han i Paris men återvände sistnämnda år till Tyskland och slog sig
ned i Dresden. Under denna tid komponerade han sina första orkesterverk,
hvilka delvis under egen ledning utfördes i Leipzig och Dresden. Äfven i Petersburg och Berlin dirigerade han. På
hösten 1882 återvände K. till Helsingfors och begynte genast utveckla en betydande verksamhet. Af Helsingfors'
orkesterförening (stiftad 1882) skapade
han "Filharmoniska sällskapet", hvars
dirigent han alltsedan varit. 1886 grundade han en orkesterskola af infödda
musiker. Med uppförandet af Beethovens 9:de symfoni 1888 (f. ggn i Finland)
bildades också af honom symfonikören,
talen.

—

—

Filharmoniska sällskapet
en kör. Sällskapet har sedan

hvarigenom
äfven

fick

årligen gifvit (ofta

med

biträde af in-

och utländska framstående solister) flera större konserter, vanligen förnyade
som "folkkonserter". Filh. orkestern
har under K:s ledning årligen gifvit
omkring 10 konserter, dessutom hvarje
vecka under säsongen tre populära konserter i Societetshuset. K. har dessutom
såsom teaterkapellmästare
tjänstgjort
och någon tid äfven som ledare för
Som kompositör har K.
M. M.-kören.

—

varit den förste,

som anväudt den

fin-

Kakofoni
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—Kalkbrenner

ska folktonen i konstmusiken. Af hans
Två "Finska
kompositioner märkas:
rhapsodier", "Kullervo" tragisk episod
ur Kalevala (f. ork.), symf. dikten
"Aino" (f. ork. o. kör), "Sommarminnen"
suite i 4 satser f. ork.; dessutom mindre
ork.-verk, manskörer, ett par kantater,
Litt.: Finsk
sånger ocli pianostycken.
biogr. handbok; K. Flodin, Finska musiker (1908); Sv. Musikt. 1. 9. 1900.
Kakofoni, missljud.
Kalameika, ungersk nationaldans i ^A

—

takt.

Kalbeck, Mas, f. 4. 1. 1850 i Breslau;
studerade först juridik i Miinchen, sedan filosofi och gjorde sig känd som
skald genom flera diktsamlingar; öfvergick 1875 definitivt till musiken och blef
musikreferent i en del tidningar i Breslau; hade liknande sysselsättning fr. o.
m. 1880 i Wien. K. har särskildt blifvit
känd genom sin stora Brahmsbiografi
(1904 ff.; äfven Br.-bref 1906); skref äfven om Wagner och Bayreuth ("Nibelungen" 1876, "Parsifal" 1882, "Das Blihnenfestspiel zu Bayreuth" 1877); öfversatte en mängd opera- och skådespelstexter, däribland "Bröllopet på Ulfåsa".
Kalhauge, Sophus V i g g o Harald, f.
12.

1840

8.

i

Köpenhamn, t

därst.; elev af P. Heise, C.
J.

C.

reste

19.

2.

1905

Rongsted och

Gebauer; såsom Anckerstipendiat
1868 till Tyskland, Schweiz o.

han

Italien för att vidare utbilda sig; efter-

trädde sin fader som organist vid Vartovs kyrka 1871; utvecklade en gagnande verksamhet som pianolärare o. sånglärare (vid skolor) i Köpenhamn; komponerade bl. a. för solo, kör o. ork. "An
den Friihling" samt operorna "Zouavens Hjemkomst" (Casinot. 1868), "Paa

Kphn 1880) och "Mandessutom solosånger (op.
K.
1, 2, 9, 11 m. fl.) och pianostycken.
har som organist i Vartov inlagt stora
förtjänster om den grundtvigska församlingssången, hvars talrika melodier
K:s farhan samlat och utgifvit.
fader N i e 1 s K. (t 1821) var organist
vid Helligaandskyrkan i Kphn, och fadern Johan Christian K. (f. 1803,
t 1871), organist vid Vartovs kyrka (fr.
Krigsfod"
tillen"

(k.

t.

(1889);

—

1822).

Kalifen

Bagdad, Le Calife de
i
komedi med sång i 1 a. af
Saint-Just, musik af Fr, A. Boieldieu;
Bagdad,

premiär Paris

16.

9.

1800;

C. G. Nordforss; gifven

Arsenalsteatern

23.

5.

i

sv.

öfvers. af

Sthlm

1808;

först af

på k.
Göteborg

pr.

t.

Sthlm 6. 12. 1809; på St. t. i
f.
ggn 17. 6. 1861; dansk öfvers. af Th.
Thaarup; f. ggn k. t. Kphn 30. 1. 1804.
Kalischer, Alfred Christlieb Salomo
Ludwig, f. 4. 3. 1842 i Thorn; efter 1866
erhållen doktorsgrad (i latin) vände han
sig till musiken och slog sig ned i Berlin såsom musiklärare och musikreferent (redigerade 1873 "Neue Berliner
Musikzeitung"). K. har särskildt gjort
sig känd som grundlig Beethovenkännare och utgaf 1906 08 en samlad upplaga af B:s bref; dessutom ny uppl. af
Wegeler-Ries', Breunings och Schindlers
kända B.-skrifter; äfven sakrika B.-studier i "Die Musik" m. m.
Kalkant (calcant), orgeltrampare; sig-

—

nalapparat till orgeltramparen.
Kalkbrenner, Friedrich Wilhelm
Michael, f, 1788, på en resa, som modern
företog mellan Kassel och Berlin, t 10.
6. 1849 i Enghien les Bains vid Paris;
elev af Paris' konserv. 1799
lärare i piano och Catel

till

i harmoniWien, där han fick höra
kvarblef där till 1806 ifrigt

lära; var 1803

Clementi;
sysselsatt

med Adam

med

i

att tillägna sig

demen-

metod; uppträdde sedan i Paris som
pianovirtuos med glänsande framgång;
etablerade sig sedan som pianolärare
och vann stort anseende som sådan;
1814 23 lefde han i London och företog
1823 24 tills. m. harpvirtuosen Dizi en
konsertresa i Tyskland; slog sig 1824
åter ned i Paris och blef delägare i
Pleyels pianoflrma; som kompositör uppträdde han med en mängd sonater, konserter, fantasier, rondor, etyder och studieverk för piano, alla i virtuostidens
anda; de flesta äro nu glömda. Betydelsefullare är hans verksamhet som
lärare; han sökte här framför allt att
tis

—
—

utbilda fingerstyrkan i st. f. armstyrkan
och lade stor vikt vid utbildandet af
vänster hand (skref etyder ensamt för
v. h.); han intresserade sig en tid äfven för Logiers handledare (chiroplast).
Som pedagog och virtuos var K. en af
de mest erkända i den franska hufvudstaden och antalet af honom utbildade
elever är högst betydande. K. utgaf en

pianoskola (Méthode pour apprendre le
pianoforte a Taide du guide-mains, 1830)

—
Kalliwoda

—Kammermusikf oreningen

och en harmonilära (Traité d'harmonie

läto

du

musik.

pianiste, 1849).

—

Litt.: L.

Boivin, F.

K., 1840.

Johannes

Kalliwoda,

Wenzes-

laus,

f. 21. 3. 1800 i Prag, t 3. 12. 1866
Karlsruhe; violinvirtuos; elev af Dionys Weber och Pisis vid konserv, i
Prag; 1823 53 kapellmästare hos fursten af Fiirstenberg i Donaueschingen;
bodde därefter som privatman i Karlsruhe; komponerade bl, a. 7 symfonier,
i

—

ouverturer, violinsonater, stråkkvartetter, solostycken för violin m. m.

flera

LMA

1841.

—

Hans son

Wilhelm

K.,

i

sina hof gemak (kammare) uppföra
Man infattade då under nam-

net k. äfven orkestermusik
nier och ouverturer m. m.

man med

tecknar

—

Se

i

—

Kallstenlus, Georg Gottfrid, f. 26.
1. 1873 i Filipstad; fil. dr. i Uppsala 1902;
doc. i nord. språk vid Uppsala univ.
1902—07; rektor vid h. allm. lärov. i Härnösand fr. 1909; elev 1893—94 af Heden-

musikteori och komposition samt
K. har ini sång.
om studentsången i
Uppsala och ledt flera studentkörer; var
Uppsala studentkörs sånganförare 1902
blad

i

af Anna Bergström
lagt stor förtjänst

Uppsala sångarförbund 1904
Södermanlands 1908;
var Värmlands sångarförbunds dirigent
sedan 1902, m. m., dirigent för Härnösands musiksällskap sedan 1909. Såsom
sånganförare har han äfven ledt en
stiftade

07;

(ledare

mängd
landet.

1904—07),

genom skilda delar af
Af hans kompositioner märkas:

turnéer

för soli, kör o. ork. 2 kantater (S. H. T:s
minnesfest 1906; Härnösands musiksällskaps minnesfest 1912); hymn vid kyrkoinvigning f. soli, kör och orgel (1894);
dessutom flera manskörer ("God natt";
"Sigurd Jorsalafar"; "Serenad"; "Sång
f.

Värmländska sängarförb."; "Säng f.
Af hans skrifter

Söderm:s sångarf.").

bl. a. följande musiken: "Blad ur
Uppsalasångens historia" (1913), "Svensk
folkmusik" (Varia 1908), "Uppsalasång"
(Norrl. Univ. tidskr. 1903); dessutom mu-

beröra

sikrecensioner

i

flera tidningar.

Kammarmnsik, beteckning för kompositioner afsedda att uppföras i mindre
lokaler, till skillnad ifrån kyrko-, teapå 1600-talet, då furstar och konungar
ter-

och konsertmusik.

Namnet uppstod

Sonat,

tett m. m.
Kammarmusiker,

städerna.

1827

(trior,

Kantat, Konsert,
Stråkkvar-

vidare

Kvartett,

Karlsruhe.

7.

musik

kvartetter, kvintetter m. m. samt duetter för
t.
ex. violin och piano); äfven räknas
ofta till k. verk för solosång (solo el.
duett) med ett el. flera soloinstrument.

en

19.

som symfoNumera be-

endast

ordet

för flera soloinstrument

Donaueschingen, t 8. 9.
1893 i Karlsruhe, blef en berömd pianist; utbildad af Mendelssohn vid konserv, i Leipzig; 1853 75 kapellmästare i
f.
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instrumentist

förr en beteckning

anställd

på

furstlig

i

numera en titel på en mera frammedlem af ett hofkapell.
Kammarmusikföreningar, se de resp.

tjänst;

stående

Kammarmusikföreningen

i
Stockholm,
våren 1911 på initiativ af advokaten Erik Lidforss och violinisten Sven
Kjellström. Föreningens uppgift är att
genom offentliga konserter förmedla

stiftad

kännedomen om kammarmusik

i

alla

former, klassisk och modern, med verksamhet företrädesvis i Stockholm, men

äfven i angränsande städer.
konserter gifvas årligen.

Kammarorgel,
Kammarstil,

Omkring

10

Harmonium.
Kammarmusik,

se

se

Kammarton, den fordom brukliga orkesterstämningen; motsatsen till k. är
den af orglar använda kortonen, hvilken
enligt gängse uppfattning skulle ligga
en half ton lägre (se härom A i härvarande lex.) men enl. andra (se bl. a.
C. F. Hennerberg, Orgelns byggnad o,
vård s. 105) skulle ligga ett helt tonsteg
högre än k.; enligt H. Ph. Johnsens afhandling om orgeln (i Hiiphers' Hist.
afh. 1773, s. 318) skulle "de gamles korton" t. o. m. vara 3 halftoner högre än
kammartonen;
319)

var

samma

enligt

Linköpings

källa

stämd i kammarton.
stämningen kallas normalton.
vidare K o r t o n och A.

Kammermusikforeningen
stiftades

5.

12.

1868 af

(s.

domkyrkoorgel
Den nu brukliga

i

Se

Köpenhamn

Franz Neruda

d.) med uppgift att genom musik(s.
aftnar hvarje vecka utbreda kunskapen
om och odla kammarmusiken under privat-sällskapliga förhållanden. Gränsen
för medlemmarnas antal sattes först till

Kammersanger— Kantele
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99,

sedan

till 200,

250

och är nu uppe

i

350.

k.

på

1650-talet

De delas i aktiva (hufvudsakl. medlemmar af hof kapellet) och passiva; mötena
hällas en gång i veckan under vinter-

kantaten.

säsongen

m

efter

Hammerich, K.

—

93,

—

Litt.:
A.
Notitser og Sta-

teatertid.

1868

tistik (1893).

Kammersanger, dansk titel, gifven af
konungen åt någon framstående sångare; motsvarar den svenska titeln hofsångare.

Kankles, litauiskt instrument af cittratyp; står närmast det finska folkinstrumentet kantele, har dock spelats i upprättstående ställning med ryggen hvilande mot den spelandes vänstra axel;
troligen under äldre tid äfven speladt
med plektron. De äldre k. hade blott
5 strängar troligen diatoniskt stämda,
om i dur el. moll är ej bekant; de yngre
k. hade 9 strängar, af hvilka den djupaste bildade en slags bas, under det
att de öfriga omfattade oktavens 8 toner; är numera mycket sällsynt men
var under 1600- och 1700-talen det vanligaste ackompagnementsinstrumentet till
Huruvida den finska kantelen
sång.
uppstått ur litauernas k. eller det motsatta förhällandet, är ännu ej utrönt.
Namnen k. och kantele ha i hvarje fall
samma rot
Litt.: Chr. Bartsch, Dainu
Balsai, Heidelberg 1889; F. H. Tetzner,
Dainos, Lpzg (Reclam).

—

Kantat, en konstform, som uppstod på
omedelbart efter monodien;
dess uppgift var närmast att återge ett
delvis dramatiskt innehåll utan scenisk
framställning. Under hela 1600-talet saknades dock kör- och ensemblepartiet och
det hela bestod blott i en följd af arier
och recitativ samt (efter 1650) äfven duetter.
Ackompagnementet var äfven
torftigt: i början blott ett instrument
(luta el. klaver), sedan af ett stråkinstrument jämte klaver och vid 1700-talets
början dessutom ett el. annat träblåsinstrument (oboe). Af de äldre kompositörerna af k. kunna nämnas: Carissimi,
Lotti, Astorga, Rossi, Marcello, Gasparini, Al. Scarlatti och Dom. Scarlatti. Af
denna k.-form utan körer uppstod under
1700-talet konsertarian med orkesterackompagnement. Ett godt exempel på en
sådan form är t. ex. Beethovens "Ah
perfido". En ny utvecklingsriktning fick

1600-talet

fick

k.

med

Carissimi

Under det

allt

fylligare

att

o. kyrkoden världsliga

ackompagnement

från ett fåtal soloinstrument (k a ma r k.) till orkester med solosång (konsertaria), utvecklade sig kyrkok. från
solosång till ensemble o. kör med bibelspråk och psalmer till text samt soloin-

strument (orgel) till ackompagnement.
Vid midten af 1700-talet hotade formen
att uppgå i oratoriet och skilde sig ofta
från denna form endast genom mindre
dramatisk karaktär och talrika inskjutna koraler. Kyrkok. fulländare är Seb.
Baeh. Han tog ofta orkestern till hjälp
i
st. f. orgeln och skapade därigenom
den stora utvecklade k. Handel vacklar
mera mellan världsliga k., kammark. och
ork. -k. Efter 1750 dog k.-formen så småningom bort, och först Mendelssohn återupplifvade den genom att utgå frän
Baehs kyrkokantat. Med 1840-talet finna
vi sedan k. som allmän benämning på
ett stycke af ett episkt el. dramatiskt
innehåll för soli, kör och orkester.
I
våra dagar är formen tämligen vag
och kan rymma snart sagdt hvilket stycke som helst, som består af omväxlande
solostycken, ensembler och körer med
orkesterackompagnement. En intressant
sidoform af k. är orkesterballaden, närmast utbildad under förra hälften af
(förformer

dessförinnan; se
sidoform är
Redan under 1700-talet fanns en
f e s t k.
diktform k. (Kellgren, Leopold), som åtminstone delvis förutsatte sång. Tack
vare de romantiska diktarnas stora kärlek till musik specialiserades denna form
allt mera och kom snart att sammanfalla med 1840-talets musikaliska k.-form
och har sedan blifvit en tacksam konstform lämplig att tolka en högtidsstämning i dikt och toner.
Kantele, finskt instrument af cittraf ormen; ursprungligen med 5 strängar,
stämda: g a b c d; sedan efter hand
med 12 19 strängar (äldst af tagel, sedan af mässingstråd); k:s längd växlar
mellan 65 och 80 cm., 10 15 cm. bredd
och 4 8 cm. höjd; k. hölls i famnen (lades på knäna) under spelandet. Instrumentet omtalas i Kalevala, där det he1800-talet

B

a

1 1

a d

e).

En

annan

—

—

—

Väinämöinen byggde den förgäddans käkben; tonerna voro
så underbara, att alla lyssnade som förter,

att

sta k. af

Kantor
trollade

af

dess

tjusning.
Då
k. efter sig,

V.

lämnade han

bort,

for

som en

gåfva åt Finlands folk. Om instrumentets ursprung är man ej fullt säker.
Dess utbredningsområde är närmast:
Estland, Ingermanland, Savolaks och
Karelen; däremot saknas det nästan helt
och hållet hos tavaster och västfinnar.
Det synes därför antagligast, att k. kommit söderifrån in i landet. Hos litauerna finnes ett i någon mån motsvarande
instrument under benämningen kankles
(s. d.). Äfven den nordiska hummeln hör
till samma grupp af instrument (dock af
betydligt modernare gestalt).
Från
knäppinstrument har k. i vissa nejder
(Karelen m. fl.) öfvergått till stråkinstrument och har därvid fått en mera
violinartad (äfven lyraartad) form (se
musikbil. VIII: 5). Det kan dock sättas
i fråga om den s.
k. stråkkantelen ursprungligen haft något att skaffa med
den egentliga k. Det synes snarare som
stråkk. hade sin urform i instrumentet
crwth. Se härom: O. Andersson, Altnordische Streichinstrumente, III Kongr. d.
IMG Wien 1909 s. 252 ff.; H. Boivie, Ett
musikinstrument från Dalarne, Fatabu-

—

ren 1906 s. 235 ff.
Kantor. Under medeltidens tidigare
skede (före 1000-talet) fanns i stiften som
biskopens närmaste man en archidiaconus, hvilket namn snart utbyttes till
praepositus (i sammandragen form blef
detta ord prost [motsv. vår nuvarande
domprost]).
Han hade bl. a. att öfva
tillsyn

öfver prästerna vid

domkyrkan

samt vaka öfver utförandet af de gudstjänstliga handlingarna. Så småningom
befanns det, att domprosten (praepositus)
hade för mycket att sköta, och man insatte då (under loppet af 1000-talet) närmast under domprosten en ny ämbets-

man

att utöfva tillsynen öfver de guds-

tjänstliga

handlingarna.
blef decanus.

mans namn
ven

att förvalta

Denne

präst-

Han hade

äf-

domkyrkans förmögen-

och öfva själavård i stiftsstaden.
Det visade sig snart att äfven han fått
för mycket att sköta. Man tillsatte då
närmast under decanus en s. k. primihet

cerius,

som

fick tillsynen öfver

de lägre

kyrkotjänarna samt deras undervisande;
dessutom fick han sig ålagdt gudstjänstledningen. Primiceriusnamnet försvann
så småningom under 1000-talet och er-
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sattes af titeln c a

n

t

o

r.

Kantorn var

således ursprungligen den tredje prästmannen i rang näst domprosten och hade dels att vara lärare dels gudstjänststillsyningsman. Det blef med tiden svårt
för honom att sköta båda sysslorna, och
man delade då arbetet så, att kantorn

öfvertaga undervisningen rör. gudstjänsten och de gudstjänstliga handlingarna, samt en annan tjänsteman, med
titel scolasticus, fick undervisningen i de
andra ämnena. Till den gudstjänstliga
fick

undervisningen hörde

i

första

hand

li-

turgisk sång, och k:s egentliga syssla
blef därför att inöfva och leda sången.
Han fick häri en hjälpare i succént o r (s u b c a n t o r). Af scolasticus uppstod så småningom rektorn vid katedralskolan. Då denna befattning ursprungligen utgått ur k:s syssla, följde häraf,
att k. blef uppsyningsman öfver katedralskolan. Dock kunde äfven det omvända förhållandet äga rum, att scolasticus blef sångledare i domkyrkan (så
t. ex. i Linköping enl. korordningen af
26. 4. 1272).
I Danmark kvarstod ännu
efter reformationen den gamla uppfattningen, att k. var katedralskolans till-

syningsman, och ännu 1566 förnyades i
en gammal författning, enligt
hvilken k. vid domkyrkan ägde uppsikt

Lund

öfver läsningen vid katedralskolan därst.
I Sverige och till stor del äfven i öfriga
protestantiska länder blef k. med reformationen en präst- och skolman närmast
under rektorn och var som sådan sångledare i kyrkan, sånglärare i skolan och
dessutom förste lärare i de viktigaste
skolämnena, vanligen i latin el. grekiska
(J.

Seb.

Bach var som Thomaskantor

i

undervisa i latin;
samma var förh. i Sverige under hela
1600-talet (så t. ex. var Jonas Columbus
kantor och lektor i grekiska i Västerås).
K. vid en svensk katedralskola och domkyrka var oftast en lärd prästman (ofta
hade han teol. dr:svärdigheten) och erhöll på gamla dagar något af de mest
inbringande pastoraten. Utanför domkyrkorna omtalas endast sällan kantosånglcdarebefattningen synes
rer, och
där vanligen ha skötts af klockaren.
Så länge kyrkorna voro utan orglar, el.
kören sjöng omväxlande med orgeln,
kunde k. vid domkyrkan och klockaren
på landsbygden vara nog, men orgeln
Leipzig

skyldig

att

Kanun — Kapell
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vann under

1600-talet

allt

mera

för en organist att öfvertaga en klockamen klockaren sällan var kompetent nog att bli organist, fick lätt or-

plats,

och snart hade det utbildat sig en praxis,
att orgeln skulle beledsaga sången, och
då kunde det väl hända att man blef
oense om, hvilken af de två som skulle
vara ledaren. Man hade då tre vägar
att gå: 1. att låta k. få främsta ledningen och underordna organisten under
honom; 2. att ställa organisten främst
och underordna kantorn; 3. att låta båda
sköta samma syssla. Det sistnämnda
hände ej sällan redan under 1600-talet
vid såväl domkyrkor som stadskyrkor.
På landet existerade en kantorsfråga endast i de större församlingarna (främst
Lunds stift), eljest stod kampen där
närmast mellan klockaren och organisten.
Att k. som musiker hade svårt
att upprätthålla sitt anseende gent emot
organisten, trots sin höga samhällsställning, berodde närmast därpå, att
han i själfva verket var lärd prästman

med musiken som

bisyssla,

resyssla,

ganisten högsta anseendet. Att man ej
öfverallt förenade de två sysslorna berodde därpå, att man sedan gammalt var
van vid sängledningen, och organisten ej
kunde så bra leda sången, då han vanligen vände ryggen mot församlingen,

under det han spelade. Man fann då i
församlingar för godt att hålla
två tjänstemän för kyrkomusiken, en för
sången och en för orgeln. Den förre blef
efter städernas föredömen kallad för
kantor och fick sin befattning i regel
förenad med kloekarens. För att få enhetlighet i sångutbildningen infördes
större

genom

under det

organisten var musiker till yrket samt
skollärare endast för den del af stadens
ungdom, som ville ha allmänbildning
utan någon tanke på prästsyssla. I stä-

derna var

man mycket mån om

att få

skickliga organister, och man sparade ej
heller på penningarna, då det gällde go-

da moderna orglar. K. kunde ej följa
sin tid utan fick välja på att bli
dilettant antingen i skolämnena el. i mu-

med

siken.

Under

1700-talet sjönk skolmusi-

ken, under det att kyrkomusiken (åtminstone i städerna) steg i anseende. Den
fullt
utbildade musikern var således
fullt behöflig i kyrkan men ej i skolan,
därför kunde den litterärt bildade kantorn lätt sköta sångundervisningen i
skolan, om än han i kyrkan fick erkänna
sig underlägsen.
Dock skall ej nekas,
att många kantorer voro mycket dugande musiker, som öfverträffade organisten i musikalisk genomskolning; den
högre litterära allmänbildningen gaf

dem

i

detta fall

ännu ytterligare försteg

framför organisten. I de fall organistoch kantorssysslan förenades, skapade
man i regel en ny titel åt honom: "director musices et cantus" el. kort och godt
"director musices". På landet sammanslog man ej sällan klockare- och organistsysslan, och man kräfde därför, att
en fullbildad organist äfven skulle kun-

na sjunga.

Då

det

i

allmänhet var

lätt

k. kung. 8. 12. 1881 (lärokurs af
en ny af organistexamen oberoende
kyrkosångareexamen, för hvilken fordrades betyg blott i elementar- och kyrkosång (kan afläggas hos Mus. akad.
el. stiftsstädernas examinatorer). Många
församlingar tillsatte emellertid nu endast kantor och ålade honom att utan
ersättning äfven sköta orgeln.
Genom
detta åsidosättande af orgelns värde
kunde kyrkomusiken ej annat än lida,
och centralstyrelsen för Sveriges allmänna organist- och kantorsförening inlämnade därför 1906 en skrifvelse till K.
M:t, hvari de anhöllo om, att kyrkosångar-(kantors-)examen endast måtte afläggas i samband med eller efter redan
aflagd organistexamen. Vid tillsättande
af kantor har man i Sverige i allmänhet
följt bestämmelserna för organist och
klockare, enär ingen lag finnes för kantorstillsättande.
Litt.r Luudqvist, Bidr.
t.
kännedomen om de sv. domkapitlen
under medeltiden (1897); H. Hildebrand,
Sveriges medeltid III (1899); T. Norlind,
Lat. skolsånger (1909); s. förf., Vadstena
klosters veckoritual (1907); s. förf.. Svenska allmogens lif 11:1 (1912); s. förf..
Svensk musikhistoria (1901); kommittéhandlingar m. m.
Se äfven Kloc-

1888)

.

—

—

kare.
Kanun
ment

(Q a n o n), orientaliskt instruaf cittrans form; namnet härledt

ur canon

= monokord.

Kapell, af it. capella el. cappella, hvilket ursprungligen är en diminutiv af ca-

pa el. cappa; formen 'a capella' (s. d.) står
närmast capella, och någon motivering
hvarför k. skall stafvas med ett p., eme-

Kapellist

—Karlskrona
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dan det kommer af capella och a. c. med
två p., därför att det kan härledas af

och Berlin 1895—1900; 1904 direktör för
musiksällskapet i Warschau; slog sig

cappa, är en tydlig inkonsekvens; formen 'kappeir var under 1600-talet nästan lika vanlig som kapell. Ursprungligen betecknade k. rummet, där vokalkören uppställdes i kyrkan; namnet öfvergick så småningom pä kören själf,
och med instrumentens införande i kyrkorna äfven på instrumentalmusik; då
man i katolska länder sökte restaurera
kyrkomusiken, erkändes endast vokalmusiken såsom fullt kyrklig, och däraf
uppstod namnet 'a capella' som beteckning för endast vokalmusik, under det
att ordet kapell följde utvecklingen vidare och till sist endast blef beteckning
för instrumentalmusik.

1906

Kapellist, musiker i ett kapell; vanligen brukadt endast om en instrumentist,

vokalmusiker.
Kapellmästare (it. maestro di capella,
fr. maitre de chapelle) ledaren af ett ka-

ej

pell (vanligen ett orkesterkapell).

Kapfelman,
Kapris, se

se

v.

K.

Johann Hierony-

Kapsberger,

mus

Arrhén

Capriccio.

Tyskland i andra hälften
af 1500-talet; lefde i Venedig 1604 och
var vid denna tid känd som framstående
lutspelare; vistades sedan i Rom och dog
c. 1650; skref kompositioner för luta (i
tabulatur, dock ej den vanliga tab. -skriften) och chitarrone samt dessutom motetter, kantater och ett musikdrama "Fetone" (1630).
Karaktärsstämmor i en orgel äro flöjt-,
gedackt-, stråk- och rörstämmorna, hvilka nästan alla imitera något orkesterinvon,

f.

i

strument.

Karasowski, Moritz, f. 22. 9. 1823 i
Warschau, t 20. 4. 1892 i Dresden; cellist
och musikskriftställare; anställd i St.
op:s orkester

i

kammarmusiker

Warschau

1864

1851;

k.

Dresden; komponerade flera stycken för sitt instrument; författade äfven böcker om polsk musik (på
polska), däribland en om operan 1859, om
Mozart 1868 och en Chopinbiografi 1862;
den sistnämnda blef särskildt berömd
och utkom på originalspråket i en andra
uppl. 1869 samt öfversattes till tyska 1877
(3

i

uppl. 1881).

M

11. 12.
f
i e c z y s 1 a w,
Kariowicz,
1876 i Wiszniewo, Litauen, f 10. 2. 1909 i
Zakapane; utbildad i Warschau 1890—95
.

ned

i

Zakapane

Galizien för att
K. åtnjöt stort
kompositör; skref bl. a. en
i

helt lefva för sin musik.

anseende som
symfoni i E-moll op. 7, symfoniska dikterna "Wiederkehrende Wellen" 1904,
"Drei uralte Lieder" (symf. trilogi) 1907,
"Lithauische Rhapsodie" 1908, "Stanislaw und Anna von Aswiccim" 1908;
dessutom
pianosonater,
violinkonsert,
musik till ett drama m. m. K. utgaf
dessutom på franska några Chopinbref
1903 (Paris 1905).

Karlskrona. Under 1700-talet florerade
i
K. i synnerhet under dess
senare hälft.
Utom i staden varande
regementen synes äfven borgerskapet
hållit musikkår, hvilken lät höra sig vid
mera festliga tillfällen. 1767 annonseras
om fastlagsmusik på rådhussalen, och

musiken

denna skulle fortsätta

9

ggr,

tisd., torsd.

och söndagar. S. å. omtalas "Ijuflig och
vacker vocal och instrumentalmusik af
tyska musikanter". Resande virtuoser
gåfvo gärna konsert i staden. Ej sällan
medverkade dessa gäster vid assembléerna och sammankomsterna i staden.
Bland virtuoser, som besökt staden, nämitalienske sångmästaren Charles
nas:
Barberini (1786), italienske konstmästaren Peretz (1788), musikanten Georg
Schwartz (1762). Mot århundradets slut
synes intresset för skådespel ha tagit
öfverhand och i någon mån skymt undan musiken. Visserligen voro skådespelen ofta "blandade med sång" men
om någon särskild musikalisk njutning
vid åhörandet af dessa sånguummer
tala samtidens krönikor ej. I början af
1800-talet synes dock musiklifvet åter ha
fått större former, och 6. 11. 1815 stiftades af fältläkaren C. Källström (pianovioloneellspelare) ett musiksällskap,
o.
hvilket till åminnelse af Mus. ak:s stiftelsedag firade sin årshögtid 8. 9. Under
vintertiden fr. början af okt. till början
af mars en gäng i veckan gaf detta sällskap konserter med symfonier, stråkkvartetter och -kvintetter, sångnummer
o.

Jämte denna verkberedande af dess fram-

instrumentalsolos.

samhet och

till

tida fortgång inrättade sällskapet 1. 5.
1817 en läroanstalt för elevers utbil-

dande
Elever

i

vokal- och instrumentalmusik.
och erhöUo kostnads-

antogos

Karlsohn
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undervisning under

fri

men
gen.
antal

Exa3 års tid.
anställdes årligen pä högtidsdaFörsta året utgjorde elevernas

Bland lärjungarna var den
30.
sedan
berömde tonsättaren Andreas
Eandel (s. d.). År 1818 utgjorde sällskapets ledamöter 40. Efter 5 års lifligt arbete nödgades sällskapet 1820 att,
brist på penningtillgångar, upphöra
i
med sin verksamhet. Denna hvila räckte dock icke längre än till 1823, då ledamöterna samlades ånyo och under ledning af musikdir. O. Tengvall utförde
såväl symfonier som kvartetter; öfningarna fortsattes till 1827. Svårigheten

kunna besätta

att

alla

stämmor

i

orke-

stern förorsakade likväl ett nytt afbrott,
som varade i 10 år, under hvilken tid endast enskilda sammanträden ägde rum.
Men är 1837 begynte äter symfoniöfningarna, hvilka fortforo en gäng hvarje

vecka under vintermånaderna till 1839.
Under tiden hade ett sängsällskap bildat
sig, som utförde körer för blandade röster vid piano. Sistnämnda år förenade
sig båda sällskapen och utförde såväl
vokal som instrumentalmusik. Under
ledning af lagmannen J. Nordvall och
med biträde af marinregementets musikkår, fortgick sällskapets öfningar till
1842, då öfverstelöjtnanten J. T. B. Byström (s. d.) valdes till sällskapets anförare.
Sedan gåfvos ända till 1850 årligen 3 ä 4 offentliga konserter, hvarvid uppfördes symfonier af Beethoven,
ouverturer af Mozart och Mendelssohn
större sångverk af Haydn, CheruWeber, Onslow m. fl., konserter för
piano med ork. af Mozart, Beethoven
m. m. Efter år 1850 invalde sällskapet
ej några nya ledamöter, utan gaf endast
en och annan offentlig musiksoiré under
Byströms ledning, hvarvid sångverk

m.

fl.,

bini,

med

pianoack. utfördes.

Under

1860-ta-

var sällskapet i det närmaste upplöst.
Om 1870- och 80-talens musiklif i K. veta
vi ej mycket.
Först pä 1890-talet begynte större lifaktighet att visa sig.
Handl. Carl Stjernberg begynte vid denlet

na

tid

föranstalta

musiksoiréer,

vid

hufvudsakligen förekom kammarmusik och solosaker. År 1898 bildades också en blandad kör, som mera enskildt under Stjernbergs ledning idkade
körsäng, och inom denna privata kör
väcktes förslag att bilda ett musiksällhvilka

Så tillkom Musikföreningen 23. 1.
och verksamheten har sedan dess
oafbrutet fortgått. Handl. C. Stjernberg
var musikledare fr. för:s stiftelse till
mars 1900, sedan har dir. Svante Sjöberg
varit chef med undantag af tiden hösten
1900 hösten
1901,
dä komminister E.
Norrman i Ronneby var ledare. På
grund af dirigentbrist leddes öfningarna
vintern 1901 02 af ett par medlemmar.
Föreningen har årligen gifvit 3 4 större
konserter vanligen med orkester; dessskap.

1899,

—

—

—

utom folkkonserter (2 ä 3 årl.). För dessa senare har för. af staden de senaste
åren uppburit ett anslag af 500 kr. Förutom konserter ha äfven af dir. Sjöberg
Sällhållits musikhistoriska föredrag.
skapet har en kör pä 50 å 60 personer
samt en orkester på 30 å 33 man. Af
uppförda verk märkas: Haydns Skapelsen (1903, 1904, 1910) o. Årstiderna (1908),
Mendelssohns Elias (1905) och Paulus
(1912), Schumanns Paradiset och Perin
Cherubinis Requiem i C-moll
(1906),
(1909), Gounods Ceciliamässa (1901, 1907),
Schumanns Der Rose Pilgerfahrt (1911),
Gades Elverskud (1900, 1908), Hallens Ett
juloratorium (1913) och Requiescat (1911),
Körlings Hätunaleken (1899, 1900), Svedboms I Rosengärden (1901), Andrées Snöfrid (1899, 1900), Griegs Föran Sydens
Kloster och Landkjending (1907), Södermans Hjertesorg (1899) och Andliga sånger (1912), Josephsons Qiiando corpus
Jämte Musikföreningen verkar
(1902).
i
staden en manskör "Sängarbröderna"
(på 30 man) under musikdir. F. HeimLitt.: W. Anderson,
dahls ledning.
Svenskt stadslif under 1700-talet, tidsbilder frän Karlskrona, Sthlm 1912; Mus.
ak:s handl. 1866; enskilda medd. m. m.
Margareta, f. 10. 3.
Karlsohn,
1852 i Gällstad, Västerg.; operasångerska; elev af konserv, i Stockholm 1872;
debuterade ä. k. t. 18. 10. 1878 som Cherubin i "Figaros bröllop"; anställd därst.
1. 12. 1879; af gick 1. 4. 1912; K. har sär-

—

—

Anna

varit använd i gossroller bl. a.
som Siebel i "Faust" och Jemmy i "Wilhelm Tell"; dessutom i subrettpartier
som Micaela i "Carmen", Zerlina i "Don
Juan"; Mirza i "Lalla Rookh", Jenny i
"Hvita frun"; som god koloratursångerska har hon äfven användts i roller som
skildt

Rosina i "Barberaren", Philine i "Mignon", Susanna i "Figaros bröllop", Inez

Karpathernas ros
"Afrikanskan", Emilie i "Målaren och
modellerna" m. fl.
Karpathernas ros, Die Rose der
Karpathen, opera i 3 a. af S. Saloman;
text efter Miiller von Königswinter;
svensk öfvers. af F. Hedberg; pr. Moski

va.

7.

1.

1868; k.

t.

Sthlm maj

1881.

Karsten, Christofer Christian, f. i
Ystad 9. 9. 1756, t på Drottningholm 7.
8. 1827; operasångare; redan vid 13 års
ålder uppträdde han som sångare i Lund,
där han sjöng i domkyrkan vid jubileumsfesten; sjöng sedan i födelsestaden
två år senare vid en konsert gifven för
änkedrottning Lovisa Ulrika, då hon
1771 var på resa till Berlin; drottningen
blef så betagen i hans röst, att hon lät

honom komma

till

närmare utbilda

sig

Stockholm för

att

—Kastucr
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han

i London och sjöng där ofta för hertigen af York, hvilken hedrade honom
med sitt särskilda beskydd. 1810 gjorde
han en resa till Paris och blef mottagen
i
de högsta musikkretsarna med största
aktning. Grétry själf uttryckte sin stora

beundran öfver K:s föredrag af hans
sånger. K. erhöll 29. 3. 1791 hofsekreterares titel och utnämndes senare till

—

förste hofsångare. LMA 1787.
K. ägde
en ovanligt klar och ren röst med mycket stort omfång. Hans sång var präglad af hög intelligens och ädelt föredrag.
Hans sceniska förmåga var äfven fram-

stående.

De stora patetiska rollerna

honom

sade

han mindre
något

i

pas-

däremot intresserade

bäst,

de enklare roller, där ej
pathos kräfdes.
K.

—

särskildt

begrafven

sångare; anställdes vid op. i början som körsångare, sedan fr. 1776 som solist; debuterade som
Adonis i baletten af samma namn med
sådan framgång, att han sändes till Köpenhamn för att hos italienaren Potenza
undervisas i den högre sångkonsten; efter ett års studier återvände han och
uppträdde med allmänt bifall i Bolis
roll i prologen till Naumanns "Amphion"
26. 1, 1778.
Han sjöng sedan en mängd
roller och var operans främsta stöd intill 1806, då han vid k. teaterns indragning fick af sked med pension; han fortfor dock ännu i 10 års tid att sjunga

på Lofö kyrkogård,
där ett af konung Karl Johan bekostadt
monument utvisar hans grafplats.
K.
var gift med Mariane Sophie
StebnoTTska, f. i Polen 9. 7. 1753,
t på Drottningholm 16. 2. 1848; var anställd som aktris och sångerska vid op.
1782 1803; hon utmärkte sig särskildt

som

Fr. Hedberg, Sv. operasångare (1885); F.
A. Dahlgren, Anteckn. om Sthlms teat-

till

gäst; sista gången han uppträdde
där var 6. 11. 1821 som Oedipe. På konsert sjöng han sista gången 1825 (å stora
Börssalen).
Bland hans främsta roller
märkas jämte den sistnämnda: Christierns i "Gustaf Vasa", Achilles i "Iphigenie i Auliden". K. sjöng ofta å konserter i hufvudstaden och var en myc-

ket nitisk

medlem

af

Par

Bricole.

Äfven

utanför den svenska hufvudstaden hade
K. tillfälle att ofta låta höra sig. Inom
Sverige uppträdde han bl. a. i Göteborg
och Norrköping. År 1778 företog han en
resa till Berlin, där han uppträdde såväl
på offentliga konserter som på enskilda
musikaftnar hos konungen i Potsdam.
Han fick här äfven tillåtelse att undervisa prinsessan Fredrika; konungen gaf
honom en rekommendation till hertigen
af Mecklenburg, vid hvars hof han uppehöll sig någon tid; öfverallt skördade
han det största beröm. De närmaste månaderna efter Gustaf III:s död tillbragte

ligger

—

—

som harpspelerska. Dottern
gift

med balettmästaren

ni och

moder

till

Marie Taglioni.

Sofia K. blef
Filippo Taglio-

den berömda dansösen
Litt.: Marianne Eh-

—

renström, Xotices sur la littérature et les
beaux-arts en Suéde (1826; med K:s egna
själfbiogr. medd.); Teateralmanack 1839;

rar (1866); E. Åkerberg, Musiklifvet inom Par Bricole (1910); B. v. Beskow, Lefnadsminnen; T. Xorlind, Sv. musikhist.
(1901).

Kasper

och

Dorothea

eller

roisk Djurgårdsbalett

He-

(parodi

på Acis och Galathea), op. com. 3 a. med
prolog, af C. T. Hallman, musik af C.
Stenborg; gifven f. ggn å Humlegårdsteatern Sthlm 30. 8. 1775.
Kastanjetter (fr. castagnettes, af sp.
castaiiuelas, castanetas); två träbitar urholkade som ett genomskuret kastanjeskal, hvilka slås mot hvarandra och därvid ge ett skallrande ljud; instrumentet
fästes med band vid tummen; vanligen

bäras ett par i hvardera handen; brukas
af danserskor i Spanien och Syditalien
för att ange takten.

Kastner, J o h a n n
i Strassburg, t 19.

1810

Ge

o r g,

12.

1867

f.
i

9.

3.

Paris;

Kastratsångare
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hos borgarbeväpninStrassburg; studerade samtidigt
teologi vid den teol. läroanstalten i staden; öfvergick helt till musiken 1832;
begaf sig 1835 till Paris för att där afsluta sina musikaliska studier för Berton och Reicha; ägnade sig sedan med
förkärlek åt instrumentation och de enskilda instrumenten och utgaf en instrumentationslära 1837; skref dessutom
läroböcker för de flesta instrument; af
hans öfriga skrifter märkas: Cours d'instrumentation considéré sous les rapports poétiques et philosophiques de Tärt
(1839; suppl. 1844); Grammaire musicale (1837); Théorie abrégée du contrepoint
Bibliothéque chorale;
et de la fugue;
Manuel general de musique militaire
Flera af K:s verk äro mycket
(1848).
goda och gedigna och innehålla en
mängd egna intressanta iakttagelser
(t. ex. rör. klangfärgen); som kompositör
skref han flera symfoniska dikter (med
historiska inledningar), operan "Le derK. var
nier roi de Juda" (1848) m. fl.

1830 kapellmästare

gen

i

—

en tämligen originell man i allt, och
hans verk måste studeras med en viss
försiktighet, då vissa säregna idéer och
infall ständigt inblandas och afbryta
den elje&t lugna historiska framställningen.
H. Ludwig [von Jan] skref hans

—

biografi (1886; 3 bd).

Kastratsångare, sångare, livilka
kastrering bibehöllo gossröstens

genom

klang
utan att förlora mannens röststyrka. Sädana sångare omtalas redan på 1500-talet men blefvo mera allmänna på 1600talet.
Med operans stora framgångar
under andra hälften af 17:de seklet och
det ensidiga dyrkandet af solosången erhöUo k. ökad betydelse. Den tämligen
oindividuella karaktär dessa sångare erhöllo genom kastreringen åstadkom en
stor skada å den dramatiska liffullheten
inom operan och framtvang i stället en
koncentrering af operans verkan genom
virtuositeten.
En del k. samlade oerhörda förmögenheter, och många lockades därför in på samma bana utan att
dock kunna slå sig igenom och vinna
världsrykte.
K:s glanstid var förra
hälften af 1700-talet; efter denna tid aftogo de, och endast ett fåtal k. omtalas
under 1800-talet. Under glanstiden mottogos de äfven i kyrkans sångkörer och
ännu under 1800-talet gjordes inom ka-

— Kehraus

tolska världen intet från kyrkans sida
att afskaffa dem. I Sverige synas aldrig
k. varit populära och några sådana omI hofkapellet i Stocktalas knappast.

holm öfvergick man på

1720-talet

i

all

gossång till kvinnlig sång
(se H o f k a p e 1 1), och i teaterstyckena
sjöngo under 1700-talet sångerskor sopranpartierna. I Danmark omtalas därAf de mest
emot flera under 1600-talet.
stillhet från

—

kända

må nämnas:

k.

Farinelli,

Caffa-

Marchesi, Senesino, Ferri, CrescenBernacchi, Velluti, Momoletto, Sa-

relli,

tini,

limbeni.
Keller,

P.

S.

R

un

se

g-,

Run

g-

Keller.
Kauer, Ferdinand, f 8. 1. 1751 i
Klein-Thaya, Mähren, t 13. 4. 1831 i
Wien; en på sin tid populär kompositör af sångspel (i allt 200 s. och operor);
af dessa öfverlefde honom knappast mer
.

än "Das Donauweibchen"

(1798;

"Donau-

frun" 1844); skref äfven kyrkliga verk,
symfonier, kammarmusik m. m.

Kauffmann, Fritz, f 17. 6. 1855 i Berelev af k. högskolan i Berlin med
.

lin;

Kiel

till

lärare

Wien och

1889

burg, där han

—

komposition; 1881 82 i
kapellmästare i Magde-

i

som ledare

af sällskaps-

symfonikonserterna vann stort erkännande; 1897 öfvertog han äfven ledningen af "Kirchengesangverein"; afgick 1900 från de två förstnämnda konsertföreningarna; som kompositör blef
han bekant genom sina körer, terzetter för damkor, solsånger m. m.;
skref äfven kammarmusik, 2 violinkonserter, 1 symfoni samt solo för piano
m. m.
Kavatina (af lat. cavare, urhålka, göra
en inskrift, ett epigram), var ursprungligen en kortare slutsats i ett recitativ
(af sentensiös karaktär); blef sedan en
själfständig sats af ariekaraktär dock i
friare form och med visartad melodi
utan koloraturpartier eller textupprepoeli

ningar.

Kehraus, sista och raska dansen (polonäs) vid bröllop och dansgillen i Tyskland;

äfven

(med

anledn.

"Grossvatertanz"
kallad
af textorden: "Als der

Grossvater die Grossmutter nahm" etc).
Rör. utförandet se: Fr. M. Böhme, Geschichte des Tanzes in Deutschland I,
184

f.

—

Huruvida dansen har någon

—
— Kellermann

Keiser

samhörighet med den svenska "Väfva
må vara tvifvelaktigt.
Keiser, R e i n h a r d, f 12. 1. 1674 i
Teuchern vid Weissenfels, t 12. 9. 1739
i Köpenhamn; 1685 var han elev af Thomasskolan i Leipzig med Schelle till lärare i musik; 1692 befann han sig i
Braunschweig, där året efter hans opera
"Basilius" uppfördes. 1693 begaf han sig
tills. m. kapellmästaren Kusser i Braunschweig till Hamburg, där Kusser uppförde hans "Basilius".
Efter 1695, då
Kusser lämnade Hamburg, var K. ensam som kompositör för operan. För

vadmal"

.

Hamburg

skref

Hans bästa

tid

—1702.

han i allt 116 operor.
som kompositör var 1697

Han stod då högst i anseende
och vårdade sig äfven mera om stilen.
Texterna till hans operor, som vid denna
tid skrefvos af Bressard och Postel, voro
1703
i allmänhet bättre än de senare.
06 förpaktade han själf tills, med Driisicke operaföretaget men måste sistnämnda år skuldsatt fly ur staden. Han
vistades nu i tre år i Weissenfels men
återvände 1709 till Hamburg, där han
Vid samintill 1717 uppförde 24 operor.
ma tid gaf han äfven tills. m. Mattheson offentliga konserter. 1719 21 vistades han i Stuttgart under väntan på ett
förordnande som hofkapellmästare där.
Då dessa förhoppningar slogo fel, vände
han sig till Köpenhamn 1821, där han intill 1728 utöfvade en gagnande verksamhet inom musiklifvet och erhöll titeln
k. hofkapellmästare (han företog dock
1722, 23 m. fl. år talrika resor till Hamburg i o. f. operauppföranden). 1728 utnämndes han till kantor och canonicus
vid domkyrkan i Hamburg och ägnade
nu någon tid sina krafter åt kyrkomusiken. Fr. o. m. 1738 öfvergick han åter
till operan.
K. anses som skapare af
den nordtyska operan med dess melodirika stil, klara deklamation och naturliga, lättflytande sång. Att denna opera

—

—

betydelse för eftervärlden,
på det mindre omK. förde ett
utarbetandet.

ej fick så stor

berodde

till

stor del

sorgsfulla
oroligt och oregelbundet

lif

samt

förlo-

rade därigenom tämligen mycket af det
erkännande, som eljest hade bort kom-

ma honom

—

till

del

som genialisk

tonsät-

K:s produktion omfattar, jämte
120
operor: kyrkliga verk, oratorier,
kantater, motetter, psalmer och sånger.

tare.

Af de
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ny uppl. utgifna märkas: operan
lächerliche Prinz Jodelet" (Gesellsch. f. Musikf. bd 20—22). Af litteratur om K. kan nämnas: Fr. Chrysander,
i

"Der

Geschiehte d. Hamburger Oper (Allgem.
mus. Zeitung 1878 f.); H. Leichtentritt,
R. K. in seinen Opern (1901); F. A.
Voigt, R. K. (Viertelj. f. MW. VI); W.
Kleefeld, Das Orchester der ersten deutschen Oper in Hamburg 1678 1738 (Smlb.
d. IMG I, 213).
Om K. i Köpenhamn se
bl. a. C. Thrane, Fra Hofviolonernes Tid
(1908), V. C. Ravn, Konserter og musikalske Selskaber i aeldre Tid (1886); For
Ide og Virkelighed (1873) s. 520 ff.
Kéler Béla, Albert, f. 13. 2. 1820 i
Bartfeld i Ungern, f 20. 11. 1882 i Wiesbaden; studerade efter 1845 musik i Wien
särskildt Strauss', Lanners m. fl. danskompositioner; 1854 dirigent för Gungls
kapell i Berlin; 1855 ledare af Lanners
kapell i Wien; militärkapellmästare där
1856—63; 1863—73 i liknande anställning
i Wiesbaden;
känd som kompositör af
ouverturer, marscher och dansmusik.
Keller, S o p h i e Helene Henriette, f.

—

i Köpenhamn; dotter af komHenrik Rung och operasångerskan Pauline Rung; gift m. cand. jur,

14. 11.

1850

positören

E. C. T. Keller (t 1896); sångerska; utbildad först af fadern, sedan af Lam-

Milano och Romani i Florens;
i
debuterade på k. t. Kphn 8. 12. 1869 som
perti

Agathe i "Friskytten"; utnämndes 1894
till k. kammarsångerska; tog 1895 af sked
af scenen och har sedan ägnat sig åt
sångundervisning. K. har äfven sjunAf hennes
git flera ggr å konserter.

elever märkas: fru Anna Kauffmann f.
Dons, fröknarna Elisabeth Dons, Regina
Nielsen, Fanny Gätje, Elma Ross, Marie
Beste, Thyra Larsen, Ida Möller; 1888
tills, med Fanny Gätje ett
musikkonserv, för damer. Af
hennes roller märkas: Anna i "Hans
Heiling", Liden Kirsten, Aase, Rosina i
"Barberaren", Leonora i "Trubaduren",
Fru Ingeborg i "Drot og Marsk", Senta
i "Den flyg. Höll.", Elsa i "Lohengrin",
Aida, Iphigenia, Tove, Donna Anna och
Donna Elvira i "Don Juan", Sieglinde i
"Valkyrian", Rose i "Rödhaette", Elisabeth i "Tannhäuser" m. fl.
Kelleri, Fort., se C h e 1 1 e r i.
Kellermann, Christian Laurentz,
27. 1. 1815 i Randers, t 3. 12. 1866 i
f.

öppnade hon

sång-

o.

Kellner
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Köpenhamn;

violoncellist;

kom

1822

med

föräldrarna till Wien, där han 1828 blef
elev af konserv, med Merk som lärare i
cellospel; var sedan anställd i åtskilliga
orkestrar och åtföljde Strauss 1837 till
Paris; han stiftade här bekantskap med
Ole Bull och gjorde med honom en konsertresa till Eyssland, Finland och Sverige (i det senare landet lät han höra
sig 1839 samt sedan 1845 och 59). I Köpenhamn uppträdde han med stor framgång 1839 och begaf sig sedan vidare ut
på konsertresor i Tyskland, Poleu, Ryssland, Holland och England; i det sistnämnda landets hufvudstad firade han
stora triumfer; gästade 1857 58 Italien.
1864 tvangs han af ett slaganfall att
nedlägga sin konstnärliga verksamhet.
K. åtnjöt af sin samtid stort anseende
som virtuos.
David, f. på 1670-talet i
1. Kellner,
Leipzig, t 6. 4. 1748 i Stockholm; var
först militär och nådde som sådan till
kapten; 1711 klockspelare vid Tyska kyr-

—

kan i Stockholm, hvilken befattning han
uppehöll till sin död; då han äfven omtalas som organist i Jakobs kyrka och
han som klockspelare efterträdde Jakobs kyrkas organist De CroU (s. d.),
är väl troligt, att han äfven öfvertagit
dennes organistbefattning tämligen ome18. 7. 1720 komponerade han för
konungens namnsdag "Der frohlockende
Parnassus"; 1728 omtalas han som den

delbart;

förste,

hvilken

en

infört

"clavessin

d'amour" i Sverige; han sammanskref
äfven för organister en koralbok, hvilken dock ej utkom i tryck. Hans mest

kända skrift blef: Treulicher Unterricht
im Generalbass, tryckt 1732 i Hamburg i
uppl.; 2. uppl. följde 1737 med företal
af Telemann i Hamburg; till 3. uppl.
skref prof. Daniel Solander en inledning
1.

(i

1.

och

2.

uppl.

"D. K.", först
skrifvet);
el.

3.

(1767),

4.

uppl. följde

i

kallar han sig blott
står namnet fullt ut-

3.

ortangifvelse har

lodier af

(1773),

5.

6.

(1782)

uppl.; en uppl. utan årtal

Em. Bach.

som

tillägg 14

En svensk

me-

öfverStock-

sättning af Jonas Londée utkom i
holm 1739: Trogen underrättelse uti Generalbasen. En holländsk uppl. utkom
i
Amsterdam 1741. Detta verk är visserligen i mångt och mycket ett ytligt
verk,
hvila

men genom
på dur-

och

helt och hållet
mollprincipen kom

att

— Keinpff
den dåtidens moderna sträfvanden till
mötes och meddelade också musikteoriens grundelementer i den mest enkla
och okonstlade form, så att alla kunde

Från de mera skolade musikteoretikernas sida har K:s arbete
blifvit skarpt klandradt, af K:s samtida
närmast af Mattheson, under 1800-talet
af Fetis (Biogr. univ.).
1747 utgaf K.
förstå den.

äfven

Hamburg en samling danser för
"XVI auserlesene Lautenstiicke,

i

luta:

bestehend in Phantasien, Chaconnen,
Rondeau, Giga, Pastorel, Passepied, Campanella, Sarabanda, Aria und Gavotte"
(ex. bl.

är på

a.

i

Uppsala

mångahanda

Denna bok

bibi.).

sätt intressant; dels

använder den fransk luttabulatur, ehuru
på 1740-talet denna notskrift till allra
största delen var glömd (såväl i Sverige
som på kontinenten) dels innehåller samlingen,
hvilka,

som

vi se, danser från 1600-talet,

äfven

de,

på

1740-talet

alldeles

försvunnit. I öfrigt är behandlingssättet af danserna ovanligt vårdadt och
lämnar ett godt vittnesbörd om K:s förmåga både som lutspelare och komponist.
Litt.: Lydeke, De ecclesia teutonica; Hiilphers, Hist. afhandl.; Eitner,
Quellenlex. (K. göres här till "Hauptmann in hamburgischen Diensten"); Fetis, Biogr.
univ. (använder som källa
Jon. Ödmans Diss. de musiea [Lund]); 3
uppl. af Treul. Unterricht; luthäftet; ar-

—

kivhandlingar m. m.
2. C h r i s t i a n
K.,
föreg:s

broder;

blef

f.

i

1680

Leipzig, den
organist vid

domkyrkan

i
Åbo på hofkapellmästare
Diibens rekommendation; omnämnes
som skicklig organist; efter 1681 års kyrkobrand fick han dock nöja sig med positivorgel; 1697 blef han organist vid
Tyska kyrkan i Stockholm, där han 1726
efterträddes af Fr. Seliger.
Litt.: Lydeke, De ecclesia teutonica; medd. af
Otto Andersson, Helsingfors,
Kempff, Carl Henrik Fredrik, f. 12.
6. 1831 i Tessin, Schweiz, t 30. 12. 1901 i
Lund; anställd i hof kapellet i Sthlm
1859 65; efter univ.-kapellmästare Gnosspelii död 1887 tjänstgjorde K, som sådan till 1889, äfvensom 1893—97 under ordinarie innehafvarens sjukdom och efter
dennes död intill platsen blef besatt med
ordinarie efterträdare. K. inlade under

G.

—

—

denna

tid

stora

förtjänster

om

univ.-

kapellet.

I

Kerll— Kiel
Kerll

(Kerl),

Johann Kaspar

sånger samt dessutom pianostycken.

Adorf

Hans son

Sachsen, t 13.
2. 1693 i Munchen; orgelmästare; elev af
Valentini i Wien, Carissimi och Frescobaldi i Kom; 1656 73 hofkapellmästare i
Miinchen; 1677 84 organist vid Stephausdomen i Wien (någon tid äfven hoforganist); tillbragte de sista åren af sitt lif
Af hans kompositioner föri Miinchen.
tjäna särskildt hans orgelverk beaktande (Modulatio organica, 1686, toccater
m. m.); skref äfven vokalverk (kantater,
mässor, duetter, requiem etc.) samt opeAd. Sandberger utgaf ett urval af
ror.
hans verk (för orgel samt 9 andliga konserter, en triosonat) i Denkm. d. Tonk.
(von),

f.

1627

9. 4.

i

i

—

—

in Bayern.

Kernell,
köping, t

P

e r

U

1

r

k, f .

i

9. 4.

1797

i

Lin-

Erlangen; romantisk författare o. Bellmanssångare; 1815
student i Uppsala; var kusin med skalden Atterbom och broder till Sofia K.,
tonsättaren Adolf Fredrik Lindblads
hustru; under umgänget med Atterbom
och Lindblad utbildades K:s båda begåfningar samtidigt: diktkonst och tonkonst förblefvo honom alltid lika kära.
Till de nyss nämnda vännerna slöto sig
sedan tvenne andra, äfven de varma
vänner af skaldekonst och tonkonst:
Geijer och Ekmarck. I studentkretsarna
blef K. särskildt bekant som oförliknelig
Bellmanstolkare. Ett begynnande bröstlidande tvang honom att söka sydligare
klimat, och han begaf sig därför 1822 till
Medelhafsländerna; på återvägen dog
han i Erlangen, under sista tiden vårdad
Om K. se bl. a.:
af filosofen Schelling.
Atterbom, Minnesord öfver P. U. K.,
(ånyo tr. i "Minnesteckningar" 1869);
Klara Johanson, Den romantiske studenten (Ord o. Bild 1907).
Keyper, Frantz Jacob August, f.
18. 8. 1792, t 2. 1. 1859 i Köpenhamn; 1819
k. kapellist och krigsråd i Kphn; skötte
30.

3.

1824

i

—

1827 tillika organisttjänsten vid Helligaandsk.; ansedd musiklärare; undervisade bl. a. drottning Louise; skref en
del baletter och potpourrier f. p. samt
skolor för klarinett och kornett.
fr.

Kiallmark,
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Georg,

f.

febr.

1781

i

Kings Lynn, England, som son af en till
England öfverflyttad svensk, t mars 1835
i Islington; elev i violin af Barthélemon
och Spagnoletti; blef ledare för åtskilliga orkestrar; skref en mängd populära

1804

11.

7.

George Frederick
i

Islington, t

i

London

—

K.,
13.

f.

12.

studerade piano under Moscheles
och Logier samt Kalkbrenner; lefde i
London som berömd pianolärare och
1887,

pianist.

Kiel,

Friedrich,

f.

7.

10.

1821

derbach vid Siegen, Rhenlandet, t

i

Pu-

14.

9.

Berlin; elev af K. Kummer i Koburg (183&—39); 1840 konsertmästare i
hofkapellet därst. och samtidigt musiklärare för de furstliga barnen; 1842 44
elev af S. W. Dehn i Berlin, hvilken särskildt införde honom i kontrapunktens
hemligheter; slog sig sedan för beständigt ned i Berlin, där han i hög grad
1885

i

—

kom

att befrämja intresset för den gamkonstbundna kyrkomusiken. 1866 blef
han lärare i komposition vid Sternska
konserv. (1868 professors titel); 1870 kompositionslärare vid den nygrundade högskolan för musik. Som kompositör uppträdde K. redan på 30-talet med två häfla,

ten variationer för violin och orkester;
1837—42 två ouverturer (H-moll och Cdur), 4 pianosonater, solosånger, körer,
stycken för violin, oboe o. ork. m. fl.
Under 60-talet vunno allt mer hans stora
verk erkännande i Tyskland. Till dessa

höra framför allt: Requiem i F-moU
(komp. 1859 f.), uppf. af Sternska sångföreningen 1862; Missa solemnis (komp.
1865), uppf. af samma kör 1867); oratoriet
"Christus" (komp. 1871 f.), uppf. af samma kör 1874 (Uppsala 1895, Sthlm 1896).
Dessa tre verk ha skaffat K. namnet att
vara en af 1800-talets allra främsta kyrkokompositörer. Stilen är visserligen
densamma som hos 1700-talets mästare
med den rika polyfonien och de mäktiga
körerna med inlägg af stämningsrika
koraler, dock behärskar K. på ett enastående sätt formen och fyller den med
K.
ett rikt och omväxlande innehåll.
skref äfven en del andra verk i samma
stil: Stabat Mäter (1862), den 130. psalmen (1863), Te Deum (1866), oratoriet
"Der Stern von Bethlehem" (1884). Därjämte skref han äfven en mängd instrumentala verk: pianostycken, konserter,
kammarmusikverk m. m. Förteckningen
öfver hans saml. verk upptager 83 med
opustal och 4 utan. K. b. i Berlin förvarar det mesta af hans handskrifter.
Litt.: W. Altmann, F. K. (Die Musik I,

—

Kienzl
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— Kinesiska

musiken

146—153); E. Frommel, F. K. (1886), K. v.
Bungert i Neue Zeitschr. f. Musik 1875.
Kienzl,
i 1 h e 1 m, f. 17. 1. 1857 i Waizenkirchen, öfre Österrike; genomgick

tad samt troskyldigt enkel och tilltalanK. har äfven uppträdt som förfatde.
tare. Vi märka bland dessa: libretterna
till sina operor, en bearbetning af Bren-

Graz och tog samtidigt mu1875 sammanträffade han
med tonsättaren Jensen, som rådde honom att resa till Leipzig. K. begaf sig
dock först till Prag, vid hvars univer-

dels "Musikgeschichte" (7 uppl.)

W

gymnasiet

i

siklektioner;

sitet han bl. a. bedref allvarliga kontrapunktiska studier för konservatoriets
direktör Josef Krejci.
1876 vände han
sig till Leipzig, där han fick göra bekantskap med Fr. Liszt, som inbjöd honom till Weimar. 1877 begaf sig K. till
Wien, där han promoverades till doktor
med afhandlingen: "Die musikalische
Deklamation, dargestellt an der Hand
der Entwicklungsgeschichte des deutschen Sanges". 1879 besökte han Wagner
i Bayreuth och blef snart en daglig gäst
hos honom. 1880 dirigerade han en körförening i Miinchen och höll äfven föredrag i musik. 1881 82 företog han konsertresor i Tyskland, Österrike-Ungern
och Kumänien samt ägnade sig sedan åt
verksamheten som kapellmästare, 1883 i
Amsterdam, 1884 i Krefeld; 1886 blef han
dirigent för Steyermarckska musikföreningen i Graz, äfvensom direktör för
landsmusikskolan och ledare af symfonikonserterna där. Med början af 1891
tjänstgjorde han som kapellmästare vid
Stadtteatern i Hamburg; 1892 93 liknande anställning vid hof teatern i Miinchen;
är sedan dess bosatt i Graz. K:s första
opera "Urvasi" hade sin premiär i Dresden 1886 och vann mycket bifall (gafs
sedan i Graz, Prag, Linz, Pressburg m.
fl. st.); 1892 gafs i Miinchen hans andra
opera "Heilmar der Narr". Hans tredje
opera skulle bli hans mest berömda

—

—

"Der Evangelimann" (pr. 1895 i
Berlin, k. t. Sthlm: "Evangelimannen",
Efter denna följde tragikomedien
1905).
"Don Quixote" (1898) och "Knecht Rupprechts Werkstatt" (1907). Af de i Tyskland ofta gifna styckena märkes äfven
en melodram "Die Brautfahrt". K. har
utfört omarbetningen af Jensens efterl.
opera "Turandot"; har dessutom skrifvit
kammarmusikverk, sånger och pianostycken; dessutom körer, violinstycken
och orkesterverk. K:s stil är närmast
den Schumannska med tydlig inverkan
af Wagner. Melodien är ofta folkvisar-

verk:

kritiska uppsatser
"Miscellen", 1886;

musik-

sammanförda i boken
"Ans Kunst und Le-

ben" (1904), "Im Konzert"; slutligen äfven en mycket god Wagnerbiografl (1904;
7.

uppl. 1908).

Kiesewetter, R a p h a e 1 Georg, f. 29.
8. 1773 i Holleschau, Mähren, t 1. 1. 1850
i Baden vid Wien; utbildade sig i o. f.
statstjänst och blef krigsråd; 1845 kejs.
hof råd; ägnade sig redan tidigt åt musiken och musikhistoriska studier samt
tog ännu vid 30 års ålder lektioner i generalbas och kontrapunkt för Albrechtsberger och Hartmann. Många af hans
musikhistoriska
skrifter
äro
mycket
grundliga och hvila på tämligen ingående studier i ämnet; bland de mera bemärkta kunna nämnas: "Die Verdienste
der Niederländer um die Tonkunst"
(1826); "Geschichte der europäisch-abendländischen öder unser heutigen Musik"
"Uber die Musik der neueren
(1834),
Griechen, nebst freien Gedanken iiber
altägyptische und altgriechische Musik"
(1838),"Guido von Arezzo" (1840),"Schicksale und Beschaffenheit des weltlichen

Gesangs vom friihen Mittelalters bis
Erfindung des dramatischen Stils
und den Anfängen der Oper" (1841), "Die
Musik der Araber" (1842), "Galerie alter
Kontrapunktisten" (1847); skref dessutom
uppsatser i "Allgemeine Musikalische
zur

Zeitung".
Kin, gammalt kinesiskt instrument af
cittratyp med 5 25 strängar, omspunna

—

med

silketråd.

Kind,

Johann Friedrich,

f.

1768

Leipzig, t 1843; tysk novellist; har inom musiken gjort sig känd som författare af operalibretton: "Der Freischiitz"
(Friskytten) med musik af K. M. von
i

Weber; K:s drama "Das Nachtlager von
Granada" (Nattlägret i Granada), bearbetades till operatext af v. Braun och
musiksattes af Konr. Kreutzer.
Kinesiska musiken anses som mycket
gammal. Kineserna ha en stark känsla
för lagbundenheten inom musiken och
sätta det främsta framsteget inom musikkulturen i den tid, då den bands af
vissa bestämda lagar. Enligt sagohisto-

Kinesiska musiken
rien hade musiken under de äldsta kejsarna inga en gång för alla fastställda
regler, utan livarje kejsare hade sitt system; först under "den gule kejsaren"
Huang Ti (2697 f. K.) fick musiken sina
första för alla de kommande tiderna karaktäristiska former. En viss ton togs
till utgångspunkt och de andra tonerna
blefvo fastställda efter denna och fingo
namn. Musik blef fr. o. m. nu, heter
det, ett led i rikets styrelse; de följande
kejsarna följde Huang Tis system och
komponerade hymner. Den store kejsar
Schun (2255 f. K.) författade en melodi
kallad "Ta Schao", hvilken ännu 1600 år
senare förtjuste Konfusius så mycket,
att han på tre månader icke ville smaka
någon föda. Den store förstöraren Schi
Huang-Ti (246 f. K.) talte endast religiösa böcker samt skrifter i medicin och
landtbruk. Notböcker och musikinstrument förstörde han och musikerna erhöllo ingen sysselsättning samt nedsjönko i armod. Snart upptog man emellertid musiken igen och sökte fram de gamla notböckerna, där de ännu kunde finnas, och konstruerade åter goda musikinstrument. Musiken har sedan dess varit statsinstitution och ända in i senare
tid högligen protegerad å högsta ort.
Man skiljer mellan helig musik (kejserlig) och profan musik.
Den förra är
strängt normerad och följer regler från
gamla tider, den senare är mera fri och
uppbäres af musiker, hvilka till stor del
äro blinda. I teatern spelar äfven musiken en viktig roll. Sångarna å scenen
äro de mest ansedda och stå öfver skådespelarna i rang och bildning. Den k.
m. hade ursprungligen blott 5 toner pentatoniskt ordnade: f g a c d.
Efter
detta system skrefvos de heliga melodierna, och man har i allmänhet äfven i
senare tid ej velat bryta traditionen, då
det gällt rituell musik. Kedan 1500 f. K.
införde dock kejsar Tsai Ju halftonerna
och kort därefter fanns den kromatiska
skalans 12 toner. Den folkliga musiken
har länge haft melodier hvilande på heptatonskala, och kromatik är ej heller
utesluten, dock har den rituella musikens fasthållande vid den pentatoniska
skalan utöfvat ett visst inflytande äfven
på folkets melodier, så att äfven de fått
pentatonisk anstrykning; likväl träffas
mycket sällan konsekvent pentatoniska
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folkmelodier

Kina. Notskriften är
mycket gammal i Kina, och notböcker
omtalas långt före vår tideräkning. Man
utgår härvid från tonernas namn och
sätter dem sedan i nedstigande linje under hvarandra i serier med början från
höger. Noterna stå sålunda under hvarandra och från nedersta noten i en rad
går man till öfversta i raden närmast
till vänster därom.
Jämte dessa namnbeteckningar för tonerna har man äfven
tecken för alterationer, för rytmen samt
i

Den enda vetenskapligt erkända takten är den 4-tidiga men i praktiken finnes mycket ofta 3-tidig takt.
Af musikens båda arter, den instrumentala och den vokala, är den förra afgjordt den viktigaste, och instrumentfabrikationen har sedan urminnes tider
stått högt i landet.
Särskildt ha slaginstrumenten blifvit mycket specialiseför pauser.

rade.

ken

Vi finna bland dessa: gong, bäcmortelliknande schun

(siao-po), det

(sching),

det

kloekspelsliknande

pien-

schung m. fl.; af blåsinstrumenten äro
trumpeter med naturtouer i allmänhet
rätt litet representerade;

endast tvenne
former omtalas: hao-tung och la-pa, den
senare liknar närmast en basun; af flöjter finnas såväl långflöjt

som

tvärflöjt,

den senare är måhända den viktigaste;
materiellet är vanligen bamburör; ett
oboeliknande instrument är heang-teih
(el.

sona).

Särskildt

intressant

är

in-

strumentet cheng, hvilket anses vara urgammalt (uppfunnet af nyssnämnde kejsar

Huang

Ti);

cheng använder

"fri-

tuugor" något som först i Europa kommit i bruk på 1800-talet i harmoniet
(s.
d.).
Instrumentet består af flera
rör med gemensam anblåstratt.
Ofta
är antalet rör ända till 20 (däraf dock
en del stumma). Heptatoniken är här
nästan regel. En rik utveckling har
äfven stränginstrumenten fått, och vi
träffa där såväl knäpp- som stråkinstrument. Högt i anseende står harpinstrumentet kin (grundinstrumentet för
japanernas koto) och användes endast
af de förnäma klasserna. Ofta har instrumentet blott 7 strängar, och dessa
äro då pentatoniskt stämda: g a c d e
g a (el. c d e g a c d); gitarrinstrumentet pi-pa har fyra strängar vanligen stämda c f g c; brukas vanli-

gen

i

förbindelse

med

flöjt;

stråkinstru30
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mentgruppen representeras

af

—Kirchner

hu-scliin

despelare; elev vid sängskolan 1806; anställd vid

talar om ej mindre än 4
olika slag af akut (hög ton) och 3 slag
af grav (låg ton).

porello,

—

grammatiken

Litt.:

P. Amiot,

Mémoires sur

sique des Chinois (1780;

la

mu-

med en mängd

goda af bildningar af instrument; om
Amiot och den k. m. se: E. Engel, The
literature of national music, London
1879 s. 82—84); A. Dechevrens, Étude sur
musical chinois (Smlb. d.
J. A. v. Aalst, Chinese
music (1884); G. Tradescant Lay, The
Chines as they are (1841); The Chinese
le

systéme

IMG.

II, 485 ff);

repository, Canton 1840 (uppsats om k.
m. af samma G. T. Lay); Wagener, Uber
Musik
die Theorie der chinesischen
(Mitth. d. deutschen Gesellsch. f. Ost-

asien 1877); K. Stein, Zur Vergleichung
chinesischer u. japanischer Musik (Gesellsch. f. Ostasien I); P. van Oost, Chansons populaires chinoises da la region
Sud des Ortos (Anthropos 1912); om kinesiska språkrecitativet se: T. Norlind,
Om språket och musiken (1902 s. 13 15).
Kistler, C y r i 1 1, f 12. 3. 1848 i GrossAitingen vid Augsburg, t 1. 1. 1907 i
Kissingen; elev af Rheinberger i Miinchen; lärare vid konserv, i Sondershausen; fr. 1885 musiklärare i Kissingen;
skref flera operor helt och hållet efter
Wagners föredöme, däribland "Kunigund" (1844), "Eulenspiegel" (1889), "Arm
Elslein" (1902), "Baldurs Tod" (1905);
dessutom symf. dikten "Hexenkliche"
(Faust, 2. delen); utgaf äfven flera läroböcker: "Harmonielehre" (1879; 2. uppl.
Elementarlehre"
"Musikalische
1903),

—

.

(1880), "Der Gesang- und Musikimterricht
an den Volksschulen" (1881), "Der einfache Kontrapunkt und die einfache

Tuge"

(1904) m. fl.
Kinmansson, en skådespelarsläkt, inom

hvilken flera medlemmar äfven gjort sig
kända som sångare: 1. Fredrik Gustaf K., f. 27. 5. 1787 i Stockholm, t
2. 5. 1852 i Norrtälje; bassångare o. skå-

—

operan och dram. t. 1812 45;
var synnerligen mjuk och
fyllig; af såugroller märkas; Sarastro
"Trollflöjten", Mikeli i "Vattendragai

strängar) och er-sien (2 strängar); båda ha mycket lång hals och liten ljudKineserna sakna i allmänkropp.
het recitativiska melodier med perkussionston och kadenser. Man har sökt
förklara denna brist därigenom att vokalmusiken är så litet utvecklad. Det
kinesiska språket är dock utomordentligt rikt på melodiska aksenter, och
(4

hans

röst

—

ren",

2.

Lars Adolf

K.,

16.

f.

5.

Stockholm, t därst, 4. 2. 1855; den
föreg:s broder; äfvenledes sångare och
1797

i

skådespelare; elev vid operetteaterns
sångskola; af sångroller märkas: Le-

Papageno, Borgmästaren i "Czar
timmerman"; Gaveston i "Hvita frun".

o.

Kinnor, foruhebreisk lyra, trekantig
och bärbar med 9 strängar; omnämnes i
bibeln som det äldsta instrumentet (uppfunnet af Jubal); spelades med fingrarna

med

plektron; Salomo lät införlifva

el.

tempelskatten icke mindre än 400,000 sådana.
K. var Davids älsklingsinstrument. Omtalas i bibeln bl. a. å följande
ställen: 1 Mos. b. 4: 21; 1 Sam. 10: 5
16:

1
2

— Litt.:

Sam.

2

23;

16,

Krön.
Krön.

6:

5;

1

Kon.

10:

12

13: 8; 15: 21, 28; 16: 5; 25: 1, 3, 6

11; 20:

28; 29: 25

m.

5:

12;

C.

Engel, The music of the most

9:

fl.

ancient nations.
Kircher, A t h a n a s i u s, f. 2. 5. 1602
Geisa (Fulda), t 28. IL 1680 i Rom;
i
jesuit; professor i naturvetenskaperna
vid univ. i Wiirzburg; flydde 1633 under
30-äriga krigets skräcktid till Avignon
och slog sig 1637 för beständigt ned i
Rom. Af hans många skrifter beröra en
del musiken och akustiken. Hans mest
kända verk häri blef Musurgia universalis (1650). Boken vann en högst ovanlig spridning och citerades under 1600talets andra del allmänt, då det gällde musikvetenskapliga undersökningar.
Uppsala univ.-bibl. inköpte ett exemplar
Exemplar finnas i Sverige dess1655.
utom i Mus. ak:s bibi. och Göteborgs
Något djupare musikvetenlärov.-bibl.
skapligt vei'k är det ej, ehuru här och
där egna undersökningar framläggas.
Kirchhelnei',
5.

1798

5.

i

Johan Frederik,

Köpenhamn, t

därst.

11.

f.

8.

(tenor); debuterade
och vann stor framgång som George Brown i "Hvita frun"
1826; sjöng sedan bl. a. i "Den Stumma"
"Robert", "Fra Diavolo"; upp(1830),
trädde sista ggn på scenen 19. 5. 1840 och
bodde sedan på landet.
10. 12. 1823
1. Kirchner, T h e o d o r, f
i
Neukirchen, Chemnitz, f 18. 9. 1903 i
1865;

vid

k.

operasångare
t.

Kphn

1823

.

1

—
Kirnberger

Hamburg; elev af K.
Knorr i Leipzig (fr.

F.

—Kjellstrand

Becker och J.
samt Joh.

1838)

—

Schneider i Dresden (1842 43); studerade
därefter ett hälft års tid vid konserv,
62 organist i Winterthur;
i Leipzig; 1843
var sedan i 10 års tid dirigent och musiklärare i Ziirich; 1872 73 musiklärare
vid hofvet i Meiningen; därefter i två
år direktor vid k. musikskolan i Wiirz-

—

—

burg; flyttade 1875 till Dresden som lärare vid konservatoriet; bodde efter
1890 i Hamburg. K. var som kompositör
en värdig efterföljare till Schumann
och skref framför allt mycket gedigna
pianokompositioner (små karaktärsstycken); dessutom solosånger, kammarmusik, orgelverk, stycken för violin och
piano samt violin och orgel, piauoetyder, transkriptioner för piano af sånger
Litt.: A. Xiggli, Th. K. (1880).
m. m.
dec. 1880 i
K.,
f.
2. A 1 e X a n d e r
Wien; operasångare (tenor); efter aflagd

—

juridisk examen utbildade han sig i
sång för prof. Robinson; sjöng 1909 10
vid hofoperan i Wien och sedan med
stor framgång å k. t. Stockholm 1910
12; hösten 1912 anställd vid Charlottenburgoperan i Berlin; af hans roller märkas: Canio i "Pajazzo", Don José i "Carmen", Rodolphe i "Bohéme", Faust, Eo-

—

meo, Tamino m. fl.
Kirnberger, Johann

Philip p,

1721

med fyrkantig resonanskorpus (i
lyrans runda sköldpaddsskal); armarna äro förenade med en tvärstång,
på hvilken de till antalet 4 7 varande
strängarna fästas medelst skrufvar. Instrumentet bars i band öfver högra
skuldran och stöddes under spelet mot
höften el. bröstet; speltes med plektron.
Körande k:s ursprung antages numera
att den är af assyriskt ursprung; sin
största fulländning nådde den i Grekland. Apollo namnes i sägnen som uppfinnare af k.
(s.

d.)

st.

f.

—

Kitharod (gr. kitharodos), i det gamla
Grekland benämning på en sångare, som
själf ackompagnerade sig på kithara; k.
var ofta en professionell sångare, som
uppträdde vid de religiösa och nationella festerna, vid furstarnas hof och

Guden

Apollo
och kallas i
"Musagetes" d. v. s.

privata

vid

gilleslag.

namnes som den främste

k.

denna egenskap
sånggudinnornas anförare.

T h e o d o r Salomon,
Karlskrona; elev vid konserv, i Stockholm 187&— 80; 1891 musikK. har jämte visor
lärare i Motala.
och pianostycken skrifvit några operetter, hvilka med bifall gifvits i Stockholm ("Don Ranudo", "Figaro i slyngelKjellander, Xils

f.

3.

7.

1859

i

åren").
f.

Saalfeld, Thiiringen, t 27. 7.
1783 i Berlin; musikteoretiker; elev af
41; musiklärare i Polen
J. S. Bach 1739
å skilda ställen; återvände därifrån 1751;
studerade violin i Dresden och anställ-

24. 4.
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i

—

des sedan i hof kapellet i Berlin; kompositionslärare och kapellmästare hos prinsessan Amalia i Berlin; som kompositör
skref han fugor, symfonier, motetter,

kantater m. m., hvilka dock alla nu
glömda. Som musikteoretisk författare vann han mera erkännande.
Hans främsta arbeten äro: "Die Kunst
des reinen Satzes" (1774 79; 2 bd),
"Grundsätze des Generalbasses als erste
Linien der Komposition" (1781), "Gedanken iiber die verschiedenen Lehrarten
der Komposition als Vorbereitung der
Fugenkenntnis" (1782), "Anleitung zur
Singkomposition" (1782). K. var äfven
medarbetare i Sulzers "Theorie der schö-

Johan

Gustaf, f. 13. 8.
Kjellberg,
i Gillberga, Värmland, t 2. 10. 1904
Stockholm; klarinettist; elev af koni
serv, i Sthlm 1868—72; klarinettist i hofkapellet 1871—90; 1876 musikdirektör vid
Dalregementet och 1882 vid Svea lifgarde; sedan 1886 lärare i träinstrument
K. var
1885.
vid konserv.

1846

blifvit

—

—

— LMA
—

Sveriges främste klarinettist på sin tid
Litt.: Biogr. i Sv.
och en nitisk lärare.
Musikt. 25. 10. 1904.

Alma

K.,

f.

1.

3.

1866

i

Sköfde,

t

Berlin; violiuspelerska; elev
af konserv, i Stockholm; utbildades vidare fr. 1887 af E. Sauret i Berlin; hon
tillhörde denne mästares bästa elever
5.

1892

1.

i

honom till London 1891; såsom London uppträdde hon
gånger med stort bifall.

och åtföljde
väl

i

flera

Berlin

Johan Fredrik, f.
Hardemo, Örebro 1., t 24. 1.
Skara; elev vid konserv, i Sthlm

Kjellstrand,
1826

i

8.

9.

1898
1849;

nen Kunste".

i

Kithara, K i t h a r i s, antikt stränginstrument; en förfinad form af lyra

musikföreståndare vid Skarab. regemente 1861 och musikdirektör 1865—95; mu-

—
Kjellström— K jerulf
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siklärare å Manilla 1848 och vid Sköfde
1.
allm. lärov. 1869. K. har Ivomponerat
orkestersaker ("Tomtelek"), kammarmusik, militärmusik, en- och flerstämmiga

sånger m. m.
Kjellström,
leå;
i

violinist;

Sven,
1889

f.

—92

Stockholm (Lindberg

30.

3.

1875

i

Lu-

elev af konserv.
i

violin);

1890

hof kapellet; uppträdde därkonserter och verkade som privatlärare till 1897; sedan i
93 anställd

efter vid
3

i

offentliga

års tid elev af G. Reiny

^05

i

Paris; 1900

Colonneorkestern
och samtidigt medlem af Viardotkvartetten; 1905 off. d'Academie i Paris; konserterade vid samma tid i Paris, London, Berlin, Karlsruhe, Köpenhamn, Kristiania m. fl. städer. Flera af dessa konserter ha gifvits tills. m. pianisten Alfred Eoth.
K. är sedan 1909 bosatt i
Stockholm, där han utöfvat en gagnande verksamhet som utöfvande musiker
och lärare (ledare af eget musikinstitut [Sv. K:s och Gerda v. Sydows musikinst.], lär. vid Richard Anderssons
musikskola m. m.); primarie och muförste

sikchef

i

violinist

i

Mazerska kvartettsällskapet;

jämte andra intresserade 1911
Kammarmusikföreningen och bildade
samtidigt egen kvartettensemble tills,
m. Axel Runnquist (vo 2), Fritz Johansson (va) o. Carl Lindhe (ve). LMA 1912.
1. Kjerulf, H a 1 f d a n, f. 15. 9. 1815 i
Kristiania, t H. 8. 1868 vid badet Grefsen nära Kristiania; blef student 1834
och begynte studera juridik vid universitetet men öfvergick efter faderns död
1840 till musiken; redan som barn hade
han fått undervisning i piano af O.
Wetterstrand och i teori af L. Eoverud;
Arnolds ankomst (1847) till
först vid
Kristiania fick han en grundligare och
mångsidigare musikalisk utbildning, och
då han 1850 erhöll offentligt understöd,
begaf han sig till Leipzig för att studera under Richter; sedan han 1851 kommit tillbaka, slog han sig ned som pianolärare i den norska hufvudstaden; stiftade 1857 tills. m. J. G. Conradi "Abonnementsconcerterne", hvari stora vokaloch orkesterverk utfördes; redan efter
ett par år måste K., som hade ledningen af den vokala delen, draga sig tillbaka af hälsoskäl. K. skref ej så många
ej heller i yttre hänseende stora verk.
De flesta trycktes först efter hans död.
stiftade

Hans samlade kompositioner utgöra

c.

tryckta kompositioner, hvaraf 10
häften 2- och 4-stämmiga pianokompositioner, 16 hftn romanser och sånger
m. pianoack., "Troubaduren" af Welhaven för tenorsolo, kör och piano (op.
30

"Serenade ved Strandbredden" för
K:8
3-st. damkor (op. 8).
sånger utkommo med långa tidsmellanrum under 1840 60-talet; första häftet
såg dagen 1841, det andra 1851 och hans
främsta produktionstid infaller mellan
1852 68.
K. är skaparen af den norska
romansen. Hans stil är alltid ädel och
tillbakadragen, storslaget enkel och utan
Grunddraalla yttre verkningsmedel.
get är djupt elegiskt, och hela K:s väsen har inåtvändhetens prägel. Musikutöfningen var för honom en allvarlig
gudstjänst, där allt yttre skulle afläggas, innan man trädde in i helgedomen.
Däraf följde hans stora beundran för
Jenny Lind och hans ovilja för Ole
Hvad som ej kom från hjärtats
Bull.
innersta var ej värdt att kallas konst.
Den mäktiga nationella rörelsen på 60-

17),

tenorsolo och

—

—

talet tilltalade

honom som varm

foster-

landsvän och han sökte i allt tillgodogöra sig dess arbete för folkvisan men
mot dess skarpa och häftiga tillvägagångssätt reagerade han. Han älskade
Welhavens diktning och stod Björnson
nära, men förstod ej den senares poliFolkmusiken var för
tiska orolighet.
honom det melodiska behagets musik
med naturlighet i allt, men det "bonddisproportionerliga tilltalade hoK. var aristokrat såväl till
Då han därför
sinne som tänkesätt.
upptog folkvisan och folkdansen omdanade han dem till mera lugna, stämningsfulla stycken än t. ex. Grieg i
sina norska melodier, där ofta melodien
tages direkt från folkdansen utan alla
förändringar.
K:s kompositioner äro
dock långt ifrån sjukligt sentimentala.
En sund naturlighet råder öfver allt.
De utländska mönster han söker följa
äro närmast Schubert, Mendelssohn och

ska",

nom

ej.

Schumann, dock finnes knappt något
verk som ej andas doften af norsk bergnatur.
K:s väsen står närmast Chopins med samma drömmande inåtvändhet.
I sällskap var han tyst och tillbakadragen och spelade själf endast i
de intima kretsarna, där han kunde

Kjöbenhavns Musikconservatorium— Klang
vara säker om att bli förstådd. För att
framhäfva några af hans mera karaktäristiska solosånger må nämnas: "Min
Elskte, jeg er bunden", "Ljsngsel", "Synnöves Sang", "Ingrids Vise", "Över de
höje Fjelde", "Sövnen", "Hvile i Skoven",
"Nökken", "Foraarsdigt", "O vidste du
bare"; till manskvartetterna höra de populära:
"Brudefaerden i Hardanger",
"Norges fjelde", "Serenade ved Strandbredden", "Solvirkning". K:s förläggare, Hirseh i Sthlm, utgaf 1877—78 en
godtköpsupplaga af hans visor i 2 hftn;
1881 utkom ett supplementhäfte.
Eedan
på 60-talet sjöngos K:s sånger allmänt i
Skandinavien. En af de första, hvilka å
konserter föredrogo K:s romanser, var
Helene Berg, dotter till hofsångare I.
Berg; sedan sjöngo fru Michaeli och fru
Tellefsen och förde dem vidare ut i
Skandinavien. K:s pianokompositioner
voro länge glömda, då Peters' förlag på
1890-talet genom Adolf Ruthardt utgaf
en utvald samling af 22 stycken. Sedan
dess ha K:s pianostycken allt oftare spelats, och de förtjäna det äfven väl, då
de i allo hedra mästaren. Stilen är närmast det Schumannska stämningsstyckets, men den norska folkdansen klingar
ej sällan på ett förträffligt sätt igenom
och förlänar dem en anstrykning af
Grieg.

— LMA

1865.

—

23. 9.

1874 aftäck-

"Halfdan Kjerulfs Pläds" (vid
hörnet af S:t Olafs och Kristian Augusts
Gade) i Kristiania ett monument öfver
honom. Monumentet prydes med K:s
bild modellerad af Middelthun. Till festen hade Grieg skrifvit en kantat och
I. G. Conradi öfverlämnade monumentet
å Kunstnerforeningens vägnar till Krites

på

stiania stad.

—

Litt.:

Aimar Grönvold,

Norske Musikere I, Kna
radi, Musikens Historie,
2.

Charles

hamn; student

K.,

f.

1883; J. G.

Kna

22. 3.

Con-

1878.

1858

i

Köpen-

1877; elev af L. Rosenfeld,

Neupert, Riidinger och Bohlmann; lärare vid Albert Meyers sångkonserv.; miisikkritiker vid Dagsavisen 1880 86, vid
Politiken sedan 1886. K. tog 1903 initiativet till stiftandet af "Dansk Tonekunstnerforening" och var de fyra första åren
dess sekreterare; har äfven verkat som
öfversättare för sceneu och har som så-

—

dan öfversatt ej mindre än 150 stycken.
Af hans kompositioner märkas: operorna "Skriftemålet" och "Lotusblomst";

musik

till
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skådespelen "Dansen paa Kol-

dinghus", "Naar Klostermuren brydes",

"Det gröune Haab" (alla af Drachmann),
"En bortförelse", "Ingen ved det" m. fl.;
operetterna "Kejserens nye Klaeder",
"Madammernes Jens", "Kaserne-Arrest",
"Santa Lucia", "Kreolerinden" m. fl.;
slutligen ett hundratal sånger till texter
af H. Drachmann, J. P. Jacobsen, Gustaf
Fröding m. fl.
K. har öfversatt Bellmans "Fredmans Epistlar" på danska
och äfven i öfrigt verkat för bekantgörandet af den svenske diktarens sånger
i
Danmark (har under utarbetning en
bok om Bellman).
Kjöbenhavns Musikconservatorium,

—

(sedan 3. 11. 1902: "Det kgl. danske
Musikconservatorium") grundadt af
juvelerare P. W. Moldenhauer genom

testamente af

17. 11. 1861 (1827—42 hade
haft ett af Siboni stiftadt konserv.).
Donator hade bestämt, att Gade,
Hartmann och Paulli skulle vara ledare.
K. m. trädde i jan. 1867 i verksamhet

Kphn

under nämnda styrelse; efter Gades död
valdes Carl Helsted i hans ställe,
och vid Paullis frånträdande öfvertog
Aug. Winding hans plats; vid den
sistnämndes död inträdde Otto Mailing
i
styrelsen. K. m. hade i början sin
lokal i Bredgade; 1889 fick det egen
byggnad i Vestervoldgade och 27. 3.
1905 invigdes den nuvarande i V. Bou1890

levard

Styrelsen består för närvaTeaterchef Weis, prof. Otto
Mailing, f. d. k. konsertmäst. prof. Anton
Svendsen, k. konsertmäst. Axel Gade.
Elevantalet är något öfver 100, hvaraf
12 hela och 8 halfva äro friplatser.
Litt.:
A. Hammerich, K. M. 1867—92

rande

36.

af:

—

(1892).

Klang, tonen, antingen såsom en enkel
rad af periodiska svängningar el. som
sammansättning af flera toner. Klangens karaktär beror på de medsvängande öfvertonerna. Sammansatta klangar
bildas genom ackorden såsom trekl.,
Man talar härvid om en
fyrkl. m. m.
konsonerande och en dissonerande k. och
söker karaktärisera dem genom att utgå
från tonernas svängningar (ljudets vågJu mera vågrörelserna samrörelse).
manfalla i samma punkter dess mera
konsonans. Dissonans förklaras genom
Mollk.
de störande "sväfningarna" i k.
har man sökt förklara som en omvänd

—

—
Klangfigurer
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durk. (ha;rmoniska undertoner: Öttingen,

Hugo Riemann), dock utan
sten af dessa undertoner
bevisats.

—

Se

att

förekom-

ännu akustiskt

Konsonans, Disso-

nans

och Dualism.
Klangfigurer, se C h 1 a d n

i.

Klangfärg (fr. timbre). Hvarje instrument har olika k. beroende pä de medklingande öfvertonerna, hvilka hos olika
slag af instrument äro olika. Materialet
är af en viss betydelse för k. Inom sängen beror k. dels pä stämbandens beskaffenhet dels munnens och näshålans
resonans.
Litt.: H. v. Helmholtz, Die
Lehre von den Tonempfindungen (6. uppl.

—

1913).

Klangmetoden, en tonträffningsmetod,

som utgär från harmoniska formler vid
inlärandet af melodier;
står formelmetoden
melodiska formler.

(s.

i

d.),

motsats härtill

som använder

K. utgår från treklangen och baserar sig på de naturliga
öfvertonerna som stomme.
Den fäster
sig vid dur- och mollsystemet och lägger
vikt vid melodiens harmoniska grundvalar.
K. har i Norge fått en varm försvarare i O. Koppang.
Klarinett (clarinetto; diminutiv af clarino [s. d.]), träblåsinstrument med enkelt rörblad; då instrumentet är kvinterande (s. d.), måste tonhål finnas för 18
halftoner; en modern k. har klaffar till
de 13 af dessa (med hjälpklaffar 15 20);
man skiljer i allmänhet mellan tre register: 1. nedersta oktaven (e e': chalumeauregistret) med fylliga toner, mörka
g") med
i klangen; 2. mellanregistret (e'
mindre skarpt framträdande toner; 3.
(a" f") med intensiva och kraftiga toner; ofvanför f" kunna ännu ytterligare
toner intill c"" frambringas, men dessa
äro i allmänhet mindre vackra. K. stämmes vanligen i B el. C och A. I militärmusik träffas äfven D-, Ess- och As&k.
A 1 1 k. klingar en kvint lägre än den
vanliga k.; är dock numera ej bruklig.
B a s k. klingar en oktav lägre än den
vanliga k., är ännu bruklig och användes med fördel i den moderna orkestern.
Bassetk. var fordom ett brukligt bask.instrument men är nu försvunnet.
K.
synes ha uppfunnits 1690 af J. C. Denner i Niirnberg; detta första instrument
hade blott 7 ljudhål samt endast a- och
b-klaff.
Under 1700-talet förbättrades k.
och vann med andra hälften af århun-

—

—

—

—

—
—
—

—

—Klauwell
dradet insteg i de flesta orkestrar (i k.
hof kapellet, Sthlm 1780); vid ISOO-talets
början var instrumentet utomordentligt
populärt t. o. m. bland allmogen och det
såg en tid ut som om k. skulle tränga
ut själfva violinen vid folkets danser.
Efter 1870 aftog dock bruket och i våra
dagar torde endast fä folkliga spelmän
på k. lefva kvar. I den moderna orke-

förekommer k. först med Mannheimarna och sedan hos Mozart (Haydn har
k.
endast undantagsvis). Mera verkningsfullt än Mozart använder Weber k.
stern

Romantikerna använda

k.

med

ex. Spohr,

stor förkärlek; sä

t.

i

allmänhet

Men-

delssohn. Brahms. Af berömda k.-virtuoser må nämnas: Bärmann (far o. son),
Tausch, Iwan Miiller, Klosé, Lefévre,
Blått, Miihlfeld; af svenskar förtjäna
nämnas: Crusell, F. Sjöberg och J. G.
Kjellberg.
Den moderna k. har Böhmsystem. Såsom de bästa k.-firmorna räknas Buffet och Crampon & Co. i Paris.
Af etydverk för k. märkas af: Blått,
Bährmann (son), Iwan Miiller, Klosé,
Rob. Stark m. fl.
kl. se: W. AltenEn 8 fots
burg, Die Klarinette, 1904.
genomslående tungstämma i orgeln; den
är vidt mensurerad och har pipor af
växlande form. K. är en verkningsfull

—

—

— Om

—

solostämma.
Klassisk musils, sådan musik, som förmår lefva länge och trots modets växlingar bibehåller intresset.
Den äldre
ensidiga uppfattningen att endast räkna
de i de slutna konstformerna skrifna
musikverken till de klassiska, är nu öfvergifven; ej heller räknar man numera
till
klassikerna endast tiden Haydn

—

Mozart Beethoven.
Klausul (clausula),

slut, kadens.
Klauwell, Otto Adolf, f. 7. 4. 1851 i
Langensalza; studerade först matematik
vid Leipzigs univ.; öfvergick 1872 definitivt till musiken och studerade vid
konserv, i Leipzig under Richter och
Reinecke; fil. dr. 1874 vid univ. där; 1875
lärai-e i piano, teori och musikhist. vid
konserv, i Köln; 1894 professor; komponerade kammarmusikverk, ouverturer,
operor, sånger och pianostycken, hvilka
dock ej nått stor popularitet; däremot
äro hans musikhistoriska skrifter mera
betydelsefulla; vi nämna: "Die historische Entwickelung des musikalischen
Kanons" (1874 diss.; särskildt utgifven

Klav— Klemetti
1876);

"Der Vortrag

"Die

Formen

"Gescliiciite

(1894),

m.

Musik" (1883);
Instrumentalmusik"
der Sonate" (1899)

in der

der

fl.

Klav

eng. key,

(fr. clef,

t.

Schliissel

=

nyckel), det i början af notlinjesystemet
stående tecknet, som åt den linje det
omfattar ger värdighet af tonen f, c el.

Vårt nutida notsystem räknar mest

g.

med

f-kl.

för de lägre tonerna, g-kl. för

C-klav var förut vanlig för
stämmor i de högre registren

de högre.

vokala

(sopran, alt, tenor); brukas ännu för altviolinen, alt- och tenorbasunen och för
violoncellen vid de högre tonerna.
Se
vidare c-k lav, f-k 1 a v, g-k lav.
K.
betecknade fordom äfven tangent.

—

Klavecin

(fr.

clavecin), se

Piano.

Piano.

Klaver, se

Klaverharmonika, se Harmonika.
fullständigt
arrangeKlaverutdrag,
ment för piano af ett vokal- el. orkesterverk.
K. med text afser i allmänhet ett arrangement af den instrumentala delen för piano med vokalstäm-

morna som

i

orkesterpartituret; k.

utan

text, arrangement för piano af såväl
vokal- som orkesterstämmorna i ett; k.

med underlagd

arrangement för

text,

piano af vokal- och orkesterstämmorna
tillsammans i ett, med texten utskrifven.
Klaviatur (af clavis, i bet. tangent),
sammanfattningen af tangenterna på ett
tangentinstrument.
Klavikord, se Piano.
Kleffel, Arno, f. 4. 9. 1840 i Pössneck,
elev af Leipzigs konserv.
och M. Hauptmann; 1863 67 dirigent för
Musikaliska sällskapet i Kiga; sedan
teaterkapellmästare i åtskilliga städer i
Tyskland; 1892 94 lärare i musikteori
vid Sternska konserv, i Berlin och öfvertog 1904 ledningen af dess sångkör;
musikkritiker i Berliner Lokal-Anzeiger; komponerade operan "Des Meermanns Harfe" och musik till Goethes
"Faust"; dessutom ouverturer, en stråkkvartett, körverk, sånger och pianostycken. K. tillhör närmast den Schumannska riktningen.

Thiiringen;

—

—

Klein,

B

e r

nha

r d, f

.

6. 3.

1793

i

Köln,

Berlin; elev af Cherubini
(fr. 1812); blef sedan musikdirektör vid
domkyrkan i Köln; 1818 kallad till Berlin; 1820 lärare i komposition vid det ny-

t

9.

9.

1832

i
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grundade institutet för kyrkomusik och
samtidigt musikdirektör samt sånglärare vid universitetet.
K. blef särskildt
bekant som gedigen kyrkokompositör
med oratorierna: "Jephta", "David",
"Hiob" samt dessutom en mässa, magniflcat, psalmer, hymner m. m.; dessutom
kantaten "Worde des Glaubens"; operorna "Dido" (1823) och "Ariadne" (1825),.
sånger, ballader, pianostycken m. m.
C. Koch skref 1902 hans biogr. (diss.).
Kleinmichel, Richard, f 31. 12. 1846
i
Posen, t 18. 8. 1901 i Charlottenburg;
pianist och kompositör; elev af Leipzigs
konserv. 1863 66; sedan musiklärare i

—

.

—

Hamburg;

öfverflyttade 1876 till Leipzig,
där han 1882 blef musikdirektör vid
Stadtteatern. K. företog talrika konsertresor och vann stort erkännande som
pianist.

Af hans kompositioner mär-

kas: 2 symfonier, 2 operor ("Schloss de
Lorme", "Der Pfeifer von Dusenbach"),

kammarmusik,

dessutom

sånger;

ansedda pianoetyder.
Klemetti, H e i k k i,

högt

f 14. 2. 1876 i Helstudent 1894; fil. mag. 1900;
elev af orkesterskolan i Helsingfors och
Sterns konserv, i Berlin; organist vid
.

singfors;

—

Björneborgs stadskyrka 1906 07; sedan
dirigent för den finska studentsångföreningen (Ylioppilaskunnan laulajat); lärare i musikhistoria vid Hel1902

singfors' musikinstitut;

tens

koralkommitté

fr.

medlem

af sta-

år 1903; medar-

betare vid redigeringen af Finlands nya
liturgiska melodisamling.
K. har utgifvit tre samlingar folkvisor från Södra
Österbotten f. bl. kör (1906, 08, 11); Andbl. kör (1909); 15 sånger
f.
ur "PisB Cantiones" f. bl. kör (1911);
dessutom komponerat körsånger, fosterländska sånger. K. har inlagt förtjänst
cm populariserandet af de gamla vokalmästarnas verk, i det att han genom
sällskapet "Suomen Laulu" (elitkör ur
den finska studentsängföreningen) uppfört verk af Dunstable, Dufay, Arcadelt.
Lasso, Palestrina m. fl.; utgaf
"Historiallisia
knorosävellyksiä
'Suomen Laulu' ohjelmistosta" (historiska
körkompositioner ur Suomen Laulus repertoar; körer a capella); såsom dirigent
för Suomen Laulu har K. företagit flera
sängarfärder bl. a. till Skandinavien
(1900, 01, 13), Tyskland, Holland, Belgien,
Ungern. K. var äfven redaktör för mu-

liga sånger

Klemming— Klint
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siktidningen "Säveletär" och skref där
uppsatser om finsk musik.

flera

Klemming, A n n a, f 6. 2. 1864 i Stockholm, t 8. 8. 1889 därst.; operasångerska (sopran); elev af konserv, i hufvudstaden 1881 85 med Håkansson till lärare i sång; 1885 87 elev af Fritz Arlberg i Köpenhamn; i den svenska hufvudstaden hade hon flera tillfällen att
låta höra sig offentligt; sin första svenska konsert gaf hon 12. 5. 1886 i Malmö;
debuterade ä k. t. i Stockholm 24. 4. 1887
som Mathilda i "Vilhelm Tell"; hon anställdes omedelbart därefter, men erhöll
tjänstledighet tills vidare för att taga
lektioner för m:me Artöt i Paris. Hon
tillhörde sedan den kungl. scenen till
sin död och var en af dess allra främsta krafter, tack vare en vacker, välutbildad röst, naturlighet i uppträdande
och god dramatisk förmåga.
Af hennes roller märkas: Margaretha i "Faust",
Julia i "Romeo och Julia", Agatha i
"Friskytten", Elsa i "Lohengrin", Anna
i "Don Juan"; Valentine i "Hugenotterna", Venus i "Tannhäuser" Prinsessan i
"Per Svinaherde", Helena i "Meflstofe.

—

les"

m.

fl.

—

siktidn. 1888

—

Litt.:
s.

Biografier

och 1889

65

s.

i

Sv.

Mu-

100.

Klengel, August Alexander, f.
27. 1. 1783 i Dresden, t 22. 11. 1852 därst.;
("Kanon-Klengel"); elev af Clementi och
1.

Petersburg 1803
uppehöll sig till
1814 i Paris; begaf sig sedan till Dresden, där han kvarstannade till sin död;
1816 anställd som hoforganist.
K. vann
anseende som ovanligt kunnig i canonformen och utgaf 24 canon under titeln
"Les avant-coureurs"; Moritz Hauptmann publicerade efter hans död: "Canons et fugues dans tous les tons maåtföljde

sin

och blef där

lärare
till

till

1811;

jeurs et mineurs"

(1854);

af

denna

se-

nare bok utgaf F. G. Thiele 1908 ett urval.
Hans öfriga kompositioner (2 pianokonserter, pianofantasi m. fl.) äro numera glömda.

i

P

a u 1 K., f. 13. 5. 1854 i Leipzig;
dirigent för Euterpekouserterna
Leipzig; var sedan någon tid andre

2.

1881

— 86

hof kapellmästare i Stuttgart; 1893 dirigent för den akademiska sångföreningen "Arion" i Leipzig; 1898—1902 dirigent för "Leipziger Liederkranz" i New
York; har sedan återtagit ledareskapet

af

"Arion"

i

Leipzig.

1908

professors

titel.
3. J u 1 i u s K., f. 24. 9. 1859 i Leipzig;
den föreg:s broder; violoncellist; elev
af Hegar och Jadassohn; förste cellist
vid Gewandhausorkestern och sedan 1881
lärare vid konserv, i Leipzig; på talrika konserter öfverallt i Europa har
han förvärfvat sig namn som en af nutidens yppersta violoncellister; har som
lärare utbildat en mängd solister å sitt
instrument, däribland äfven flera svenskar; utgaf jämte instruktiva föredragsstycken för violoncell bl. a. 3 cellokonserter, en serenade för stråkorkester,
pianotrio, en cellosonate, suite för 2 ve,
stycken för 2 och 4 celli m. m.
Kleopatra, opera i 3 a. med förspel, musik af Aug. Enna, text af Einar
Christiansen efter Eider Haggards roman af samma namn, dans komp. af
H. Beck; premiär å k. t. Kphn 7, 2. 1894.
Klindworth, Karl, f. 25. 9. 1830 i
Hannover; pianist; elev af Liszt i Weimar; 1854 68 lefde han i London som
lärare och exekutör; 1868 84 var han
professor i piano vid konserv, i Moskva;
bodde sedan i Berlin, där han grundade
en berömd pianoskola med Biilow till

—

—

lärare (en månad om året); 1893 förenades skolan med Scharwenkas konservatorium. K. ledde därjämte tills. m. Joachim och Wiillner "Die philharmonischen Konzerte" i Berlin. K. redigerade
på ett förtjänstfullt sätt ett klaverutdrag af Wagners Nibelungentetralogi

och utgaf dessutom pianostycken och
solosånger af egen komposition.
Klingenberg, A 1 f f 8. 9. 1867 i Trondhjem; pianist; student 1885; fil. kand.
1886; utbildad af Erika Nissen och Hochschule i Berlin; gaf med framgång konserter i Norge 1899; direktör för Musiccollege i Kansas 1903, sedan i Portland,
Oregon.
Klint, Fredrik Wilhelm, f. 7. 2. 1811
i Visby, t i Stocholm 1. 6. 1894; student
i Uppsala 1829; oi-g.- och musiklärareex.
vid Mus. ak. 1844; organist vid Franska
kyrkan i Sthlm 1842—50; bodde sedan 9
år i Visby och mottog därefter organistbefattningen i Östergarn på Gottland,
som han skötte 1859 78; flyttade sedan
till hufvudstaden; har komponerat stråkkvartetter, orgel- och pianosaker, körer
och solosånger. K, var en mycket an,

.

—

Klockare
pianolärare i hufvudstaden och
har bl. a. utbildat Fredrika Stenhammar, Elfrida Andrée och J. A. Hägg.
Klockare. I medeltidens svenska kyrka fanns inom domkapitlet närmast under kantorn en tjänsteman, som än bar
namnet custos än sacristan. Denne
såväl som kantorn voro högt ansedda
präster, hvilka jämte sin prästerliga
verksamhet hade att utföra en del speciella kall som uppsyningsmän: kantorn
att undervisa i sång, leda kören och öfvervaka gudstjänstens rituella del, custos att vårda de för gudstjänsten erforderliga föremålen samt ha omsorgen
om deras anskaffande. Custos hade
nycklarna om hand till kyrkans egendom och kallades som sådan c 1 a v ig e r; såsom vårdare af kyrkans dyrbarheter hette han äfven thesaurarius
(skattmästare). Såsom högt ansedd prästlitad

man

skulle han ej själf utföra arbetet
som hörde samman med kyrkans föremål utan endast hafva tillsynen och
vården af dem. I en stadga från Åbo
stift

af

1480

sammanfattas hans skyl-

följande bestämmelser: förvara kyrkans nycklar, öppna och stänga
kyrkan, ansvara för all skada, som kunde uppkomma, sörja för kyrkans renhållning, för vin, vatten och rökelse, se
till att rent vigvatten fanns i de för
detta afsedda kärlen, låta tillverka kyrkans ljus (vax skulle han mottaga af

digheter

i

närmaste undertjänsteman) samt

se till

de tändes och släcktes, sörja för
ringningen och tillsäga pastor om kyrkDessa skyldigheter
liga förrättningar.
att

domkyrkans custos liksom kantorsskyldigheterna närmast gällI de enskilda
de domkyrkans kantor.
gällde närmast

församlingarna hade
till

man

ej

alltid

råd

att hälla två särskilda präster här-

utan

man sammanslog

dera till ett,
så att custos fick både tillsynen öfver
gudstjänstens rituella del jämte sången
för,

och vårdandet af kyrkans egendom.
Custos skulle vara kyrkoherdens hjälpare i allt, såväl i gudstjänst som själavård.
Liksom han i egenskap af förvarare af nycklarna hade burit namnet
claviger, gaf man honom namnet klockare i egenskap af tillsyningsman öfver
Med reformationstiklockringningen.
den förändrades förhållandena för såväl kyrkoherden som hans prästerlige
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I de församlingar,
råd att aflöna två prästmän, blef han till gagnet en kommini-

hjälpare, klockaren.

där

man hade

ster

(kaplan),

narna måste

i

de

man

mera

fattiga

nöja sig

prästerligt utbildad k.

sock-

med en

Häraf

ej

följde, att

man med samma namn kom att beteckna
en präst och lekman. Det kom att vidlåda en viss vanheder hos k.-namnet,
och de prästerliga k. förmärkte, "att
församlingarnas invånare hyste mindre
aktning och förtroende för de ordets
tjänare, hvilka innehade klockarlägenDe voro därför måna om, att
heter".
för "prästämbetets värdighets" skull få
utbyta k.-titeln mot en annan af komminister, hvarvid det dock ej kunde hindras, att deras boställen

i

alla fall fingo

heta "klockargård". För att ytterligare
markera deras prästerliga värdighet fingo de också afsäga sig den direkta skötseln af kyrkans ägodelar och i stället aflöna ett biträde härför (en kyrkovaktmästare). Klockarprästerna, hvilka ofta
hade som lön goda landtbruk, kvarstannade länge i Lunds stift. Där funnos
vid 1800-talets början 30 35 sådana (Otto
Lindblad innehade vid midten af årh.
Snart reducerades deras
en sådan).
funslut
löner och
vid 1800-talets
nos endast två sådana kvar i Lunds
stift (Ifö-Kiaby och Mjällby) och en i
Dalarne: Mora. Förenade präst- och
klockarebefattningar finnas i Flöda, Järna. Nås, Äppelbo och Venjan i Dalarne
samt i Singö kapellförsamling af ärkeöfvergingo
Klockareboställena
stiftet.
till stor del i komminister- och kaplansboställena, och endast ett fåtal jordegendomar ha stannat kvar som verkliga k.gårdar. Af dessa finnas de flesta i Lunds
1907 funnos 802 sådana i Sverige
stift.

—

(244
2,5

i

Lunds

mill.

hälften,

(1,4
i

stift)

mill.,

Lunds

med
el.

ett tax.-värde af
till

värdet öfver

stift).

Af de vid reformationstiden införda ej
prästvigda klockorna utbildades så småningom nya kyrkliga tjänstemän, hvilka i likhet med de prästerliga k. skulle
vara kyrkoherdens hjälpare, dock i
mångt och mycket undandrogos det
skydd prästbefattning alltid gaf. Frän
medeltiden ärfde de kantors- och custossysslorna, så vida man ej hade råd till
att hålla särskild kantor. Med reformationen hade prästeståndet fått en ny

Klockare
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skyldighet, i det att det måste lära folket kristendomens hufvudstycken. Som
prästens hjälpare i allt, fick k. själfskrifvet äfven dela arbetet med prästen i
denna sak, och då med 1600-talet undervisningen äfven utsträcktes till läskonst
och med 1700— talet äfven skrifkonst, blef
detta skolarbete så tyngande, att prästen, som äfven hade gudstjänst och för-

samlingsvård

att

sköta, ej fick

mycken

utan
måste låta k. få hela arbetet; prästen
blef sålunda tillsyningsmannen, k. undervisaren. I 1686 års kyrkolag bekräftas alla k:s skyldigheter att vara hjälp
åt kyrkoherden och som vårdare af kyrkans tillhörigheter, dock utelämnas hans
skyldighet att leda kyrkosången. Domtid öfver åt det direkta inlärandet

kapitlen fingo samtidigt rättighet att
gifva enskilda instruktioner. Dessa senare innehöllo i början inga egentliga
nyheter utan fäste sig blott något väl
ensidigt vid de rent materiella tillsynsbestyren.
Så heter det t. ex. i dessa
under 1700-talet, att de skulle vårda kyrkan och dess lösegendom, öfvervaka ordningen på kyrkogården ang. gräfning
m. m., hålla kyrkans böcker och handlingar i ordning, mottaga, framlämna
och förvara allmänna handlingar, öfvervaka att kyrkovaktare, ringare m. fl.
fullgjorde sina skyldigheter, medfölja
pastor vid husförhör o. s. v. Flera af
dessa skyldigheter äro, som vi se, inga
andra än dem, som vi förut funnit i Åbostadgan af 1480. Som princip var emel-

skada för k. som sådan, och det torde ej förvåna oss, om
man fann sig föranlåten att klaga öfver,
lertid allt till stor

att så liten tid blef öfrig "att drifva bar-

Såväl 1480 års Åbostadga som
domkapitlens stadgar på 1700-talet bekräfta, att k. skulle vara tillsyningsman öfver kyrkotjänarna, ej kyrkotjänare själf, men hjälptjänsten hos prästen kunde lätt bli en betjäntsyssla, och
allteftersom titeln "kyrkobetjäut" (i 1686
års kyrkolag kap. 24) öfvergick från att
beteckna en ämbetsman till att vara
namn på en tjänare, fann man också en
säker utgångspunkt för tolkningen, att
k.
i
själfva verket var kyrkobetjänt
själf.
I början af 1800-talet funnos därför i flera landsförsamlingar k., hvilka
ålades att själfva ringa, själfva gräfva
grafvar, själfva utöfva tjänstesysslorna
naläran".

kyrkan, hvartill kunde komma poståt prästen, biträdande i expeditionen i alla möjliga fall m. m., allt
utan extra ersättning för detta arbete.
Sångtjänstgöringen var äfven den i hög
grad obestämd. Han skulle enl. kyrkolagen af 1686 kap. 24: 31 "kunna sjunga"
men någon särskild sångsyssla omtalas
Han kunde åläggas sjunga när och
ej.
livar som helst, där gudstjänstlig förrättning ägde rum. Fanns ingen orgel,
skulle han enligt de enskilda domkapitelsstadgandena under gudstjänsten stå
midt i kyrkan och "hålla den enfaldiga
och olärda hopen rätt vid tonen". Ofta
hade han en staf i handen för att markera takten. Någon särskild kompetens
i sång kräfdes ej och någon examen vare
sig i sång el. boklärdom förekom ej helDå under 1800-talet fordringarna
ler.
stego på folkundervisning och samtidigt
de musikaliska förutsättningarna för en
kyrkans sångledare höjdes, men samtii

hämtning

digt intet nytt tillägg gjordes rör. k:s
kompetens, blef faktiskt följden, att han

både från kyrkomusikertjänst
och skolläraretjänst, och därigenom undandrogos också de extra förmåner dessa
platser kunde gifva honom, dels ekonomiska dels sociala. Samtidigt reducerades hans inkomster på mångahanda sätt.
Genom K. M:ts utslag 16. 6. 1859 och 17.
5. 1861 upphäfdes definitivt hans undervisningsskyldighet, genom kung. af 8.
12. 1881 upphäfdes äfven hans undervisiiteslöts

ningsplikt

i

sång,

genom

lag

21.

9.

1888

upphäfdes hans bref bäringsskyldighet;
slutligen har utan lagbestämmelser upphört: att k. skall medfölja på socknebud
o. d. samt att han skall sjunga å kyrkogården vid begrafningar (denna sistnämnda praxis har aldrig varit i lag påbuden). En följd af hela denna utveckling har blifvit att rikets organister och
kantorer 9. 7. 1900 i petition till K. M:t
anhållit om, att k. -institutionen som föråldrad måtte afskaffas. 14. 6. 1907 tillsatte K. M:t med anledning häraf en
kommitté för att uppgöra förslag till ändrade bestämmelser ang. k.-institutiouen. 31. 1. 1908 aflämnade kommittén sitt
utlåtande, vari föreslogs, att k. -institutionen såsom i grund föråldrad måtte
afskaffas och ersättas af en kantorsinstitution samt att alla klockarnas förmåner, liksom deras viktigaste funktio-

—Klosé
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Klockspel

—

ner måtte öfverflyttas på kantorerna.
K.-tjänst har under senare delen af 1800talet ofta varit förenad med organist-,
kantors- och folkskollärarbefattning. Af
rikets 2,327 k.- och kyrkomusikerbefattningar äro nu (1907) 1,765 förenade med
Litt.: Lundqvist,
folkskollärartjänster.
Bidr. till kännedomen om de sv. domkapitlen under medeltiden (1897); H. Hildebrand, Sveriges medeltid III (1899); T.

framträdande personer. K. förstördes
vid Tyska kyrkans brand 1878 och ersattes 1887 af ett nytt, dock ej med så
Ett på seren klang som det gamla.
nare tiden berömdt k. finnes i rådhuset
I våra dagar förekomi Köpenhamn.
mer k. tämligen allmänt i engelska kyrLitt.: Artikeln Carillon i Groves
kor.
lexikon; A. Hammerich, Musiken ved
Christian den fjerdes hof s. 77 ff.; Lyde-

Norlind,

Svenska Allmogens lif II: 1
handlingar och kommittéutredSe vidare Kantor.
ningar m. m.
Klockspel (fr. carillon), musikinstrument bestående af olika stämda klockor,
hvilka bringas att ljuda genom hammarslag; k. spelas på tangenter, hvilka
början voro så grofva, att de slogos
i
med den knutna handen, sedan förminskades, så att de närmast kommo att
likna en pianoklaviatur. Idén att spela
melodier med olika stämda kloekor har
närmast utvecklats i Ostasien (Kina) och
har i Europa fått sin främsta utbildning
(särskildt på 1600-talet) i Holland och

ke,

(1912);

gren, I tyska kyrkans torn (Musikaliska
K. förekommer i en
studier s. 237 ff.).
del orglar, särskildt i italienska verk;
har stämda klockor i stället för pipor.
Klockstycke, den nedersta, utåt vidga-

—

Belgien.

—

Af berömda

Antverpens med
och Gents med 48.

40

k.

kunna nämnas

klockor,

Briigges

Från Nederländerna

kom

intresset för k. öfver till nordvästra
Tysklands städer, och särskildt i Ham-

mängd. Från
Nordtyskland kom modet till Danmark,
i hvars hufvudstad flera kyrkor fingo k.
på 1600-talet. I Frue Kirke uppsattes
burg förefunnos de

i

riklig

med 23 klockor på 1620-talet, Helligaandskirken invigde sitt 1643. Ett berömdt verk fanns äfven i Frederiksborgs
I Sverige omtalas enslotts kyrktorn.
dast ett k. från 1600-talet, nämligen Tyska kyrkans i Stockholm. Det begynte
byggas 1663 och blef färdigt tre år senare. Byggmästaren hette Franciscus
Hemony och bodde i Amsterdam, men
härstammade från Hamburg. Kostnaden uppgick till 3,534 dr s. Verket omK.
fattade 3 oktaver med 28 klockor.
klingade f. f. ggn 18. 7. 1666. Den förste klockspelaren var en holländare vid
ett k.

—

Joannes van Arentsvelt. Han
efterträddes af de tvenne berömda organisterna De Croll (s. d.); efter dem kom
1711 den ej mindre berömde David Kellner (s. d.). Han skötte sysslan ända till
sin död 1748, då Christ. Fr. Seliger (äfvenledes ett berömdt namn) öfvertog
sysslan. De sedan följande voro mindre

namn

—

—

—

De

ecclesia teutonica

s.

17

f.;

A. Lind-

—

de delen af ett blåsinstrument.
Klockton, ett sångsätt bestående i ett
rask följd upprepadt ansvällande och
i
aftagande af röstens styrka.
Cappelen, f. 26. 7.
Kloed,
1855 i Kristiania; operasångare; student
i Kristiania 1874, fil. kand. 1875; elev af
Lammers; vidare utbildad i Paris och
Miinchen; debuterade å Nya t. Sthlm
1879; sedan sångare och skådespelare vid
åtskilliga teatrar; direktör. för Vasateatern, Sthlm, 1887—89; 1890—99 engagerad
vid Kristiania t.; hösten 1899 anställdes

Wilhelm

han vid Nationalteatret; har äfven verkat som sånglärare. K. har utgifvit nåAf
gra sångstudier och solosånger.

—

hans roller märkas: Hoffmann i "HoSmans äfventyr". Don José i "Carmen",
Faust, Mefistofeles, Toriddo, Tiggarstudenten m. fl. K. har äfven ofta sjungit
å konserter.
Klose, Friedrich, f. 29. 11. 1862 i
Karlsruhe; elev af V. Lachner och A.

Bruckner; 1907 Thuilles efterföljare som
professor i komposition vid Miinchens
Af hans kompositioner märkonserv.
kas: en mässa i D-moll; körverken "Elfenreigen", "Festzug", "Vidi aquam";
symf. dikten "Das Leben ein Traum" (i
3 dir); dram. symfonien "Ilsebill" (Karlsruhe 1903); elegi för violin o. ork.; preludium o. dubbelfuga för orgel o. blåskör.

Klosé,
11.

10.

Hyacint he Eléonore,

1808

på ön Korfu, t

29.

8.

1880

f.

i

Paris; klarinettist; 1839 professor vid
K.
konserv, i Paris; pensionerad 1868.
var ansedd som en af sin tids främste
klarinettister;

öfverförde

Bohms

klaff-

system på instrumentet (1843); skref instruktiva verk för klarinett, etyder

—
Klotz
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—Knote

m. m.; dessutom marscher och paradmusik för militärmusik samt skolor för
olika slag af saxofon.

Klotz, violinbyggarfamilj från Mitten-

wald vid Isar; känd sedan 1670-talet
(Ä g i d i u s K.). 1663 var Matthias
K.

(1653—1743)

Cremona;

sig 1683 ned

Georg

Nicola Amati i
Padua och slog
Mittenwald; hans söner

elev

af

lefde sedan

(f.

i

1687),

i

Sebastian

(f.

1696)

och Johann Karl (f. 1709) fortsatte faderns yrke. Under 1700-talet ansågos K.instrumenten stå i rang med Steinerviolinerna. Violinindustrien i Mittenwald uppehälles ännu, och en af staten understödd violinbyggareskola finnes äfven.
Klughardt, August Friedrich Martin, f. 30. 11. 1847 i Köthen, f 3. 8. 1902
i Rosslau vid Dessau; elev af Blassmann
och Ad. Reichel i Dresden; teaterkapellmästare i Posen, Lybeck och Weimar;
1873 hofkapellmästare i Neustrelitz, 1882
i Dessau.
K. var stor beundrare af Liszt
dock utan att öfverge den äldre skolan.
Af hans verk må nämnas: 5 symfonier,
2

kam-

orkestersuiter, flera ouverturer,

marmusikverk, oratorier ("Die

Grablegung Christi", "Die Zerstörung Jerusalems", "Judith", "Die heilige Nacht"),
operor ("Mirjam", "Iwein", "Gudrun",
"Die Hochzeit des Mönchs"), körer, sånger, pianostycken.
Litt.: L. Gerlach,
A. K. (1902).
Knecht, J u s t i n Heinrich, f 30. 9.
1752 i Biberach, Wiirttemberg, t 1. 12.
1817 därst.; 1792 organist och konsertdirektör i födelsestaden; 1807—09 hofkapellmästare i Stuttgart; lefde sedan åter
i
Biberach; af sin samtid ansedd som
den främste organisten näst Vogler;

—

.

hans kompositioner (orgelsonater, mässor, sängspel, operor m. m.)
glömdes
fort;
hans symfoni "Tongemälde der
Natur" är till programmet identisk med
Beethovens pastoralsymfoni; af hans
teoretiska skrifter märkas:
"Gemeinniitzliches Elementarwerk der Harmonie

und

des Generalbasses" (1792
4
98,
dir), "Vollständige Orgelschule" (1795
98, 3 dir), "Theoretisch-praktische Generalbassschule", "Kleine theor. Klavierschule".
Litt.: E. Kauffmann, J. H. K.

—

(1892).

Knight, J o s e p h P h i 1 i p p,
i Bradford on Avon, t 1.

1812

Great-Yarmouth; lefde 1839—41 i Nordamerika, sedan 2 är pä Scillyöarna (som
präst); därefter åter i England; populär
engelsk viskompositör (bl. a. "She wore
a wreath of roses"); i allt 200 visor, duetter och terzetter; dessutom ett oratorium
"Jephtas dotter".

f
6.

.

26.

1887

7.
i

1.

zig,

Knorr,

Julius,

t

1861 därst.; pianist och peda-

17. 6.

Leip-

f . 22. 9. 1807 i

f. ggn offentligt som
Gewandhauskonsert i Leip-

gog; uppträdde 1831
pianist ä en

ägnade sig sedan ät pianoundervisningen och utgaf bl. a. följande studiezig;

"Neue Pianoforteschule (1835; 2.
"Das Klavierspiel", "Metho-

verk:

uppl. 1841),

discher Leitfaden fiir Klavierlehrer (1849;
flera uppl.), "Materialien fiir das mechanische Klavierspiel" (1884), "Ausfiihr-

Klaviermethode"

liche

(1859

f.,

2

dir).

K. betonade framför allt de tekniska föröfningarnas betydelse.
2. I w a n K., f 3. 1. 1853 i Mewe, Westpreussen; elev af Leipzigs konserv.; 1874
musiklärare vid ett musikinstitut i Charkow i Sydryssland; 1878 ledare för undervisningsafd. af kejs. musiksällskapet;
1883 lärare i teori och komposition vid
Hochska konserv, i Frankf. a. M.; 1908
direktor därst.; komponerade orkester.

kammarmusikverk, "Ukrainische Lie"Dunja" "Die Hochzeit", "Durchs Fenster"; skref böckerna:
"Aufgaben f. d. Unterricht i. d. Haro.

beslieder", operorna

monielehre"

(1903);

Tschaikovski

i

Rei-

manns "Beriihmte Musiker".

Karl Erik von, f. 23. IL
Helsingfors; byråchef i finska
järnvägsstyrelsen; ledde flera sängföreningar i den finska hufvudstaden bl. a.
"Akademiska sångföreningen" och M. M.kören, för hvilken senare kör han 17.
9. 1901 utsågs till ledare; blef 1907 ordf.
i direktionen för svenska teatern i Helsingfors.
K. är dessutom lycklig vissångare.
Han har som körledare inlagt stora förtjänster om studentsången,
Knorring,

1861

i

Knote, Heinrich, f. 20. IL 1870 i
Miinchen; operasångare (tenor); elev af
Em. Kirschner; utbildad vidare i Italien; sedan 1892 anställd vid hof operan
därst.; sjöng bl. a. Lohengrin, Tannhäuser, Siegfried, Florestan, Max, Profeten, Stradella, Vasco m. fl.; har medverkat vid flera festspel; sjöng å k. t.
Sthlm 19U och 1912.

-

i

Knutzen — Kom, Helge Ande, Herre Gud
Knutzen,

Martin,

f. i

Drammen

1869,

t i Kristiania 1909; pianovirtuos; uppträdde som pianist först i sin födelsestad 1885; begaf sig s. å. till Berlin,
där han åtnjöt undervisning af Barth;
juli 1887 lät han där höra sig å en
i
konsert och uppträdde s. å. med betydlig framgång på Kristiania Musikförenings konserter; 1887—90 elev af
Leschetitzky i Wien; erbjöds 1890 en
professorsplats vid musikakademien i
Eiga men afböjde den. K. vistades sedan företrädesvis i Kristiania, där han
K. föofta medverkade vid konserter.
retog flera konsertresor och gästade

Stockholm
i

1896.

—

Litt.:

svensk biografi

Sv. Musikt. 1898 nr 6 och 1909 nr 19—20.
Emil, f. 20. 1. 1809
Koch,

Eduard

nära Stuttgart, t 27. 4. 1871 i Stutthymnolog; 1837 kyrkoherde i
Gross-Aspach, 1847 i Heilbronn; 1853—
64 superintendent; lefde sedan för sina
gart;

historiska studier; utgaf det stora kyrkomusikhistoriska verket "Geschichte des
Kirchenliedes und Kirchengesanges der
christlichen, insbesondere der deutschen
evangelischen Kirche" (1847; 3. uppl. i
8 bd 1866—76; 8:de bandet utgifvet af
R.

Lauxmann).

Kocher, Konrad, f. 16. 12. 1786 i
Ditzingen vid Stuttgart, t 12. 3. 1872 i
Stuttgart; elev af Klengel och Berger
Petersburg; studerade 1819 21 i Itai
lien och grundade sedan en kyrkosångförening i Stuttgart; 1827 musikdirek-

—

stiftskyrkan där; 1852 dr phil.
vid Tiibingens univ.; utgaf bl. a.
en mycket spridd samling koraler från
("Zionsharfe", 1855)
flera århundraden
och en "Hauskoralbuch" (1858); komtör vid
h.

c.

operor, oratorier m. m.
Koczalski, Raoul, f. 3. 1. 1885 i Warsehau; bereste redan 1892 Europa som
pianist och väckte stor uppmärksamhet
som underbarn; har dock ej trängt så
synnerligen starkt igenom som kompo-

ponerade

sitör

med operorna "Rymond"

(Elber-

och "Die Siihne" (Miihlhausen 1909); utgaf några pianokompositioner af mindre värde. K. uppträdde i
feld

1902)

Norden

1895.

Stockholm, Kristiania och
sig vidare i Wien
under R. Le vy; 1875 anställd vid operan
i Olmiitz; uppträdde sedan med bifall i
Salzburg, Wiirzburg, Dessau och Mannheim; 1878 79 instuderade hon opera-

stort bifall

Amunda
M

i

Köpenhamn; utbildade

—

på italienska i Milano under
San Giovanni vid konserv.; 1879— 80 engagerad i Aachen och Mainz och fr. 1.
5. 1881 vid hof operan i Kassel; förenar
med präktiga stämresurser stor dramatisk förmåga. Roller: Elisabeth i "Tannhäuser", Elsa i "Lohengrin", Leonora i
"Fidelio", Valentine i "Hugenotterna",
Grefvinnan i "Figaros bröllop", Matilda
"Vilhelm Tell", Lucrezia i "Lucrezia
i
Litt.: J. G. Conradi, MuBorgia" m. fl.
sikens Udvikling og nuvserende Ståndpunkt i Norge (1878).
partier

—

Kolofonium, ett harts, som vinnes å
af växten Resina communis el.
äfven ur mycket tjock terpentin; användes att ingnida stråken vid stråkinstrument; namnet har uppkommit af den
gamla joniska staden Kolofon på västra
kusten af Mindre Asien.

stammen

Koloratur (af colorare, färga), en ut-

smyckning af en melodi med löpningar,
drillar,

passager m. m.

Kolthoff,

E

r

i

k

G

u

s t

a

f , f . 25. 12.

1814

Värmland, t 24. 10. 1864 i Stockholm;
violinist; ägnade sig först åt den militära banan och blef löjtnant 1839; öfvergaf 1844 detta yrke för att vidare utbilda sig som musiker; var en tid elev
af konserv, i Paris och var sedan anställd som solist vid flera orkestrar i den
i

franska hufvudstaden; återkommen 1849
anställdes

holm,

LMA

han

i

hofkapellet

i

—

där han verkade 1850 64.
1839.
K. öfversatte äfven

operalibretter för

k.

StockAss.
flera

t.

Kom, frälsta hjord,

psalm

327;

Hseffner 327; motsvarar nr 222 i koralpsb. af 1697; finnes dessförinnan i Kal-

mar- och Mönsteråshandskrifterna
45); saknas i utländska källor.

—

(1630

Kom, Helge Ande, Herre god,
133; Hacffner 133; motsvarar nr 180
koralpsb. af 1697; finnes dessförinnan i

psalm
i

Bartholda
Kolderup,
a r i a n e, f. 15. 12.
i 1 h e 1 m i n e
1846 i Furnes socken, Hedemarken, t 28.
1882 i Kristiania; 1872 elev af A.
9.
Leuhusen i Stockholm; sjöng 1874 med
V
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Mönsteråshandskriften (1645); i
källa hos Thomissön 1569; saknas

i

dansk
tyska

källor.

Kom, Helge Ande, Herre Gud,
psalm

134; Haeffner 134;

motsvarar nr

181

—
Kom
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i

Helge Ande,

till

mig— Kong Christian

koralpsb. af 1697; från 1640-talet finnes

den i Mönsteråshdskr.; sedan äfven i
Rappehdskr. (1670-talet); går tillbaka till
tysk koral (Zahn 7445: Komm, heiliger
Geist, Herre Gott, erfiill mit) af 1524;
finska koralb. nr 83.

Kom, Helge Ande,
psalm
215

i

till

mig,

Ha?ffner 138; motsvarar nr
koralpsb. af 1697; från 1630-talet i
138;

Kalmarhdskr.; sedan i Mönsteråshdskr.
(1645), Rappehdskr. (1675), Kiddarholmshdskr. (1694); i dansk källa 1569 hos Thomissön; går tillb. till tysk koral (Zahn
2496: Kommt her zu mir, spricht Gottes
Sohn) af 1530.

Kom, jordens barn, eho du
psalm

489;

Haj ff ner

är,

motsvarar nr

489;

i
koralpsb. af 1697; dessförinnan i
Mönsteråshdskr. (1645); i dansk källa
1569 hos Thomissön; går tillbaka till
tysk koral (Zahn 4482: Wenn mein
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vorhanden

Stiindlein

Komma,

ist)

af 1569.

skillnaden mellan de minsta

Man skiljer mellan det
mindre kommat. Det förra
kallas än ditoniska k. än pythagoriska
än comma ditonicum. Detta k. är förintervallerna.

större och det

hållandet

eller differensen
(skillnaden hvarmed 6 stora heltoner öfverskjuta oktaven). Det mindre k. är förhållandet: 81
80 el. skillnaden mellan stora och lilla

mellan

c

531441:524288

—hiss

heltonen

c

—

c'

(»/s:^"/»)-

Kommer
psalm

o.

491,

till

en Fader åter,

Haeffner hänvisar

till

mel. 472.

Kom, min kristen, Gud
psalm

217; Haeffner

Kom,
472;

med

o

Jesu,

hänvisar

till

till,
mel. 129.

huru länge,

Gud

signa dessa hjärtan.
Kom, o Jesu, väck mitt,
352;

psalm

Haeffner 472; mel. öfverensstämmer
nr 335 hos Haeffner. Se
väl-

Haeffner hänvisar

Kompletorium,

sista

till

mel.

bönen

i

psalm

245.

den klo-

sterliga dagkursen.

Komposition,
läran

om

tonsättning,
tonsättningen.

Mast

sikalisk formlära

i inskränkt bemärkeldessa ord). Den sistnämnda
sysselsätter sig närmast med de fria musikaliska kompositionsformerna:
melodibildningen, variationsformen, dansformen och de cykliska formerna (sonate,
rondo m. m.). De stränga slutna formerna (kontrapunkt, canon, fuga) äro i våra
dagar ej så omtyckta vid musikstudiet
och öfverhoppas därför ej sällan. Konstformernas studium är i gengäld så mycket mera populärt, ehuru det kunde sättas i fråga, om det ej vore bättre, att
denna del så vidt möjligt ersattes med
musikalisk analys af tonverk. Analysens betydelse i musikpedagogikens
tjänst kan ej nog betonas.
Skall kompositionseleven få en vördnad för de musikaliska konstformerna, är läroboken ej
den rätta ledaren utan verken själfva.
Handledningen i komposition sker bäst,
om läraren låter eleven analysera en del
verk af kända mästare och sedan låter
honom själf skapa något eget i motsvarande stilart. Äfvenledes kan eleven
själf öfva sig genom att först med ledning af en kompositionsanalytisk handbok (t. ex. Kretzschmars Fiihrer durch
den Konzertsaal) noggrant genomgå så

se

(se alla

många kompositioner som

möjligt, sedan
på egen hand utskrifva liknande analyser.
Sedan blicken för formen på så
sätt skärpts, må han gå till eget komponerande, så vida han ej känner sig
stark nog, att under den analytiska studietiden själf skrifva i de analyserade
tonverkens stil.
De utgifna encyklopediska verken i k. äro till stor del föråldrade och lära väl äfven ej ersättas
af nya. De mest kända stå nämnda här
i lexikonet under Fetis, Marx och Lobe.
Några ha nöjt sig med att utgifva läroböcker i de enskilda delarna af k. Hit
höra: Jadassohn, Prout, H. Riemann
m. fl.
Koncertf orening, Dansk, se Konsert-

—

föreningen.
tonstycke;

kunskapen om de
som måste läras, för
att man skall kunna utarbeta en musikalisk komposition.
Den pedagogiska
utvecklingsgång, som numera brukas,
Kompositionslära,

regler och lagar,

harmonilära (generalbas),
kontrapunkt, kanon och fuga samt mu-

är; musiklära,

stod ved hojen

Kondukt, rör af trä
gel,

el.

metall

i

en

som förbinda en pipa med

or-

pip-

stocken.

Kong Christian stod ved hojen Mast, dansk folksång (kungssång);
ursprungligen en aria i sångspelet "Fiskerne" med text af Ewald och musik
af Joh.

Kphn

Hartmann

31.

1.

1780).

(uppf.

f.

ggn på

A. P. Berggren

k.

t.

till-

Konsert
skrifver melodien D. L. Eogert

holm, något som dock

ej

fr.

—Konsertföreningen

Born-

ännu är nöjak-

tigt bevisadt.

concerto af lat. concertare,
konstform, hvilken under
utbildats ur dubbelkörerna,
1600-talet
hvilka svarade hvarandra från olika

Konsert

täfla).

1.

(it.

En

platser i kyrkan ("Concerti ecclesiastici"
af A. och G. Gabrieli 1587, A. Banchieri
Till dessa för1595 och Viadana 1602).

orgelackompagnement. Vid
midten af 1600-talet sammanställdes k.
gärna med motetten såsom nära förbunden med denna i stil; vid 1700-talets början däremot stod k. närmast kantaten.
Vid denna tid hade k. ofta ork.-ackompagnement. Med Bononcini 1677 och Torelli 1686 samt sedan Corelli, Geminiani,
Vivaldi samt framför allt Bach o. Handel utbildades en annan k.-form: kammarkonserten ("concerto da camesta k. hörde

ra" i motsats till kyrkokonserten: "concerto da chiesa"). Denna var uteslutan-

(stråkinstrument) med
omväxlande soli och tutti. Ur denna
form med stråkbesättning utbildades stilen vidare (concerto grosso), så att orkester och soloinstrument svarade hvarandra (Corelli angifves som skapare af
denna utvecklade form). Med Mozart

de

instrumental

uppstod slutligen k. med ett soloinstrument jämte orkester. Denna k. tog sonatformen som utgångspunkt och utvecklade första satsens koda i en rik
kadens för soloinstrumentet (en sådan
kadens ibland äfven i slutet af finalen).

Denna k. fick sin vidare utbildning af
Beethoven, Weber, Mendelssohn, Schumann m. fl. (i Norden Grieg, V. Stenhammar m. fl.).
2. K. som framföring af musikverk begynte få större betydelse med 1700-talet
och nådde sin första utveckling med
stadslifvets uppblomstring vid århundradets midt. Förut hade stadsmusikanter och skolgossar sörjt för offentlig musik, nu blef det i stället de vandrande
virtuoserna, hvilka mot inträde läto höra sina konststycken i städernas offentliga salar, i kyrkorna (orgelk.), å teatrarna m. m. Därjämte begynte äfven i
städerna bildas små musikföreningar för
öfvande af musik. Redan på 1600-talet
omtalas ett sådant "musikkollegium" i
Hamburg; ett annat omtalar Hlilphers
på 1720-talet i Uppsala och samtidigt be-

479

gynte äfven dylika sammanslutningar i
Köpenhamn. Ofta erhöllo dessa föreningar namnet "akademi", hvarmed ej afsågs en undervisningsanstalt (se Aka-

demi). Efter 1750 blefvo ofta ordenssällskapen härdar för musikodling ("Utile Dulci", "Par Bricole" m. fl. i Sverige).
Vid 1800-talets början fanns redan i de
flesta större städer musiksällskap, hvilka
uppförde offentligt ett eller annat större
verk (se Stockholm, Göteborg,

Norrköping, Gäfle, Karlskrona

m.

fl.

i

Dessutom

Sverige).

sörj-

de de större städerna för goda k.-salar
Med virtuosväför resande virtuoser.
sendets storartade utveckling under 1800talet

fick

Dessa
skildt

större lifaktighet.
florerade
sär-

k.-lifvet

virtuoskonserter

på

finnas

1830-

och

föreningar,

I

40-talet.

hvilka

våra dagar
själfva

dels

uppföra musik dels fungera som k.-byråer med uppgift att inbjuda konstnärer från andra platser till konserter.
Litt. för konstformen k.: A. Schering,
Instrumentalkonzertes
Geschichte
des
bis auf die Gegenwart (1905). — Se vi-

—

Föreningar, Fester, Musiksällskap m. m.
Konsertant, se Concertando.

dare

:

Konsertcittra, se

C

i

1 1

r a.

Konserten på hofvet.

Le con-

ou la Debutante, op. com.
i 1 a. af Scribe och Mélesville, musik af
Auber; premiär Paris 1824; f. ggn k. t.
Sthlm 7. 2. 1834 (öfvers. af P. A. Huldberg); k. t. Kphn ("Hofconcerten eller
Debutantinden") 28. 10. 1839 (öfvers. af
cert ä la Cour,

Overskou).
Konsertetyd, se Etyd.
Konsertflöjt, en 8 fots orgelstämma af
trä; konstruktionen är densamma som
traversflöjtens.

Konsertföreningar,

se

de

resp.

stä-

derna.

Konsertföreningen,

Svenska

stifta-

des i Stockholm 27. 5. 1902 på initiativ
af John May, Tor Aulin, Wilhelm Sten-

hammar

och Ludvig Rubenson (stydessutom Tor Aulin, A. Thiel,
Bielke och Anna Rappe) med ända-

relseled.
T.

genom konserter höja intresorkestermusik och bringa till
utförande äldre och yngre svensk muSåväl orkesterkonserter som kamsik.

mål
set

att

för

marmusiksoareer ha föranstaltats. Orkestern har utgjort 60 70 för ändarna-

—

4

Konsertmästare
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—Konservatorium

engagerade musiker med T. Aulin
dirigent; under tiden 1902 09 gaf
6 orkesterkonscrter i Mus.
k. årligen 4
ak:s stora sal och 1902 07 årligen 2
let

—

som

—

—

—

folkkonserter med orkester (delvis i
Katarina kyrka), de senare med kommunalt anslag (fr. 1904); 1905—07 och
1909 ff. gåfvos dessutom årligen 4 kammarmusikkonserter (Aulinska kvartetten
med W. Stenhammar). Med året 1908
beslöt k. att utsträcka sin verksamhet

äfven
i

göra svensk musik bekant

att

till

man vann

utlandet, och

i

violinisten

H. Marteau en nitisk hjälpare för förverkligandet af detta ändamål. Redan
s. vinter 1908/09 gåfvos konserter i Karlsruhe, Dortmund och Altona. Sedan ha
konserter med svenskt program äfven
gifvits

i

Dortmund

(s.

d.),

Leipzig, Dres-

Barmen, Diisseldorf och
Darmstadt. Under spelåret 1909/10 anlitades för de inhemska konserterna GöBerlin,

den,

teborgs orkesterförenings orkester (T.
Aulin, dirigent); 1910 nedlade föreningen
v. sin verksamhet med undantag af
K:s verkkammarmusiksoareerna.
samhet särskildt för bekantgörandet af
svensk musik ha varit betydande. I
John May har föreningen haft en nitisk
I nära samoch målmedveten ledare.
band med k. stå: F r a n z-B e r w a 1 dt.

—

—

stiftelsen

fonden
kade

(s.

—93

1874

(s.

och

d.)

—

Marteau-

Köpenhamn veren förening med samma

d.).

I

namn ("K oncertforeninge n")
med uppgift att utföra nyare musik för
kör och orkester. C. F. E. Horneman

Alfred

sekr.,
Vilh.
Eosenberg,
Ludvigsen, Fr. Möller, A.
P. Weis, Louis Glass, Leopold Rosenfeld).
D. K. har gifvit 3 konserter årligen, däraf 2 med kör och orkester samt
Allten med kammarmusikprogram.
sedan 1904 har sällskapet åtnjutit 5,000
kr. årligen i statsunderstöd.
Under de
första 6 åren dirigerade kompositörerna
själfva sina till uppförande antagna
verk; de följande 3 åren var Victor Bendix ensam dirigent och för närvarande
skötes detta kall af Georg Höeberg. Verk
ha uppförts bl. a. af: Em. Bangert, V.
Bendix, A. Enna, N. W. Gade, L. Glass,
G. Helsted, F. Henriques, C. Nielsen, P.

Tofft,

skattm.,

V.

Hamerik, C. F. E.
Höeberg, Washington-Magnus, V. Rosenberg m. fl.
Konsertmästare (fr. violon solo, eng.
leader), den ledande föi"ste violinisten i
E. Lange-Miiller, A.

Horneman,

O. Mailing, G.

ett kapell, som utför solopartierna; öfvertar dirigeringen i kapellmästarens
frånvaro; titeln förekommer f. ggn i
svenska hofkapellet 15. 3. 1738, då PetFör
ter Brandt erhöll denna karaktär.
närvarande äro L. Zetterquist och G.
Turicchia k. i hofkapellet.
Konsertstycke, konsert i en sats, mera
erinrande om fantasi. Se Ko n s e r t.
Konservatorium, högre utbildningsan-

stalt

i

musik; ursprungligen en vårdan-

= vårda),

ett skyddsbörjan stor vikt vid
att bereda så mänga elever som möjligt

(conservare
hem. Man lade

stalt

i

samt fri bostad. En del k. ha
bibehållit karaktären af hem, där

friplatser

ännu

och Otto Mailing öfvertogo den musika1874 trädde föreningen
inför offentligheten och gaf sedan tre
konserter årligen i Kasinos stora sal;
flera nyare verk af utländska och danska
kompositörer utfördes. Horneman drog
sig snart tillbaka och ersattes af P. E.
Lange-Miiller; främsta arbetet hvilade
dock på Otto Mailing, hvilken fick mottaga flera bevis på sällskapets tacksamhet, då man 25. 9. 1893 beslöt nedlägga

elever äfven få bostad och kost. Vid
flera finnas friplatser, så att undervisningen kan bli så billig som möjligt för
de mindre bemedlade. Allt sedan 1700talet ha orkesterföreningar ofta kombinerats med ett k., så att man genom k.
skulle kunna få så välutbildade musiker
som möjligt. K:s egentliga stora utvecklingstid är 1700-talet. De viktigaste

verksamheten på grund af ekonomiska

Pietro a Majella

liska ledningen.

svårigheter.

—

Ett

nytt

sällskap

med

k K o ncertforenin g") stiftades i den danska hufvudstaden 8. 6. 1901 med uppgift att framföra danska musikverk,
framförallt allt i de större formerna
(styr. bestod af: Gustav Helsted, ordf..
ett

motsvarande namn ("D a n

s

k: na äro:

Italien:

conservatorio San
Neapel, bildadt 1808
genom sammanslagning af fyra andra.
Liceo Benedetto Marcello i Venedig
Liceo musicale
(1877 stadsanstalt).
Rossini i Bologna (1864; bildadt ur Liceo
Regio confilarmonico [stiftadt 1804]).
servatorio di musica 'Giuseppe Verdi' i
Milano (1807).
Regio istituto musicale

Real

—

i

—

—

—

Konsonan-

—

Sverige: Mus. akademiens k. i
Stockholm (se Akademi).
Richard
Anderssons musikskola i Sthlm (se R.
Andersson).
Stockholms musikin-

Liceo musicale (Ceeii Florens (1860).
liaakademien) i Rom.
Eegio conserva-

musica

torlo di

—

Palermo

i

—

(1615).

—

Frankrike: Conservatoire national
de musique i Paris (1784; se A k a d ei).
Schola Cantorum i Paris (1896 af
Vinc. d'Indy m. fl.).
École de musique
classique et religieuse i Paris (1853; bildadt ur Chorons kyrkomusikinstitut af

—

m

stitut

—

Royal Academy of music
i London (1822; s. d.).
Royal college of
music i London (1876). — London Academy of music (1861).
Trinity college
i London (1872).
(Äfven universiteten;

—

—

—

Doktor).

Amerika:

—

Peabody Conservatory

i

New England

ConservatoNational Conservatory i
Scharwenka Conservatory
Institute of musical Art
(Äfven universiteten).
Holland: K. der Maatschappij tot
bevordering van toonkunst (1862).
K.
Kgl. musikskolan
i Rotterdam (1845).
Baltimore.
ry i Boston.
New York.
i New York.
i New York.

—
—
—
—

—

—

Haag

Belgien:

K.

Briissel

i

(1813;

med

Fetis till direktör 1832—71 och Gevaert
1871—1909; sedan Edgar Tinel).
K. i

—

—

K. i Gent (1833).
Tyskland: Königliche Hochschule
fiir Musik i Berlin (se Hochschule).
Sternska konserv, i Berlin (se Stern).
[Neue Akademie der Tonkunst i Berlin; upplöst 1890; se Kullak].
Königl.
Institut fiir Kirchenmusik i Berlin (1822).
Klindworth-Scharwenka k. i Berlin
Leipzigs k. (s. d.).
(1881).
Kgl. k. i
Dresden (1856).
Akademie der Tonkunst i Miinchen (1846).
Raffkonserv.
i Frankfurt a. M. (fortsättning af Hochska k.; se Hoeh och R a f f).
Kgl.
Liittich (1827).

—
—

—

—

—

—

—

—

—

Institut

Kgl.

k.

fiir
i

Kirchenmusik

Stuttgart

Musikfreunde

i

(1817).

Wien.
i
Landesakademie
Schweiz: K. i Geneve
Musikschule i Basel.

—

Ryssland:
Rubinstein

Moskva

K.

i

direktör

(1866;

Breslau.

—

K. der Gesellschaft

Wien

ska pianoskolan
(1811).

i

(1856).

Österrike: Das
f.

— Agnes
— Hedvig

Sthlm.

—

—

Horäk-

K. i Prag
Ofen-Pest.
Allg.
(1835).
i

—

Petersburg
1862—67).

grundadt af N.

A.
K. i
Rubin-

(1862;

—

stein).

Finland:

Musikinstitutet

fors (dir. E. Melartin).

i

Helsing-

Ekholms sångskola

i

Atterbom-Svenssons

— Hulda Holm— Karl Nygrens
Sthlm. — Sven Kjell-

musikskola i Sthlm.
ströms musikskola.
i

ströms och Gerda von Sydows musikinstitut i Sthlm.
Lindstrands pianoskola
i
Göteborg.
Knut Bäcks pianoskola i
Göteborg.
Fru R. Berséns pianoinstitut i Göteborg.
Malmö musikk. (s. d.).
Sydsvenska musikk. (s. d.).
Norge: Musikk. i Kristiania (1883;
dir. Peter Lindeman).
M. Holmboes
musikinstitut i K: na.
Jeannette Wegners Musikskole i K:na (1899).
Christian Johnsons Musikskole i K:na (1907).

—
—

—

—

—

—
—

—

Musikakademiet
Torgrim Castberg).

—

Bergen (1905; dir.
Trondhjems mu-

i

—

sikskole (organist O. Skaug).

Danmark:

Det kgl. danske Musik-

Kjöbenhavns Musikk.).

cons. (1867; se

(1826).

Carlheim-Gyllen-

Sigr.

sånginstitut

England:

i

(se

sköld).

1817).

se
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— Matthison-Hansens musikk.
Matth.-H.).
Glass' musikk.

•

—

Louis

Glass).

—

(1879; se C. F. E.

Hornemans

(1900;

se

(1877; dir.

musikk.
Ope-

H o r n e m a n). —

raskolen (P. Gradmann o. Fanny Gsetje).
Sophie Oisens k. for klaverspil (1876).
Orkesterskolan (dir. F. Schnedler-Petersen).
Wolfgang Hansens kursus i
klaverspil (1889).
Alla i Köpenhamn.
J. P. Bondesens Musikk., Aarhus.
Se i öfrigt namnen på stiftarna m. m.

—
—

—

—

—

Konsonans,
toner,

—

samklang mellan tvenne

klangar tänkas smälta
Begreppet k. har under skilda

hvilkas

samman.

Under 1400-talet
undvek man att sluta ett flerstämmigt
stycke med medklingande ters, enär denna intervall ej ansågs höra till k. Untider definierats olika.

der medeltiden gällde endast oktav,
kvint och kvart som k., med 1400-talet
trängde så småningom tersen och sexten
igenom och vunno erkännande som k.
Af treklangens ömvändningar har länge
ej kvartsextackordet ansetts höra till k.
Det skulle synas kunna vara nog att
säga, att välljudet skulle göra intervallen till k., men välljudet underligger
modets fluktuationer och kan ej få vara

ensamt bestämmande

i

detta

fall.

—

Klang.
31

Se

Konsonauta toner — Kontrapuukt
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Konsonauta
s

k a

To u

toner, se

f

ö r

van

t-

Konsonerande
vall.

se

intervall,

Konstföreningen, se

Inter-

Musikaliska

konstföreningen.

k.

=

emot) afser inKontra (lat. contra
om musiken det djupare liggande. K.;

oktaven,

det nedanför grofva (stora)
oktaven liggande heptackordet; betecknas med tecken motsatta de andra oktavernas (däraf namnet): C D E F etc.
(äfven ,C ,D ,E ,F etc. och Ci Di Ei Fi
etc).

Kontrabas (it. contrabasso, violone,
contraviolone; fr. contrebasse, basse double, basse de violin; eng. double bass). 1.
Det djupaste basinstrumentet inom stråkinstrumenten; utbildades under 1600talet ur violone (6 strängar) och contrabasso da gamba; de 4 strängarna stämdes fordom (intill 1800) som violoucellen:
jC G d a, numera i kvarter: E A d g
(klinga en oktav lägre); tonerna nedanför

nom

E

till

C frambringas antingen

klaffar (uppfunna af Pittrich),

ge-

som

förlänga E-strängen, el. genom en extra
sträng stämd i C. Under förra delen af 1800-talet uppträdde ofta vid virtuoskonserterna kontrabasister, livilka
spelade solo. Ännu förekomma konserTill de främsta k.ter af k.-virtuoser.
Dragonetti, Bespelarna må nämnas:
(besökte Sverige 1877),
rini, Bottesini
August Miiller, Bernier, Abert, KusseSkolor f. k. skrefvo bl. a.
witzki m. fl.
Bottesini, Hause, Bernier, Gouffé m. fl.;
etydverk: Belletti, Negri, C. Rossaro,
konserter och
solostycken:
Hiserich;
Gouffé, Ed. Stein, Scontrino, Rossaro,
Kussewitzki m. fl.
2. Ett stort bleckblåsinstrument tillhörande tubans grupp
(konstrueradt 1845 af Cerveny) nående

.5:te

—

—

—

ned

Angläscn uppfatän som själfständig dans än som
sidoform af k. Riktigast blir väl att
antaga k. ej så mycket som speciell dans
utan som ett visst dansmaner. Namnet
i

kadrilj och fransäs.

tas

p.

till

stämma

subkontra
i

C.

—

3.

En

orgeln, 32 och 16 fot,

i

labial-

styrka

och skärpa ungefär midt emellan Violou
och Principalbas.
Kontrabasun, basun 32 fot i orgeln.
Kontradans (contredanse), en under
1600-talet i England utbildad dans (angläs) och i början af 1700-talet öfverförd till
Frankrike, därifrån den sedan utbredt
sig öfver Europa. Mot slutet af s. årh.
undanträngde k. så småningom de dittills mest populära danserna menuett
och polonäs. Med 1800-talet öfvergick k.

kommer

af eontre-danse,

emedan pa-

ren dansa mot (contre) hvarandra (i st.
f. bakom som i runddanserna, el. bredvid
som i ringdanserna). I denna generella
benämning höra angläs, ecossäs, kadrilj,
lancier och fransäs till k.
Härledningen k. af country-dance (landtlig dans)
är gammal (Tiirk 1789) och ända in i
senare tider upprepad; dock kan den ej
bevisas blott ur förekomsten af en engelsk dans med detta namn (countrydance) under 1600-talet, så länge vi ej
veta, huru denna dans verkligen utförts.
Af allt att döma har 1600-talets countrydans ej utförts på två linjer mot hvarandra, och släktskapen synes därför mer
C. Envallsson karaktäriän tillfällig.
serar k. 1802 (Sv. mus. lex.) på följande
sätt: "Är glad, munter och sysselsätter
Gemenligen består danflera personer.
sen af en kadrilj el. fyra par. Afdelningarna äro korta och takten merendels

—

—

lialf;

icke

ojämn

till

antalet

i

afdelnin-

garna men väl kadanserad, kvick och
liflig, och icke desto mindre det hela så
simpelt
allting

—

som möjligt är; ty ju lättare
desto nöjsammare är dan-

går,

sen."
K. blef populär hos allmogen
vid 1800-talets början och undanträngde
hos danska allmogen (totur, firtur m. fl.)
nästan alldeles polonäsen.
I
Sverige
dansades k. hufvudsakligen i södra delarna, under det att de norra i det längsta fasthöllo vid polonäsen (polskan).
Endast den yngre kadriljen (1830-talets)
vann vid 1800-talets midt äfven odling
i norra Sverige.
Litt.: T. Norlind, Studier i sv. folklore V; Fi*. M. Böhme, Geschichte d. Tanzes in Deutschland; A.
Czerwinski, Geschichte d. Tanzknnst.
Se vidare: Kadrilj, Angläs, Ecos-

—

—

säs.
Kontrafagott.

1.
En oktav djupare
med tonomfånget D— f.;
noteras en oktav högre. — 2, En orgelstämma om 16 fot. — Se Fagott.

stämd

fagott

Koutraoktav, se

Kontrapunkt

Kontra.

contrapunctus, it.
contrapunto, fr. contrepoint, eng. countrepoint), konsten att flnna motmelodier
till
en gifven melodi (contra
emot.
(lat.

=

Kontrasubjekt

punctus

= puukt,

not).

Man

—Konung

fordrar af

denna nya tillagda melodi dels att den
skall harmoniera med den andra, dels
att den själf skall vara en verklig melodi af själfständig art. Under den äldre
tiden, då vokalmusiken var hufvudsaken, utgick man från melodien och lät
harmonien komma i andra rummet; nu
däremot utgår man från harmonien. Där
de gamla tänkte "horisontalt" tänka vi
"vertikalt". K. -läran följer efter harmoniläran och förbindes med denna genom
läran om den figurerade satsen.
Man
skiljer mellan lika och olika k. och
menar med den förra en sådan k., där
h v a r j e not i motmelodien svarar mot
en not i melodien, med den senare en
sådan, där flera noter i motmelodien
svara mot en not i melodien. Då stäm-

morna

alltid

hållande

till

intaga samma plats i förhvarandra, säges k. vara

enkel; då däremot stämmorna kunna
omvändas, så

att

stämma

den

den öfre blir undernedre öfverstämma,
dubbel. Sker denna försätt-

och

kallas k.

i oktaven, talar man
oktaven", sker den i deciman
el. duodeciman är beteckningen "k. i deciman", "k. i duodeciman". Man måste
härvid taga hänsyn till, hvilken intervall som uppstår vid försättningen. Vid
k. i oktaven blir sexten vid ömvändningen ters, kvinten kvart o. s. v. Vid
den tredubbla kontrapunkten kunna tre
stämmor sins emellan byta plats och
det uppstår således ej mindre än 6 olika
ställningar, vid fyrdubbla, där fyra
stämmor kunna skifta plats, uppstår 24
ställningar o. s. v. Den imiterande
t., där den andra stämman upptar den
första, utgör en öfvergångsform till canon och fuga.
K. hade sin glanstid på
1400-talet med nederländska skolans mä(Dufay, Okeghem, Josquin des
stare
Prez m. fl.) och utbildades vidare af venetianska skolan (Willaért, Cypriano de
Rore, A. och G. Gabrieli m. fl.) och öfverfördes under 1500-talet äfven på den
instrumentala satsen (ricercarformen).
Under 1600-talet erhöll k. sin vidare utveckling genom fugan och nådde sin
fulländning i Händels vokalfuga och
Bachs instrumentalfuga. Under 1700-talets senare del begynte systematiseringen och kodifieriugen af k:s regler och
grundsatser genom teoretikerna Fux,

ning af stämman

om

"k.

i

—

dag

för en
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Martini, Marpurg, Albrechtsberger m. fl.
Mendelssohns arbete för återupptagandet af Bachs och Händels verk ledde till
ett nytt intresse för k. I Berlinerskolan
(Bellermann, Grell, Bussler m. fl.) visade
sig detta intresse särskildt i försök att

uppbygga k. på medeltidens vokala
grund under det Leipzigerskolan (Richter, Prout, Jadassohn, Rieman m. fl.) bibehöll den harmoniska utgångspunkten.

Kontrasubjekt, den kontrapunkterande
stämman (dux) i en fuga, som

första

uppbär motharmonien, under det att
comes upptar temat; k. behandlas ibland
som själfständigt tema (dubbelfuga). —
Se

Fuga.

Kontratenor, under 1400-talet benämning på den undre stämman i en trestämmig vokalsats; tenoren var melodiförande; of vanför denna fugerade diskanten och nedanför k.; då den fyrstämmiga satsen uppstod, delades k. i
contratenor al tus och c. bassus; af
dessa båda stämmor uppstod sedan alt
och bas.
Kontratoner, tonerna
Se Kontra.

i

kontraoktaven.

[de] Kontski, A n t o n i, f 27. 10. 1817
Krakau, t 2. 12. 1899 i Ivanitschi vid
Akulovka (guv. Novgorod); pianist; 1829
—32 elev af Field; bodde sedan 1836 i
1.

.

i

Paris; företog talrika konsertresor öfverallt i Europa; var pianist i virtuostidens anda; skref en mängd kompositioner af salongsmässiga stilen; särskildt
populärt blef stycket: "Le reveil du
lion" (Lejonets uppvaknande).
2.

A p o 11

i

Warschau, t

n a r y K.,
29. 6.

f.

23.

10.

1825

i

1879 därst.; violinvir-

—

Paganini; 1853 61 kejs.
Petersburg; grundade
i
sedan i födelsestaden ett konservatorium,
hvars ledare han var till sin död.
tuos;

elev

af

kammarvirtuos

Konung
roi,

text af
k.

i

3 a.,

Dennery och

ris 1853;

ggn

för en dag.

kom. opera

t.

sv.

Si

j'étais

musik af A. Adam,
Brésil;

premiär Pa-

Wallmark; f.
1881, där den se-

öfvers. af E.

Sthlm

25.

1.

ggr; operan,
varit ovanligt omtyckt i Sverige,
har i öfriga Europa ej blifvit särskildt

dan

intill 1913 gifvits c. 230

som

uppmärksammad;

i

Köpenhamn

gafs

operan på k. t. af ett operasällskap från
Stockholm med Arvid Ödmann (som Zephoris) somrarna 1883 och 1886 samt

Konung Gustaf Adolfs
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1887
k.

—

t.

då Ödmann var engagerad vid
I Göteborg f. ggn 24. 4.

89,

Kphn,

—

1883.

Konung Gustaf Adolfs
komedi med sång

3

a.

jakt,
"La

efter Collés

partie de chasse de Henry IV", imitation af A. F. Kistell, musik af C. Stenborg; premiär å Humlegårdsteatern i

Stockholm

25.

6.

1777.

Konung Richard
speare,

med musik

gafs

f.

—

f.

ggn på

k.

af
t.

III af ShakeAug. Söderman;
Sthlm dec. 1872.

Musikt. 1889 s. 75 (Aug.
Södermans ms.-saml. af A. L[indgren]).
Litt.:

Sv.

Konung Richard Lejonhjärta, se

Richard Lejonhjärta.

Koppang,

norsk sångpedagog; elev af L. M. Lindeman, Edv.
Grieg och Otto Winter-Hjelm; öfverläO.,

f.

26. 10. 1842;

rare vid Kristiania folkskolor, organist
vid Johannes kyrka därst.; en af ledarna
af statens kurser för utbildning af sånglärare i skolan m. m. K. är en varm vän
af klangmetoden (s. d.) och var den första i Norge, som satte den i system.
Han har utgifvit en beskrifning om denna metod samt flera sångböcker för 2och 3-stämmig kör, "Sangbok for skoler"

m. m.
Koppel (Copula), en mekanism i orgeln, hvarigenom en tangent kan öppna
en annan tangents spelventil, så att bådas toner klinga på en gång. Man skiljer
vanligen mellan manual- och p ed a 1 k. Till det förra slaget höra: u n is o n k.
föl-bindande tvenne manualer
med hvarandra (1. och 2., 2. och 3. samt
2.
och 3. i en 3-manualig orgel)
o kt a v k.
för oktaven öfver (fyraf otsk.,
superoktavk.); oktavk. för oktaven un;

der (sextonfotsk., suboktavk.); dessa två
senare kunna äfven kombineras med
en annans oktav. P e d a 1 k. förena antingen pedal med manual el. äro oktavk.
inom pedalen. Slutligen finnas melodioch bask. till förstärkning af öfversta
el.

lägsta tonen.

Inom katolska kyrkan räknar
sedan medeltiden till k. den s. k.
concentusmusiken el. den melodiska i
motsats till accentus el. den recitativiska, talsången.
Till k. hörde således
först mässan (kyrie, gloria etc), och gudstjänstsången (introitus, graduale etc),
sedan den klosterliga timkursens sång
KoraL

man

i

vesper, nocturn, laudes etc.

Då denna

jakt

—Koral

sång fått sin definitiva ordning genom
Gregorius den store, kallas den äfven
"den gregorianska sången". Den var
redan på Gregorii tid rik på melismer
och blef under medeltidens lopp allt

mera

koloraturartad.
1500-talet
sökte
restaurera den genom att taga bort en
del sådana prydnader.
Därmed åstadkoms blott splittring, och katolska kyrkan saknar ännu i denna dag enhet i
denna sak. Den rent påfliga riktningen
Italien och Tyskland sträfvar efter
i
enkelhet, den franska riktningen däremot att återställa efter medeltida principer med melismer bibehållna, där den
medeltida ti*aditioneu så kräfver.
De
viktigaste källorna för den katolska k,
äro: Dom Joseph Pothier, Les mélodies
Grégoriennes (1880; tysk uppl. 1881); P.
Wagner, Einfiihrung in die gregorianischen Melodien (1901 fl.); Molitor, Die
nachtridentinische Choralreform (1901 f.,
2 bd); se äfven K. Weinmann, Geschichte
der Kirchenmusik (1906).
Den protestantiska k. är närmast detsamma som luthersk psalm och
hvilar på strofisk indelning af texten

—

med hufvudsakligen äfven strofisk melodibildning med samma melodi återkommande för hvarje strof. Denna k.
byggde vidare på medeltidens andliga
folkvisa.
Redan 1524 utgaf Johan
a 1 1 h e r den första koralboken för
fyrstämmig kör med melodien i tenorstämman. Den efterföljdes snart af an-

W

dra i
framåt

samma
mot

riktning.

något

Första

steget

Lu

c a s
Lieder u.
Psalmen" 1580. Här ligger melodien i
diskanten och harmonien är enkel och
ackordmässig. Omkring år 1600 fick koralen sin högsta blomstring genom J o h.
Eccard, Michael Prätorius och
Hans Leo Hasler. Alla tre lade
melodien i öfversta stämman och sträfvade efter enkel harmonibyggnad i de
Dock var ännu ej
öfriga stämmorna.
orgelstämman utbildad. Man tänkte sig
koralen som en a capellakör utan hvarje
instrumentalt ackompagnement. Orgeln
omväxlade med kören och beledsagade
den ej. Med instrumentalmusikens framsteg under 1600-talet utbildade sig efter
hand orgelackompagnementet och redan
på 1640-talet (Georg Weber m. fl.) finna
vi
koralmelodien med besiffrad bas„

Osiande rs

"50

nytt

blef

geistliche

Koral

Därmed hade också orgeln blifvit bäraren af harmonien, och kören var ersatt af unison församlingssång (se härom T. Norlind, Latinska skolsänger s.
42 44).
Den gamla kork. lefde dock
ännu kvar men blef fr. o. m. nu mera
konstmässig, och kyrkomusiken delade
sig i två riktningar, den ena med utbildning af den enstämmiga k. med församlingssång och orgelackompagnement,
den andra med utbildning af den konserterande kyrkostilen med arier, recitativ och körer (se Kyrkomusik).
Under hela 1600-talet gick i den religiösa
diktningen en underström af sentimentalitet med strävan efter att låta känsDenna riktlolifvet bli hufvudsaken.
ning nådde sin höjdpunkt i pietismen.
Dess k.-bok blef J. A. Freylinghausens

—

"Geistreiches Gesangbuch" af 1706. Här
fick melodien en genomgående arieartad
gestalt.
Den följande tiden skulle ännu
ytterligare utveckla denna förkonstlade
stil.
Den italienska koloratursängen påverkade k., så att den försågs med sirater, drillar och sammanbindande öfvergångsnoter, så att melodien fick en visserligen smidig och böjlig gestalt men
samtidigt en mindre värdig karaktär.
Mot denna riktning skedde en reaktion
vid 1700-talets midt, och nu slog man
om till en motsatt öfverdrift att borttaga alla sammanbindningsnoter, så att
hvarje stafvelse fick en not.
Tempot
utjämnades äfven, så att alla stafvelser blefvo lika långt hållna.
Tretakten afskaffades så vidt möjligt, och tvåtakten
blef
grundprincipen.
Tempot
blef allt långsammare. Man sökte framför allt värdigheten och högtidligheten.
Denna sträfvan nådde sin kulmen vid
1700-talets slut.
Under 1800-talets förra
del
i

skedde ingen nämnvärd förändring

förhållandena,

men

efter 1850

ha

flera

nyhetssträfvanden gjort sig gällande.
Dessa gå hufvudsakligen i fyra riktningar. Den ena vill återställa koralen
till samma gestalt som under 1500- och
1600-talen, den andra vill modernisera de
gamla melodierna, så att de så vidt
möjligt passa för vår tid, den tredje
önskar ersätta de gamla melodiei-na med
så många nya som möjligt, den fjärde
håller på den gamla riktningen från
1800-talets
början men vill sammanbinda alla de öfriga riktningarnas för-
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tjänster med den gamla, så att ej traditionen brytes samt ej heller ytterligheterna få allt för starkt framträda.

Den

reformerta

fick

k.

sin

oför-

änderliga form redan på 1500-talet, i det
att man här nöjde sig med att sätta
Davids psalmer på rim och förse dessa
med melodier. Den första versifierade
uppl. utan noter utkom 1542 af Clement Marot. 1565 utgaf Goudimel melodierna till dessa.
Harmonierna voro
enkla, fastän tenorstämman ännu var
den melodiförande. S. å. utgaf Lobwasser en tysk öfversättning och från hans
bok spriddes de reformerta k. öfver hela
Nordeuropa. De reformerta melodierna
ha i det närmaste blifvit oförändradt
bevarade till våra dagar.

Den

svenska

begynte
hufvudsak de
allmänna utvecklingslinjerna. Dock tog
man i början mycket mera än i Tyskland
hänsyn till hymnen och sekvensen samt
den katolska k. (antifoner, responsorier
m. m.). Den första k.-boken, "En liten
sångbok" 1553 (fol.- o. kv.-uppl.) innehåller i musik så godt som endast hymner;
Jonae-Rhezelii "Några psalmer" 1619 är
äfven knappast mer än en hymnsamling i
medeltidens anda; de båda "Liber eantus"böckerna af 1620 och 1623 innehålla nä-

med

k:s

historia

1500-talet och följde

i

stan uteslutande antifoner, responsorier
och sekvenser. I de handskrifna kyrkosångböckerna finna vi den medeltida karaktären bibehållen långt efter 1650.
Lutherska koraler träffas endast sparsamt i tryck. Den viktigaste boken är
Pise Cantiones af 1582, men såsom skolsångbok står den endast i andra hand
i
förbindelse med församlingssången.
Endast 1616 och 1623 års psalmböcker
innehålla lutherska k. i större mängd.
Några nämnvärda koraltryck förekomma sedan ej förrän Jacob Arrhenii

"Psalmeprofver" 1689 och

1691.

viss betydelse blef dock äfven

lumbi

och

tica;".

I öfrigt fick

Gustaf

Af en
Sam. Co-

Diibens "Odaj sveman nöja sig med

handskrifna böcker. Någon större samling träffa vi dock ej förrän på 1600-tamed sångboken ur Kalmar bibi.
let
"Kalmar fol. L" Denna kompletteras
på 1640-talet med "Mönsteråshandskriften"

i

samma

bibi.

Från

1670-talet träffa

sedan "Rappehandskriften" i k. b.
Sthlm och slutligen den fullständigaste

vi

Koral
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af

dem

alla:

"Kiddarholmshandskriften"

från 1690-talet

i

Lunds

En ny

bibi.

pe-

begynner med koralpsalmboken af
Med denna är en viss norm fastslagen, som förblir rättesnöret under
hela 1700-talet och först 1820 ersattes den
af en ny. Denna bok är äfven viktig så-

riod

1697.

som den

första, hvilken utskrifver eu be-

därmed fastställer orgelns
uppgift att vara ackompagnementsinstrument. Nytryck af koralpsalmboken
siffrad bas och

utkommo under

1700-talet

—

bl.

1701,

a.

Jämte den lutherska
och 1774.
k. upptog man dock äfven melodier från
den reformerta psalmen, hvarvid särReskildt Lobwassers bok blef källan.
dan 1602 omtalas en i tryck utgifven
öfversättning af Lobwassers bok med
melodier af kapellmästaren Torstenius
Johannes Rhyarender. Denna finnes nu
1650 utkom Carl Carlsson
ej i behåll.
Gyllenhjelms "Konung Davids Psaltare"
med Lobwassers melodier. Under 1700talet rönte den svenska k. inflytande
1739

från

pietisternas

Redan

k.-stil.

före

Freylinghausens bok utkom 1700 "Själens himlalust på jorden" med melodierna redigerade af P. P. Hoppe. Man
nöjde sig i öfrigt med att blott omskrifva
koralpsalmbokens melodier. Sådana reviderade upplagor af koralpsalmboken
äro framför allt Zellbell d. ä:s och Chr.
G.

Romans

Båda

koralböcker.

dessa

under 1700-talets
Först med Vogler och Haeffner på 1790-talet kom äfven reaktionen
till
Sverige.
Den förres koralbok af
1798 samt "Organistskolans andra del"
spriddes i
senare del.

afskrifter

inledde och gaf såväl
ter omständligt

i

besked

skrift

som

no-

om

utgifvarens
Haeffner utgaf
sitt arbete 1808 och aaslöt sig i det stora
Slutligen
hela till Voglers principer.
stadsfästes den reaktionära riktningen
genom Hreffners koralbok af 1820 till den
nya psalmboken af 1819. Ett tillägg utkom 1821. Under de följande 20 åren
härskade Hseffners koralbok oinskränkt
och Åhlströms revisionsförsök af 1832
verkar tämligen matt. Föi-st 1841 klagade prästeståndet i riksdagen öfver "oreåsikter

da

i

om

koralrevision.

kyrkosången", och Mus.

ak.,

som

frågan, afgaf
utlåtande,
hvari föreslogs: 1. Antagandet af den
s. k. minimitabellen, eller de hittills gäl-

anbefalldes att yttra sig

20.

3.

1844

ett

i

underdånigt

lande 290 melodiernas reduktion till 169;
att ur Åhlströms koralbok skulle göras val af lämpliga koraler, hvilka i ett
bihang borde medfölja Haeffners; 3. att
Hseffners koralbok med blifvande supplement borde anbefallas till noga efterföljd vid lutherska gudstjänsten. Genom
skrifvelse af 18. 4. 1844 förklarade sig
konungen gilla de båda förstnämnda
punkterna; vid den tredje fästes däremot
intet afseende.
Frågan om revision af
Haeffners koralbok väcktes sedan i Mus.
ak. okt. 1865, då ak:s preeses hertigen af
Österg. (sedermera konung Oscar II) vid
ett sammanträde framställde till diskussionsämne: "Kyrkomusikens närvarande
ståndpunkt i Sverige". Det framlagda
ämnet sysselsatte ak. sedan under åren
1865 67. Man enades till sist om följande punkter: "Koralernas antal skall inskränkas, så att församlingen blir mera
förtrogen med psalmsång; anvisning bör
lämnas å de melodier, som företrädesvis
böra användas; koralmelodiernas tonomfång bör omfatta ostruket a och tvästruket e. Samtidigt lämnades i uppdrag åt
Franz Berwald att verkställa en omarbetning af svenska koralboken efter
nämnda beslut. Berwald hann endast

2.

—

—

omarbeta psalmerna 1 59, då han bortrycktes af döden (ms. af koralb. i Mus.
ak:s bibi.). Akademien uppdrog nu åt J.
A. Josephson att fullfölja koralomarbetningen. J. aflämnade till akademien omarbetade melodier till 140 psalmer (nr 60
—200), hvilka 1877 trycktes. Tre är senare skördades äfven han af döden. Se-

dan dess ha de nyss nämnda allmänna
riktningarna inom k. -revisionen äfven
Vi nämna
gjoi-t sig gällande i Sverige.
här några representanter och begynna
med de koralböcker, hvilka till största
delen bygga på Haeffner utan att i
nämnvärd grad ändra melodien. Till
denna Hseffnerska grupp höra: P. Petterssons koralpsalmbok af 1858; Lewerths
k.-bok (L uppl. 1860); Mankells af 1865;
Anjou-Törnwalls af 1882; W. Heintzes af

W. Rendahls af 1889 (6. uppl.
A. Lindströms af 1892; NordqvistTill den historiska
Lagergrens af 1903.

1889;

1903);

C.

—

gruppen, som vill återställa k. i reformationstidens anda, höra bl. a.: B. V.
Hallbergs af 1882; C. R. Humblas af
1885; J. F. Lagergrens (Melodiarium) af
1886. En ställning för sig intager R. No-

.

Koralnoter

— Kornett
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rens

och J. Moréns "Valda koraler i
gammalrytmisk form" af 1891 och 94

sången har sin rot
romans.

samt sällskapet "Svenska kyrkosångens
vänners" koralb. af 1901 (2. nppl. 1903). —
Till den tredje gruppen, som dels vill i
modern anda rytmisera koralerna dels
vill ersätta föråldrade med nya utifrån
lånade eller nykomponerade, höra bl. a.:
I. Sandströms af 1877; C. E. Södlings af
1878; N. E. Aujous af 1899; C. J. Stockenbergs af 1899; Fr. Hjorts af 1906.
Slutligen tillhör J. Lindegrens koralbok
af 1905 den eklektiska riktningen, hvilken söker taga det bästa af alla riktningarna för att därigenom anknyta det

Den norska k.-b. af Haeffnersk typ
är O. A. Lindemans af 1835. En nyare

gamla med det nya.

Ett nytt själfstän-

digt uppslag är Pr. Nodermanns och Fr.
Wulffs koralb. af 1911, hvars ställning
Pr. N. karaktäriserar som "Hseffneriausk

med anstrykning af nyrytmicism".
De viktigaste danska koralböckerna
äro: för reformationstiden Hans Thomissöus af 1569 och Niels Jespersöns af 1573
(båda i senare tillökade nyupplagor);

sedan Kingos graduale af 1699. Den reformerta riktningen representeras af
Anders Arreboes Davids psalmer af 1627.
1700-talets förkonstlade riktning har sin
danska k.-b. i F. Chr. Breitendichs af
1764.
Reaktionen mot denna inträdde i
Danmark ej så hastigt som i Sverige och
förberedes noggrannt af en tid, då enkelheten och folkligheten är hufvudsaken. Närmast Breitendich står Schiörring med k.-b. af 1778.
(Kirkemelodier)
restitutionen begynner sedan med
samma förf:s koralb. af 1783. Helt
inne i reaktionens farvatten står Danmark sedan med Zincks af 1801. Denna
efterföljes af Weyses af 1839 och Berggreens af 1853, båda danska "Haeffnerianer". En fortsättning af Berggreeus är
närmast Bielefeldts af 1901. Den grundtvigska psalmsången i nyare anda har
skapat en egen själfständig riktning
med nya känslofulla melodier i modern
folkvisstil.
Hit hör särskildt H. Rungs
;

Weyses koralbog". Af kompositörerna till de nya psalmerna må,
förutom Eung själf, nämnas: Weyse, J.
P. E. Hartman, L. M. Lindeman o. Barnekow. Genom den danska folkhögskolan som förmedlare har äfven många af
denna riktnings melodier nått Sverige
och den svenska allmogen (genom sv.
folkhögskolan). Den grundtvigska psalm"Tilla?g til

1830-talets

i

danska

mera på rytmisk grund hvilande k.-b.
är L. M. Lindemans af 1877. — Den f i ns k a hufvudkoralboken är "Den finska
kyrkans koralbok" af 1909 utg.
Colliander, R. Faltin och M. Ny-

ev.-luth.

af

I.

berg.
Litt.

terfeld,

— 47,

3

Allmänna

källor:

Win-

v.

Der evang. Kirchengesang
bd);

Kirchengesangs
Geschichte
Kiimmerle,

(1843

Tucher, Schatz des evang.
(1848, 2 bd); E. E.

Kirchenliedes
Encyklopädie der

des

Kirchenmusik (1888—95,

Koch,
(1890);

evang.

bd); J. Zahn,

4

Die Melodien der deutschen evang. Kirche (1887—93, 6 bd); Wolfrum, Die Ent-

stehuug u. erste Entwicklung des deutschen evang. Kirchenliedes (1866 76, 8
bd); K. F. Beckcr, Die Choralsammlungen der verschiedenen Kirchen (1845).

—

—

Svensk

k.-historia:

musikhistoria (1901);
skolsånger (1909); s.

T.
s.

Norlind,

Sv.

Latinska
Svenska kyr-

förf..

förf.,

kosångböcker fr. 1500- och 1600-talen
(Kult o. Konst 1906); Pr. Nodermann,
Studier i sv. hymnologi (1911; den viktigaste

och

öfversiktligaste

handboken

med

utförlig koralhistoria för Ha?ffners
k.-b.); D. Rudin, Något om de rytmiska

koralerna (1909); Mus. ak:s handlingar
(nästan alla årg.); J. Beckmann, Psalmhistoria (1883).
Se äfven under Sven-

ska kyrkosångens vänner samt
Rich. Norén, H. W a
e r u s m.
1 1

— Dansk

k.-historia:

i

fl.

Laub, Om
Nutzhorn, Den

Th.

Kirkesangen (1887); H.
danske Menigheds Salmesang i Reformationstiden (1909 13; det utförligaste
med melodihistoria).
Finsk källa bl. a.
I. Krohns "tlber die Art u. Entstehung
der geistlichen Volksmelodien in Fin-

—

—

land", Helsingf. 1899.

Koralnoter, se

Notskrift.

Körda, sträng på
Kornett

ett

instrument; ton.

cornet ä pistons). 1. Ett
bleckinstrument, som närmast utgör en
utbildning af postliornet med tillsats af
tre ventiler; klangen är midt emellan
trumpet och horn; går tämligen högt;
(fr.

användes vanligen i stämningen B el.
2. En blandad stämma i orgeln.
Som 5-korig börjar den med tonerna C
Ess.

—

Kors —Kotzebue
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c

g

c'

motsvarande

e'

tonhöjd;

som

8,

2-/3,

4,

2

och

3-korig
har den själfskrifvet motsvarande antal
1^/5

fots

4-

eller

mindre.

Kors ip, den kromatiska höjningen af
en ton.

Korstämmor
en orgel äro sådana,
som hafva mer än en pipa för hvarje tangent; benämnas äfven niixturer
i

diplom vid "Regia Accademia di Santa
Cecilia" i Rom; verkade 1900 06 som

—

privat lärare i solosång i Helsingfors
och startade 1904 tills. m. några unga
musiker tidskriften "Finsk Musikrevy"
och var dess förste hufvudredaktör; 1906
—08 elev af L. Thuille och W. Courvoi-

i

sier i Miinchen i komposition och insti;umentation; är sedan hösten 1908 lärare
i
solosång vid Helsingfors' musikinstitut.
K. har alltsedan 1906 uppträdt som
konsert- och kyrkosångare (baryton) i
Helsingfors, Berlin, Paris, Petersburg
m. fl. städer. K:s kompositioner omfatta
omkring 30 opus, af hvilka må nämnas:
"Vågorna sjunga", för manskör m. ork.
orkestersuite
(1908);
"Kristina Vasa"
(mellanaktsmusik till skådespelet "Kr.
V." af F. Lindberg; 1908); "Finlands
namn", för manskör, baryton och ork.
(1910); kantat vid Vasa stads 300-årsjubileum (1911); "Till musiken" för bl.
kör, solo och ork. (1911); dessutom en
stor mängd solosånger vid piano (op. 1,

f.
12. 5. 1821 i
Schlesien, f 25. 7. 1897 i Breslau; elev af institutet för kyrkomusik i
Berlin och A. B. Marx; 1851 kyrkomusik-

pianostycken och manskörer.
Kotilainen, Otto, f. i Heinävesi socken, Finland, 5. 2. 1868; elev af musikinstitutet i Helsingfors och Filharmoniska sällskapets orkesterskola (M. Wegelius i teori och J. Sibelius i komp.);
har äfven idkat musikstudier i Berlin;
hufvuddirigent vid sång- och musikfe-

stämmor);

(blandade

att förstärka

deras

uppgift

är

grundstämmornas öfverto-

ner, och pipserierna (körerna) bestå där-

för af oktaver, kvinter, terser och någon
enstaka gång septimor. K. ha öppna
pipor af vid principalmensur. Tvåkoriga stämmor (med två tonserier i olika
tonläge) äro: Piffaro, Rauschkvint, Sesquialtera; flerkoriga: Kornett, Mixtur,
Scharff, Cymbel m. fl.
Korton, den vid orgeln fordom brukliga stämningen, en hel ton högre än

kammartonen
redogörelse för

k.

(s.

En

d.).

intressant

och kammarton finnes

Hiilphers' Hist. afh. (1773) s. 318 f.
Korum (af lat. chorus, en sjungande
skara), en gudstjänst, som morgon och
afton förrättas vid hvarje svensk trupp
och består däri, att en psalmvers sjunges före och efter en bön.

Bernhard,

Kothe,

Gröbnig

i

—

direktör i Oppeln; 1869 96 seminariemusiklärare i Breslau; grundade en Ceciliaförening för katolsk kyrkomusik och ut-

gaf flera kyrkliga musiksamlingar: "Mu(för manskör), "Singtafeln"
(för sångunderv.); skref böckerna: "Die
Musik in der kath. Kirche" (1862), "Die
Orgel und ihr Bau" (1887); utgaf tills,
m. Forchhammer: "Fiihrer durch die
sica sacra"

Orgelliteratur" (1890, ny uppl. 1909);
komponerade orgelsaker, motetter, preludier m. m.
Kothen, Carl Axel, f. 15. 8. 1871 i Fredrikshamn, Finland; student 1894; elev af
Helsingfors' musikinstitut (M. Wegelius
i

—95;

teori) 1894

studerade sång under

Sparapani och A. Lucidi

i

Eom

1896

S.

— 97;

hösten 1897 sångelev af A. Cotogni i Petersburg och F. Försten i Wien; studerade vidare 1898 99 samma ämne i Paris
för m:me E. Colonne och G. Ville samt
komposition för A. Lucidi i Rom; 1900

—

erhöll

han magistergraden

i

musik med

2,

22,

3,

4,

5,

8,

9,

10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21,

25),

Joensun 1807 samt vid Soisalo
i
ungdomsföreningars sång- och musikfest
i
Heinävesi 1911; musikkritiker i dagliga tidningarna "Suomalainen Kansa",
sten

Sanomat" och musiktidningen "Säveletär". Af hans kompositioner
märkas: Suite för ork., Legend för stråkork., musiken till teaterstycket "Pärttylin yö" (alla i ms.); dessutom (i tr.):
mus. till teaterst. "Seikkailu jalkamat"Helsingin

kalla",
(1912),

Impromptu f. violin och piano
Romans f. violin o. piano (1907),

Cygneuskantat (1910), Festsång m. hornack. (1911) samt en mängd solosånger,
körer m. m. (däribland flera prisbelönta).

Koto, japanskt instrument tillhörande
af
harpinstrument. Se J au s i k e n.
p a n sk a
Kotaebue, August Fr. Ferd. von, f.
3. 5. 1761 i Weimar, t 23. 3. 1819 i Mannheim (mördad); berömd diktare; skref
bl. a. operatexterna till "Fanchon" (Him-

gruppen

m

Kovarovic
1805) och "Die Ruinen von Athen"
(Beethoven 1811); utgaf äfven 1815 och
1817 i Leipzig en "Opern-Almanacli".

mel

Kovarovic,

Karl,

f.

9.

12.

1862

i

Prag-

elev af konserv, därst.; sedan 1899 kapellmästare och operaclief vid böhm.
Landsteatern; har komponerat flera operor ("Zenichové" 1844, "Na starém Ce-

m. fl.), en pianokonsert, solosånger
och körer.
lidle"

1. Kraft,
Anton, f. 30. 12. 1752 i
Rokitzen, Böhmen, t 28. 8. 1820 i Wien;
violoncellist; anställd vid flera furstliga
kapell (Lobkowitz 1795—1820 m. fl.); elev
af Haydn; komponerade en cellokonsert,
6 cellosonater, 3 duos concertants för c.

och violin, 2 duos f. 2 c, flera trio för
instrumentet baryton (bordone).
2.

N

1

a u

son;

föreg:s

K.,

s

18.

5.

f.

1853

på
Stuttgart; den

14.
i

12.

1778

medlem

violoncellist;

af

Schuppanzighkvartetten; 1796 kammarmusiker hos furst Lobkovitz; studerade
1801 i Berlin hos P. Duport; 1809—14 anställd i hofkapellet i Berlin och 1S14— 34
hofkapellet

för

sitt

i

Stuttgart;

instrument

bl.

komponerade

a.

5

konserter,

1

fantasi, 3 divertissements

2

duor för c, karaktärsstycken, en polobolero m. m.; dessutom en stråk-

för 2 celli,

näs,

kvartett.

i

Cracovienue),

polsk
'A-takt från Krakaunejden; dan(fr.

början långsamt sedan efterhand
raskare och slutar i tämligen raskt tempo; anses i allmänhet som en af Polens äldsta danser.
Då den är en pardans med flera moderna turer, måste den
antingen ha mycket förändrats under
tidernas lopp eller också vara yngre än
man i allmänhet antar. Melodierna visa
ej heller någon ålderdomlig prägel.
K.
är i motsats till kujaviakdansen mest
herrskapsdans.
K. kombineras numera
ofta med masurkan el. kujaviak och tjänar då som gängen fördans, hvilken
förbereder den sprungna, lifliga efterdansen.
Af kompositörer, som skrifvit k., är Chopiu mest känd (op. 14). Af
andra må nämnas: Krzyzanovski, Noskovski och Paderevski samt Herz och
Wallace.
Litt.: F. Starczcvski, Die
polnischen Tänze, Smlb. d. IMG II.
sas

i

—

—

i

sångerska (kgl. kammarsångerska); elev
Rosenfeld och Kutzbach i
i sång af L.
Dresden; debuterade å k. t., Kphn, 1899
som Orpheus i "Orpheus o. Eurydice";
sjöng sedan bl. a. med stor framgång
Wagnerpartier. Af hennes roller märkas:
Carmen, Azucena i "Trubaduren"; Amneris i "Aida"; Dalila i "Samson o. Dalila";
Ortrud i "Lohengrin"; Fricka i "Rhenguldet"; Erda i "Siegfried"; Malfred i
"Liden Kirsten"; Morgiane i "Aladdin",
Gertrud i "Prinsessen på ärten" m. fl.
Fredrik, f. i Jönköping
1. Kraus,
1724, död i Lund 1780; dir.-mus. vid Lunds
univ.

fr.

1748

till

sin

död.

Hans

själf-

Hiilphers ms.-samling till
orgelverksbeskrifningen i Västerås' bibbiogr. finnes

i

liotek.

J o s e p h Martin K., f. 20. 6. 1756
Miltenberg vid Main, f 15. 12. 1792
Stockholm; fadern, som själf var jui
rist,
lät utbilda sonen i samma yrke,
och han flck sålunda studera vid gymnasiet i Mannheim 1768 73, sedan vid
universiteten i Mainz (1773), Erfurt (1774
—76) och Göttingen (1776—78); under
dessa juridiska studier hade han äfven
haft tid till litterär och musikalisk sysselsättning; sä utgaf han 1773 eu sami

—

ling af 15 idyller, 1776 ett sorgespel
a.

"Tolon",

i

3

och 1777 en skrift polemi-

mot Forkel: "Etwas von und
Musik" (utan att sätta ut sitt
namn); i musik hade han bl. a. åtnjutit
Voglers undervisning i Mannheim; från
Erfurt hade han gjort en resa till Hamburg och där lärt känna Phil. Em. Bach;
redan under Erfurttiden hade han förserande

Krakoviak
dans
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2.

ko

i

Esterhazy, f

i

—Kraus

Krarup-Hansen, J o h a n n e, f. 15. 6.
Vindiug vid Vejle, Danmark; opera-

iiber

sökt sig som kompositör i skilda riktningar; så omtalas, att han skrifvit 2
oratorier till egna ord, "Jesu födelse"
och "Jesu död", samt några andra verk
för kyrkan.
I Göttingen stiftade han
bekantskap med en svensk studerande,
Karl Stridsberg, och båda knöto ett fast
vänskapsband, som skville bli af stor beStridsberg
tydelse för K:s framtid.
skref i Göttingen texten till operan

"Azire", hvilken tonsattes af K.

Strids-

berg reste 1777 hem och rekommenderade nu sin vän till hofkapellet i Stockholm; man intresserade sig lifligt för
honom och K. beslöt sig för att resa;
3. 6. 1778 anlände han till den svenska
hufvudstaden. Här hade han i början
svårt för att göra sig gällande i de mu-
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Kraus

sikaliska

kretsarna,

men genom

infly-

gynnare lyckades han slutligen få i uppdrag att komponera musiken till en opera af Kellgren: "Proserpine".
Operan gafs sommaren 1781 på
Ulriksdals slott i konungens närvaro.
K. lyckades genom denna opera så fullständigt vinna konungens bevågenhet,
att han redan 23. 6. s. å. fick kallelse
telserika

andre hofkapellmästare med 500 rdr.
årlig lön och inkomsten af tredje
representationen af hvarje ny opera af
honom komponerad. Samtidigt erhöll
han löfte om att året därpå få företaga
en utrikesresa "för att än vidare fullkomna sin smak och insikter"; dessutom fick han förbinda sig att efter
hemkomsten stanna minst 10 år i konungens tjänst och under denna tid ställa
i
ordning undervisningsverket vid operan. K. syselsatte sig nu närmast med
en opera "Aeneas i Karthago", till hvilken Kellgren skrifvit texten. Operan
till

sp.

i

skulle
ning,

ges vid operabyggnadens invigdetta omöjliggjordes, där-

men

igenom

att sångerskan K. F. Miiller i
början af 1782 rymde ur landet. Naumanns opera "Cora och Alonzo" bestämdes då i stället till invigningsstycke
och K:s stora opera gafs först långt
efter kompositörens död under titeln
"Dido och Aeneas" (s. d.) 18. 11. 1799.
Så snart Naumann anländt till Stockholm, begaf sig K. 7. 10. 1782 på sin
utländska resa. Han for först till Tyskland, där han bl. a. i Wismar skref en
kantat till Gustaf III:s födelsedag 22. 11.
1782, sedan till Italien, där han i Florens
sammanträffade med konung Gustaf
och var honom sedan följaktig till Rom.
Efter en kortare vistelse i Neapel, reste han så öfver Livorno och Marseille
till Paris, dit han anlände i juli 1784.
Pä Gustaf III:s befallning komponerade
han här till Moliéres Amphitrion "Quatre intermédes, avec un divertissement".
Efter någon tids vistelse i London 1785
återvände K. till Paris och afvaktade
där order om sin hemresa. En sådan

han emellertid först 1786. I juni
lämnade han den franska hufvudstaden
och var åter i Stockholm jan. 1787. Eedan 1. 7. s. å. erhöll han förordnande att
erhöll

vara ordinarie kapellmästare och tillträdde denna sin befattning efter Uttinis afgång 24. 2. 1788.
Han kvarstod

på denna post

till

sin

död.

De verk

K. skref för scenen efter sin återkomst
voro tämligen få. För dramat "Visit-

timman" (uppf. 2. 6. 1787) komponerade
han en aria: "Hör mina ömma suckar
klaga". S. å. utarbetade han äfven musiken till komedien "Soliman II" (22. 9.
Hela hans öfriga kompositoriska
verksamhet för operan inskränkte sig
till smärre musikinlagor i operor. Bland
dessa må nämnas: några arier och kupletter till komedien "Flintbergs bröllop" (7. 1. 1788); en aria till dramat
"De mexikanska systrarna" (13. 10. 1789);
ouverture, körer och arier till komedien
"Äfveutyraren" (7. 10. 1791); musiken till
komedien "Marknaden" (uppf. på hertig
Karls födelsedag 1792); slutligen några
1789).

körer

till

(10.

1792).

Adlerbeths tragedi "Oedipe"
Det sista året af hans lif
blef rikt på stora tonskapelser.
Konung Gustafs död gaf anledning till två
kompositioner i större stil, ett instrumentalverk vid bisättningen i april
(C-moll) samt en kantat för solo, kör och
orkester vid begrafningen i maj. Detta
senare blef hans sista arbete, men äfven hans största. Renare och djupare
kunde han ej ha tolkat sin sorg öfver
sin store välgörares bortgång än här.
Såväl samtid som eftervärld har varit
ense om att förklara denna kantat för
3.

ett storverk för alla tider.

K. skref jämte sina verk för teatern
symfoniska, hvilka afgjordt ställa
honom bland samtidens främsta. P. Frigel säger i sin karaktäristik af K.: "K:s
symfonier äga alla ypperligt värde och
äro fulla af karaktär, än högtidliga och
praktfulla (D-dur 1789), än briljanta och
naiva (Ess-dur), än allvarsamma och
dystra (D-moll), än sorgliga och sönderslitande (C-moll 1783)." Af dessa är Dflera

mollssymfonien med fuga
len af Albrechtsberger.

första

Largot,

hvilket

till

större de-

Af K. är blott
han sedan an-

vändt som introduktion till Begrafningskantaten. För kammarmusik skref han:
en kvintett i D-dur (Wien 1783), 7 stråkkvartetter, en sonat för violin och cello,
4 för violin och piano samt en sonat för
flöjt och altviolin.
Af pianokompositioner märkas: 2 pianosonater, ett tema
m. var. (tr. i Mus. Tidsf.), ett rondo m.
var., en kontradans.
Slutligen märkas
en del solosånger med piano, af hvilka

Kraus
1796

på Breitkopf & Härtels förlag

kom en samling "Viugt

airs

et

ut-

chan-

sons"; 7 trycktes i Mus. TidsförJr.; 19
förblefvo manuskript. I sin sångmusik i
den mindre stilen är K. mindre naturlig.
Stilen verkar torr, och melodien saknar
Hela hans naturell låg
rätt uttryck.

bäst för de stora formerna. Det var måhända just detta storslagna, djupa och
taukedigra hos K., som gjorde, att han
ej af sin samtid blef rätt uppskattad.

Man fann honom "något för mörk i sitt
maner". För eftervärlden står han däremot som Gustavianska tidehvarfvets
helgjutnaste och formrenaste tonskald.
Om K. som kompositör yttrar P. Fri"Hufvuddraget i K:s musik var
gel:
energi, likasom i hans snille och tänkeHit hänförde sig alla hans egensätt.
skaper af hans komposition. Ingen visade sig till hälften, utan alla voro hela
och fullbordade, men gingo icke utöfver
gränsen af det sanna och naturliga. Man
såg i hans sättning, att han älskade
Glucks stil, som ock bäst stämde öfverens med hans manliga karaktär. Därför, ehuru man ej kan frånkänna honom
de egenskaper, som merendels hos andra
kompositörer finnas strödda och omfatta
hos den ene mest det behagliga, hos en
annan det naiva och lekande, hos en
tredje det ömma och smältande, såg man
likväl, att hos K. var det djupa, det
dystra, det nervfulla egentligen rådande, där han visade sin fulla mästarstyrka, och hvaruti, om icke en för tidig
död mellankommit, han med tiden säkert hunnit till Glucks fullkomlighet i
den lyriska, äfvensom han i instrumentalmusiken till en viss höjd redan upphunnit Haydns lekande och naiva samt
Mozarts högst öfverraskande och sångbara sätt och ändtligen i kyrkomusiken,

—

hvartill

han

satt allenast få stycken, till

Händels majestät och jättestyrka, helst
om han lefvat i ett land, där kyrkomu-

—

siken varit mera känd och älskad."
24. 5. 1798 anställdes i Riddarhussalen en
minnesfest öfver K., hvarvid talet hölls
af hans gamle vän Karl Stridsberg. Äfven iippfördes flera af hans kompositioner.
På K:s graf vid Tivoli pä stranden af Brunnsviken kvarstod ännu 1825

—

en liten murknad, hvitmålad träpyramid
med följande inskrift: "Hier ruhet der
Kapellmeistcr Josef Kraus, geboren 1757
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[oriktigt årtal]

—

gestorben 15 Dec.

1792.

Durch ausgezeichnete Verdienste geehrt
von Fursten, geschätzt von Kennern,
durch sanften Umgang geliebt von Al1846 ersattes detta

len."

monument med

—

sandsten.
En tämligen
fullständig samling af hans kompositioner förvarar Uppsala bibi. (till stor del

annat

ett

af

gåfva af Fr. S. Silverstolpe). Flera orig.ms. finnas äfven i Mus. ak:s bibi. Litt.:
[Fr. Sam. Silverstolpe] Biogr. af Kraus
(1833), med förteckning af hans komp.
samt dessutom 50 bref från honom (då
H. Riemann i sitt lex. meddelar, att k. b.
i Berlin har hans själfbiogr., kan ej menas annat än ett ex. af denna bok, som
i Eitners Quellenles. får heta "K:s själfbiografi"); K. Stridsberg, Åminnelsetal
öfver K. (1798), med en karaktäristik öfver hans kompositioner af P. Frigel; A.
Lindgi-en, Sv. hof kapellmästare (1882);
Sv. Musikt. 1883 s. 96 och 1884 s. 9; C. A.
Forssman, Om J. C. Haeffners verksamhet

(s.

15

f.);

P. C.

Boman

i

Ny

tidn.

f.

Kellgrens saml. skr. I, 229 ff.;
C. F. Dahlgren, Ant. om Sthlms teatrar;
Eitners Quellenlex.; Fetis, Biogr. univ.;
T. Norlind, Sv. musikhistoria.
3. Ernst K., f. 8. 6. 1863 i Erlangen;
operasångare (tenor); utbildad i Milano
och af fru Schimann-Regan i Miinchen;
1893 engagerad i Mannheim och sedan
1896 vid k. op. i Berlin; k. kammarsångare; K:s härliga och klangfulla tenor
har särskildt gjort sig väl gällande i
Wagnerpartier; däribland särskildt som
"Siegfried"; K. har äfven sjungit vid
festspelen i Bayreuth; af hans roller
märkas: Siegmuud, Walther, Erik, Tristau, Tannhäuser, Max, Tamino, Masaniello. K. har äfven gästat England och

mus.

1854;

Amerika.
4.

Felix von

K.,

f.

3.

10.

1870

i

Wien;

sångare (basbaryton); elev af Stockhausen; har äfven med allvar studerat musikhistoria och blef fil. d:r vid univ. i
Wien 1894; alltsedan 1899 har han sjungit

vid

festspelen

i

Bayreuth

som Hagen, Gurnemanz,
grefven och Märke.

i

roller

Titurel, Landt-

K. blef 1908 sång-

lärare vid k. ak. för musik i Miinchen.
d r iK. är gift med altsångerskan
1873 i Buffalo).
(f.
enne

—

A

Osborne

Hon har som

konsert- och operasångerska gjort sig fördelaktigt känd i Tyskland.
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—Kremser

1. Krause, T h e o d o r,
f
1.
5.
1833 i
Halle a. S.; sängdirigent och pedagog;
elev af M. Hauptmann och E. Grell
m. fl.; grundade 1880 Nikolai-Marienkyrkokören i Berlin; dirigerade någon
tid äfven den Seiffertska sängföreningen; äfven musikreferent; 1887 k. mu.

sikdirektor;

professors

1894

titel;

1895

sånglärare vid k. institutet för kyrkomusik. K. har uppfunnit en metod att
med s. k. vandrande noter ("Wandernoten") lära elever sjunga från bladet;
utgaf härom: "Die Wandernote" (1888;
3.
uppl. 1900); "Deutsche Singeschule"
(4 hftn 1888; 6. uppl. 1901); skref dess-

2.

Karl

August

Niirnberg, f

K.,

16.

f.

1804

1.

i

Dresden; hette
urspr. Miedke; dirigent, pianist och
komponist; 1826 3. dirigent vid hof teatern i Wien; 1827 kapellmästare vid
Stadtteatern i Hamburg; 1850—72 hofkapellmästare i Dresden; ansågs som en
af sin samtids bäste dirigenter; komponerade sånger, körverk, 2 operor, pianosaker m. m.
16.

1880

5.

i

Aloysia K.-M i c h a 1 e s i, f. 29. 8.
i Prag, t 5. 8. 1904 i Dresden;
den
föreg:s hustru; var en firad sångerska
(Hamburg, Dresden); gift 1850.
4. Mary K.-B r e n n i n g, f 5. 12. 1851
i Dresden, t 27. 6. 1900 därst.; dotter till
3.

1826

.

utom "tlber Musik und Musiker" (1900);
komponerade ett 100-tal andliga och
världsliga sångverk
lönta manskörer).
2.

Anton

Sachsen, t

K.,

f.

9.

(däribland
11.

1834

i

prisbe-

Geithain,

Dresden; pianopedagog; elev af konserv, i Leipzig 1850
—53; dirigent för Concordia-konserterna,
sångföreningen och Liedertafel i Barmen 1859 97; komponerade pianosaker,
sånger, körverk samt instruktiva sonater, sonatiner och etyder.
31.

1.

1834

i

—

3.

hamn;

v o K. f. 2. 7. 1857 i
oboist; elev af konserv,

1 i

Köpeni

Kphn

1873—77; hofkapellist 1882; komponerade
bl. a. en violinsonat, en stråkkvartett,
solost. för oboe samt en opera "Popoff"
(1912).

K. har äfven

i

2 år varit opera-

repetitör.

Krauss, G a b r i e 1 e, f. 24. 3. 1842 i
Wien, t 6. 1, 1906 i Paris; operasångerska (sopran); elev af konserv, i
Wien; 1860—68 anställd vid hof operan
därst.; var sedan intill 1887 engagerad
vid St. operan i Paris, där hon länge
var en framstående kraft; af hennes roller märkas: Norma, Fidelio, Judinnan,
Valentine, Aida, Afrikanskan, Jeanne
d'Arc, Pauline i "Polyeucte" m. fl.
Krebs, J o h a n n L u d w i g, f. 10.
2. 1713 i Buttelstädt vid Weimar, f jan.
1780 i Altenburg; 1726—35 elev af J. S.
Bach vid Thomasskolan i Leipzig; organist i Zwickau (1737), Zeitz (1744) och
Altenburg (1746). K. var god organist
och ansågs som en af Bachs bästa elever;
komponerade orgelsaker, sonater
pianokonsert,
triosonater m.
m.
En
samlad upplaga af hans orgelverk utgafs af Heinrichshofen i Magdeburg.
1.

de båda föreg.; pianist;
konsertresor och slog sig
Dresden.
5.

vid

Karl

K.,

2.

5.

f.

Königsberg

företog
sist

till

1857

flera

ned

i

Hanseberg

i

musikhistoriker;
elev af Ph. Spitta i Berlin; dr. phil.
1895;
musikkritiker i "Vossische Zeitung",
"Möderne Kunst", "Deutsche
Rundschau" m. fl. tidningar och tidskrifter; skref bl. a. "Die besaiteten Klavierinstrumente bis zu Anfang des 17.
Jahrh." (Viertelj. d. MW. 1892); "Dittersdorfiana" (1900); "Haydn, Mozart u.

Beethoven"
Krehl, S

t

i

N.;

(1906).

e

pha

n,

f.

5.

7.

1864

i

Leip-

och Dresdens konservatorium; 1889 lärare i piano och
teori vid konserv, i Karlsruhe; 1902 i
liknande ställning vid Leipzigs konserv.; utgaf: "Praktische Formenlehre"
"Allgemeine Musiklehre" (1904;
(1902),
zig; elev af Leipzigs

sv. öfvers. 1912), "Kontrapunkt" (1908),
"Erläuterungen
zur Komposition der
Fuge" (1909); komponerade: en violin.

sonat op.

.

.

pianokvintett op.

19,

klari-

nettkvintett, pianostycken, sånger,

mans-

8,

kvartetter m.

m.

Kreisler, Fritz, f. 2.
elev af Hellmesberger i

1875 i Wien;,
Wien, Delibes

2.

och Massart i Paris; har som violinist
berest Europa och vunnit stort anseende
för gediget spel; besökte Norden upprepade gånger; är för närvarande bosatt i London.
Svensk biografi i Sv.

—

Musikt. 1908

s.

146

och 1909

s.

93.

Kremser, E d u a r d, f. 10. 4. 1838 1
Wien; sedan 1869 kördirigent för Wiener
Männergesangverein; har komponerat
flera pianostycken, körsånger, flera ope-

Krétma-Ekstéen
retter,

manskörer med orkester ("Bal-

—Kreutzer

vid konserv,
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med

Paul, Richter, Pappe-

utnämndes

kanbilder", "Prinz Eugen", "Das Leben
ein Tanz", "Im deutschem Geist", "Altes Weihnachtslied"); utgaf "Altniederländische Volkslieder" för manskör, soli

ritz,

och orkester.
Kretma-Ekstéen, Tia, f. 19. 3. 1865 i
Elberfeld, t i Aix, Provence, 12. 8. 1901;
konsert- och oratoriesångerska (hög sopran); utbildad af fru Peschka-Leutner
i Wiesbaden och fru Amalia Joachim i
Berlin; erhöll sin sista utbildning genom Fritz Arlberg; uppträdde f. ggn
offentligt i Stuttgart 20. 11. 1889 å en
konsert; sjöng sedan med stor framgång
Tyskland, Holland samt lät f. ggn
i
höra sig i Köpenhamn i Musikföreningen 21. 1. 1892; sjöng dessutom i den danska hufvudstaden å egna konserter och

Bachverein, Euterpe m. fl.); 1876 teaterkapellmästare i Metz, 1877 univ.-musikdirektör i Rostock; 1880 öfvertog han
dessutom ledningen af stadens musikkrafter ("stadsmusikdirektör") och höjde
afsevärdt musiklifvet i staden. 1887 öfverflyttade han till Leipzig som univ.musikdirektör och begynte därmed äfven sin föreläsningsverksamhet som docent i musikhistoria; härifrån kallades
han till ord. professor i musikhistoria
vid Berlins univ. 1904; 1907 blef han därjämte chef för k. inst. f. kyrkomusik
och 1912 äfven för Hochschule f. Musik.

medverkade vid
erkännande för
stämma; ingick

samt vann varmt
vackra välskola de
1893 äktenskap
sept.

laritet.

Edmund,

f.

31.

8.

1830

i

Ostritz, Oberlausitz, t 13. 9. 1908 i Dresden; elev af Jul. Otto och Joh. Schnei-

Dresden;

organist vid liof1863—1901 hof organist;
1880 dirigent för hofkyrkans vokalkör;
dirigerade 1850 70 flera körföreningar i
1854

därst.,

—

Dresden

och

grundade

en

Ceciliaför-

ening; 1892 professors titel; komponerade mässor, körsaker ("Pilgerfahrt",
Dorfge"Musikalische
"Festgesang",
operor ("Die Folkunger"
schichten"),
1874, "Heinrich der Löwe" 1877, "Schön
Rotraut"); utgaf 1904 ett band dikter.
Otto Schneid, E. K. (1890).

—

Kretzschmar, August Ferdinand Herf. 19. 1. 1848 i Olbernhau i sachs.
Erzgebirge; utbildad af Kreuzschule i
Dresden med J. Otto som lärare i musik;
fortsatte sedan sina studier vid
Leipzigs universitet och blef fil. dr. 1871
med en skrift öfver Guido af Arezzo;
samtidigt hade han utbildat sig i musik

mann,

Geheimer Regierungsratstitel.

En-

dast ett fåtal kompositioner äro tryckta
(orgelverk, kyrkliga och världsliga körer m. m.). Af böcker kunna nämnas:
"Fiihrer durch den Konzertsaal" (I i 4.
uppl. 1913); "Geschichte d. neuen deut-

—

i

lade därjämte en rik verksamhet som
dirigent af flera körer (Singakademie,

1908

Claes J. Ekstéen, VollSkåne; bodde sedan å Vollsjögärden
1893 96 och företog därifrån konsertresor bl. a. till Helsingfors 1893, Köpenhamn 1895 och Kristiania s. å.; efter
IV2 års vistelse i Lund, under hvilken
tid hon äfven lät höra sig i de skånska städerna, flyttade hon till Aix i
södra Frankrike och sjöng i detta land
bl. a. i Paris, där hon vann stor popu-

kyrkan

lärare;

1871 till lärare vid konserv, och utveck-

sin

sjö,

der

till

flera

med godsägaren

Kretschmer,

Reinecke

schen Liedes" (L

1911);

dessutom uppsat-

Vierteljahrschr. f. MW., Jahrb.
d. Musikbibi. Peters; dessutom Spittas
Bachbiografl i ny uppl. K. är som musikhistoriker en af de ledande personlig-

ser

i

heterna i Tyskland. Hans skriftställarverk äro af den mest djupgående betydelse, och han förenar den praktiske
musikerns blick för musiken själf med
historikerns

förståelse

för

tidsriktnin-

gar.

Kreutzer, R o d o 1 p h e, f. 16. 11. 176ff
Versailles, t 6. 1. 1831 i Geneve; violinist; elev af A. Stamitz; 1790 soloviolinist vid Théåtre Italien i Paris; 1795
1.

i

violinprofessor vid det nygrundade konserv.; företog 1796 en stor konsertresa
Italien, Tyskland samt Holland
och blef härunder vida bekant som en
af sin tids främste violinister; 1801 Rodes efterträdare som soloviolinist vid
Stora operan; 1816 andre och 1817 förste
kapellmästare där. Af hans 40 operor
uppfördes i Stockholm: "Paul och Virginie" (Munkbrot. pr. 16. 5. 1794) och
"Lodoiska" (k. t. pr. 2. 11. 1795). Hans
pedagogiska storverk är "40 Études ou
Caprices" för violin; skref dessutom 19

genom

violinkonserter, 15 stråkkvartetter, 15
stråktrior, violinsonater m. m.; utgaf
tills. m. Rode och Baillot en violinskola^

—

K. står närmare den gamla skolan,

som lägger mindre

vikt vid ett briljant,
pärlande passagespel än en fyllig och
bred ton. Hans violinkompositioner visa
en skolad smak och äro ej sällan af
Litt.:
K.
högt konstnärligt värde.
Hering, Uber R. K:s Ettiden (1858); B.
Cutter, How to study K. (1907) H. Kling,
R. K. (Briissel 1908).

—

;

2.

— Krohu
intet. — Litt.:

Kreutzersonaten
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Auguste

sailles,

broder;

t

K.,

f.

3.

9.

1778

Ver-

i

Paris; den föreg:s
1802 23 anställd vid

1832

31. 8.

i

—

violinist;

operan och 1826 sin broders efterträdare som violinprofessor vid konserv.;
skref en del kompositioner för sitt inSt.

strument.
3. K o n

r

a d

i

n

K.,

f.

22. 9.

1780

i

Mess-

kirch. Baden, t 14. 12. 1849 i Riga; studerade 1799 juridik vid univ. i Freibnrg;

begaf sig 1800 till Wien, där han blef
Albrechtsbergers elev; gjorde sig snart
ett bekant namn genom en del operor
("Konradin von Schwaben", "Der Taucher", "Jery und Bätely") och kallades
1812 till hof kapellmästare i Stuttgart;
1817 flyttade han öfver till Donaueschingen som kapellmästai-e hos fursten af
Fiirstenberg; 1822 återvände han till
Wien, där han någon tid var kapellmästare vid Kärntuerthort. och sedan
vid Josephstädtert. (1833—37); 1840—46
kapellmästare i Köln och 1846 49 åter
i Wien.
K:s berömdaste opera är "Das
Nachtlager in Granada" (Wien 1834;
"Nattlägret i Granada", Sthlm k, t. 1860).
K. har alltid en behaglig och angenäm
stil, som utmärker sig för stor melodiösitet; af hans öfriga kompositioner

—

kammarmusik, sånger, mansTag des Herrn", "Die

märkas:

kvartetter ("Der

—

Kapelle" m. fl.).
Litt.: Riehl, Mus.
Charakterköpfe I.
Kreutzersonaten, sonat för violin och
piano af Beethoven (A-dur op. 47). K.
utfördes

f.

ggn

17.

(el.

24.)

garten af Beethoven och

5.

1803

i

Au-

Bridgetower.

nen

först

ten utkom i tryck 1805 på Simrocks förlag.
På detta tryck står: "Composta e
dedicata al suo amico R. Kreutzer". Då
vi ej veta något om B:s förhållande
till R. Kr. förefaller denna dedikation
oss rätt egendomlig.
Kr. besökte B.
1798 tills. m. marskalk Bernadotte.
Om
något senare sammanträffande veta vi

Beethoven

II,

Kreuzschule, ett kantorat i Dresden af
liknande natur som Thomasskolan i
Leipzig; har utbildats ur "Kreuzchor"
på 1200-talet; stod högt i anseende på
1700-talet och är ännu ej utan betydelse
för utbildandet af musiker (H. Kretzschmar har utgått ur k.). Af äldre
musiker utgångna ur skolan märkas:
Kuhnau, J. A. Hiller, bröderna Graun.
Litt.:
Held, Das Kreuzkantorat zu
Dresden (Vierteljahrschr. f. MW. X,

—

1894).

Kriebel, Anna, f. 20. 8. 1863 i Trondbjem; konsertsångerska; 1882 elev af fru
Marchesi i Paris; sjöng med stort bifall
Paris; återvände 1886 till hemlandet,
i
där hon sjöng å flera konserter; 1887 var
hon åter i Paris samt i Tyskland, där
hon särskildt studerade Wagnerverk; ingick 1891 äktenskap med d. v. kapellmästaren vid Scalateatern Vittorio Vanzo.
Krigsmusik, se Militärmusik.

Kring rymden breddes
psalm

372; Haeffner

hänvisar

till

fasa,
mel.

1.

Kristallpalatskonserterna i London; ett
af den engelska hufvudstadens allra
värdefullaste konsertföretag; leddes 1855
1901 af August Mann; konserterna ägde rum under vintern hvarje lördag;

—

k. -programmen

ordnades

efter

ungefär

samma

principer som Gewandhauskonserterna i Leipzig; orkestern var mycket
stor och bestod af ej mindre än 61 stråkar.

Kriste, som ditt ursprung
leder, psalm 74; Haeffner 74; går tillbaka till tysk koral (Zahn 4891: Den des
Vaters Sinn geboren) af 1728; saknas
Sverige före Hseffner.

i

Kristen, klandra ej din
lycka, psalm 283; Haeffner 283; går
tillbaka till tysk koral (Zahn 6799: Jesu,
meines Lebens Lebeu) af 1760; i Sverige
ej före Hfeffner.

Kristen, var för Herrans;

Den sistnämnde

påstod, att kompositiovar tillägnad honom. Sona-

Thayer,

231.

psalm

Haeffner

308;

hänvisar

till

mel.

126.

Krohn,
IL 1867

m

a r i Henrik Reinhold, f.
Helsingfors; fil. dr. 1900; elev
af R, Faltin 1885 86 och Leipzigs konserv. 1886 90 (Schreck, Reinecke, Papperitz); organist i Tammerfors 1894; docent vid univ. i Helsingfors i musikens
historia och teori 1900; organist i Hel8.

1

1

i

—

—

—
Kroll

— Kruf

singfors-Sörnäs 1911; har dessutom varit
lärare vid en del musikskolor i den finska liufvudstaden; sekr., sedermera ordf.,
koralkommittén 1903 13; redaktör för
i
musiktidning:en"Säveletär" 1906; ordf. i
Helsing-forsafdelningen af Intern, musiksällsk.; har äfven verkat som dirigent för flera körer vid sångfester. K.
har nedlagt ett nitiskt arbete i kyrko-

—

och folkmusikens tjänst; af hans skrifter märkes: "Uber die Art und Entstehung der geistl. Volksmelodien in Finland" (1899); utgifvit den värdefulla
samlingen "Suomeu Kansan Sävelmiä"
(Finlands folkmelodier: I Andliga mel.
Sångmel.
[1904—12];
III
[1898—1900];
Dansmel. [1893—97]); dessutom "Koralpsalmböckernas normalupplaga" (1905);
"Kaikuja Merilta Mailta" (Genklang
från andra länder) I— V, 1906—10; skrifvit de flesta musikuppsatserna i det finska konversationslexikonet "Tietosanakirja"; dessutom flera värdefulla musikhistoriska uppsatser i IMG:s publikationer. K. har under de sista åren särskildt företagit grundliga studier i musikteori och utger för närvarande en utförlig handbok häri ("Musikens teori";
på finska); första delen om rytmen
("Rytmioppi") utkom 1911 13. K:s kompositioner äro hufvudsakligen andliga
körer a capella (Dav. 23, 25 och 127
psalm, I juletid, En moders bön. Mat-

—

kalla kotiin,

kom m.

fl.);

Pikku

Julius,

Xeidon ru-

dessutom en mängd

liturgi-

ska verk, dels arrangerade, dels nykomponerade; ett Johanneskantat för soli,
kör och ork.; oratoriet "Ikiaartehet"
(Eviga skatter; ej utgifvet);; slutligen
solosånger,
orgelkompositioner, pianostycken m. m. K. har upptecknat folkmelodier i Finland, och andliga folkvisor i Norrland och Finland.
Kroll, se

De

C

r o

1 1.

Kromatik, användande af kromatiska
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ker teoretiskt förklara kromatiken med
utgångspunkt från solmisationen; hos
venetianska skolan på 1500-talet (Willaert, Cypriano de Rore, Venosa m. fl.)
utbildas den vidare och användes allt
oftare i den praktiska musiken; på
grundA-alen af den liksväfvande temperaturen vann den under 1600-talet allt
större utbredning; instrumentalmusiken
erkände i allmänhet kroraatiken tidigare
än vokalmusiken, och särskild uppmärksamhet förtjänar härvid lutmusiken på
1690-talet (se t. ex. Besardus) och virgiualmusiken i England vid samma tid; i
violinmusiken framträdde kromatiken
tydligt hos B. Marini 1626 och 1629.
K.
instrument äro de med ventiler
försedda bleckblåsinstrumenten i motsats till naturinstrumenten, hvilka en-

—

dast ange öfvertonerua.

Kronjuvelerna,

Les diamants de
couronne, Die Krondiamanten, komedi med sång i 3 a. af Scribe och SaintGeorges; musik af Auber; premiär Paris 1841; sv. öfvers. af N. W. af Wetter-

la

ggn

Sthlm 17. 9. 1845; 100:de
dansk öfvers. ("Kronjuvelerne") af N. T. Bruun; f. ggn k. t.
Kphn 17. 2. 1843; St. t. Göteborg f. ggn
stedt;

ggn

3.

6.
1.

f.

k.

t.

19. 4. 1897;

1880.

Arnold,

Krug,

Hamburg, t

4.

8.

f.

1904

16.

1849

10.

därst.;

elev

i

af

konserv, i Leipzig 1868, af Reinecke och
Kiel 1871; var 1872 77 lärare i pianospelning vid Sternska konserv, i Berlin;
vistades 1877 78 i Italien och Frankrike
som Meyerbeerstipendiat; bodde sedan i
Hamburg, där han 1885 blef lärare vid
konserv, och dirigent för sångakademien
Altona. K. har skrifvit en mängd
i
kompositioner, af hvilka flera vunnit ett
stort anseende; hit höra bl. a.: en symfoni, en symfonisk prolog till "Othello",

—

—

"Romantische Tänze" f.
konsert, körverken med

en violinoch ork.:

ork.,
soli

Stigande

"Sigurd", "An die Hoffnung", "Der Sohn
der Rose", "Der Kiiuste Lobgesang",
"Fingal" (manskör); dessutom kammarmusikverk, pianostycken, sånger, körer

tecken,

m. m.

tonföljdcr.

Kromatiska skalan uppstår därigenom, att oktaven delas i 12 lika delar.
k. toner tecknas med höjningsfallande med sänkningstecken.
Grekernas k. tetrakord var i början
ofullständigt (e f flss a) men öfvergick så småningom till en fullständig
tolfindelning af oktaven. Under medeltiden var k. skalan erkänd vid 1200-

talets slut

och Marchettus af Padua

sö-

2.

Josef

Waldsee,

K.-\V a

1

d

s e e,

Oberschwaben;

f.

8.

9,

1858

i

af konserv, i Stuttgart; 1882—89 dirigent för
"Nya sångföreningen" i Stuttgart; 1889
92 kordirektor vid Stadtteatcrn i Hamburg; sedan kapellmästare i Briiun,
elev

Krumhorn—Kufferath
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Augsburg och Nlirnberg;

1901

dirigent

symfonikonserterna och sällskapskonserterna i Magdebnrg; skref som
kompositör bl. a. körverken "Harald",
"König Rother", "Der Geiger zu Gmlind"
och "Seebilder" (1894), en symfoni, suite
för piano och violin, ouverture till "Turandot" samt operorna "Der Prokurator
von San Juan", "Astorre" och "Der Eotför

mantel".

Krumhorn (fr. cromorne, it. cormorne),
träblåsinstrument, vanligt på 1500- och
1600-talen, med 4 8 tonhål på den öfre,
raka delen af röret, hvars nedre del var
halfcirkelformigt böjd och försedd med
ett vidt klockstycke. Instrumentet byggdes i 3 4 storlekar.
Se musikbil. V: 2.
K. omtalas och beskrifves så väl hos
Virdung och Agricola som Prätorius.
Se äfven W. J. v. Wasielewski, Geschichte der Instrumentalmusik im XVI.
Jahrh., Berlin 1878.
Krygell, Johan Adam, f. 18. 9. 1835 i
Naestved; begynte som målare men öfvergick på 60-talet helt till tonkonsten

—

—

—

och blef elev af G. Matthison-Hansen i
orgel och af konserv, i Kphn 1867 68;
Anckerstipendiat 1874 75; organist vid
Herlufsholms kyrka 1863 80; sedan vid
Matthseusk. i Kphn. Professor 8. 11.
1893.
Af hans kompositioner märkas:
"Moll och Dur" (24 fugor för orgel); ett
oratorium; mässa i Ciss-moll; 24 stråkkvartetter; en septett (op. 90); symfonier
(en "Gustaf Adolf ssymf."), ouverturer,
sånger samt konsertstycken; dessutom
operan "Saul" (ej uppförd). K. älskar
den gamla stränga stilen och behandlar
fugan på ett förtjänstfullt sätt. Hans
samling "Moll och Dur" förtjänar studeras af hvarje älskare af fugaformen.
Som orgelkonstnär och improvisatör har

—

han gjort

—

—

sig fördelaktigt

känd vid mån-

ga kyrkokonserter.
Kräftkanon, se C a n c r i c a t.
Kröyer, Hans Ernst, f. 31. 1. 1798 i
Köpenhamn, t 24. 3. 1879 därst.; student
1815; deltog ifrigt i studentsängen och
stiftade tills. m. Rosenkilde, Chr. Winther och Abrahams en kvartett; för denna skref han flera manskvartetter, af
hvilka den mest kända är "Der er et yndigt Land" (komp. 1823 till text af Oehlenschläger; som nationalsång känd sedan festen på Skamlingsbanken 1844);
1844 blef

han kantor

i

Slottskyrkan och

bibehöll denna till sin död; han deltog
ej i stiftandet af Studentsångföreningen

Köpenhamn. Af hans manskvartetter
kan ytterligare nämnas: "Verbum amare", "Her under Nathimlens rolige Skygge", "Muser har Glseden, Druen kaer".
i

Kubelik, J a n, f 5. 7. 1880 i Michle vid
Prag; 1892—1900 elev af konserv, i födelsestaden (Sevcik); violinist; har genom
talrika konsertresor vunnit ett vida erkändt namn; han har äfven gästat Norden (1906); bor för närvarande i Prag.
Svensk biografi i Sv. Musikt. 1909 s. 129.
.

—

1.

Kufferath,

Johann Hermann,

Miihlheim a. d. Ruhr, t 28.
7.
1864 i Wiesbaden; violinist; elev af
Spohr och Hauptmann; 1823 musikdirektör i Bielefeld, 1830 i Utrecht, där han
utöfvade en för musiklifvet mycket gagnande verksamhet; sånglärare vid musikskolan därst. och dirigent för flera
musikföreningar; drog sig 1862 tillbaka
till Wiesbaden; komponerade festkantater, ouverturer, motetter m. m.; utgaf
1836 en sånglära för skolor.
f.

12. 5.

2.

L

o

1797

u

i

s

i

K.,

f.

10.

11.

1811

i

Muhl-

heim, t 2. 3. 1882 nära Briissel; den föreg:s broder; pianist; elev af Schneider
i Dessau; 1836
50 direktör för musiksko-

—

lan

i

Leeuwarden samt dirigent för

för-

eningen "Euphonia-Crescendo" och "Tot
nut van falgemeen; grundare af "Groote
Zangvereeniging"; bosatt som musiklärare i Gent efter 1850; komponerade en
mässa m. orgel o. ork., 250 canons, ett
kantat "Arteveide", pianostycken, sånger och körer m. m.
3.

H u b e r t Ferdinand

K.,

f.

11.

Miihlheim, f 23. 6. 1896 i Briissel;
de föreg:s broder; elev af Schneider i
Dessau och Mendelssohn och David i
Leipzig; 1841 44 dirigent för manssångföreniugen i Köln; 1871 kompositionsprofessor vid konserv, därst.; komponerade en symfoni, en kvartett, trio, körer,
solosånger, pianostycken m. m.
6.

1818

i

—

4. M a u r i c e K., f. 8. 1. 1852 i Briissel;
den föreg:s son; efter juridiska och filologiska studier blef han redaktör för den
allmänna tidningen "Indépendance beige" och musiktidningen "Guide musical"; 1900 direktör för Monnaieteatern;
utgaf bl. a.: "R. Wagner und die 9. Sym-

phonie", "Berlioz und Schumann" (1879),
"Le théätre de Wagner de Tannhäuser ä

Kuhac— Kuhlau
Parcifal" (1891—98), "L'art de diriger l'orchestre" (2. uppl. 1901), "Musiciens et
philosophes" (1897), en biogr. af H.
Vieuxtemps (1883), "La Salome de Rich.

Strauss"

(1898).

Franz

Xaver, f. 20. 11. 1834 i
Kroatien; elev af konserv, i
Pest och Leipzig, Liszt i Weimar och
Hanslick i Wien; bor i Agram; utgaf
bl. a. goda samlingar sydslaviska folkvisor (Juzno-slovjenske narodne popievke, 1878—81, 4 bd med text och pianoack.;
i 4:de bandet äfven folkdanser utan text)
och en grundlig beskrifning öfver sydslaviska folkinstrument med bilder och
melodiprof (Opis i poviest narodnih glasbala jugoslovjena 1877—79, 2 bd).
Daniel Ru1.
Kuhlau,
dolph, f. 11. 9. 1786 i Uelzen i Hannover
(nära Liineburg), t 12. 3. 1832 i Köpenhamn; son af en militärmusiker J oh a n n C a r 1 K. (f. 1747 i Leipzig, t 1830
i
Lyngby); genom ett olycksfall miste
K. vid 8 års ålder sitt ena öga; 1801 flyttade föräldrarna till Hamburg, och K.
fick här vidare utbildning i musik; hans
lärare blef E. F. G. Schwencke. K. hade
redan fått en god musikalisk anställning
i Hamburg, då Napoleon 1810 intågade i

Kuhac,
Escheck

i

Frederik

staden.

Den unge musikern

stod

nu

in-

möjligheterna att antingen lämna
staden eller bli inlemmad i det franska
regementet. Han valde att lämna staden och flydde till Köpenhamn, där han
23. 1. 1811
i början fick hålla sig dold.
debuterade han inför danskt publikum
med en egen konsert å k. t. Hau utförde här äfven egna kompositioner, däribland en tonmålning "Uvejret paa Havet", i anordningen något påminnande
om Beethovens pastoralsymfoni; äfven
utförde han sin egen C-durspianokonKort därefter debuterade han äfsert.
ven med en opera "Röverborgen" (1814),
hvarigenom han särskildt förvärfvade
sig Oehlenschlägers stora bevågenhet.
K. hälsades nu som en af Danmarks bäste kompositörer och ställdes som sådan
i jämbredd med Chr. E. F. Weyse.
K:s
andra opera "Trylleharpen" (1817) vann
för

samma framgång på grund af striden mellan kapellmästaren Kunzen och
diktaren Baggesen. 1820 skref K. "Elisa"
och 1824 den präktiga af Rossinistilen
genomandade operan "Lulu"; slutligen
det berömdaste verket operan "Elverhöi"
ej
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Heibergs text 1828 ("Elfjungfrun"
Sthlm 1857). Jämte operorna skref.
K. äfven synnerligen populära manskvartetter. Alla dessa manskvartetter
äro skrifna till tysk text. Den danska
har tillkommit antingen genom direkt
öfversättning eller genom underläggning af annan text af helt annat innehåll.
I Sverige vann särskildt sången
"O, hur härligt majsol ler" stor utbredning. I Tyskland sjöngs öfverallt hans
sång "Uber alle Gipfeln", i Danmark äfven "Elskovsbruden". Dock vann K. sin
till

k.

t.

berömmelse genom sina lätta, instruktiva sonatiner för piano (särskildt
op. 20 [1820], 55 och 59); därnäst vunno

största

äfven hans

många tacksamma stycken

K. hade ej någon nämnvärd anställning i den danska
hufvudstaden. 20. 2. 1813 utnämndes han
för flöjt stor popularitet.

k. kammarmusiker dock tills vidare
utan lön; 1816 17 innehade han en plats
som sångmästare vid k. t. men afsade sig
den själfmant; fr. 1818 fick han en ringa
summa af hofvet mot villkor, att han på
kallelse skulle spela vid hofvet samt äfven skrifva en el. annan opera för k. 1.
Sina
1. 11. 1828 erhöll han professorstitel.
hufvudsakliga inkomster erhöll han ge-

till

—

nom

konipositioner, hvilka betaltes förhållandevis högt af förläggare i TyskSärskildt gällde
land och Frankrike.
detta flöjtstyckena, hvilka blefvo utomordentligt spridda under denna flöjtens
glanstid. K. var ej gift men sörjde för
sina föräldrar och syskon på bästa sätt
och hade dem boende hos sig först i Köpenhamn sedan efter 1826 i Lyngby.,
1830 förlorade han både sin fader och
moder genom döden. Han flyttade sedan
tillbaka

till

Köpenhamn. En brand

öde-

nästan alla hans kompositioner i
manuskript, och K:s sista dagar voro
sedan mycket tunga och dystra. Hvad.
lade

han kunde få öfver
använde han alltid

af sina tillgångar,
resor och företog nästan hvarje år en resa till utlandet i synnerhet till Tyskland och Östertill

sistnämnda land besökte han
i
gärna Wien, där han 1825 sammanträf-

rike;

tills, med hvilken
angenäm afton. K.

fade

med Beethoven,

han

tillbragte

en

skref gärna i kanonform och hade ofta
gåtkanon införda i de tyska tidskrifterna. K. var på detta sätt redan i förväg bekant för den store wienermästa32

Kuhlau
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ren, och de roade sig därför sinsemellan

Beethoven var
mindre belåten med sitt försök och bad
därför i ett bref dagen efter mötet om
ursäkt för sitt mindre goda arbete.
Sverige besökte K. upprepade gånger
under sina resor; i jan. 1815 reste han
till Sthlm tills. m. valdhornisten J. Chr.
Schuncke och gaf i april två konserter
där; man beundrade dock i den svenska
hufvudstaden mera hans pianospel än
hans kompositioner.
Äfven Göteborg
besökte han flera gånger, enär hans
särskildt omtyckta elev Carl Schwarz
här hade sin verksamhet. I Skåne gästade han en gång en baron Nolcken
och fann sig synnerligen tillfreds å hans
gods.
K. kände sig mycket tilltalad
«f den svenska folkvisan och inlade i
•operan "Elverhöi" melodien till "Näckens polska" ('Djupt i liafvet').
LM A
1825.
Man vill så gärna tänka sig
sonatinernas kompositör som en intresserad pianolärare. Under den första tiden i Köpenhamn gaf han pianolektioner för brödets skull och blef sedan
en högeligen anlitad lärare, dock älskade han ej alls denna sysselsättning
och lämnade snart all musikundervisning, och ej den mest enträgna bön
kunde i detta fall förmå honom att frångå sitt beslut. Vi känna ej heller några
yttranden, som tyda på, att han varit
någon intresserad pedagog.
Äfvenledes vill man gärna tänka sig den höatt skrifva

i

kanonform.

—

—

—

geligen populäre flöjtkompositören

som

framstående flöjtspelare.
Äfven här
måste vi dock erkänna, att verkligheten
var en annan. I sin ungdom var han
en ej dålig flöjtblåsare, men redan på
1810-talet var hans färdighet å instrumentet tämligen obetydlig, och på 1820talet erkände han själf, att han ej kunde
ett enda grepp.
Om än detta senare
yttrande får betraktas som något öfverdrifvet, synes han dock sällan ha handterat instrumentet på gamla dagar. Han
skref för flöjten, därför att kompositionerna härför blefvo godt betalta, och

han åhörde med uppmärksamhet goda
flöjtister för att skaffa sig ett omdöme
om instrumentets tekniska resurser. När
K. skrifvit en flöjtkomposition, begaf han
sig alltid upp till en duktig flöjtist för
att få den genomspelt, och på så sätt
(fick han tillfälle att rätta och tillägga.

så att kompositionen
spelas.

Då det
ställning

gäller

att

med

fördel

kunde

bedöma Kuhlaus

musikhistorien måste vi särskildt räkna med en viktig sida af hans
begåfning, nämligen hans stora reeepi

Han står
intressant motsats

som en
Weyse. Den senare var en djupare ande men med
mera reflekterande väsen och med bildningens hela förmåga att tvinga allt
under viljans och förståndets domvärjo.
tivitet.

i

detta fallet

till

Weyse stod alltid oberörd af allt det,
som han ej kunde omfatta med sympatiens hela intresse. Den musik, som påverkade hans kompositionsriktning,
höfde först fattas med förståndet.
norlunda var förhållandet med K.
honom var musiken känslans konst

be-

AnFör

och
mottaglighet lät han allt inverka på sig.
All
den musik han hörde upptog och förarbetade hans hjärna omedvetet. Han
kunde på så sätt ej ens frigöra sig
från intryck från det håll, där han minst
af allt ville se sig påverkad. Denna
starka receptivitet blef en viss svaghet för honom, i det att hans stil mera
blef eklektikerns än den egenartade originelle personlighetens. Öfver hela K:s
väsen ligger något af oroligt jäktande
efter intryck. Hans många resor kunna
delvis förklaras ur denna längtan efter
att ständigt höra något nytt. Ju rikare
intrycken voro dess rikare äfven hans
kompositoriska skaparförmåga. Denna
mottaglighet gjorde äfven, att han med

med

ett intuitivt sinnes hela

lätthet satte sig in

skrifva
var för

växling

han

i

i

olika stilarter.

de stora eller

honom lika lätt,
med förläggarna

Att

små formerna
ja hans bref-

visar oss, att

m. kunde skrifva verk beställda
till att omfatta ett visst antal trycksidor, hvarken mer eller mindre.
Då de
lättspelta, enkla styckena fortare trängde igenom än de svårare och djupare,
fick såväl samtid som eftervärld en skef
uppfattning af hans förmåga som tonsättare.
Man glömde så lätt bort hans
pianokonserter och sonater för hans
små sonatiner, och kammarmusikverken
funno endast sent verkligt erkännande.
Mest populära af hans större verk blefvo
ouverturerna, hvilka ännu i dag ej sällan uppföras. I sina operaverk står K.
närmast Cherubini och Mozart. Med 20t.

o.

Kuhnau— Kullak
tillkommo sedan äfven WeberinDäremot tyckte han ej om den
italienska skolan med Rossini men kunde ändå ej låta bli att åhöra denna musik och var därmed äfven hemfallen åt
att mottaga intryck af den, så ogärna
K:s kompositioner omhan än ville.
fatta 127 opus jämte några smärre verk
utan opustal. Vi träffa bland dem 70
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talet

af hans klavérkompositioner utgaf Karl

tryck.

Päsler i Denkm. d. Tonk. bd 4; dessutom
utgaf K. skrifterna: Jura circa musicos
ecclesiasticos" (1688); "Der musikalische
Quacksalber" (1700; en satir öfver italiensk musik; ny uppl. 1900 af C. Benndorf). K. var en af de första, som skref
sonater i flera satser.
Litt.: R. Miinnich, J. K. (Smlb. d. IMG. III, 473 ff.);
H. Bisehoff, tJber J. K:s musikalische
Vorstellung einiger biblischen Historien

—

pianosaker, däribland sonater, sonatiner,
divertissementer,
variationer,
rondor,
fantasier och valser samt 14 fyrhändiga
verk; 5 verk äro för piano och violin
(op.

6 b, 7

b,

33,

79,

88 b); 30 för flöjt,

däribland duetterna för två flöjter op. 10,
39, 80, 87, 112; 4 trior för 3 och 1 kvartett
för 4

flöjter;

flöjt, violin, 2

3 kvintetter (op. 51) för
altvioliner och cello; sona-

terna för flöjt och piano op. 64, 69, 71,
och op. 110; 3 pianokvartetter (op.
32 C-moll, 50 A-dur, 108 G-moll), en stråkkvartett op. 122, en Concertino för valdhorn med orkester, 7 häften sånger m.
piano, kantaten "Die Feier des Wohlwollens" för 3 mansröster m. piano, 3
häften manskvartetter (op. 67 [6 sgr], 89
Litt.: C. Thrane, Danske
[8 sgr]) m. m.
komponister, Kbhn 1875 (med förteckn.
öfver hans verk); Th. Överskon, Den
danske Skueplads IV, 1862; P. Hansen,
83, 85

—

Carl Oscar Fredrik K., f 1. 12.
i Uddevalla; elev af konserv, i Sthlm
1868—73; studerade vidare i Berlin 1875
—76; violinist i hof kapellet i Sthlm 1871
89; musikdirektör vid Västgöta regemente 1883; har komponerat pianostyc2.

.

1849

—

ken m. m.

Kuhnau, J

han

1660 i GeiLeipzig; elev
af Kreuzschule i Dresden; studerade fr.
1682 filosofi och juridik i Leipzig; 1684
organist i Thomaskyrkan; 1701 univ.-musikdirektor o. Thomaskantor. Jämte sina
musikaliska studier bedref han med allvar äfven de juridiska och var en ansedd
advokat; han öfversatte grekiska och
hebreiska skrifter. Af hans kompositioner trycktes: "Neue Klavieriibung" (1689
o. 1695, 2 dr; ny uppl. 1726), "Frische Klavierfriichte öder sieben Sonaten von guter Invention" (1696; ny uppl. 1719), "Musikalische Vorstellungen einiger biblischen
Historien in sechs Sonaten auf dem Klavier zu spielen" (1700; ny uppl. 1895 af
Shedlock, Novellos förlag); en ny uppl.

o

5.

n,

6.

f.

1722

6.

i

(1877).

(Kuhreihen;

Kuhreigen

fr.

ranz

des vaches),

schweiziska vallvisor,
som sjungas el. blåsas på alphorn, då
djuren utdrifvas på bete. Melodierna
med sina variationer af durtreklangen
erinra mycket om de nordiska lurlåtarna, och en del schweiziska K. återfinnas
nästan alldeles lika i Norge och norra
Sverige.

Kujaviak, polsk bonddans i */4 takt och
lugnt tempo; melodien är ofta smäktande utan skarpt markerad rytm; inleder
ej sälla,n en masurka.
Tillsammans med
krakoviakdansen bildar k. öfvergången
mellan denna dans och masurkan eller
oborekdansen.
1.

Kullak,

Adolf,

f . 23.

2.

1823

i

Me-

t 25. 12. 1862 i Berlin; fil. dr. i
Berlin; studerade sedan musik för Marx
och blef medarbetare af "Berliner Museritz,

Den danske Skueplads IL

sing, Sachsen, t

—

4.

pianolärare;

sikzeitung";

Musikalisch-Schöne"
Klavierspiels"

(1861;

sehoff 1876;

uppl. bearb.

mann 1906).
2. T h e o d

4.

utgaf:

"Das

"Ästhetik des
uppl. af H. Bi-

(18.58),
2.

af

W.

Nie-

o r K., f. 12. 9. 1818 i KrotoPosen, t 1. 3. 1882 i Berlin; pianist och pianopedagog; begaf sig 1837
till Berlin för att studera musik men
öfvergick så småningom till musiken,
där Agthe och Dehn blefvo hans lärare;
1842 studerade han i Wien under Czerny,
Sechter och Nicolai; slog sig 1843 ned i
Berlin som musiklärare; 1846 hof pianist;
1850 grundade han tills. m. J. Stern och
A. B. Marx "Berlins konservatorium"
(sedermera "Sternska konserv.") men utträdde härur 1855, då han stiftade en
egen anstalt "Neue Akademie der Tonkunst", som 1880 firade sitt 25-årsjubileum med 100 lärare och 1,000 lärjungar.
K. var en mycket framstående pedagog
och utgaf en mängd studieverk och böc-

schin

i

Kung
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Carls jakt

om pianospelning, däribland: "Schule
des Oktavenspiels", "Materialen fiir den
Elementanmterricht", "Der praktische
Teil zur Methode des Pianofortespiels
von Moseheles und Fetis"; af hans kompositioner märkas: en pianosonate, en
"symphonie de piano", en pianokonsert,
tre duor med violin, en trio, solosånger
m. m. Som lärare utbildade han bl. a.

ker

Hans Bischoff, M. Moszkowski, X. och
Ph. Scharwenka m. fl.

Franz

3.

K.,

12.

f.

1844

4.

i

Berlin;

den föreg:s son; utbildad vid faderns
akademi, och var dess chef 1882 90, då
akademien plötsligt upplöstes; utgaf en
mängd skrifter rör. pianospel: "Der erste Klavierunterricht", "Der Fortschritt

—

Harmonie auf
Klavier"; dessutom skref han om
pianoföredraget den polemiskt hållna
boken: "Der Vortrag in der Musik am
Ende des 19. Jahrhunderts" (1897); redigerade dessutom flera upplagor af klassiker.
Som kompositör gjorde han sig
känd genom operan "Ines de Castro"
(1877) och flera pianokompositioner, sånger m. m.
im Klavierspiel", "Die

dem

Kung Carls

jakt, romantisk opera
musik af F. Pacius;
premiär Helsingfors 24. 3. 1852; f. ggn
i

3 a. af Z. Topelius,

k.

t.

Stockholm

12. 1856.

1.

—

Litt.:

Otto,

Andersson, Inhemska musiksträfvanden
(Helsingf. 1907) s. 90 ff. (bref fr. skalden
till tonsättaren); Sv. Musikt. 1909 s. 52:

"Premiären af 'Kung Carls jakt'" (ur
"Finsk musikrevy").

Kungen har sagt

det. Le roi
Léo Delibes,
text af Edm. Gondinet; premiär Paris
24. 5. 1873; k. t. Sthlm 1877; k. t. Kphn

Ta

dit,

kom.

op.

i

3

a.

af

1877.

Kungen och skogvaktaren.
Le

fermier, af J. M. Sedaine
eng. behandl. af Matos
Fragosos spanska skåd. "El Sabio en su
retiro), musik
af Monsigny; premiär
Paris 22. 11. 1762; sv. öfvers. af C. Envallsson; f. ggn i Sthlm å Eriksbergst.
roi et le

(efter Dodsleys

24.

1.

1784

öfvers,

af

pagteren);

(Munkbrot. 6. 11. 1784); dansk
Jfr. Biehl (Kongen og Forf.

ggn

k.

Kung Magnus,
af Birger Mörner,

t.

Kphn
opera

25. 11. 1777.
i

1

a.,

text

musik af Preben No-

dermann; gifven å Stadtteatern i Hamburg hösten 1898 samt som konsertstycke

i

— Kunzen

Malmö

hus)

i

(Knutssalen) och

Kunzen,
lius,
i

f.

24.

K.

(f.

duktiv
hann

(Folkets

Fredrik Ludvig
9.

1720

i

Liibeck, t
son af Carl

1761

Köpenhamn;

ganist

Lund

dec. 1907.

i

28.

Aemi1.

1817

Adolph

Wittenberg, t 1781 som or-

Liibeck; pianovirtuos och prokompositör) och sonson af J o-

i

Paul

K.

som organist

(f.

1696

i

Sachsen, t

Liibeck; kompositör
af operor, kantater, ouverturer för Hamburg). F. L. K. besökte 1781 Kiels universitet för att utbilda sig till jurist;
redan under skoltiden hade han dock
med ifver bedrifvit musikstudier och i
1770

i

Kiel sammanträffade han med C. F. Craemer, som ytterligare förde honom in i
musiken.
Han lämnade därför 1785
univ.-staden och begaf sig till Köpenhamn, där han i början uppträdde som
klaverspelare och kompositör af tillfällighetsstycken.
1789
uppfördes
hans
opera "Holger Danske" till text af Baggesen dock utan framgång på grund af
K.
ett visst partis ovilja mot diktaren.
flyttade s. å, till Berlin, där han 1791
utgaf "Musikalisches Wochenblatt" och
1792 "Musikalische Monatsschrift", båda
tills. m. Reichardt.
K, vistades sedan
några år i Frankfurt som teaterkapellmästare och fördjupade sig vid denna
tid i studiet af Mozarts verk; han ingick här äktenskap med sångerskan
Zucherini och följde henne till Prag, då
hon engagerades vid därvarande opera.
Han blef själf anställd som kapellmästare vid samma scen och uppförde sin
opera "Das Fest der Winzer", hvilken
1796 gjorde lycka i Köpenhamn under
namnet "Vinhösten", 1795 blef K. på
rekommendation
Schulz'
företrädaren
anställd som kapellmästare vid k. t. i
Köpenhamn. Han verkade här särskildt
för Mozart och uppförde 1798 "Cosi fan
tutte" och 1807 "Don Juan". K. var äfven god dirigent och utöfvade ett godt
inflytande på konstsmaken i den danska hufvudstaden. Af hans många pä
k. t. Kphn uppförda operor märkas, förutom nyss nämnda "Vinhösten": "Dragedukken" (1797), "Erik Ejegod" (1798),
"Gyrinthe" (1807), "Kjserlighed paa landet" (1810). Dessutom skref han oratorier,
kantater, symfonier, ouverturer, klaversonater m. m.
Litt.: Biogr. af V. C.
Ravn i ny uppl. till K:s "Gyrinthe'%

—

—
Kurpinski

—Kvartsextackord

Kbhn 1872 (Samf. t. Udg. af dansk
Musik).
6. 3.
i r,
f
Kurpinski, Karl K a s i
1785 i Luschwitz, Posen, t 18. 9. 1857 i
Warschau; 1810 andre, 1825 förste kapellmästare vid operan i Warschau; skref
26 polska operor, hvilka alla uppfördes i
Warschau; hans första opera "Lucifers
palats" hade sin premiär 1811; operan
"Jadwiga" (1814) nyinstuderades 1907. K.
skref dessutom: 3 baletter, en symfoni,
ouverturer, kantater, hymner. Te Deum
m. m.; slutligen böckerna: "Systematisehe Vorlesungen iiber die Grundlagen
der Musik" (Warschau 1819), "Die Grundlagen der Harmonie" (Warschau 1821).
Kussewitzki, Sergel, f. 13. 6. 1874 i
Wyschny Wolotschek, guvern. Tver,
Ryssland; kontrabasvirtuos; elev af filh.
musikskolan i Moskva och sedan 1900
professor därst. samt sedan 1904 äfven

m

.

af den kejserl. teaterork.; komponerade bl. a. för eget instrument en

medlem

"Chanson triste",
konsert
A-moll,
i
"Valse miniature" m. m. K. har konserterat flerstädes i Europa och gästaSv. biogr. i Sv. Mude Sverige 1909.

—

sikt. 1909

nr

7.
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quattuor, fyra), ett musikstycke för

lat.

stämmor (namnet brukas äfven om
personerna, som utföra stycket). Man

4

mellan vokal- och instrumentalförra är antingen för blandad
kör el. manskör. Den blandade vokalkv.
a capella (sopr. alt, ten., bas) hade sin
glanstid under 1500-talets första årtionden. Vid midten af samma årh. öfvergick den gärna till kvintett och med

skiljer

Den

kv.

1600-talet fick vokalkv. ej sällan instrumentalt ackompagnement. Manskvartetten utbildades först i början af 1800-talet
(se Manskör) och fick vid midten af
Dea
samma årh. en motpol i damkv.
kv.
omfattar närmast
instrumentala
stråkkv.: 2 violiner, altviolin och cello
ork. räknas kontrabasen äfven till
(i
Stråkkv. för soloinstrument fick
kv.).
sin utbildning under andra hälften af

—

genom Haydn, Boccherini, MoBeethoven m. fl. Kammarmusiken
har fått sin främsta odling genom stråkkv. Under 1800-talet har en mängd kv.-

1700-talet
zart,

sällskap bildats för odling af kammarmusik. Till de mera kända höra: Joachimkv., Böhmiska kv., Briisselkv., Florentinska kv., Nerudakv. i Köpenhamn,

Knula, Toivo, f. 7. 7. 1883 i Vasa,
Finland; studerade vid musikinstitutet i
Helsingfors 1900—05 och 1906—08; hade
till lärare i kontrapunkt Eni*ico Bossi i
Bologna 1908 09, i orkesterdirigering H.
Sitt i Leipzig sommaren 1909 och i instrumentation Marcel Labey i Paris 1909

Aulinska kv. i Stockholm, Hellmesbergers i Wien, Heermanns i Frankfurt a.
En del stråkkv. ha konstiM. m. fl.
tuerats som sällskap. Bland dessa märkas i Sverige Mazerska kv.-sällskapet i
Stockholm och Sundbergska kv.-sällska-

Uleåborg 1910
11.
Af hans kompositioner märkas: en
symf. dikt, en symfoni, 2 ork.-suiter, 2
legender för soloröst m. ork., 3 kantater
f. solo, kör o. ork., preludium och fuga
f. ork. (alla i ms. men uppförda offentligt); af tryckta: flera sånghäften 1904
12; körsånger a capella 1906 10; sonat

namnen.

—

—10;

orkesterdirigent

i

—

f.

violin

o.

cello

m. m.
Tidn.

o.

(1907); trio

f.

piano, violin

dessutom pianostycken
Otto Andersson, Biogr. i
musik, Helsingf. 1911 nr 9 s. 134

—

f.

p.

(1908),

Litt.:

egna medd.
Kvadrat, återställningstecknet i (b
quadratum); se B.
Kvart, fjärde tonsteget i den diatoniska skalan; k. är ren (c f), öfverff.

;

—

pet

i

Göteborg.

—

Se vidare de enskilda

Kvartettsångartörbundet i Stockholm,
August Edgreu, har till
ändamål en närmare sammanslutning af
kvartettsångare för odlande af företrädesvis inhemsk flerstämmig manssång.
Kören är c. 40 man stark och håller någon gång årligen en offentlig konsert.
Sånganförare ha varit: Edgren till sin
död 1888, R. Henneberg 1888—89, J. Ullstiftadt 1883 af

stedt 1894—1906, E. Carelius 1906—.
Kvartol, en figur bestående af fyra noter,

som tillsammans ha samma värde

tre andra af samma gestalt.
Kvartsextackord, andra ömvändningen
af treklangen, då kvinten kommer un-

som

förminskad

derst (g c e); grundtonen (c) blir således kvart, den ursprungliga tersen (e)

Se Intervall.
Kvarta, se Rauschflöte.
Kvartett (it. quartetto, fr. quatuor, af

en sext. Ackordet användes i harmonien företrädesvis nära slutet af en sats
för att förbereda detta.

stigande
(c

—

— fess). —

(c

—

fiss), el.

Kvint
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Kvint. 1. Femte tonsteget
niska skalan; k. är ren

i

—Kyrkomusik

den diato-

—g),

ö

(c

f-

verstigande (c-giss) ocli förminskad (c-gess). — Högsta strängen på
violinen

stämma

(e)

kallas k.

—

2.

En

fyllnads-

förstärka
andra öfvertonen (äfven benämnd Kvinti

orgeln, afsedd

att

flöjt).

Kvintadena (t. Quintatön), orgelstämma; angifver förutom grundtonen helt
svagt äfven den öfver grundtonens oktav liggande kvinten.

Kvinterande,

sådana

som sakna de jämna

blåsinstrument,

talen bland öfver-

tonerna, så att vid öfverblåsning tonen
hoppar öfver oktaven och direkt till densammas kvint (duodeciman); hit höra
klarinett, bassetthorn samt gedackterna
i orgeln (de täckta orgelpiporna).

Kvintern (af lat. quintus, den femte),
en afart af luta.
Kvintett, en komposition för

fem vo-

kala el. instrumentala stämmor; i vokala
verk dubbleras vanligen sopranstämman
(2 sopr., alt, tenor och bas).
Då ordet
användes för sig betecknas därmed en
stråkkvintett

med

2

violiner, 2 altvioli-

ner och violoncell. P i a n o k. afser en
kombination af en stråkkvartett jämte
piano.

F a g o 1 1.
Kvintfuga, den ordinära fugan,
svaret upptager temat i kvinten.
Kvintfagott, se

där

Kvintföljder, se Parallellrörelse.

Kvintol, en grupp af fem noter, som
gälla lika med fyra el. sex af samma
slag.

Kvintsextackord, första ömvändningen
af septimaackordet, då den ursprungliga
tersen kommer underst (h d f g, i st. f.

g h d

f).

Kiicken,

Friedrich Wilhelm,

f.

Bleckede vid Llineburg, f 3.
4. 1882 i Schwerin; 1832 studerade han i
Berlin och 1841 i Wien (Sechter) samt
1843 i Paris (Halévy); 1851—61 hof kapellmästare i Stuttgart; sedan bosatt i
Schwerin; af hans kompositioner vunno
sångerna stor popularitet genom deras
salongsmässiga, behagliga melodiösitet;
hit höra t. ex. den allbekanta "Ach wie
ist möglich dann", "Du schönes blitzendes Sternlein", "Ach wenn du wärst
mein eigen" m. fl. K. skref äfven tvenne
operor "Die Flucht nach der Schweiz"
16. 11.

1810

i

(1832)

och "Der Prätendent"

utom

violinsonater,
kvartetter m. m.

Kiimmerle,

Salomon,

Malmsheim vid

(1847); dess-

cellosonater,

f.

Stuttgart, t

8.

2.

28.

8.

mans1838

i

1896

i

Samaden, Schweiz; utbildad vid seminariet i Tempelhof; 1861 — 66 huslärare i
Nizza och organist vid tyska kyrkan

—

därst.; 1867 68 musiklärare vid lärarinneseminariet i Ludwigsburg i Wiirttemberg; 1869—74 lärare i Schornhof, 1874—
90 professor i Samaden; utgaf flera förtjänstfulla arbeten i protestantisk kyrkomusik: "Musica sacra" (ital. kyrkomus, för manskör, 1869 70), "Grabgesänge" (för manskör, 1869), "Zionsharfe"
(2 dir, 1870—71), "Choralbuch f. evang.
Kirchenchöre (300 4- och 5-stämmiga
kompositioner för bl. k. af tonsättare fr.
16. o. 17. årh.; I: 1887, II: 1889), "Enzyklopädie der evang. Kirchenmusik (1888 95
i fyra
band; ett betydande verk); dessutom en bearbetning af Gollmicks musiklexikon (1875) samt smärre koralhi-

—

—

storiska skrifter.
Kyrie eleison (Herre, förbarma dig),
en del af den katolska mässan; förekommer i Ordinarium missae; följer strax
efter Introitus i den allmänna gudstjänsten. Anropningen af de tre gudomspersonerna blef synnerligen vanlig under
medeltiden i det dagliga lifvet och förekom särskildt vid vallfärder och kyrkliga fester; namnet sammandrogs till
"Kyrieleis" och till sist endast "Leis";
under detta senare namn förekommer
från senare medeltiden en del religiösa
folkliga sånger, hvilka slutade med ett

Ur

dessa leiser uppstodo 1300- o.
religiösa folkvisor i Tyskland, hvilka med Luther öfvergingo till
protestantiska koraler.
Se härom: T.
Norlind, Latinska skolsånger s. 89 ff.
Kyrkoaria, aria afsedd att sjungas i
kyrkan.
Kyrkokantat (Cantata da chiesa), benämning på en kantat med text af kyrkligt innehåll; vanligen med soli, kör och
orkester.
Se vidare Kantat.

Kyrie.

1400-talens

—

Kyrkokonsert, se

Kyrkomusik
sacra, divina;

musique

Konsert.

musica ecclesiastica,
musica da chiesa; fr.
eng. church music, ca-

(lat.
it.

d'église;

thedral music).

Den

enstämmiga

liturgisk och rituell

k.

begynte som

musik på

r e c

i

t a-

Kyrkosång— Kyrkotonarter
t

i

v

e

grund

t s

utveckling
n e n s och
loratursång

och

med

nådde sin första
då a n t i f o-

600-talet,

responsoriets

rika koutbildades.
Mot
slutet af första århundradet tillkom den
mera slutna melodiska konstformen s ek v e n s och i början af andra årtusen-

närmare

Med

det utvecklades närmare hymnen.
1200-talets c a

n

liga folkvisa

t i

(1

a

o
i

n och 1300-talets ands m. fl.) kom k. allt

närmare

den folkliga strofiska visan,
hvilken i den lutherska koralen fick
sin högsta kyrkliga konstform (se vidare
Den
alla de här spärrade orden).
flerstämmiga k. begynte som o rg a n u m på 800-talet, utvecklades vidare
under 1200-talet i discantsången
(dechant, fauxbourdon) samt fick sin första blomstring i florentinarnas ars nova.
Ur denna redan trestämmiga sats skapade sedan dels florentinarna dels nederländarna (jämte engelsmannen D u n-

—

a b 1 e)
med Dufay, Okeghem,
O b r e c h t och Josquin en ny stil
med kontrapunktik öfver en gifven t en o r. På denna flerstämmiga vokalsång
s t

byggde

1600-talets

mästare

(W

i 1 1

aer

t,

Cypriano de Rore, A. och G. G abr e
samt Orlando Lasso, Påi

le

1 i

s t r

med

i

n a m.

fl.)

en själfständig sats

mötet t,

mässa, offertorium,
requiem m. fl. som konstformer. Ur
det rikt polyfona mångstämmiga vokalstycket uppstod mot slutet af 1500-talet
det dubbelköriga tonstycket som med
1600-talets början delvis öfvergick

i

den

andliga konserten. Ur operans nya
stil utbildades dels solostycket med ackompagnement dels kören med orkesterbeledsagelse.
Vid midten af 1600-talet
var denna stil fullt erkänd äfven inom
kyrkan, hvilket ledde till utbildandet af
nya kyrkliga konstformer: Den kyrkliga

konserten

blef

kantat.

Medelti-

dens mysterier och moraliteter med musik tills, med operastilen skapade redan
vid 1600-talets början oratoriet; den
medeltida dramatiska recitationen af
Kristi lidandes historia ledde till utbildandet af passionen, hvilken med
1700-talets början inom protestantiska
kyrkan fick en med oratoriet jämställd

konstform.
Samtidigt med denna utbildning af nya konststilar hade äfven
de gamla katolska kyrkliga formerna
mässa, requiem m. fl. odlats och äfven

dessa vunno
string.
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med

Under

en ny blomhade k:s främvarit: M o n t e-

1700-talet

1600-talet

sta kompositörer bl. a.

verdi, Carissimi, Schiitz.
talets store mästare med B a c h,

1700-

H ä h-

del, Mozart och H a y d n samt P e rg o 1 e s e, Hasse, G r a u n m. fl. gåfvo
k. en formfulländning större än någonsin förut. Med 1800-talets början blefvo
Cherubini och B e e t h o v e n de ledande männen inom k.; med 30-talet
upptog Mendelssohn den gamla stilen från Bachs och Händels dagar. Ef-

Kiel, B

ter 1850 skrefvo bl. a.

r a

h

ms

och L i s z t inom k. — I Sverige träffa
vi under 1600-talet Andreas och G ustaf Diiben (far och son), C h r.
Geist, P. Verdier; på 1700-talet J.
och J. Krans; i början
H.
af 1800-talet Hseffner och Frige 1;
^

Roman

slutligen

efter

Josephson,

1850:

Wennerberg, Söderman, Norman, Gille,
m.

En

fl.

af

P.

U.

Stenhammar

Danmarks bäste kyrkokom-

positörer är J. P. E.
Se vidare de spärrade
kyrkliga orgelspelet se

H a r t m a n n. —
orden.
Om det
Orgel.

Kyrkosång, se Kyrkomusik.
Kyrkosångare, se Ka n t o r.
Kyrkosångens vänner, se Svenska

kyrkosångens vänner.
Kyrkotonarter. Enligt den senare memusiklära räknade man med
fyra k.: dorisk (d-d), frygisk (e-e), lydisk (f-f) och mixolydisk (g-g), och delade sedan hvar och en af dessa i auten(Man gaf kyrkotonartisk och plagal.
terna äfven nummer, hvarvid den närmaste plagala fick nummer efter den autentiska; de autentiska ha sålunda numdeltidens

mer

1,

3,

5,

7

[dor.,

fryg.,

lyd.,

mixol.],

de motsvarande plagala 2, 4, 6, 8.) Båda
dessa senare hade samma slutton men
olika melodisk form, i det att den autentiska rörde sig inom ramen af oktaven räknadt från grundtonen och tonerna ofvanför, den plagala däremot
räknade sin oktav från kvarten under
grundtonen. Dorisk-autentisk k. hade
således ramen d-d, under det att doriskplagal hade ramen a-a med grundtonen
d.
För att rätt förstå denna egendomliga skalbildning, måste vi ej förglömma, att medeltidens uppfattning af en

skala var helt annan än vår. Nu utgör en skala summan af en melodis to-
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Kyrkotonarter

ner ordnade i successiv följd, medeltiden däremot räknade skalan som en melodibildningsnorm.
Skalläran var sålunda under medeltiden en melodibildningslära, som bestämde, huru en melodi skulle stiga och falla, hvilka begynnelse- och slutformer en melodi borde
ha o. s. v. Hvarje k. hade särskilda
begynnelse- och slutformer, och man var

bunden af dessa mera än

af intervall-

förhållandena i den diatoniska följden
(som i vår skala). K. ha därför sin rot
i kadensläran, som bestämmer öfver recitationens melodiska förändringar vid
början, midt och slut (melodiförändringarna vid textens olika skiljetecken).
Till denna kadenslära, som således tillhörde den enkla recitationen med percussionston och stigande och fallande
aksenter (se R e c i t a t i v) anslöt sig sedan skalläran, hvilken handlade om
melodierna utan percussionston.
Skalläran ('tonarterna') infördes med den
rikare antifonsången och utgör således
en konstmässigare melodilära än kadensläran. Anhängarna af den gamla
enkla melodien hatade därför "skalorna"
och sågo i dem tecken till kyrkomusikens förfall.
"Ve oss, när de dagar
komma, då munkarna förakta de af den
helige Ande påbudna enkla rätterna
och sjunga sånger och 'tonarter'", skrifver en far till sin son på 300-talet, när
han hörde, att sonen i Alexandria lärt
sig kyrkotonarterna och deras melodier.
Redan på 600-talet med Gregorius den
stora voro dock k. officiellt erkända och
de bibehöllo sig sedan hela medeltiden
igenom. Dock blefvo de aldrig skalor
i vår bemärkelse utan voro ännu under
1400-talet blott melodibildningsformler.
Därur kunna vi förklara, hvarför medeltidens kyrkliga melodier äro så likformiga med ständigt återkommande
melodibegynnelser samt half- och helslut.
Om melodiernas t o n a 1 a karaktär i grundskalan i vår bemärkelse bekymrade sig medeltiden föga. Då vi sålunda lägga stor vikt vid att t. ex. F-dur
skall ha b och ej h, var denna fråga
den gamla tiden alldeles likgiltig. Fanns
blott den för den lydiska tonarten föreskrifna nielodiformen i början, midt och
slut och melodikaraktären för skalan i
öfrigt var bibehållen, kunde den ha b
el. h hur den ville, så vida det ej stred

mot melodibildningslagarna.

Det är sågrundfalskt, då vi i våra dagar
göra en koral till diirmelodi, därför att
den har b och tvärtom. Medeltiden kände mycket väl dur och moll i praktiken, men för att de skulle få tonarts
karaktär kräfdes emellertid, att de
skulle ha melodibildningsregler liksom
de andra. Då de aldrig erhöllo detta,
tjänar det heller ingenting till att lägga
vikt vid 1500-talets s. k. joniska och eoliska skala och låta dem bli grundpelarna
för ett modernt skalsystem.
Kyrkotonarternas princip är i grund förfelad, så
länge man ej medtager melodibildningens lagar som sådana. I k:s tonala karaktär ägde särskildt en vacklan rum
mellan b och h. Utgångspunkten var,
att tritonus f-h var "diabolus in musica", och man förmildrade den därför
ledes

till

men

f-b,

praktiken tog

må ej glömma, att i
man b många gånger, då

vi

någon fara för tritonus

förelåg.
regel för
medeltidens kyrkotonarter, att lydisk
aut. o. plag. nästan alltid, dorisk. aut.
och fryg. plag. merändels, dorisk plag.
och mixolydisk aut. sällan samt frygisk
aut. och mixolydisk plag. aldrig borde
ha i i st. f. h (se Iiärom Gerber, Script.
II, 212 f. [Aribo], P. U. Kornmiiller,
ej

Så

alls
t.

ex.

gäller

som praktisk

—

Die Choralkompositionslehre vom 10 13
Jahrh. s. 57 112, O. Fleischer, Neumenstudien II, 89 ff, m. fl. källor). Den lydiska, såväl den autentiska som den plagala, var således definitivt en durtonart
och dorisk aut. i det närmaste en molltonart.
Att tala om, att folkmelodier
äro i den för medeltidens musiklära
mycket främmande eoliska skalan visar således blott okunnighet om medeltidsskalans grundbetingelser; om en melodi verkligen tillhör medeltidens melodibildningssätt, bör den placeras i den
doriska, om den erinrar om vårt moll.
Likaså böra medeltida s. k. "durmelodier" placeras i den lydiska k., såvida
de äga tillräckligt melodiska förutsättningar härför. Dur- och mollsystemet
utgår som regel ur lydiska och doriska
k., och redan den yttre melodistrukturen i dessa k:s melodiformler underlättade denna modernisering. Den lydiska
k:s kadenser i början, midt och slut
hvila på treklangen f a c, och melodien
anslår alltid tonarten genom att stiga

—

.

Kuster
c och sedan vidröra d för att strax
sjunka ned till c, alltså f a c d c. Den
kommer således till liela sin grundkaraktär bli ackordisk d. v. s. få modern
durform. Den doriska tonarten är mera
diatonisk och stiger långsamt till a ofta
med att dessförinnan ha vidrört tonen
c nedanför. Ofta saknades äfven här ej
mollackordet, så att melodibegynnelsen
Tonen c höjdes
ofta blef: d c d f a.
emellertid redan under 1400-talet mycket
ofta till ciss, så att mollkaraktären redan då var afgjord. Den joniska och
eoliska tonarten bör ej medräknas i medeltidens k., då de tillkommit i en sen
tid (1500-talet), då man ej förstod k:s
till

Under 1500-talet begrundprinciper.
gynte uppfattningen, att k. voro skalor i
modern bemärkelse och därmed måste
också dur och moll tränga afgjordare
igenom.

men

Därför dogo

k.

med

1600-talet,

de hade egentligen redan för länge

sedan upphört att existera. Hvad som
dödat dem var dock ej dur och moll, ty
d e tonarterna hade under hela medeltiden trifts mycket bra tillsammans med
k., utan de förändrade lagarna för melodibildningen.
K. hade haft sin rot i
kadensläran och hämtade sin naturliga
näring härifrån, men när roten förtorkade, dog växten.
Kuster, Johann Heinrich, t 1842
Turin; inkallades 1807 från Rom till
i
Stockholm som hofkapellmästare men
kom ej förrän 1810; 1812—14 var han
tjänstledig och kallades sistnämnda år
till Turin som kapellmästare, där han
sedan kvarstannade; skref i Sverige
bl.

a.

(uppf.

musik
på k.

dramat "Henrik IV"
12. 1810); dessutom
firandet af Karl Johans

till

19.

t.

en kantat till
hitkomst (ms. i Mus. ak:s bibi.) och till
Karl Augusts begrafning. I. P. Westerstrands populära terzettsamling "Sillsalaten" finnes under K:s namn en canon:
"Lifligt jag minnes, när till Visby vi
Litt.: Dahlgren, Ant. om Sthlms
foro."
teatrar; Ad. Lindgren, Sv. hofkapellmä-

— Kördel
Overskou (Elskovsdrikken);

Kphn

Kärleksdrycken,

L'elisir d'amo-

Der Liebestrank, op. buffa i 2 a. af
Romani, musik af Donizetti; premiär i
Milano 12. 5. 1832; sv. öfvers. af N. W.
af Wetterstedt; f. ggn i k. t. Sthlm 12.

re.

ti

1840;

intill

Göteborg

3.

1913
7.

gifven 150 ggr;

1864;

St.

dansk öfvers. af

ggn

k.

t

Kjterlighet uden Strömper, sorgesp. (tragedie lyrique burlesque) 5 a. af Wessel;
musik af Scalabriui; premiär k. t. Kphn
26. 3. 1773 (25. 3. 1828 med nya melodier,
som vaudeville); f. ggn i Sthlm å Humlegårdst. 17. 10. 1777 med musik af C.

Stenborg.

Köbenhavns orkesterforening,

kester föreningar.
Köhler, Christian Louis

se

O

Heinrich,

r-

f

Braunschweig, t 16. 2. 1886 i
Königsberg; elev af Czerny i Wien; slog
sig 1847 ned i Königsberg, där han verkade som lärare, kritiker och dirigent
för en sångförening; grundade dessutom
en musikskola för piano- och teoriun5.

9.

1820

i

dervisning; komponerade operor, körverk m. m.; hans i Czernys anda skrifna "Systematische Lehrmethode fiir Klavierspiel

Musik"

und

stor utbredning;

som

(1856—58) vann
författare är han

känd genom en mängd goda

skrifter:

"Die Melodie der Sprache" (1853), "Die
neue Richtung in der Musik" (1864; ansluter sig här öppet Wagner), "Brahms
und seine Stellung in der neuern Klavierliteratur" (1880),

"AUgemeine Musik-

"Der

Klavierunterricht"

lehre"

(1883),

m.

(1860)

fl.

Königslöw,
1824

i

Otto

Hamburg, t

Friedrich,
10.

6.

1898

f.
i

13.

11.

Bonn;

violinvirtuos; elev bl. a. af Fr. Pacius o.
Leipzigs konserv. 1844 46; företog 1846
58 konsertresor, hvilka bl. a. förde honom till Norden; 1852 och 1853 gästade
han Stockholm och gaf här dels konser-

—

—

medverkade han som kvartett81 var han konsertmästare
för Giirzenichkonserterna samt violinläter dels

—

spelare; 1858

och vice direktör för konserv,
Köln; bodde efter 1881 i Bonn.
rare

Kör, se
Kördel,

nand,

stare.

f.

16. 6. 1856.

Kärlek utan strumpor eller
Den olyckelige skräddaren,

—

10.
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i

Sångkör.
Louis

August Ferdi-

t 8. 3, 1861 i Stockholm; tjänstgjorde först som altviolinist
43, sedan anställd
i Mindre t:s ork. 1842
i liknande egenskaper i hofkapellet 1844
49 och var sedan basunist därst. 1849
59; därjämte musikdirektör vid SkaK. var högt anraborgs regemente.
sedd som basunvirtuos.
f.

24. 11. 1815,

—

—
—

Körling
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—Labarre

Körling, Sven August, f. 14. 4.
i
Kristdala, Kalmar län; 1858—61
elev af konserv, i Stockholm; 1866—1907
musiklärare vid allm. lärov. i Ystad och
1866 1911
organist
vid
Mariakyrkan
därst.; 1867 dirigent för det några år
dessförinnan
stiftade
musiksällskapet

musik

till
skådespelen "Lars Gothenhjelm" och "Snöhvit" samt operetter
("Guldgrufvan", Sthlm 1912).
3. Sven Holger Körling, f. 27. 1. 1879
i Ystad, den föreg:s broder; elev af konserv, i Stockholm 1899 1901; kantor och
klockare vid Kristine kyrka i Göteborg
sedan 1905 och musiklärare vid Östra
realskolan därst. sedan 1907; dirigent för
Västergötlands sångarförbund och sångkörer i Göteborg; har komponerat sånger och manskvartetter.

1.

1842

—

därst.

1896

han tills. m. SaloOrkesterföreningen och var
föreningens dirigent; äfven
stiftade

1876

mon Smith
intill

medverkade han

talrika

i

kammarmumed

staden.
K. har tills,
S. Smith inlagt stora förtjänster
Ystads musiklif.
Sedan 1906 har

siksoareer

—

i

Karl Reinhold, f 28. 9.
Urach, Wiirttemberg, f 12. 4. 1894 i
Tiibingen; estetiker och teolog; 1857 e. o.
och 1863 ord. professor i estetik o. konsthistoria i Tiibingen; skref en "Ästhetik"
(1863 69) med många värdefulla bidrag
till musikestetiken och författade dessutom den musikaliska delen af Vischers

om

—

1.

han

manskören "Harmoni". K. medverkade äfven som ledare för denna kör
vid musikfesterna i Ystad 1908 10.
LMA 1888.
K:s af ett mildt behag
genomandade sånger samt pianostycken ha vunnit ett berättigadt erkännande öfver hela landet. Stilen är närmast
den mendelssohnska med tillsats af
svensk folkvisa. Främst står måhända
körballaderna, Sten Sture, Håtunaleken.
Af hans solosånger märkas: "Aftonstämning", "Fjärran på enslig stig", "Fröjd
och kval", "Snart synker solen", "Behagen", "När stjärnehären blänker", "Vogt
paa dit öje", "En dag har gått", "Aprilvisa", "Din bild", "Aftonstämning" m. fl.
De flesta af K:s kompositioner ha utkommit på C. Gehrmans förlag, Sthlm.

1819

ledt

2.

Johan

—

—

—

Felix August

K.,

f.

17.

12.

—

1864 i Kristdala; den föreg:s son; 1884 86
elev af konserv, i Stockholm; organist i

Söfvestad 1887; sedan 1889 organist och
musiklärare vid allm. lärov. i Halmstad
samt ledare för flera musikföreningar i
staden. K. har gjort sig känd som kompositör genom en del glada, okonstlade
sånger o. barnvisor, af hvilka flera blifvit utomordentligt populära ("En glad
trall" m. fl.); dessutom manskvartetter;

Köstlin,

.

i

—

stora estetik.
2.

Heinrich

Adolf K.,

f.

4.

9.

1846

i

Tiibingen, t 4. 6. 1907 i Darmstadt; teolog
och musikskriftställare; son af juristen
och novellförfattaren Christian Reinhold

K. och hans hustru Josephine K. f. Lang
(f. 14. 3. 1815 i Miinchen, f 2. 12. 1880 i
Tiibingen), känd som framstående sångkompositris; studerade 1856 teologi i Tiibingen samt därjämte musik; fältpredikant i kriget 1870; sedan seminarielärare
81
i Tiibingen, diakon i Sulz a. N.; 1878
predikant och dirigent för oratorieföreningen i Friedrichshafen; 1895 1900 teologie professor i Giessen; af hans musikskrifter märkes en välskrifven musikhistoria ("Geschichte der Musik in Umriss" 1875; 5. uppl. 1899); dessutom: "Die

—

—

Musik

als christliche

Volksmacht"

(1878),

"Die Tonkunst. Einfiihrung in die Ästhetik der Musik" (1879), "Die deutsche Tonkunst" (i H. Meyers "Das deutsche Volkstum", 1908).

L.
a. — La majeur. A-dur.
mineur. A-moll. — La diése,
aiss. — La bémol, tonen ass.
bémol majeur. — Ass-dur.

La, tonen

— La
tonen
— La

Labarre,
Paris,

Th

é o

d or

e,

f.

5.

3.

1805

i

harpvirtuos;
elev af Bochsa och Nadermann; företog

t därst.

9.

3.

1870;

konsertresor öfverallt i Europa och blef
vida känd som framstående virtuos; 1847
49 kapellmästare vid Op. Comique; efter en kortare vistelse i London blef han
1851 chef för Napoleons privatkapell;
1867 efter Prumier harpprofessor vid
konserv, i Paris; skref en "Méthode com-

—

Labatt
pléte pour la harpe" samt dessutom populära sånger, operor, fantasier och
harpstycken m. m.

Leonard,

Labatt,

f.

4.

12.

1838

i

Stockholm, tdärst. 7. 3. 1897; operasångare (tenor); ägnade sig i början åt
handelsståndet och var chef för en modeaffär i hufvudstaden 1863 67; han
hade dock vid flera tillfällen, i synnerhet på Nya harmoniska sällskapets konserter, väckt uppmärksamhet för sin
kraftiga tenor; sedan han utbildat sin
röst hos Julius Giinther, ägnade han sig
helt åt sången och debuterade å k. t.

—

Sthlm

26.

5.

1868

som Tamino

engagement

flöjten";

följde

i

"Troll-

omedelbart,

och han sjöng sedan bl. a. Vasco da Gama
i "Afrikanskan", Masaniello, Faust, Horace i "Sylvia", Armand i "Vattendragaren" samt längre fram i tiden (1884)
äfven Harald i Hallens "Harald Viking"
Efter ett par års verksamhet
m. fl.
vid Sthlmsoperan sökte han genom
gästroller

i

Tyskland

skaffa

sig

ut-

ländskt engagement; 17. 8. 1868 debuterade han som Vasco d. G. på hofoperan
i Dresden och blef genast anställd där;
dock brann teatern ned året efter, och
L. reste då till Paris för att hos Wartel afsluta sin sångutbildning; i juli
1869 debuterade å k. scenen i Wien och
engagerades sedan där; han kvarstod vid
denna scen i 14 år och betraktades länge
som en af denna scens främsta krafter.
Af hans roller i den österrikiska hufvudstaden märkas: Tannhäuser, Eleazar
i "Judinnan", Rienzi (vid pr. i Wien 30.
5. 1871), Fra Diavolo; Walter i "Mästersångarne", Lohengrin, Profeten, Raoul.

Sedan han slutat i Wien var han 1883
84 engagerad vid k. scenen i Stock-

—

holm och

reste sedan till Holland; sjöng
dess förnämsta städer och gästade
1886 88 i flera tyska, såsom i Bremen,
Prag m. fl. 1888 bereste han Nordamerika.
Under 70- och 80-talen gaf han
ofta gästroller i Stockholm; så t. ex.
lät han höra sig där 24. och 25. 3. 1872

där

i

—

som Raoul
och 12. 4. Rolf
Vidtfarle i Hallströms "Vikingarne";
1882 åter i "Judinnan", "Vikingarne",
"Aida", 1883 i "Faust", "Hugenotterna"
och "Judinnan", 1884 i "Aida" och 1890
L. träffades 1891
i nov. i "Tannhäuser".
af ett slaganfall och kunde sedan ej
i

5.

"Afrikanskan",
4.

s.

å.

3.

som Faust,

4.

1878

10.

—Labia
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Hans röst var en
längre uppträda.
ovanligt fyllig och klangfull tenor som
särskildt gjorde sig gällande i liffulla
dramatiska partier; särskildt blef han
en värdefull kraft för Wagners musikdramer (framför allt som Tannhäuser);
däremot passade honom mindre de lyriska partierna.
Litt.: Fr. Hedberg,
Sv. operasångare, Sthlm 1885; Sv. Musikt. 1890 s. 137 f. och 1897 s. 44 f.

—

L Labia, F a u s t a, f. 3. 4. 1872 i Verona; operasångerska; debuterade å San
Carloscenen i Neapel 10. 4. 1892 som Valentine; sjöng sedan i hemlandet (Verona och Triest) i "Robert", "Mefistofeles" och "Tannhäuser"; i Sthlm sjöng
hon

ggn

f.

14.

1894

9.

i

"Mefistofeles";

var sedan intill 1895 fästad vid k. scenen och sjöng bl. a.: Gioconda, Aida,
Margareta, Santuzza, Elisabeth, Leonora,
Valentine m. fl. L., som hufvudsakligen
engagerats som ersättning för fru Östberg, afgick från k. scenen, då den förra
L. sjöng sii jan. 1895 ånyo inträdde.
sta ggn i Sthlm 30. 5. 1895 Nedda i "Pajazzo"; uppträdde sedan i Spanien och
Italien samt är för närvarande engagerad i Milano. L. framträdde mest till
sin fördel i italienska partier, där sången gällde mera än den dramatiska

—

själfullheten.
1894 och 12.

5.

Litt.:

Sv. Musikt. 15.

6.

1911.

Mar

i a L.,
f
i Verona, den förras
operasångerska; sjöng först å
konserter i hemlandet och gästade Sthlm
å en operakonsert i mars 1905; f. ggn
hon beträdde en operascen var å k. t.

2.

.

syster;

Sthlm

19.

5.

1905

som Mimi

i

"Bohéme";

sedan sjöng hon i s. mån. Santuzza i
"På Sicilien"; hösten s. å. (12. 11.) Margareta-Helena i "Mefistofeles". 3. 2. 1906
sjöng hon f. sista ggn i Sthlm vid detta
tillfälle å en konsert; hon mottog sedan
engagement vid Kom. Oper. i Berlin och
sjöng 1909 vid Manhattanoperan i NewYork samt i Philadelphia och Boston;
är sedan hösten 1911 anställd vid hofoperan i Wien; gaf i maj 1911 gästroller å k. t. Sthlm (Tosca, Carmen, Mimi

"Bohéme", Violetta i "La traviata").
M. L. har mera än sin syster vårdat sig
om det dramatiska uppförandet och har
därför visat sig som större och mogLitt.: Sv.
nare konstnärinna å scenen.
i

—

Musikt.

12.

5.

1911.
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Labialpipor

Labialpipor

(af

labium,

lat.

läpp);

—Laborde
han lärde spela

flera

instrument och äf-

komma till konstruktionen närmast flöj- ven fick sin röst, en vacker kontraalt, utten.
En labialpipa af metall består af bildad; 1809 förlorade han på grund af
kroppen (corpus), kärnan, kärnspringan,
under-

och

öfverlabiet.

Den

cylinder-

formiga kroppen afslutas nedtill af en
kägelformig fot, hvilken står på pipstocken.
Kärnan utgör en skiljevägg
mellan kroppen och foten och består af
en metallskifva i form af ett cirkelsegment. Underlabiet är en å fotens öfre
del gjord fördjupning, öfverlabiet är en
motsvarande fördjupning å kroppen.
Mellan kärnan och imderlabiet finnes
den s. k. kärn- el. ljudspringan. Den
rektangulära öppningen mellan öfveroch underlabiet kallas pipans uppskärning; dess storlek (hög el. låg uppskärning) inverkar i hög grad på tonens beskaffenhet. På ömse sidor om uppskärningen användes (för tonens stadga,
snabb tonansats m. m.) s. k. skägg ("sidoskägg"); framför densamma användes
ibland

"kryck"- el. "ställskägg" (fr.
"frein harmonique"). En 1. af trä har
fyrkantig kropp och under kärnan ett
rum ("kärnrummet"), i hvilket den runda foten mynnar ut. Underlabiet bildas
af en brädlapp, kallad "back", som fästes
medelst skrufvar. Några stämmor (Dubbelflöjt m. fl.) ha labier på två motsatta
sidor af hvarje pipa.
L. äro: öppna
(som Principal), täckta (som Gedackt;
ange oktaven lägre än lika långa öppna
pipor), och halftäckta (som Rörflöjt och Rörkvint).
En täckt metallpipa
har "hatt" ("mössa") som täckning, en
träpipa "kolf" ("propp"). En halftäckt
har i pipans mynning ett litet rör, hvars.

k.

igenom den

i pipan svängande luftpelaren står i förbindelse med den yttre luften.
Se vidare de enskilda stämmorna

—

samt

art.

Orgel.

Labitzky, Joseph,

i SchöneKarlsbad;
danskompositör af Straussriktningen;
grundade 1834 en egen orkester och be-

feld,

Böhmen, f

18.

f. 4. 7.

8.

1802

1881

i

med denna flera af Europas länder;
hans valser, kadriljer, marscher och gareste

lopper blefvo vida kända.
Lablache, L u i g i, f. 6. 12. 1795 i Neapel, t 23. 1. 1858 därst.; bassångare; fadern tillhörde en fransk greflig familj
från Provence; sonen utbildades tidigt
till musiker och blef 1806 elev af konserv. Pietä dei Turchini i Neapel, där

öfverausträngning sin röst och tvangs

nu till fullständig tystnad;, efter två månaders hvila återvände rösten med ens,
men var nu en ovanligt fyllig och sonor
basröst. L. sjöng sedan vid flera teatrar,
dock mest i komiska roller på neapolitansk dialekt. Redan 1812 ingick han
äktenskap med en intelligent och fint
bildad skådespelaredotter, och på hennes
enträgna uppmaningar öfvergaf han nu
den lägre genren och lärde sig i stället
sjunga större ariepartier ur dåtidens
bästa operor på riksspråket. 1815 20
sjöng han i Palermo, sedan 1828 28 omväxlande i Wien och Italien och slog
sig definitivt ned i Paris 1830, där han
intill 1852 sjöng vid italienska teatern.
Under sommarmånaderna hade han dock
tillfälle att äfven uppträda i London.

—

Den

tid L. tillhörde

.ran

i

—

den italienska opeParis och London var en af de
glansfullaste i den italienska sångens
historia, då Rubini, Tamburini, Giulia
Grisi samtidigt sjöngo. L. torde i intelligent spel och i rent yttre röstresurser
ha varit de andra öfverlägsna. I sångvirtuositet torde dock Rubini ha öfverglänst honom. 1852 57 sjöng L. mestadels i Petersburg. Af L:s många roller
märkas: Leporello, Don Pasquale, Figaro
och Bartolo, Dulcamara, Geronimo, Orovist, Vilhelm Tell, Marcel, Henrik VIIL
L. uppträdde aldrig i Sverige.
Icke
desto mindre var han välkänd här, och

—

—

Stockholms Musiktidning meddelade sina läsare 6. 10. 1843 en utförlig biografi
af honom. Den enda utförliga lefnadsteckning, som ägnats honom, har äfven
blifvit skrifven af en svensk: Gustaf Widén, "L., en bild från sångens guldålder", Göteborg 1897. Utländska skrifter,
hvilka ej på långt när behandla ämnet
så grundligt som Widén, äro bl. a.: Th.
Cottran, Onori alla memoria di L. L.,
Neapel 1858; Franc. Florimo, La scuola
musicale di Napoli, L. L., Neapel 1882; P.
Scudo, L., Rev. des deus mondes, Paris
1858.

Laborde, Jean Benjamin, f. 5. 9.
t 22. 7. 1794 i Paris (halshuggen under franska revolutionen); kammarherre
hos Ludvig XV; elev af Rameau; skref
en del komiska operor och ett berömdt
1734,

Lachner
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musikhistoriskt verk i 4 band: "Essay
sur la musique ancienne et möderne"

broder;

(1780).

der Franz till Miinchen och anställdes
där som violinist vid Isarthorteaterns
orkester; tog samtidigt violinlektioner
för Molique; följde sedan sin broder till
Wien, där han blef orkestermedlem och
repetitörvid Kärntnerthorteatern; skötte
samtidigt befattningen som organist vid
evang. kyrkan och gaf lektioner i komposition. 1825 vice kapellmästare; flyttade 1831 till Stuttgart som musikdirektör
och sånglärare vid hof teatern; 1842 i
samma egenskap i Miinchen, där han
stannade, till dess han 1853 blef förste
kapellmästare vid Stadtteatern i Hamburg. 1858 kallades han härifrån till
Stockholm som hofkapellmästare efter J.
Foroni. Han stannade i denna anställning 1. 10. 1858—1. 7. 186L Han trifdes
dock mindre väl i Sverige, och hans
verksamhet kom därför ej att präglas af
samma liffullhet och kraft som företrädarens. Han var dock både värderad
och omtyckt i den svenska hvifvudstaden.
L. tjänstgjorde sedan som förste kapellmästare i Frankfurt a. M. och afgick
därifrån 1875 samtidigt med firandet af
sitt 50-årsjubileum som kapellmästare.
Som kompositör skref I. L. flera operor ("Der Geisterturm" 1837, "Loreley"
1846, "Die Regenbriider", "Alpenscenen"
m. fl.), baletter, melodramer, entreakter,
mässor, symfonier, kammarmusik m. m.
Mest uppmärksammade blefvo hans solosånger och pianostycken. I Sverige skref
han bl. a. musik till Oscar I:s begraf-

Lachner, F r a n z, f 2. 4. 1803 i Rain,
Bayern, t 20. 1. 1890 i Miinchen; erhöll
sin första musikutbildning af fadern,
men var dock ämnad att gå den lärda
vägen och studerade därför vid gymnasiet i Neuburg a. d. Donau; öfvergaf
dock denna bana för att helt ägna sig åt
musiken; lefde 1820 21 som musiklärare
i Miinchen och var samtidigt elev af kapellmästare K. Ett därst. 1822 begaf han
sig till Wien, där han intill 1824 var organist vid evang. kyrkan; under denna tid
blef han Schuberts vän och förtrogne;
1826 vice o. 1828 förste kapellmästare vid
Kärntnerthorteatern; 1834 utnämnd kapellmästare i Mannheim; 1836 hof kapellmästare i Miinchen, en post, som han beklädde till 1865; han utöfvade en mycket
gagnande verksamhet i bayerska hufvudstaden och ledde musikfesterna där
1854 och 1863, i Aachen 1861 och 1870; 1852
generalmusikdirektor; att han 1865 så
hastigt afgick berodde närmast på Wagners stora inflytande hos konung Ludvig
II.
Att Wagner själf uppträdt emot
Lachner är dock ej däi-med bevisadt.
Tvärtom synes förhållandet dem emellan
ha varit godt, om än deras skilda riktningar och stilar ej i någon mån berört
hvarandra. 1872 blef han dr. h. c. vid
univ. i Miinchen. L. behärskade den
gamla polyfona stilen mästerligt och
skref gärna i kontrapunktisk form. Hans
kompositioner voro alltid grundligt utarbetade och solida; en del äga ännu i
denna dag högt värde. L. är nyskapare
af suiteformen för orkester, sådan den
återupptogs på 1800-talet med karaktärsstycken i stället för danser. Hans mest
bemärkta verk äro: orkestersuiterna op.
113, 115, 122, 129, 135, 150 och 170; 8 symfonier, flera operor ("Die Biirgschaft"
1828, "Alidia" 1839, "Catharina Cornaro"
1.

.

—

"Benvenuto Cellini" 1849), oratorier
("Moses", "Die vier Menschenalter") och
kyrkliga vokalverk; flera världsliga kör-

1841,

verk med

el.

marmusik,

utan ork.; slutligen kam-

violinsonater,

—

orgelsonater,

orgelfugor m. m.
Litt.: Kronseder, Fr.
L. (Altbayr. Monatsschr. IV, 2 f., 1903),
med förteckning öfver hans verk.
2. I g n a z L., f. i Rain, Bayern, 11. 9.
1807,

t

24. 2.

1895

i

Hannover; den föreg:s

studerade

först

i

gymnasiet

Augsburg och kallades sedan

i

af sin bro-

sorgmarsch därur vann särtill Karl XV:s kröning, melodramer till en epilog för Oscarsdagen 1859; omarbetade dessutom instrumenteringen till "Gustaf Vasa" af
Naumann vid dess återupptagande 1859.
L. M. A. 1858 (som inrikes, 1861 som
Litt.: F. A. Dahlgren,
utrikes led.).
Ant. om Sthlms teatrar; A. Lindgren,
Svenska hofkapellmästare; Sv. Musikt.

ning

(en

skildt erkännande),

—

—

16. 3. 1895.

V

f. 19. 7. 1811 i Rain,
Karlsruhe; de föreg:s broder; 1831 organist vid evang. kyrkan i
Wien; 1836—73 dirigent och lärare i
Mannheim; bodde sedan i Karlsruhe, där
han fr. 1884 verkade som lärare vid konservatoriet; skref särskildt en del omtyckta manskvartetter; dessutom kam-

3.

t

i

22. 1.

n

z e

1893

n
i

z L.,

Lacombe—^Lagergren
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marmusikverk, ouverturer (till "Turandot", "Demetrius" m. fl.) och solosånger.

Lacombe,

Louis

Brouillon, f. 26. 11.
1884 i St. Vaast-laHougue; elev af konserv, i Paris med
Zimmerman till pianolärare; 1832 företog
1.

1818

i

Bourges, t

30. 9.

han

tills. m. sin syster en konsertresa
och slog sig 1834 ned i Wien, där han
åtnjöt undervisning af Czerny i piano
samt Sechter och Seyfried i teori. Efter
1839 bodde han i Paris hufvudsakligen
för sina kompositioner. L. skref flera
pianostycken, en pianokvintett, 2 trior,
2 dramatiska symfonier för soli, kör och
ork. "Manfred" (1847) och "Ärva" (1850),
ett melodrama med körer "Sapho" (prisbelönt 1878). Endast en af hans operor
uppfördes under hans lifstid: "La Madone" (Th. lyrique 1860). Efter hans död
blefvo flera med framgång gifna å europeiska scener ("Winkelried", "Le Tonne1896 utkom
lier de Nuremberg" m. fl.).
hans skrift "Philosophie et musique".
L. är en af Berlioz' främsta efterföljare
med en mycket solid stil. Han älskar
stora kör- och orkesterverkningar.
liitt.:
H. Boyer, L. L. et son oeuvre
(1888); L. Gallet, Conférence sur L. L. et
son oeuvre (1891).
2. Paul L., f. 11. 7. 1837 i Carcasonne;

—
—

elev af Bizet; har gjort sig känd genom
goda kammarmusikkompositioner och
symfoniska verk: 3 violinsonater, 2 trior, "Ouverture symphonique", 3 symfonier, "Scéne au camp", "Suite pastorale"
m. fl.; erhöll 1889 Prix Chartier för kammarmusik. 1901 korr. led. af Inst. de
France efter P. Benoit.

Lacome-d'Estaleux,

Paul Jean

JacParis
som kompositör och musikkritiker; skref
flera operetter ("Le maréchal Chaudron"
1898; "Les quatre filles Aymon" 1898),
pianotrior, sånger och verk för blåsinstrument. I Sverige ha af hans operetter bl. a. gifvits: "Jeanne, Jeannette et
Jeanneton" (1876) och "Madame Boniface" (1883).
Lacrimosa, en del af Dies iree i ett
requiem (s. d.). L. egentligen begynnelseordet i dödsmessans åttonde strof.
Lacrimoso (it.), tårerik, klagande.
Laeva (it.), vänstra handen.
Lafage, Juste Adrien Lenoir de,
ques,

f.

f.

28. 3.

4.

3.

1801

1838

i

i

Houga; bosatt

Paris, t

8. 3.

1862

i

i

Charen-

ton.

Paris; musikskriftställare;

elev af

Choron; kapellmästare i St. Etienne du
Mont i Paris; studerade musik (särskildt
Italien.
Af hans
a capellastilen)
i
många musikhistoriska och teoretiska
skrifter märkas: "Manuel complet de
musique vocale et instrumentale" (1836
38); "Séméiologie musicale" (1837); "Historie générale de la musique et de danse" (1844). L:s kompositioner äro mindre
framstående.

—

Charles Philippe,

Lafont,

f.

dec.

Paris, t 14. 8. 1839; violinist och
kompositör; elev af Kreutzer, Kode och
1781

i

Berton;

företog

flere

konsertresor

och

som betydande virtuos; blef
Rodes efterträdare som kammarvirtuos i
blef

firad

Petersburg och erhöll 1815 en liknande
plats i Paris hos Ludvig XVIII; företog
dock äfven efter 1815 en mängd konsertresor; skref flera kompositioner i den
graciösa stilen: 7 violinkonserter, fantarondor, variationer, 200 romanser
och 2 operor m. m.
Lagerbjelke, Gustaf, f. 22. 3. 1777 i
Stockholm, t 24. 5. 1837 därst.; 1809—10
hof kansler; 1810 11 envoyé i Paris; chef

sier,

—

för k.

denna

t.

Sthlm

5.

9.

1823— L

sin cheftid förstod

7.

1827;

han på

under

ett för-

anseende uppe
och efter Dramatiska t:s brand 1825 hade
han det svära värfvet att i samma byggnad förena Sveriges främsta lyriska och
dramatiska scen. Af nya operor uppsatte han bl. a. Spontinis "Ferdinand
träffligt sätt hålla k. t:s

Cortez".

Lagercrantz, Ludvig Vilhelm August,
16. 8. 1825 i Östergötland, t 22. 3, 1886
Kristianstad; 1847 underlöjtnant vid
i
Vendes artilleriregemente; tog af sked
därifrån 1878 som kapten med tillstånd
att kvarstå som major i armén; 1856—
66 tjänstgjorde han som musikdirektör
LMA 1866. L.
vid samma regemente.
utgaf en del pianosaker, körer och solosånger; af senare blefvo särskildt populära häftet "Mina lediga stunder" (op.
15); af manskvartetterna "Källan" och
"Tonerna" samt hft op. 27 "Körer och
soli"; utgaf 1866 73 i Köpenhamn samlingen "Hundra valda sånger till skolornas tjänst".
1. Lagergren, Anders, f. i Halsberg,
Strängnäs' stift 30. 9. 1802, f 19. 4. 1867
i
Hölö; student i Uppsala 1819; fil. dr
1827; e. o. k. hofpredikant 1. 9. 1838; föref.

—

Lagergren
stod Wallinska flickskolan i Stockholm
1831—41; kyrkoherde i Hölö 6. 7. 1840;
företog flera utrikes resor till Tyskland,
Italien, Frankrike, England; prost 5. 12.
1849.

LMA

1857.

Den enda musikut-

bildning han erhöll var vid Strängnäs'
gymnasium. I hufvudstaden deltog han
med ifver i musiklifvet och bildade under de sista tvenne åren han förestod
Wallinska flickskolan ett musikinstitut
därst. för 40 elever. Ibland hans efterlämnade kompositioner må. nämnas:
"Stabat mäter" för kör och orkester,

Harmoniska sällskapet på 1830sånger till piano, som utgåfvos
vid ungefär samma tid, samt 2 manuskript: en större samling solosånger
och en med duetter, trior och kvartetHans
ter, af hvilka flera äro af värde.
sista komposition, en solosång ("År försvinna, stunder ila") skrefs 1865. Hans
sånger äro i allmänhet högtidliga och
allvarliga. L. var en nitisk medlem af
Mus. ak. och deltog äfven i granskningen af Haeffners koralbok på 1860-talet.
Litt.: Mus. ak:s handl. 1867 s. 33—36.
uppförd

i

talet; 8

—

2. Sven
August
Gärdserum, Kalmar

L.,

f.

2.

6.

1848

i

t 10. 6. 1908 å
Vermdön; elev af konserv, i Sthlm 1871
73 och studerade för Rode och K. A.
Haupt i Berlin 1881; lärare vid konservatoriet i Sthlm i harmonilära 1874 och
1880 (efter Gustaf Mankell) i orgel; 1881
blef han därjämte organist i slottskyrkan och 1890 ledare af dess kyrkokör.
LMA 1842. Professor 1904. L. utgaf koralpreludier och en orgelskola.
Lagergren, Johan Fredrik, f. 19. 1.

—

folkskolelärareex. i Uppsala 1846;
vid Mus. ak. Sthlm org.-ex. 1845, kantorsex. 1847, musikdir.-ex. 1853; bitr. org. vid
Klara kyrka o. sånglärare Klara d. v.
högre lärdomsskola i Sthlm 1846 47; folkskolelärare och bitr. organist i Ockelbo,
Gästrikl., 1847—63; org. 1863—1905. Ass.
1826;

—

1865.

—

L.

har utgifvit

flera

goda

koralarbeten, däribland: "Ett litet hymnarium" l:a hft 1882, 2:dra hft 1883; "Me-

lodiarium till sv. psalmboken" 1886;
"Responsorier till Litanian" 1893; dessutom: "Etyder f. piano" 1845; "Vid orpreludier o. postludier, med instruktiv text" 1855; "Populära postludier till julottan" 1893; i ms. äfven förslag till ny koralbok samt fullständig
liturgisk mässa.
geln,
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Claes

Lagerquist,

vius,

—92

1835,

f.

lärare

t

19.

4.

Otto
1892

Okta-

Umeå;

i

1862

sång och musik vid allm.

i

lärov. och seminariet i Umeå och musikanförare för Västerbottens fältjägarekår.
L. stiftade Umeå musiksällskap
och var mycket verksam för tonkonstens

befrämjande på platsen. Ass. LMA 1866.
Lagerström, Reinhold, f. 12. 6. 1861
i Spring Garden, Minnesota, af svenska
föräldrar; studerade musik i Chicago och
Stockholm, där han aflade org.-ex. vid
konserv. 1888; lärare i musik vid Gustavus Adolphus college i S:t Peter, Minnesota 1888—1907; 1892 dr. mus. L. har
komponerat flera kantater (bl. a. för
minnet af Uppsala möte 1893; vid Augustanasynodens 50-årsjubileum 1910), orkesterverk, pianostycken m. m.; har sedan flera år utgifvit tidskriften "Kyrkosången".

Valborg

Concordia MaÖsterhanninge, Sthlms
län; elev af konserv, i Sthlm 1872; konLagerwall,

ria,

f.

serterade

och vid
Lagl,
i

1851

18. 8.

—

i

k.

i

Skandinavien 1879 83; vio"Damtrion" i Sthlm 1881—83

i

loncellist

län,

•

LMA

—Lagrimoso

t.

där 1884—89.

Rudolf Teodor,

Kuopio, Finland, t

30.

12.

f.

27. 2.

1868

i

1823

Hel-

singfors; efter aflagd studentexamen stu-

Helsingfors, där han på
i musiklifvet
Pacius' ledning; studerade där-

derade han
1840-talet

i

med

ifver deltog

under
jämte språk och litteratur; 1845 utnämndes han till sånglärare i Kuopio och
följande år därjämte till språklärare
vid h. elem. skolan i Kuopio; 1850 utbildade han sig vidare i musik i Stockholm och var där G. Mankells elev i violin; 1851 utnämndes han till organist vid
Nikolaikyrkan i Helsingfors; kallades
1866

till

medlem

af

psalmkommittén

och verkställde i sådan egenskap bearbetningen af melodierna i 1868 års förslag till finska psalmeditionen.
Äfven
på det svenska förslaget hade han nedlagt arbete, hvilket dock blef ofullbordadt.
Äfven påbörjade han den af R.
Faltin 1871 afslutade Ny koralbok för
Finland äfvensom Den finska kyrkosångens historia, för hvilket verk L. gjorde
förstudier i svenska arkiv. L. utgaf äfven en lärobok i engelska språket (1853).
Lago, se

Netzel, Laura.

Lagrimoso

(it.),

klagande.

—
Lagus — Lajarte
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Lagus, Ernst Vilhelm, f. 7. 1. 1859 i
Helsingfors; student 1877; filologiska studier vid univ. i Miinchen 1888 89; fil.
lic. 1890; i musikteori elev af R. Faltin
vid univ. i Helsingfors; äfven några år
musikstipendiat därst.; sedan 1889 lärare
vid Privata svenska flickskolan och dess
föreståndare fr. 1893; sedan 1891 lärare
svenska språket vid statens svenska
i
fortbildningsläroverk; medlem af Sven-

—

ska litteratursällskapets styrelse fr. 1891.
har trots maktpåliggande pedagogisk
verksamhet äfven fått tid att verka i
folkforskningens tjänst och där särskildt
ägnat sig åt folkvisan och folkmusiken.
L.

Sedan 1908 är han ordf. i Sv. Litt.-sällskapets folkloristiska kommitté och sedan 1909 ledare för det snart utkommande sammelverket "Finlands svenska
folkdiktning". Af hans skrifter beröra
många folkvisan och folkmusiken i Finland. L. utgaf den rikhaltiga samlingen
"Xyländska folkvisor" (Nyland I, 1887;
V, 1893—1900); dessutom: i Sv. Litt.-sällskapets förh. o. upps. "Bellmaniania" I
—IV, 1892, 1893; "Den svenska folkvisan
i Nyland" (Finsk tidskr. 1888); "Björneborgarnas marsch" (Sv.
festskrift

5.

Litt. -sällskapets

"Germanska toner

1904);

2.

den finska folkvisan ("Finländska bidrag till sv. språk- o. folklifsforskning
1894) m. m.
L. var 1890 initiativtagare
till Svenska folkskolans vänners musikfester; deltog med anledn. häraf i redigeringen af de första utkomna sånghäfi

tena.

La Hay,

f.
i
Amsterdam, t i OfvanGestrikland 28. 3. 1794; violinvirtuos; konserterade f. ggn i Stockholm
13. 12. 1772 å Riddarhussalen och omtalas samtidigt som "konsertmästare"
hos änkedrottning Lovisa Ulrika; han
deltog sedan ofta i hufvudstadens kon-

sjö,

Göteborg uppträdde han f. ggn
1775 och gaf redan s. å. ej mindre

serter;
15. 7.

i

än 7 konserter i staden; i sept. s. å. återvände han till Sthlm. Vintern 1777
78 konserterade han flerstädes i Norge
(Kristiania, Fredrikshald m. fl. st.). På
våren 1780 var han åter i Kristiania
och vann stort bifall för
spel.
I dec. s. å. omtalas
likaledes

sitt

det,

virtuosa
att

han

med bifall låtit höra sig vid
Köpenhamn och belönades med

hofvet i
en kunglig gåfva.

var han åter

i

I

slutet

af år 1781

Göteborg och synes nu

ha

slagit

ned här för

sig

att

i

ro ut-

veckla stadens musik.
1782 inrättade
han i staden en "Academie de musique",
som hade sammanträden hvarje torsdag
under hela året med afbrott endast för
helgdagarna. Denna inrättning fortgick

ända

då sällskapet omreforme"Musikalisk klubb" med sammanträde hvarje söndag, då flere utvalda kvartetter, konserter och för violin
utfördes. Därjämte anordnade L. hvarje
år abonnementskonserter i staden. Under åren 1781 90 gaf han dessutom 22
egna konserter i Göteborg och biträdde
vid 7. Han antogs 4. 9. 1789 till stadsmusikant på ett år med förbindelse att
anskaffa minst 3 skickliga gesäller, som
musiken på blåsinstrument.
förstodo
Dessutom skulle han göra musik på
stadshuset hvarje onsdag och lördag,
ombesörja kyi-komusik vid högtidliga
tillfällen m. m. På hösten 1790 lämnade
han Göteborg och flyttade åter till
1792 finna vi honom åter
Stockholm.
L. är en god
konsertera i Kristiania.
typ för en virtuos från 1700-talets andra hälft. Hans stil var den briljanta
anlagd på yttre effekt. I vanligaste fall
spelade han variationer öfver omtyckta
tema (t. ex. "Gubben Noach") och var
ej fri från att söka tämligen okonstnärliga verkningsmedel. Så annonserar
han, att han "vill låta höra, huru högt
konsten på en violin af 4 strängar kan
bringas, nämligen med en ordinär blyertspenna att utföra något sä extraordinärt, som till denna tid icke är hört af
någon violinist i Europa och som jag
själf icke är i stånd till att kunna exekvera med min stråke".
Litt.: T. Norlind, Sv. musikhistoria (1901); W. Berg,
Göteborgs äldre teatrar I (1896); H. J.
till

rades

1785,

till

—

—

—

Theaterhistorie
Christiania
A. Dahlgren, Anteckn. om

Huitfeldt,
(1876);

F.

Sthlms teatrar
faure de,
1890

i

(1866).

Théodore Edouard

Lajarte,
f.

10. 7. 1826

Paris;

i

Bordeaux, t

elev af konserv,

i

Du20. 6.

Paris;

1873 bibliotekarie vid St. operans arkiv;

skref en mängd operor och operetter för
Th. lyrique m. fl., dessutom danser och
marscher för militärmusik m. m. L. är
mest känd som musikhistorisk författare. 1876 ff. utgaf han i 2 bd den värdefulla uppslagsboken "Bibliotéque musicale du théåtre de TOpéra"; af hans
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