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Konsten, konstnären och konstverket 

      Föreställningar, förutsättningar och funktioner  
        under den tidiga moderniteten 

 
          ULRIK VOLGSTEN 
 
 
 
 
 
I sin lilla skrift om den amerikanska minimalismen skriver tonsättaren 
och filosofen Wim Mertens att 1900-talets musikutveckling kännetecknas 
av en tillbakagång för verkbegreppet, för musikverket som objekt. 
Progression i musiken ersätts av riktningslös process, emotionellt innehåll 
av ytlig energi och utan tydliga inlednings- och slutpunkter blir det 
omöjligt att säga var ”verket” börjar och slutar. Från Cage till Reich ser vi 
således hur musiken övergår från objektivitet till aktivitet. Den bild 
Mertens tecknade för snart tjugofem år sedan är på intet sätt obekant och 
inte heller begränsad till musikens domäner. Inom litteraturen har vi vid 
det här laget vant oss vid tanken på författarens död. Att det inte skulle 
finnas någonting att hämta utanför ”texten” garanterar knappast det 
litterära verkets status, då den verklighet som skulle bestämma den (som 
fiktion) visat sig vara en skenbild av ett ursprungligt aboriginellt tillstånd, 
en skenbild vilken aldrig existerat annat än som berättelse. Påståendet att 
vi lever i en hyperverklighet har blivit något av vardagsmat, filosofisk 
fastfood för läsare av en Paul Auster eller en Orhan Pamuk. 

På liknande sätt som inom musiken och litteraturen ifrågasätts 
måleriets skapande auktoritet av det visuella armodets readymades. Där 
en Kandinsky tyckte sig befrukta sina dukar med färgen, såg redan 
Duchamp de fabriksgjorda tuberna som en metafor för onani, för 
konstnärsmytens oundvikliga tillkortakommande. I ”Det stora glaset” 
(som Duchamp arbetade med mellan 1915 och 1923) får de industriellt 
massproducerade detaljerna en kritisk funktion som direkt anknyter till 
”ungkarlarnas” oförmåga att förverkliga sig som subjekt på ”brudens” 
bekostnad. I och med det anagram för konstnärens förnamn som kan 
utläsas ur glasets titel - La Mariée mise à nu par ses Célibitaires, meme 
(Bruden avklädd av sina ungkarlar, t.o.m.) - begår Duchamp sitt rituella 
självmord. Konstnärssubjektet visar sig lika kluvet som det oavsiktligen 
spräckta glasets bägge halvor. 
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Inom musiken, litteraturen och bildkonsten ifrågasätts sedan länge 
inte bara verkets status, utan också konstnärens, författarens och 
kompositörens dito. Oavsett om vi väljer att tala om sen- eller 
postmodernism (Duchamp är notoriskt svår att placera in i endera facket) 
är det uppenbart att den objektskritik såväl som subjektskritik som det 
här är frågan om vänder sig mot en tidigare (men också samtida) 
modernitet. I den mån ett postmodernt tillstånd är mer bekant för en 
läsare i början av tjugohundratalet kan det kanske vara intressant att 
nysta i några av de historiska trådar som i förstone ledde till etablerandet 
av dessa alltmer ifrågasatta föreställningar. Medan den duchampanalys 
som just refererats inriktar sig på själva konstverket och dess 
upphovsman, samt hur en förståelse av dessa samtidigt innebär sin egen 
dekonstruktion,1 så kommer fokus i det följande (om än i varierande 
grad) ligga på tre andra förklarings- och förståelseaspekter: de materiella 
och ekonomiska villkor och förutsättningar som orsakat de företeelser 
som beskrivs; de sociala funktioner som de senare en gång fyllde; samt de 
analogier eller metaforiska relationer som kan utläsas mellan diskussioner 
och begreppsliggöranden inom olika ekonomiska, politiska och kulturella 
fält. Detta kan låta ambitiöst, men det som följer avser inte att vara någon 
omfattande studie, utan snarare en slags översiktlig och i någon mån 
sammanfattande repetition av den kritik som det moderna 
konstbegreppet utsatts för under de senaste decennierna, framför allt vad 
gäller några viktiga teman i modernitetens konstsyn - skönhet, 
intresselöshet, smak, geni och organisk enhet - samt de institutioner 
genom vilka dessa förmedlades. 

 
 
I 
 
Ett modernt konstbegrepp kan skönjas i England redan under tidigt 1700-
tal. Joseph Addison, redaktör för den dagliga tidskriften The Spectator, 
publicerar 1712 en serie artiklar under titeln The Pleasures of Imagination. 
Pressen, som under 1600-talet utvecklats från nyhetsbrev för köpmän och 
kungar till tidningar i en växande allmänhets tjänst, får i 1700-talets 
tidskrifter en sedelärande funktion för den framväxande europeiska 
borgarklassen (i Sverige får Addisons tidskrift en motsvarighet 1732 i 
Olof  von  Dalins  Then  Swenska  Argus).  Denna nya klass av handelsmän,  
  

                                                
1 T. De Duve (1998). Readymaden och färgtuben. Material 33/34. 
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bankirer och fabrikörer skiljer sig från den medeltida skråbundne 
borgaren både i termer av profession, ökande ekonomisk makt och, som 
Martha Wodmansee påpekat, fritid.2 Syftet med Addisons artiklar är helt 
enkelt att förhindra att denna fria tid fylls med spel och supande, såväl 
som med ett alltför utbrett kaffedrickande (Jürgen Habermas har beskrivit 
framväxten av kaffehus i England som en parallell till de akademiska 
salongerna i Frankrike, vad gäller deras gemensamma roll som 
demokratiska läs- och diskussionsfora för borgerlighetens idéer inom 
såväl konst, politik och ekonomi).3 Istället för att tillfredsställa sina lägsta 
sinnliga lustar uppmanas läsaren att bejaka sin föreställningsförmåga 
(imagination) och den medicin Addison ordinerar för ändamålet är de 
medvetandets utmaningar som erbjuds inom bl.a. måleri, skulptur, musik 
och litteratur. 

Vad var det då som var speciellt med Addisons (denna ”censor of 
manners and morals”) 4  The Pleasures of Imagination? Här framträder 
konturerna till ett begrepp om de sköna konsterna som slutgiltigt skiljer sig 
från den skråbundna hantverksinställning som i olika utsträckning 
präglat måleriet, litteraturen, arkitekturen, skulpturen och musicerandet. 
Dessa konster har sedan renässansen blivit, liksom äldre tiders artes 
liberales (retorik, dialektik, grammatik, aritmetik, geometri, astronomi och 
musikteori), något man kan studera vid akademier och universitet.5 Men 
framförallt pekar Addisons texter fram emot en syn där måleriet, 
litteraturen, arkitekturen, skulpturen och musicerandet kommer att ses 
som medlemmar i en och samma exklusiva klass, nämligen (den sköna) 
konsten.6  

Under 1700-talet kommer begreppet skönhet att lösgöras från 
teoretiska diskussioner om etik och moral, för att istället bli en kategori 
bland andra inom de mer systematiska läror om de sköna konsterna som 
så småningom formuleras av bl.a. Charles Batteaux i Les Beaux arts réduits 
à un meme principe (1743) och i Kants tredje kritik (1790) - inte minst 
kommer det sköna att få konkurrens av sin motsats, det sublima. Det 
definitiva steg som Addison ändå överlåter åt Batteaux är att särskilja 
konsterna från naturen. Hos Addison råder ännu ingen skillnad mellan 
naturlig och konstnärlig skönhet.   

Nytt för detta sätt att tänka är också själva synen på skönhet (och det 
sublima). Skönhet är inte en objektiv kvalitet hos konstverket utan kan 

                                                
2 M. Wodmansee (1994). The Author, Art and the Market. New York: Columbia University Press. 
3 J. Habermas (1998). Borgerlig offentlighet. Kategorierna ”privat” och ”offentligt” i det 
moderna samhället. Lund: Arkiv. 
4 Citerad ur Habermas, s.40. 
5 P.O. Kristeller (1980) visar hur fr.a. bildkonsten frigör sig från de s.k. ”mekaniska konsterna” 
(innefattande bl.a. navigation) för att via intresset för centralperspektiv närma sig den 
vetenskapliga förankring som finns hos de fria konsterna (först under 1600-talet distanserar sig 
naturvetenskaperna från de fria konsterna). The Modern System of the Arts. Renaissance Thought 
and the Arts. Princeton (N.J.): Princeton University Press.  
6 Ibid. 
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endast uppfattas av ett intresselöst skådande. Begreppet intresselöshet 
hade utvecklats av Lord Shaftesbury åren innan Addison tar upp det. Hos 
Shaftesbury, liksom senare hos Hume, är det dock, precis som skönhet, ett 
etiskt begrepp som framförallt är ägnat att vederlägga Hobbes syn på 
moral som ett i grunden egoistiskt och självintresserat fenomen. Medan 
förnuftet (det rena förnuftet hos Kant) är ägnat att forma kunskap som vi 
tillämpar i olika sammanhang, d.v.s. det fyller ett materiellt syfte, så är 
den rena sinnesförmågan alltför böjd till sinnlig njutning för att Addison 
skall kunna acceptera den som förklaring till konstens egenart. Därav den 
förmedlande fakultet som föreställningsförmågan (imagination) utgör i 
hans skrifter.7 Konstupplevelsen är således autonom, den lyder inga andra 
lagar än sina egna och sättet att tillägna sig den är genom en slags 
gentlemannamässig kontemplation, snarare än vulgär och okontrollerad 
njutning.8  

I sin On the Standard of Taste (1757) utvecklar Hume de tankegångar 
Addison påbörjat. I likhet med sin syn på medkänslans roll för moralen 
ser Hume smakomdömet som nödvändigt för uppfattningen av skönhet,9 
men då skönheten inte är en objektiv egenskap kan smaken varken 
lokaliseras till sinnena eller till förnuftet (såsom hos Burke eller 
Shaftesbury).10 Hume är fullt medveten om att smaken skiljer sig mellan 
kulturer i både tid och rum. Trots detta menar han att det är ”naturligt” 
för oss att söka efter en gemensam standard, en yttersta princip för 
smakomdömet. Om det finns en sådan princip bör det också gå att sluta 
sig till vad som utgör perfekt skönhet. Samtidigt, menar Hume (och i 
fortsättningen av texten tycks han övertygad om principens existens), är 
det klart att våra smakomdömen måste vara orsakade av objektiva 
egenskaper hos verket, även om dessa egenskaper i sig inte utgör 
skönhet. Möjligheten att utnyttja vår inneboende smakförmåga är således 
avhängig vår förmåga att urskilja detaljer och nyanser i konstverket, och 
denna senare förmåga kräver både anlag och träning.  

På så sätt kan Hume argumentera för ett specialiserat 
förhållningssätt till konsten, ett förhållningssätt som i kaffehusens och 
salongernas hägn utvecklas från en allmänt tillgänglig diskussion 
amatörer emellan, via Diderots recensioner, till den professionella 
konstkritik som växer fram under 1800-talet. Medan Habermas i 
salongernas allmänna konstdiskussioner ser en föregångare till den 

                                                
7 Se J. Stolnitz (1961). On the Origins of ”Aesthetic Disinterestedness”. Journal of Aesthetics and 
Art Criticism 20(1):131-43.  
8 Alexander Nehamas har visat hur Platons utvisande av poeterna ur den ideala staten grundade 
sig i en aversion inför de odisciplinerade masstillställningar som dåtidens teaterföreställningar 
utgjorde. Samtidigt är han noga med att påpeka att det i det antika Grekland inte fanns någon 
föreställning om en gemensam princip för de olika konstarterna. Sålunda utvisar Platon endast de 
av inspiration underkastade poeterna, inte musikerna eller skulptörerna. Se A. Nehamas (1988). 
Plato and the Mass Media. The Monist 71(2): 214-34. 
9 Smakförmåga och förställningsförmåga är detsamma hos Addison, se Stolnitz, Op cit. 
10 Se också Humes Appendix  1(IIIff), till En undersökning av moralens principer. 
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politiska kritiken (”övningsfältet för ett offentligt resonemang”),11 betonar 
Richard Shusterman Humes egna politiska motiv: precis som hos 
Addison är det frågan om att etablera en ”liberal hegemoni”, samt att 
”lösa en av den liberala ideologins mest fundamentala problem”, d.v.s. 
”försoningen mellan individens privata område och dess frihet och 
autonomi (och vad skulle kunna vara mer fritt än smaken), med det 
motsatta behovet av en objektiv idé om rätt (och dess krav på konformitet 
med mer än individuell norm och sålunda en negation av personlig 
frihet) som en försäkring för att frihet och autonomi inte skall förfalla i 
kaos och laglöshet.”12  
 
 
II 
 
Även om Addisons och inte minst Humes tankar får sin speciella 
vidareutveckling i Kants inflytelserika arbeten, så stod de inte 
oemotsagda, vare sig i teoretisk argumentation eller gällande dess 
praktiska konsekvenser. Så sent som 1815 ventilerar akademiordföranden 
Quatremère de Quincy en oro över de nya konstmuseerna, dessa tempel 
för intresselöst skådande, samt den konst som där presenteras. Sedan 
1500-talet har det funnits agenter som köper in konst för kungar, furstar 
och adelsmäns räkning. I bl.a. London, Antwerpen och Venedig uppstår 
kommersiella konstnärsverkstäder som framställer konst på beställning 
(man samlar också på konsthantverk och udda föremål från främmande 
länder). 1674 grundas Stockholms Auktionsverk, följt av Sotheby’s och 
Christie’s i London (1744 resp. 1766). Bara i Frankrike ökar antalet 
samlare under 1700-talet från ca 150 till drygt det tredubbla.  

Påverkade av upplysningens demokratiska bildningskrav, 
och indirekt av tillgången på en borgerlig allmänhet som har både tid och 
pengar att spendera på konstkonsumtion, börjar kungar och furstar att 
donera sina samlingar, vilka således övergår till att bli museer öppna för 
allmänheten. I Florens öppnar familjen Medici sina samlingar i Uffizierna 
år 1737, medan ”naturaliesamlaren” och sekreteraren i Royal Society, Sir 
Hans Sloane, testamenterar sina samlingar till det som efter hans död 
1753 blir British Museum. 1794, till minne av Gustav III, öppnas Kongeligt 
Museum, föregångare till Nationalmuseum (det senare står färdigbyggt 
1866), medan konstsamlingarna i Louvren konfiskeras i samband med 
franska revolutionen 1791 (liknande utvecklingar sker runt om i Europa, 
Wiens nationalmuseum slår upp portarna 1784, Prado 1828, o.s.v.). 

Galleriernas historia är en annan. Redan 1660 har 
ledamöterna i Academie des Beaux Arts (grundat 1648 som en akademi 
                                                
11 Habermas, Op cit, s.28. 
12 R. Shusterman (1993). Of the Scandal of Taste: Social Privilege as Nature in the Aesthetic 
Theories of Hume and Kant, s102. Eighteenth-Century Aesthetics and the Reconstruction of Art. 
Red. P. Mattick, Jr. Cambridge: Cambridge University Press. 
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för måleri och skulptur, men uppkallat efter de sköna konsterna först 
1816)  börjat ställa ut sina målningar i den så kallade Salon de Carré i 
Louvren och 1747 öppnar man sina vernissager för allmänheten (tavlorna 
var så nymålade att de fortfarande luktade fernissa, därav uttrycket 
vernissage). Utställarnas lärjungar får så småningom också ställa ut, men 
då i en angränsande passage, galleri Apollon. Från mitten av 1800-talet, 
när Salongen förlorar sin betydelse för det parisiska konstlivet börjar 
privata utställare att ta sig an de radikala målare som distanserar sig från 
det akademiska måleriet, motsvarande de som tidigare ännu ej var 
etablerade och därför förpassades till det mindre galleriet (men redan 
1799, som protest mot bristande akademiskt understöd, ställer David på 
egen hand och mot betalning ut sin Sabinskornas intervenering, vid sidan 
av Parissalongen).13  

Det är mot bakgrund av denna utveckling som Quatremères 
kritik skall ses. Den från skrån fria konstnären har sedan renässansen 
blivit, via hovens och adelns mecenatsystem, en producent på en fri 
marknad av gallerister (en marknad vars strukturella villkor analyserats 
av Bourdieu).14 Inte nog med att den konstnärliga skönheten frigjorts från 
dess naturliga motsvarighet, konstverket produceras inte längre, hävdar 
Quatremère i polemik mot de addisonska och humeska visionerna, för 
något annat syfte än det rent kommersiella.  

Denna oro inför en onaturlig och funktionslös konst som 
istället grundar sig i ren kommers var inte enbart utslag av en konservativ 
reaktion (eller brist på smak), utan hade sin dagsaktuella motsvarighet i 
den då (sedan mitten av 1700-talet) pågående debatten mellan fysiokrater 
och merkantilister. Medan de förra såg jordbruket som den yttersta 
garanten för nationellt välstånd i ett ekonomiskt nollsummespel, hävdade 
de senare förädlingsindustrins och utrikeshandelns lov, där 
handelsinflödet av ädelmetaller skulle garantera ekonomisk tillväxt. För 
fysiokraterna innebar denna handel, på samma sätt som den 
kommersiella konsten för Quatremère, inget annat än falsk produktion, 
en slags alienering av varan/verket från dess naturliga funktion.15 

 
 

III 
 

I Tyskland kom idén om ett intresselöst skådande, inte minst i Kants 
tappning, att fylla en närmast akut funktion för det sena 1700-talets 

                                                
13 T. Crow (1994). Patriotism and Virtue: David to the Young Ingres. Nineteenth Century Art. A 
Critical History. Ed. S. Eisenman. London: Thames and Hudson.  
14 P. Bourdieu (1987). Produktionen av tro. Bidrag till en teori om de symboliska tillgångarnas 
ekonomi. Kultursociologiska texter. Lidingö: Salamander. 
15 Se A. Becq (1993). Creation, Aesthetics, Market: Origins of the Modern Concept of Art. 
Eighteenth-Century Aesthetics and the Reconstruction of Art. Red. P. Mattick, Jr. Cambridge: 
Cambridge University Press. 



 98 

författare. Som Woodmansee påpekar växer den borgerliga medelklassen 
fram långsammare i Tyskland än i England eller Frankrike. I England har 
vid mitten av seklet en författare som Alexander Pope redan visat att det 
går att leva och försörja sig som fri skriftställare. Samtidigt ligger den 
tyska läskunnigheten runt tio procent. 

För tyskarnas del skall det dröja en bit in på andra hälften av 
1700-talet innan en läsande allmänhet kan ge underlag för en inhemsk 
litteraturproduktion i större skala (läskunnigheten mer än fördubblas på 
bara några decennier). Problemet är dock att publikens intresse i första 
hand kommer att riktas mot det lättsmälta och för stunden 
underhållande. I syfte att fostra en läsande allmänhet har en tongivande 
teoretiker som Moses Mendelsohn tagit upp ett tema som blott fanns 
antytt hos Batteaux, nämligen läslust. Influerad av den redogörelse för 
sinnlig perception som förs fram av Alexander Baumgarten i dennes 
Aesthetica (1750),16 menar Mendelsohn att konstens avbildande potential 
(dess gemensamma princip, enligt Batteaux) framförallt gör ett 
känslomässigt intryck på mottagaren: den goda konsten berör och 
behagar oss. Men som vi sett motverkar denna estetik sitt ursprungliga 
syfte, då läsarna alls inte vill bli upplysta, utan blott underhållna. En 
Schiller eller en Lessing får båda försöka dryga ut sina inkomster på 
andra sätt än genom författande. Det är inte förrän under 1700-talets sista 
decennium, då ett intresselöst förhållningssätt till konst och litteratur slår 
igenom, som vad vi idag skulle kalla en borgerlig finkultur växer sig stark 
i Tyskland - en kultur som inte betonar det behagliga så mycket som 
skådandet av en organisk helhet i all sin detaljrikedom (vilket via Moritz, 
Wackenroder och Hoffman blir en förutsättning för romantikens oändliga 
längtan). 

Författarnas ekonomiska situation förbättras också av de nya 
lagar om upphovsrätt som stadgas fr.o.m. 1810 - drygt hundra år senare 
än i Storbritannien, med sin Statute of Queen Anne från 1709 (något 
ironiskt, kan tyckas, för ett land som såg Gutenberg utveckla tryckpressen 
redan 1450). Även om dessa lagar i praktiken kommer att fylla främst 
förläggarnas plånböcker, så bidrar deras teoretiska ramverk till att 
förstärka bilden av konstnären som ett i egen kraft skapande geni.17  

 
 

  

                                                
16 Estetiken, som läran om de sköna konsterna, får sitt namn från Baumgartens Aesthetica (1750), 
vilken dock inte i första hand ägnades åt konsterna, utan var ett försök att redogöra och 
argumentera för sinnesupplevelsernas (gr. Aisthesis) regelbundenhet och autonomi visavi 
förnuftet. 
17 Bettig, R. V. (1992). Critical perspectives on the history and philosophy of copyright. Critical 
Studies in Mass Communication 9:131-155. 
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IV 
 

Tidigare hade författarens insats värderats på jämn fot med grafikern, 
papperstillverkaren, bokbindaren och korrekturläsaren. Bokens värde 
stod i mer eller mindre direkt proportion till dess materiella 
produktionskostnader. Detsamma gällde i viss mån för måleri och 
skulptur, där storleken på duken, kvalitén på färgen (mängden 
guldpigment, t.ex.), huruvida skulpturen gjordes av marmor eller brons, 
var avgörande för det slutgiltiga priset. I och med att konstnärens status 
successivt förvandlas från hantverkare till skapande konstnär 
överskuggas detta den funktionella konstens materiella bytesvärde av ett 
symbolvärde öppet för spekulation - just det otyglade symbolvärde som 
Quatremère så ihärdigt ifrågasätter. Ett viktigt led i denna utveckling mot 
ett inspirerat, autonomt geni var framväxten av öppna akademier för 
olika konst- och vetenskapsinriktningar. Det var t.ex. akademin för de 
sköna konsterna som ordnade den så småningom både årliga och 
offentliga Parissalongen. Inte minst bidrog akademiernas liberala 
inställning till kunskap och lärande att de tidigare skråbundna och 
därmed monopoliserade yrkeshemligheterna offentliggjordes. Detta gav i 
sin tur grogrund till behovet av det mytomspunna konstnärsgeniet för att 
tillförsäkra konstverket dess symbolvärde, dess aura.  

Akademierna är dock inte barn av moderniteten, utan började dyka 
upp redan på 1400-talet, som ett led i den italienska renässansens 
återuppväckande av antika ideal. I Florens grundar Cosimo de Medici 
Academia Platonica redan 1442, huvudsakligen ägnad åt filosofistudier. 
Arkitekten, målaren och konsthistorikern Vasari, som bl.a. byggde 
Uffizierna, bidrar till grundandet av Accademia del Disegno 1563, där 
måleri, skulptur och arkitektur står i centrum. Vetenskapliga akademier 
bildas bl.a. i London 1660 (Royal Society), Paris 1666 (Academie des 
Sciences), Berlin 1700 (Preussische Akademie der Wissenschaften) och i 
Stockholm 1739 (Vetenskapsakademien).  

Men även musiken studerades i akademierna. Några decennier efter 
Accademia del Disegnos grundande - även denna gång i Florens - ställer 
Girolamo Mei, Vincenzo Galilei (Galileo Galileis far) och Giovanni Bardi i 
akademin Camerata Fiorentina den medeltida polyfona körsången mot 
det man anser vara det antika sättet att sjunga, d.v.s. monodins 
ackompanjerade enstämmighet, vilket via Peris och Caccinis 
musikdramer leder fram till det som brukar beskrivas som den första 
operan, Monteverdis Orfeo (1607). 

Dessa akademier kunde skilja sig sins emellan vad gäller formell 
undervisning, mer informella diskussioner och konstnärliga 
framföranden. Även om de inte var slutna på samma sätt som skrån och 
gillen var de inte tillgängliga på samma sätt som salonger och kaffehus. 
Vad gäller tillgänglighet är det också viktigt att skilja mellan de olika 
centraleuropeiska metropolerna. Generellt kan man säga att London i 
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många avseenden gick i bräschen för de offentliga institutionerna. Medan 
t.ex. offentliga konserter började ges i London sporadiskt fr.o.m. 1672 
(John Banisters ”musick performed by excellent masters”), så skulle det 
dröja till decennierna efter 1720 som motsvarande skedde i Paris (Concerts 
spirituel), Stockholm (J.H. Romans riddarhuskonserter), Mannheim och 
Leipzig. För Wiens del skulle det dröja till 1771 och för Berlin ända till 
1790.  

En bidragande orsak till de gynnsamma förhållandena i England var 
de gemensamma intressen i jordegendom som förenade borgare och adel 
gentemot hovet. I Frankrike lyckades istället kungahuset under lång tid 
spela ut Adeln mot borgarna. Trots de olika förhållanden som råder på 
olika platser i Centraleuropa är det ändå symptomatiskt för den 
ekonomiska utvecklingen att en allmänhet successivt ges tillträde till olika 
kulturella evenemang. I förstone rör det sig om det övre skiktet av 
medelklassen och kanske är det bara i London som så småningom en 
grovarbetare har möjlighet, mer principiell än reell, att delta i den 
framväxande offentligheten. 

 
 
V 
 
Offentliga konserter, för vilka publiken betalar inträde, hålls till en början 
i privata salonger. Även om Venedigs operahus slår upp dörrarna för 
allmänheten redan 1637, så dröjer det till 1700-talet innan konserter börjar 
hållas i mer permanenta lokaler (här var teatern tidigare än musiken, med 
Shakespeares The Globe från 1599). I London ger sommarlediga musiker 
konserter i parker, s.k. promenadkonserter, fr.o.m. mitten av 1600-talet 
och efter sekelskiftet byggs flera musikpaviljonger i anslutning till 
parkerna. Wien har fasta konsertlokaler fr.o.m. 1790-talet, dels de 
hovunderstödda Burghtheater och Theater an der Wien, dels den mer 
medelklassorienterade Theater in der Leopoldstadt i en av stadens 
förorter. 

Här kan det vara intressant att jämföra den utveckling litteraturen 
genomgår i Tyskland med musikutvecklingen i Österrike och då 
framförallt Wien. Bernard de Fontenelle, sekreterare i franska 
vetenskapsakademien, hade redan vid mitten av 1700-talet ifrågasatt den 
lättsmälta och känslosamma instrumentalmusik som spelades i 
salongerna med den numera välkända frasen ”Sonata, vad vill du 
mig?”.18 Till skillnad från Quatremère ett drygt halvsekel senare är det 
inte konstverkets kommersiella varuform som stör honom. Istället är det 
den instrumentala musikens oförmåga att utrycka rationella tankar som 
ställer till besvär. I Batteaux system uttryckte musiken känslor, medan 

                                                
18 Rousseau återger Fontenelles veklagan inför en konsert med instrumentalmusik i sin 
Dictionnaire de musique (1755). 
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poesin beskrev handlingar. Detta var de naturliga företeelser musiken och 
poesin hade att imitera. Problemet för en rent instrumental musik var, att 
även om känslor stod i relation till handlingar genom att motivera dessa, 
så var det omöjligt att sluta sig till vilka handlingar och bakomliggande 
tankar det var frågan om, när musiken inte beledsagade några ord. För 
den genomsnittlige musiklyssnaren var detta inget problem, då den 
”galanta” musik som spelades i salonger och konsertsalar, frigjord från 
den äldre musikens barocka överdåd, i huvudsak betraktades som en 
slags behagfullt bakgrundsstimuli för konversation eller fri association. 
Härvidlag liknar förhållandet till musik det till litteraturen. Skillnaden (i 
emfas, snare än art) finner man i de bakomliggande orsaker som låg till 
grund för den attitydförändring till de båda konstarterna som kom att 
ske. Även musiken kom nämligen att tillskansa sig status som en ”seriös” 
konstart. Medan det för litteraturen i hög grad handlade om författarnas 
egna kampanjer för att stärka sin ställning, så handlade det i musikens fall 
om uppdragsgivarnas förändrade status och tillvägagångssätt. 

Med några få undantag hade 1700-talets tyska mecenater, till 
skillnad från sina franska och engelska motsvarigheter, föga intresse av 
litteratur. Däremot var man musikintresserad. I Österrike hade Ferdinand 
II redan 1619 grundat det hovkapell som skulle komma att bli ett av 
Europas både främsta och största. 1740 kunde orkestern räkna in inte 
mindre än 134 musiker. Därefter förfaller orkestern till att i början av 
1800-talet innefatta blott ett tjugotal åldringar, av vilka de flesta var mer 
eller mindre invalidiserade. Detta förfall sker alltså parallellt med att 
konstmusiken utvecklas både kvantitativt (allt större orkestrar erfordras) 
och kvalitativt. Vad var det då som hände? 

Tia DeNora förklarar det wienska hovkapellets borttynande med 
hänvisning till de huskapell som allt fler adelsmän låter hålla sig med.19 
Inte så att de senare på något sätt skulle ha konkurrerat ut hovkapellet på 
någon kommersiell marknad; en sådan marknad förekom ännu inte. 
Istället poängterar DeNora den sociala status det innebar för hovet att 
hålla sig med en stor orkester. Som ett sent exempel på vad Habermas 
skulle kalla en representativ offentlighet, hade hovkappellet en rent 
underhållande funktion vid större festligheter och mottagningar. När så 
adeln skaffar sig allt större kapell i sin strävan att uppnå högre status, och 
när även förmögna borgare kan hålla sig med mindre ensembler så 
förlorar hovkapellet sin representativa förmåga. Kapellet upphör helt 
enkelt fungera som ett instrument för social distinktion. Och när hovet 
slutar att underhålla sin orkester följer huskapellen med i fallet. Runt 1790 
är så kapellens saga så gott som all. 

Samtidigt är både hov och adel intresserade av att markera sina 
positioner medels musik (huskapellens försvinnande beror alltså inte på 

                                                
19 T. DeNora (1991). Musical Patronage and Social Change in Beethovens Vienna. American 
Journal of Sociology 97(2). 
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försämrade ekonomiska villkor för adeln, något som inträffar först i och 
med napoleonkrigen). I och med kapellens försvinnande upphör de sista 
skråliknande anställningsförhållandena för musiker och kompositörer 
(även om de senare också fortsättningsvis kommer att ha en betydande 
relation till kapitalstarka mecenater). Det är här, i och med de 
massuppsägningar det är frågan om, som den moderne frilansande 
musikern ser dagens ljus. Medan Haydn tvingades ha arbetsuniform i sitt 
dagliga arbete hos greve Esterhazy och be om tjänstledigt för att 
framträda i London, var Mozart, om än av eget val, mer eller mindre 
frilans fr.o.m. 1780. Med dessa frilansande musiker följer så bokare, 
impressarios, agenter och promotorer i takt med att musiken 
kommersialiseras. 

Denna kommersialisering sker dels genom den marknad som 
uppstår med hovets, adelns och borgarnas salonger, dels genom de fasta 
konsertlokaler som instiftas. Det är också här DeNoras avslutande poäng 
finns att hämta. De tre socialgrupperna har alla ett intresse av musik. 
Problemet för de högre skikten blir hur man skall avgränsa sig mot de 
lägre. Lösningen blir att hänvisa till en mer förfinad smak, vilken tar sig 
uttryck i en preferens för mer avancerad musik än vad som tidigare varit 
fallet, mer avancerad i förhållande till medelklassens underhållnings-
musik. Här finns givetvis också en teoretisk diskussion att falla tillbaka 
på. Rousseau hade utvecklat Batteaux förslag om musiken som en avbild 
av ett för människan ursprungligt tonspråk och i Tyskland har Mattheson 
redan tidigare relaterat detta tonspråk till retorikens formella regler.20 På 
bara några år förändras så attityden till Mozarts och Beethovens mer 
avancerade verk från avståndstagande till aktivt omfamnande.21 Även om 
denna inställning till ”seriös” musik visar sig vara modebetonad - 
förformer till wienervalsen intar scenen runt 1815 - så bidrar den (via 
romantikens betonande av verkets organiska komplexitet) till 
etablerandet av en klassisk konstmusikkanon som råder än idag. 
 
 
VI 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera, att det DeNora belyser är hur musiken 
fungerar som identitetsmarkör för olika samhällsskikt. Denna typ av 
social distinktion kan ställas i relation till en mer substantiell funktion 
som konsten kan utöva (antingen den anspelar på autenticitet eller ett 
mer flexibelt val av livsstilar). Exempelvis nämner Dahlhaus hur redan 
Goethe betraktade Haydns stråkkvartetter som en sinnebild för en 

                                                
20 M.E. Bonds (1991). Wordless Rhetoric. Musical form and the Metaphor of Oration. Cambridge 
(Mass.): Harvard University Press. Mattheson var influerad av Descartes, snarare än Rousseau. 
21 Vad gäller Mozarts mottagande i Paris, se O. Stockfelt (1988). Musik som lyssnandets konst. En 
analys av W. A. Mozartssymfoni no40, g moll K.550. Göteborg: Skrifter från Musikvetenskapliga 
Institutionen. 
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borgerligt upplyst konversation mellan medlemmar ur olika 
samhällsklasser (i salongsmusicerandet möttes professionella musiker och 
dilettanter från medel- och överklass - distinktionen var ”valfri”: delta 
som professionell yrkesman mot betalning, eller gratis som en 
gentleman).22 Likaså hänvisar Habermas till Goethes Wilhelm Meister. 
Genom att låta konsten tematisera det borgerliga ”håller publiken en 
spegel framför sig” som bekräftar och befäster dess (sammansatta) 
identitet.23 På ett djupare plan - i och med att den läses i hemmets 
intimsfär men debatteras offentligt - bidrar litteraturen till den 
”dialektiska förbindelse” som Habermas menar råder mellan de privat-
mänskliga (homme) och egendomsägande (bourgeois) aspekterna av det 
borgerliga subjektet och som är en förutsättning för detta subjekts 
utveckling (och som därmed också präglar dess tredje aspekt som 
medborgare, citoyen, i förhållande till det statliga).24 

Dessa funktioner är, som vi sett, intimt förknippade med de villkor 
och förutsättningar för konstens själva produktion så som dessa villkor 
och förutsättningar gestaltar sig i framväxten av offentliga institutioner, 
ökad läskunnighet, fritid, lönearbete, m.m. Slutligen kan nämnas det 
gemensamma historiska ursprung hos estetik och etik som gjort att 
förhållningssätt inom det ena fältet så lätt låtit sig överföras till det andra. 
De exempel som anförts kan givetvis mångfaldigas och utvidgas till 
andra konstarter för att ytterligare belysa de teman som nämnts; här har 
det som sagt varit fråga om en översiktlig och i någon mån 
sammanfattande repetition av en kritik mot det moderna konstbegreppet. 
När så modernitetens konstnärliga, ekonomiska och politiska autonomi 
visat sig vara en myt återstår likväl frågan: vilka ekonomiska, politiska 
och kulturella krafter är det som verkar inom och bakom dagens sen- och 
postmoderna heteronomier? 

                                                
22 C. Dahlhaus (1989). Nineteenth Century Music. Berkeley: University of California Press. 
23 Habermas, op cit.40.  
24 Ibid. 139ff. När denna dynamiska spänning såsmåningom ”förfaller” eroderar också den 
traditionellt borgerliga identiteten varvid ”allmänhetens” distinktion från ”massan” blir allt 
svårare att upprätthålla. 


