
“Det vore helt underbart om 

all konst vore gratis. Det 

vore den ideala situationen 

faktiskt. Det får jag säkert 

skit för att jag säger, men 

det är så jag tycker.” 
Håkan Hellström till 
Aftonbladet, 2005.
Oscar Wallblom och Simon 
Ljungman ackompanjerar 
Håkan Hellström under 
ett liveframträdande.

Gunnebo slott var under 1700-talets sista decennier en plats 
för musikaliska möten. Här sammanstrålade människor från 
många av Europas hörn med Sveriges nobless och Göteborgs 
grädda. Musikaliska såväl som ekonomiska och politiska 
dignitärer möttes i familjen Halls privata orangeri, ett växthus 
där inhemska växter frodades invid mer exotiska exemplar. På 
Gunnebo odlade man också sociala kontakter, avnjöt middagar 
och lyssnade till och deltog i sång och musik.

från evig 
sanning 
till privat 
egendom 
musik och frånvaron av 
upphovsrättsligt tänkande i sverige 
under 1800-talet.
Ulrik Volgsten
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Som Jan Ling förtjänstfullt visat, både i den-
na tidskrift och i andra sammanhang, ägde 
Göteborg ett rikt musikliv långt innan det sena 
1800-talets olika symfoniorkestersatsningar gick 
av stapeln (vilka i sin tur var tidiga, sett ur ett 
svenskt perspektiv). 

Musiksammankomsterna på Gunnebo var 
privata, men det förekom också kommersiell 
konsertverksamhet i den närbelägna handels-
staden, som i och med Ostindiekompaniet 
vid 1700-talets mitt fått ett rejält ekonomiskt 
uppsving.

Kommersiell konsertverksamhet var ett 
relativt nytt fenomen vid denna tid. Först vid 
1730-talet hade Johan Helmich Roman introdu-
cerat den offentliga konserten på Riddarhuset i 
Stockholm. Någon personlig inbjudan behövdes 
inte, utan den som kunde bekosta inträde var 
välkommen (redan biljettkostnaden lär dock 
ha avskräckt icke-ståndsmässig publik). Roman 
hade i sin tur fått uppslaget till sina konserter 
från London, där han i unga år spelat med i 

Friedrich Händels orkester.
I Göteborg var det adresser som rådhuset, 

Ostindiska kompaniets ordenssal och den nya 
nöjesanläggningen Vauxhallen i stadens ut-
kanter, som fungerade som konsertlokaler. En 

gemensam nämnare för musikevenemangen på 
såväl Gunnebo som stadens arenor, som Ling 
nämner, var den högborgerlige handelsmannen 
Patrick Alströmer som ofta organiserade och 
inte sällan själv medverkade i de musikaliska 
framförandena. I egenskap av personlig vän 
med Gustav III och instiftare av Musikaliska 
akademien hade Alströmer ett kontaktnät som 
inbegrep både musiker och kompositörer. Noter 
införskaffades från både London och Hamburg, 
noter som Alströmer villigt lånade ut till behö-
vande vänner och bekanta runt om i landet. 
Därtill hade Alströmer tillgång till både not-
kopister och arrangörer som snabbt kunde om-
arbeta musiken för de instrumentbesättningar 
som fanns tillgängliga.

I många avseenden ger Göteborg vid denna 
tid exempel på ett modernt musikliv, med både 
privata och offentliga arenor, både ett privat och 
ett kommersiellt musicerande. Men det finns ett 
avseende där den samtida diskussionen i några 
av Europas viktigaste kulturella metropoler - 
London, Paris och till viss del Berlin - helt saknas 
(och där Göteborg, i likhet med Stockholm, i 
stället har mer gemensamt med städer som Wien 
och Prag). Det gäller diskussionen om upp-
hovsmannens rättigheter. Varken när det gäller 
de offentliga konserterna på Göteborgs olika 
scener, eller när det gäller Alströmers generösa 
kopiering och utlåning av noter, fanns några 
som helst lagar eller förordningar som reglerade 
kompositörernas intressen. Förläggarnas rätt att 
trycka reglerades genom kungliga privilegier och 
inbegrep varken avskrifter eller framföranden. 
Alströmers musikaliska aktiviteter rörde sig med 
andra ord ledigt inom lagens gränser.

RäTTiGHETER TiLL MUSiK  
UnDER 1700- OCH 1800-TALEn  
– En SVEnSK DöVHET?
Men förändringens vindar hade redan bör-
jat blåsa. År 1777 hade kompositören Johann 
Christian Bach lyckats få rätt i en engelsk dom-
stol mot en förläggare som olovandes givit ut en 

samling av hans pianosonater, vilka var tämligen 
populära och hade en ganska stor kundkrets i 
London vid denna tid. Domslutet hade preju-
dicerande verkan och tillerkände kompositörer 
i landet rätt att bestämma över mångfaldigandet 
av sina notskrifter i fjorton år. I Paris, knappa 
femton år senare, statuerade de så kallade revo-
lutionslagarna att varje författare har rätt till sitt 
verk, en rätt som framför allt handlade om att få 
bestämma över framföranden och som för mu-
sikens del främst rörde musikdramatiken, vilken 
före franska revolutionen begränsats av Ludvig 
XVIs teatermonopol. Men i Sverige fördes över 
huvud taget ingen diskussion om rättigheter till 
vare sig musiktryck eller till musikframföranden 
vid denna tid. Varför?

Det brukar påstås att den svenska tryckfri-
hetsförordningen, som antogs 1810, innebar en 
rätt till skrift som också kom kompositörerna 
till del. Men detta antagande har varken stöd i 
de diskussioner och förarbeten till förordningen 
som finns bevarade (och inte nämner musiken 
med ett ord), eller i den rättspraktik som före-
kom. Vad gäller rättspraktiken finns ett fall från 
1817, där Adolf Bellman (son till Carl Michael 
Bellman) försökte få rätten till sin fars skrifter 
efter dennes död. Förläggaren Olof Åhlström, 
som var svarande i målet, hänvisade till sin rätt 
till musikarrangemangen, till vilka Åhlström 
menade att texterna bara var att betrakta som 
”bihang”. Men rätten tog inte hänsyn till mu-
siken, utan såg Bellmans texter som det varom 
en rättighetstvist kunde handla. Åhlström vann 
trots allt målet, då han kunde bevisa att han köpt 
texterna av Bellman. Musiken brydde sig dom-
stolen inte om.

Men varför denna dövhet inför musikaliska 
rättigheter? Jag vill påstå att den svenska oför-
ståelsen för kompositörers rättigheter till musik - 
tryck såväl som framföranden – inte bara präglar 
övergången från 1700- till 1800-talet, utan att 
denna oförståelse mer eller mindre gäller ända 
fram till 1919, då Sveriges riksdag antar Lagen 
om rätt till litterära och musikaliska verk. Ett par 

lagar hade stiftats redan under 1800-talet – 1855 
års lag om rätt till litterära och musikaliska verk, 
samt 1877 års lag om äganderätt till skrift. Den 
första av dessa lagar hade den litterära texten för 
ögonen snarare än musiken. Den senare lagen 
tycks främst ha varit en juristernas önskan att 
formulera lagar i överenstämmelse med konti-
nental (främst tysk) praxis, snarare än att den 
motsvarade någon grundläggande övertygelse 
bland musikaliskt verksamma om svenska kom-
positörers rätt att bestämma över nottryck (i viss 
mån kan man säga att det senare gäller även för 
1919 års lag, de svenska juristerna vill inte vara 
sämre än de tyska, men jag begränsar mig till 
1800-talet här).

TVÅ ”TOnARTER” i SäTTET  
ATT SE PÅ MUSiK
Men varför denna dövhet? Eller var det kanske 
inte en dövhet, utan bara en fråga om vilka 
tongångar som rådde i synen på vad det inne-
bar att komponera musik, i synen på vad det 
innebar att vara en kompositör? Jag skulle vilja 
påstå att de musikaliskt verksamma inom det 
konstmusikaliska fältet i Sverige trots allt delade 
en grundläggande syn på vad musik var med de 
kontinentala företrädarna för rättigheter. För att 
använda bildspråk: själva ”tonalitetens” princi-
per var desamma, men man spelar i en annan 
”tonart”. Denna ”tonart” var inte alls unik för 
Sverige, men då Sverige i kulturellt hänseende 
var ett litet land kom den att bli i stort sett allena-
rådande inom landets gränser. Denna ”tonart” 
var vad jag i vid bemärkelse vill beskriva som 
nationalromantiken, så som den förmedlats till 
Sverige genom framför allt Herders Idéer till 
mennisko-historiens filosofi, vilken fanns att läsa 
i svensk översättning redan 1814 och som till en 
början tog sig uttryck i Götiska förbundet och 
den ”skandinavism” som där förfäktades.

Denna nationalromantiska musiksyn (som 
jag i andra sammanhang kallat för ”herdersk”) 
inbegriper föreställningar som rör både musik-
verket, lyssnandet och källan till kompositörens 

varken när det gäller de offentliga konserterna på göteborgs olika 
scener, eller när det gäller 
alströmers generösa kopiering 
och utlåning av noter, fanns 

några som helst lagar eller 

förordningar som reglerade 

kompositörernas intressen. 



Till vänster:
Den enda bevarade 
handskriften med 
nedskriven musik från 
1700-talets Göteborg 
påbörjades 1743. 
Upphovsmannen är okänd. 

Till höger: Simon 
Ljungman ackompanjerar 
Göteborgssonen 
Håkan Hellström vid 
en konsert i Skövde.
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kreativitet. Det handlar i nämnd ordning om 
en enkel melodik, om en inklusiv, allomfattande 
andakt och kommunion, samt för kompositörens 
del föreställningar om en kollektiv folksjäl.

Som motpol till denna nationalromantiska 
musiksyn står en mer kosmopolitisk och indivi-
dualistisk musiksyn, som för musikens del inte 
har någon större utbredning i Sverige (och som 
jag i andra sammanhang kallat ”kantsk”). Denna 
uppfattning inbegriper i stället föreställningar 
om formell komplexitet, om kritisk distanserad 
kontemplation och, vad gäller kompositörens 
skaparkraft, en individuell och fri vilja. Då de 
formellt komplexa verk som kompositören tänks 
skapa utifrån sin individuella och fritt viljande 
skaparförmåga också betraktas som icke-materi-
ella, andliga skapelser som existerar bortom tid 
och rum, så väljer jag att kalla denna musiksyn 
”idealistisk”. 

Det är denna idealistiska musiksyn som 
motsvarar de krav upphovsrätten ställer på en 
upphovsman som med sin egen originella fanta-
siförmåga skapar ett unikt verk, ett immateriellt 
verk vars materialiseringar genom kopior och 
framföranden lagen ger upphovsmannen rätt 
att kontrollera.

Man kan med andra ord urskilja två domine-
rande poler (eller ”tonarter”) i tänkandet kring 
musik under 1800-talet. Den nationalroman-
tiska och den idealistiska musiksynen, men där 
den senare inte börjar göra sig gällande i sin full-
ständiga form förrän under seklets andra hälft. 
Den nationalromantiska musiksynen betraktar 
musiken som uttryck för en nationalkaraktär 
eller folksjäl, gemensam för ett helt folk, eller 
nation, och som därför inte kan inmutas av nå-
gon enskild individ, inte ens kompositören själv. 
Enligt den idealistiska musiksynen, däremot, är 
musiken sprungen ur en enskild individ, som 
därmed har exklusiv rätt till den. Innan de olika 
beståndsdelarna i denna idealistiska musiksyn 
knyts samman existerar några av dem separat 
och utgör de estetiska och juridiska gungflyn 
på vilka tidigare rättsanspråk formuleras (till 

exempel de franska revolutionslagarna och den 
brittiska statut som J. C. Bach åberopade). I en 
stor musikkultur som den tyska låter den idea-
listiska musiksynen sig alltmer höras vartefter 
1800-talet går mot sitt slut, medan den svenska 
musikkulturen domineras av den nationalro-
mantiska musiksynen en bra bit in på 1900-talet. 

Jag vill understryka att både den national-
romantiska och den idealistiska musiksynen 
båda förutsätter den idealistiska metafysik som 
dominerar 1800-talets världsbild – detta är den 
gemensamma ”tonaliteten” – samt att de båda 
ska förstås som generaliserade historiska utveck-
lingslinjer, snarare än etiketter på två specifika 
estetiska teorier. De är vad man brukar kalla 
idealtyper. 

DEn nATiOnALROMAnTiSKA  
MUSiKSynEn i SVERiGE
Som den mest välformulerade förespråkaren 
för den nationalromantiska musiksynen under 
första hälften av 1800-talet finner vi Carl Jonas 
Love Almqvist. Almqvist gör sig framför allt till 
förespråkare för en enkelhetens estetik, som han 
publicerar i skriften Om poesi i sak (enkel melo-
dik är ju det kvalitetskriterium den nationalro-
mantiska musiksynen ställer på musikverket). I 
avsnittet Om musikens framtid ställer Almqvist 
den lärda “harmonistiken” och den virtuosa “in-
strumentiken” mot “melodien … det väsendt-
liga, egentliga och sjelva i musiken”: 

[I] musiken tillhör Harmonibyggnaden det 
svåra; det fordrar mycket arbete att läras, men 
kan med studium inhämtas. Det väsendtliga 
åter, uppfinningen af skön melodi, måste troli-
gen vara oändligen lätt för den, åt hvilken Gud 
och natur behaga gifva sådant, men blir annars 
ogörligt. Det kan på intet sätt inläras.

Det är alltså en fundamental skillnad mellan 
“snille och lärdom”, vilket enligt Almqvist allt 
för ofta förbises, enär melodier uppkommit i alla 
verldens tider, utgågna ifrån de ringaste personer, 
aldrig kända för konst, knappt för ära, och allra-
minst för lärdom. 

Som författare är Almqvist dessutom bättre 
införstådd än de flesta svenska kompositörer i 
de internationella rättighetsdiskussionerna, men 
intar här en direkt negativ inställning:

[Kompositions-]studium kan här ingenting 
vidare uträtta, än visa, huru man skickligt må 
kunna åt sig bruka något å annat håll befintligt 
melodiöst; hvilket, om det i begagnandet mycket 
jemkas (så att endast tonfasonen, men icke noterna 
blifva desamma) står såsom riminiscens blott; om 
förändringen gjorts mindre, visar sig vara plagiat; 
och om ingen förändring alls försiggått, är upprik-
tig, är stöld. Detta ligger likväl icke under den kri-
minala synpunkten; emedan på konstens område, 
likasom i Eden, allt är allas egendom, och ingen 
isjelfva verket nånsin är uppfinnare, utom Gud, 
den ensamme rättsinnehafvaren.

Någon entydig hänvisning till den svenska 
folksjälen är det inte frågan om, även om det 
inte är svårt att hitta sådana hänvisningar av 
Almqvist i andra sammanhang, till exempel i 
hans utläggningar om ”den svenska fattigdo-
mens betydelse” för allmogens karaktär.

Föreställningen om inte bara en nationalka-
raktär, utan en svensk folksjäl framträder mer tyd-
ligt i musikforskaren och kritikern i Aftonbladet 
Adolf Lindgrens essä Musiken i kulturhistorien, 
från slutet av 1800-talet. Lindgren menar att mu-
sikens uppgift är att tolka och ge uttryck för det 
mest ”individuella och odelbara” hos människan, 
deras känslor. Här är det framför allt Lindgrens 
uppfattning av det individuella och odelbara hos 
människan som är intressant, eftersom 

det ges äfven individer i stort, de individer som 
kallas nationer, folkslag, raser m.m. och dessa ut-
göras hvar för sig af en mängd människor, hvilka 
känna någorlunda på samma sätt, men olika alla 
andra dylika grupper – hvarvid likaväl bör märkas 
att de alla, för så vidt som de utgöras af människor, 
måste känna äfven på ett allmänt mänskligt sätt, 
eller äga sin känsloförmåga äfven en viss enhet, som 
medger en allmän uppfattning och uppskattning. 
Och hvad som gäller om de olika folkarterna, gäller 
äfven i viss mening om de olika tidsskedena. 

Den enskilda individen är underordnad folk-
själen, som i sin tur är ett specifikt geografiskt 
och nationellt uttryck för en mer allmänmän-
sklig världsande. 

I stort sett samma tankegångar återkommer 
vid sekelskiftet 18–1900, när Wilhelm Peterson-
Berger hyllar den svenska ”folkmusiken” 
Folkmusik i Peterson-Bergers mening har dock 
ingenting direkt med folkvisor och låtar att göra. 
I stället avses med “folkmusik” ett uttryck för 
just folksjälen eller nationalandan. Detta är till 
exempel vad som avses med ett för Petterson-
Berger typiskt uttalande som att Beethoven 
(det vill säga dennes musik) “slunga[t]s … ur 
den germanska andens inre”. Folkmusiken är 
enligt Peterson-Berger den gemensamma mylla 
ur vilken både folkmusik i vanlig mening och 
konstmusik gror. Konstmusiken, kan man säga, 
är en förädlad och mer genomarbetad form av 
musik än visor och traditionell spelmansmusik 
(åtminstone den nationalromantiska musiken; 
de modernistiska tongångar som kommer att 
göra sig hörda under 1900-talets första decennier 

avfärdar Peterson-Berger som ren ”kakofoni”, 
utan grund i någon folklig mylla).

Kompisitören Kurt Atterberg, som även var 
sekreterare i Musikaliska akademien och verk-
ställande direktör för STIM, var kanske den 
siste att verka för den nationalromantiska mu-
siksynen, innan hans samröre med nazisterna 

medan den svenska kompositören 
under 1800-talet i hög grad verkar 
som solitär – och därmed kan 
tyckas vara individualist – anses 
skaparförmågan allmänt utgå från 
en kollektiv folksjäl, snarare än ur 
en individuell själsförmåga eller 
personlighet. 
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efter krigsslutet slutgiltigt misskrediterade allt 
vad nationalanda och folksjäl stod för. Medan 
Peterson-Berger uttryckligen hade tagit av-
stånd från STIM (liksom från nazismen), visar 
Atterbergs propagerande för kompositörernas 
rätt att kontrollera musikframföranden att den 
idealistiska musiksynen gjort insteg.

FRAMVäxTEn AV DEn  
iDEALiSTiSKA MUSiKSynEn
Men fanns det inga uttalade förespråkare av den 
andra ”tonarten”, det vill säga den idealistiska 
musiksynen som framhävde det abstrakt formel-
la och komplexa verket, skapat av en individuell 
vilja till musikaliskt uttryck?

Redan på våren 1780 hade Adolf Fredrik 
Barnekow i en artikel i Stockholms posten använt 
ord som antyder den idealistiska musiksynen, 
då han beskriver den italienske kompositören 

Pergolesi som ett ”genie createur”. Liknande or-
dalag återkommer i Fredrik Samuel Silverstolpes 
Biographie över Gustav IIIs hovkapellmästare 
Joseph Martin Kraus, från 1833, där han skriver 
att kompositören var en “mästare”, en “konst-
när” och hans musik “var den upphöjda själens 
uttryck”. Silverstolpe kopplar dessutom detta 
upphöjande av den individuella begåvningen 
till föreställningen om ett formellt komplext 
musikverk (om än indirekt, i ett kritiskt av-
ståndstagande från den norske violinvirtuosen 
Ole Bulls effektsökerier, publicerat i Dagligt 
Allehanda 1838): 

musiken, såsom all annan konst, [är] ytterst … 
ett redskap för idéer: toner och accorder, som ej äro 
form för någon idé, äro oting, och der idéer finnas 
och combineras, efter hvad som ändteligen ändå 
måste erkännas vara betydelsen af ordet composi-
tion, måste dessa idéer ovillkorligen på något vis 

Kommersiell 
konsertverksamhet var 

ett relativt nytt fenomen 
i 1700-talets Sverige. 

Först vid 1730-talet 
hade Johan Helmich 

Roman introducerat den 
offentliga konserten på 

Riddarhuset i Stockholm.

Patrick Alströmer behövde inte frukta att 
utsättas för polisrazzia och dras inför domstol 

för brott mot globala upphovsrättsavtal, 
olaga offentliggörande och spridande 

av kopior, med böter eller fängelsestraff 
som följd. Sådant hörde framtiden till. 
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“Jag har svårt att se 

popmusik som någonting 

som man kan äga eller ha 

tillstånd till. När jag sitter 

hemma och gör musik 

tänker jag inte på copyright-

lagar och advokater.“ 
Håkan Hellström 

till SvD, 2002.
Stefan Sporsén spelar i 
Håkan Hellströms band. 

hänga ihop och bero af hvarandra, ty hvarje annan 
sammanställning af idéer – hvilken konst de än 
må välja till sitt uttryck – är nonsens, ett chaos, en 
galenskap.

Barnekow och Silverstolpe var adliga och be-
fattade sig inte med något praktiskt musicerande 
i professionell bemärkelse, även om de gärna ut-
talade sig mot bakgrund av sin estetiska bildning 
som de till inte ringa del inhämtat i utländska 
salonger. Som praktiskt utövande kompositör 
utgör Franz Berwald ett exempel från en helt 
annan kategori inom det svenska musiklivet, när 
han i utkastet till sin outgivna kompositionslära 
i samma idealistiska anda som Barnekow och 
Silverstolpe skriver att “varje stor mästare inslår 
sin egen väg” för att bilda “ett stort och ädelt 
helt” av “heterogena elementer”. Berwalds yngre 
kollega Ludvig Norman instämmer med före-
gångaren när han i en tidskriftsartikel år 1859 i 
positiva ordalag analyserar Berwalds pianotrio 
no. 1 i Eb – att Norman ändå är kritisk till att 
Berwald i finalen inte återför andratemat till 
huvudtonarten, är i linje med denna idealistiska 
musiksyn, där helhet och enhetlighet är av funda-
mental estetisk betydelse. Medan Barnekow lyf-
ter fram kompositörens kreativa förmåga, ser vi 
att Silverstolpe och Berwald betonar det formellt 
komplexa verket, samt att Norman i sin analys 
antyder utpekandet av en immateriell verkform. 
Vad som ännu saknas är begrepp för kommu-
nikationen av denna abstrakta form, detta im-
materiella innehåll, från kompositör till publik.

DEn iDEALiSTiSKA  
MUSiKSynEnS ETABLERinG i 
SVERiGE PÅ 1900-TALET
Det går att hitta fler exempel på företrädare för 
aspekter av den idealistiska musiksynen under 
1800-talet. Trots, eller på grund av, detta vill jag 
påstå att det inte är förrän under 1900-talets för-
sta decennier som den idealistiska musiksynen 
på allvar börjar utmana den nationalroman-
tiska, i och med Hilding Rosenbergs och Moses 
Pergaments anförande av modernistiska ideal. 

Vad man kan säga, mot bakgrund av uppdel-
ningen i en nationalromantisk och en idealis-
tisk syn på skapande, är att medan den svenska 
kompositören under 1800-talet i hög grad verkar 
som solitär – och därmed kan tyckas vara indivi-
dualist – anses skaparförmågan allmänt utgå från 
en kollektiv folksjäl, snarare än ur en individuell 
själsförmåga eller personlighet. När detta förhål-
lande ställs på ända innebär det att kompositö-
rens kreativa förmåga individualiseras, men det 
sker under en täckmantel av kollektiva gruppe-
ringar. Hos Måndagsgruppen sker detta fullt ut, i 
och med att kompositörsrollen professionaliseras 
och kollektiviseras i musikestetiskt orienterade 
”nätverk” (som Karl-Birger Blomdahl uttryckte 
det), medan skaparförmågan lokaliseras till en 
individuell viljestyrd handling.

Men frågan är varför det dröjer ända till 
1900-talets första decennier innan den national-
romantiska musiksynen, med sin kollektivistiska 
syn på musikskapandets yttersta villkor, får stå 
tillbaka för den idealistiska musiksynens indi-
vidualism? På kontinenten tycks ju den idealis-
tiska musiksynen ha uppträtt mycket tidigare än 
i Sverige.  

UPPHOVSRäTTEnS KRAV PÅ  
UniCiTET OCH URSPRUnG
Orsakerna är flera och jag ska bara antyda några 
av dem här. Mot bakgrund av diskussionen om 
den individuelle kompositörens rätt att få kon-
trollera spridandet och framförandet av sina verk 
vill jag i stället lyfta fram två centrala begrepp 
som måste finnas tillgängliga för att en föränd-
ring alls ska kunna ske. Dels är det ett begrepp 
om det unika verket, dels ett begrepp om att 
detta originella verk har sitt exklusiva ursprung 
hos kompositören (och igen annan stans). Dessa 
begrepp om det unika, respektive ett exklusivt 
ursprung, utgör grunden för den idealistiska 
musiksynens originalitetsfunktion. I förhållande 
till den nationalromantiska musiksynen, såväl 
som äldre tiders musikuppfattningar, kräver 
denna originalitetsfunktion ett omkastande av 
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genetiskt knyts till upphovsmannen. Geniet är 
självbefruktande. Som Diderot uttryckte denna 
nya idé: geni är inget man har utan något man är. 

Skillnaden mellan den nationalromantiska 
och den idealistiska musiksynen gäller synen 
på ursprunget; medan geniets underordnande 
under folksjälen enligt den nationalromantiska 
uppfattningen motsvarar den antika synen på 
fadern som en släktskapsförmedlare (med sitt 
ursprung höljt i mytologiskt dunkel), utpekar 
den idealistiska musiksynen tonsättargeniet själv 
som avkommans/verkets unika ursprung. Men 
det är i båda fallen frågan om en enkönad re-
produktionslära - en enkönad reproduktionslära 
som kommer att ligga till grund för både estetik 
och juridik, där den genetiska funktionen utgår 
från en föreställning om genial självbefrukt-
ning, som liksom den antika familjens, släktens 
och husets heder är en helt igenom patriarkal 
angelägenhet (att den västerländska musikhis-
torien uppvisar så få kvinnor är med andra ord 
inte någon tillfällig konsekvens av sociala om-
ständigheter utanför musiken, utan har tunga 
historiska skäl).

GUnnEBO, SVERiGE, VäRLDEn:  
LOKALT MUSiCERAnDE VS.  
GLOBAL LAGSTiFTninG
Den idealistiska musiksyn som måste till för att 
någorlunda konsekvent kunna hävda komposi-
törers rätt att kontrollera spridningen och fram-
förandena av sina kompositioner förutsätter att 
en självbefruktande syn på kreativitet anam-
mats. Detta för att inte någon andra part ska 
kunna hävda ”moderskapsrätt” till ”avkomman” 
(vilket exempelvis musikern skulle kunna tänkas 
göra i och med sin materialisering av det imma-
teriella verket, men också publiken vars behov 
av att höra musiken ges olika beskrivningar av 
de två musiksynerna). Därtill måste denna själv-
befruktning ha sitt ursprung hos kompositören; 
kompositören kan inte bara vara en förmedlare 
i en nationell traditions- eller släktkedja, verket 
måste vara originellt (i betydelsen ursprunglig). 

Dessa förutsättningar uppfylls genom de egen-
skaper som tillskrivs skyddsanden genius res-
pektive föreställningen om en naturbegåvning, 
ingenium.

Det originella musikverket måste vara unikt. 
Och inte bara det: det unika måste ha upphöjts 
till estetisk norm och ideal (vilket innebär att 
det universella och allmängiltiga förlorar sitt 
värde). Och för att inte ”moderskapsanspråk” 
skall kunna riktas mot verket definieras det som 
immateriellt, oberoende av materialisering, som 
abstrakt form. Formen, slutligen, måste kunna 
kommuniceras till en publik som därför avkrävs 
ett kontemplativt lyssnande, vilket motsvarar 
den enkelriktade konsumtionsprocess som be-
rättigar och normaliserar kraven på ekonomisk 
ersättning.

Dessa föreställningar hade knappast nått 
Gunnebo vid slutet av 1700-talet. Även om 
Alströmer kan ha kommit i kontakt med tan-
kegångar liknande de Barnekow gav uttryck 
för, var de inte tillräckligt artikulerade för att 
framstå som meningsfulla i ett musikaliskt sam-
manhang. Thomas Thorild hade vid denna tid 
introducerat en diskussion i Sverige om geniets 
originalitet, men denna gällde främst littera-
turen och rätten att i ord få uttrycka sig fritt. 
Geniet, i den mån ordet alls användes på svenska 
i musiksammanhang, var detsamma som na-
turbegåvningen, det kvicktänkta snillet, som 
knappast kunde tävla med Gud fader vad gäller 
skapande ur intet. Föreställningen om musik 
som en kommunikationsform för immateriella 
verk från en upphovsman till en konsumerande 
publik var ännu inte påtänkt. 

Alströmer behövde med andra ord inte frukta 
att utsättas för polisrazzia och dras inför domstol 
för brott mot globala upphovsrättsavtal, olaga 
offentliggörande och spridande av kopior, med 
böter eller fängelsestraff som följd. Sådant hörde 
framtiden till.

två mycket gamla filosofiska föreställningar som 
båda har fått utförliga utläggningar i Platons och 
Aristoteles läror. Jag ska nämna dem helt kort här.

Den första är vad vi kan kalla läran om de 
universella formerna. Enligt detta sätt att se strä-
var alla förändringar i tillvaron mot perfektion. 
Denna perfektion utgörs av eviga och oförän-
derliga principer (idéer, former) som kommer 
till uttryck i mer eller mindre sanningsenliga 
exemplar i tillvaron. Exempelvis är varje enskild 
människa ett mer eller mindre perfekt exemplar 
av människans universella och allmängiltiga idé. 
Detta tankesätt tar en speciell vändning i väster-
ländska musikteorin vid slutet av renässansen, i 
Zarlinos och framför allt Lippius uppmärksam-
mandet av den generella formens betydelse för 
musiken. Tanken är i princip att den perfekta 
kompositionen är den som bäst överensstämmer 
med de eviga formerna för ett begränsat antal 
musikgenrer. Unika verkformer måste däremot 
avfärdas som icke perfekta avarter av den eviga 
perfektionen. Det säger sig självt att en sådan 
syn på musik inte framhäver någon originali-
tetsfunktion. Först när tanken på evigt perfekta 
och universellt allmängiltiga former överges kan 
rättighetsanspråk föras fram med hänvisning 
till att kompositörens arbete resulterar i unika 
verk. Detta sker på kontinenten först under an-
dra halvan av 1800-talet, i och med Hanslicks 
framlyftande av den individuella verkformen, 

medan det för Sveriges del dröjer till början av 
1900-talet.

Den andra uppfattningen är också antik. 
Vi finner den hos både Platon och Aristoteles 
i åtskillnaden mellan en aktivt formande man-
lighet och en passivt mottagande kvinnlighet, 
eller materialitet. Formen är den manliga, 
aktivt producerande kraften i tillvaron. Den 
återfinns i konstnärens själ och tar sig uttryck 
i ett passivt, materiellt medium som den sätter 
”i rörelse”, till exempel ord eller toner. Formen 
är evig, materian tillfällig och förgänglig. Men 
även om toner är materiella betyder det inte att 
musiken vid denna tid anses ha någon form. 
Musiken är en aktivitet, en förändring, vars ”for-
mella orsaker” står att finna i ordens rationella 
sammansättningar. 

Denna syn på manligt formande och kvinn-
ligt tillhandahållande av sinnligt material 
(mater=moder), är också grunden för den an-
tika synen på släktskap, som ansågs spridas via 
faderns stamträd och där avkommans roll var att 
betyga den heder och ära fadern representerade 
och som inbegrep familjen, släkten, huset och 
den i bokstavlig mening fruktbara jordegendo-
men. Över denna genetiska kedja vakade genius, 
den skyddsande och (manliga) fruktbarhetssym-
bol som skulle garantera släktens fortbestånd 
och jordegendomens livgivande fruktbarhet.

När föreställningen om denna genetiska 
släktkedja förenas med föreställningen om 
kompositörens medfödda förmåga att framställa 
konstnärliga musikverk närmar vi oss den punkt 
i historien där det konstnärliga geniet träder in 
på scenen. Detta sker inte förrän vid slutet av 
1700-talet, då den antika genius sammanfal-
ler med den konstnärliga naturbegåvningen, 
ingenium. 

Medan naturbegåvningen, ingenium, sedan 
renässansen tillerkänts förmågan att framställa 
nya skapelser ”ur intet” (om än med gudomlig 
inspiration till hjälp), är det först i och med 
anammandet av den antika synen på släktskaps-
förmedling som en rent manlig affär, som verket 

det unika måste ha upphöjts 

till estetisk norm och ideal. 

det originella musikverket måste vara unikt. och inte bara det:  


